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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Jeszcze nie otrząsneliśmy się z pandemii Covid-19, a już – 24 lutego 
– nadeszła druzgocąca wiadomość o ataku Rosji na Ukrainę. 
To wydarzenie niewątpliwie znacząco zaburzyło dotychczas ustalony 
porządek świata i grozi nieobliczalnymi konsekwencjami dla całego, 
istniejącego do tej pory, systemu gospodarczego. 

Świat podziwia desperację i bohaterstwo Ukraińców w obronie 
ojczyzny i stara się im pomagać. Niewątpliwie w tym trudnym okresie 
Polska, a szczególnie nasze społeczeństwo, z wielkim sercem i oddaniem 
pomaga uchodźcom, naszym sąsiadom. Ten egzamin z człowieczeństwa, 

jaki codziennie zdają nasi rodacy, budzi podziw w Europie i na świecie. 
Jednak Polsce – która mierzy się z wyzwaniem zapewnienia godziwego bytu dla niemal 3 mln 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – należy się unijny i międzynarodowy, skoordynowany 
plan pomocy, poparty odpowiednimi środkami finansowymi, aby można było w dłuższym czasie 
zapewnić właściwe i skuteczne wsparcie dla naszych współbraci. 

Skutki wojny odczuwamy wszyscy, szczególnie jednak dotknęły one rolników. Embargo na eksport 
produktów rolnych, szalejące ceny gazu, ropy naftowej i innych nośników energii, a także nawozów, 
środków ochrony roślin, stali, drewna itp., powodują bardzo duże perturbacje w portfelach rolników, 
i utrudniają decyzje w zakresie podejmowania bieżących działań produkcyjnych. To wszystko 
przekłada się na ciągłe podwyżki cen artykułów żywnościowych, co odczuwa całe społeczeństwo, 
a szczególnie osoby o niższych dochodach. W związku z działaniami wojennymi oraz szalejącymi 
cenami istnieje poważne zagrożenie znacznego zmniejszenia produkcji pszenicy, kukurydzy, rzepaku 
i słonecznika w Ukrainie jak i w Unii Europejskiej, co grozi kryzysem żywnościowym i dalszym 
wzrostem cen na artykuły żywnościowe nie tylko w UE.

Dlatego dzisiaj należy odłożyć w czasie wprowadzanie Zielonego Ładu i innych rozwiązań 
ograniczających produkcję rolną. Rolnicy posiadają możliwości produkcyjne, muszą jednak mieć 
wsparcie oraz lepsze warunki rozwoju i wzrostu produkcji. Niewątpliwie, w obecnej sytuacji cały 
sektor rolno-spożywczy winien mieć ochronę i wsparcie finansowe, aby utrzymać na odpowiednim 
poziomie bezpieczeństwo żywnościowe ludności, które jest niezwykle ważne w tym krytycznym 
okresie. Nie możemy dopuścić do obniżenia potencjału produkcji żywności. Mamy nadzieję, że w tym 
trudnym czasie przynajmniej przebieg pogody będzie sprzyjać rolnikom, choć sam początek wiosny 
pokazał, że susza to nie epizodyczne zjawisko, ale problem, z którym będziemy musieli się zmagać.

Szczęść Boże,

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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Z życia MIR

Grudniowe posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR

Ostatnie w 2021 r. Walne 
Zgromadzenie Mało-

polskiej Izby Rolniczej od-
było się w dniu 16 grudnia. 
Trudna sytuacja epidemio-
logiczna wymusiła zorgani-
zowanie tego spotkania przy 
użyciu komunikatorów inter-
netowych. Zdalnie połączyli 
się z Izbą zaproszeni goście – 
przedstawiciele małopolskich 
urzędów i instytucji związa-

nych z funkcjonowaniem branży rolnej.

Jako pierwsza głos zabrała Anna Glixelli – Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich UMWM, informując o przyjęciu przez Sejmik Wo-
jewództwa Marszałkowskiego budżetu na 2022 r., któ-
ry przewiduje wydatki w wysokości 2 mld 251 mln zł. 
Umożliwią one realizację wcześniej podjętych działań 
związanych z sektorem rolnym oraz z rozwojem obsza-
rów wiejskich, takich jak:

budowę i renowację zbiorników wodnych służących •	
małej retencji,
modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól,•	
dofinansowanie wyposażenia już istniejących świe-•	
tlic wiejskich,
zapobieganie sukcesji wtórnej na obszarach górskich •	
poprzez wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej 
– program „Owca Plus”,
zintensyfikowanie działań zmierzających do powsta-•	
nia Małopolskiej Giełdy Rolnej – Zarząd Wojewódz-
twa ma na celu stworzenie rynku hurtowego z nowo-
czesnym zapleczem technicznym, jako miejsca mają-
cego wpływ na rozwój rolnictwa w regionie.

Do przedstawionych przez panią Dyrektor infor-
macji odnieśli się delegaci, którzy przedstawili swoje 
uwagi i wątpliwości, czy dofinansowanie programów 
takich jak „Owca Plus” trafi do hodowców, czy raczej 
– jak to było w poprzednim rozdaniu – do różnych in-
stytucji. Rolnicy zwrócili wagę, że tylko realne wspar-
cie dla hodowców może odwrócić tendencję likwida-
cji stad owiec. Ze strony Izby padło pytanie, czy będą 
programy dofinansowujące budowę przydomowych 
oczyszczalni. W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśni-
ła, że tego typu działania należą do zadań własnych 
gmin. Podjęto również sprawę podziału województwa 
małopolskiego na obwody łowieckie. Pani Dyrektor 
poinformowała, że plany nowych obwodów łowieckich 
dostępne są na stronie MUW w zakładce: Małopolska 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP). Zgod-
nie z ustawą Prawo łowieckie nowe obwody będą obo-
wiązywać od 01.04.2022 r. przez okres 10 lat. 

Katarzyna Pniak
Biuro MIR w Krakowie

W zdalnym spotkaniu, z biura MIR w Krakowie, oprócz Prezesa 
Zarządu i Dyrektora MIR, uczestniczyli członkowie WZ MIR 

z powiatów: krakowskiego, olkuskiego i wielickiego.

Kolejna prelegentka – Agnieszka Szewczyk-Kuta – 
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, omówiła 
szczegółowo problemy związane z chorobami zakaźny-
mi takimi jak: ASF, ptasia grypa i wścieklizna, zarów-
no w ujęciu ogólnopolskim jak i lokalnym. W związku 
z występowaniem ASF w województwie małopolskim, 
hodowcy świń, którzy zamierzają przemieszczać świ-
nie z gospodarstw położonych na obszarach objętych 
ograniczeniami II i III poza obszary objęte ogranicze-
niami określonymi w załączniku I do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji 2021/605, są zobligowani do 
posiadania Planu Bezpieczeństwa Biologicznego. Jest to 
dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące monitorowania oraz ograniczania ryzyka 
wniknięcia choroby do stada, niezależnie od charak-
teru prowadzonej produkcji, jednak ze szczególnym 
ukierunkowaniem na trzodę chlewną. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poruszyła problem 
związany z wścieklizną u zwierząt domowych i dzi-
kich. Odnotowywane są coraz liczniejsze przypadki 
zachorowań wśród zwierząt w województwach: mazo-
wieckim, podkarpackim i świętokrzyskim. Co prawda 
szczepienie kotów nie jest obowiązkowe, jednak mając 
na uwadze ryzyko zakażenia, w trosce o bezpieczeń-
stwo zarówno swoje jak i zwierząt, warto poddać je 
szczepieniom. Delegaci Izby poruszyli problem zwią-
zany z nasileniem kontroli w gospodarstwach, prowa-
dzonych m.in. przez straż miejską, która wchodzi do 
budynków inwentarskich. Czy w obecnie obowiązują-
cym reżimie sanitarnym istnieją konkretne wytyczne 
dla osób wchodzących do gospodarstwa? Pani Agniesz-
ka Szewczyk–Kuta wyjaśniła, że w takiej sytuacji najle-
piej dzwonić do powiatowego inspektoratu weteryna-
rii i ustalić jaki jest cel kontroli. Nie należy natomiast 
wpuszczać osób postronnych na teren gospodarstwa. 

Izabela Stefańczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału 
Regionalnego ARiMR w Krakowie poinformowała o ak-
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Wyjaśnienia do planu budżetu na 2022 r.
Dochody – 2% odpis od podatku rolnego – na podstawie wpływów za 5 ostatnich lat,  

z uwzględnieniem podwyżki o 4,76%.
Wydatki – pozycje: zużycie materiałów i usługi obce zawierają kwoty przeznaczone do 

dyspozycji rad powiatowych*; wg wykonania za 7 m-cy, z uwzględnieniem podwyżki do 
30%. Pozycja: wynagrodzenia – umowy i diety: prezes i wiceprezes, członkowie WZ, Komisji 
i rad powiatowych – uwzględniono podwyżkę 7%; diety członków Zarządu (najniższe  
w Polsce) – uwzględniono podwyżkę do 2 000 zł. Pozycja: podróże służbowe – jak w planie 
na 2021 r. Pozycja: pozostałe koszty – 145 000 zł (w tym 108 000 zł to odpis na KRIR).

* Środki do dyspozycji rad powiatowych – w budżecie na 2022 r. przewidziano kwotę  
w wysokości 65 000 zł + niewykorzystane środki z 2021 r. (określone na koniec 2021 r.).

Z życia MIR - posiedzenie Walnego Zgromadzenia

tualnych oraz planowanych programach skierowanych 
do rolników w ramach PROW 2014-2020, takich jak:

wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rol-•	
nych, obrót nimi lub ich rozwój – w ramach tzw. ma-
łego przetwórstwa lub rolniczego handlu detaliczne-
go (RHD);
inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, •	
skierowane do dwóch grup rolników: dla poszkodo-
wanych w wyniku klęsk żywiołowych oraz dla tych, 
którzy ponieśli straty związane z wystąpieniem ASF;
inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanie-•	
czyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych;
nabór na tzw. duże przetwórstwo, który skierowany •	
jest do dwóch grup: przedsiębiorców zajmujących się 
wytwarzaniem pasz bez GMO oraz do podmiotów 
specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół.

Pani Dyrektor poinformowała również, że 1 grudnia 
br. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności koń-
cowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszaro-
wych z PROW za 2021 r. W trakcie dyskusji delegaci 
podkreślali trudną sytuację w rolnictwie, która wynika 
przede wszystkim z szybkiego wzrostu cen środków 
produkcji, podczas gdy ceny płodów rolnych nie nadą-
żają za tymi trendami. W szczególnie 
trudnej sytuacji są rolnicy obarczeni 
kredytami, których oprocentowanie 
wzrasta. Problemem bywają również 
sytuacje, gdy stan zdrowia lub zdarze-
nie losowe uniemożliwiające rolniko-
wi kontynuację podjętego zobowią-
zania w ramach określonego działa-
nia. Pani Dyrektor odpowiedziała, że 
wszystkie takie wypadki są rozpatry-
wane indywidualnie. 

Justyna Kosecka – Dyrektor OT 
KRUS w Krakowie, w swoim wystąpie-
niu przedstawiła podejmowane przez 
KRUS działania w zakresie ubezpie-
czeń rolników oraz prewencji. Podkre-
śliła bardzo dobre współdziałanie Izby 
z Funduszem Składkowym Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników, w wy-
niku którego rolnicy z Nowej Białej, 
którzy utracili swój dobytek w pożarze 
w 2021 r., dzięki udzielonej pomocy 
mogli odbudować swoje gospodarstwa. 

Mirosław Boruta-Kwiatkowski 
– Zastępca Dyrektora OT KOWR, 
przekazując informację o zmianie sie-
dziby, która obecnie znajduje się przy 
ul. Zbożowej 4 w Krakowie. 

Dyrektor Wydziału Programów 
Infrastrukturalnych i Rolnictwa Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Jacek Gołda przekazał informacje nt. prac komisji 
szacujących szkody w rolnictwie spowodowane nie-
korzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz o roz-
miarach tych strat.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia Prezes 
Ryszard Czaicki przekazał najważniejsze informacje 
nt. działalności Izby w okresie od stycznia do koń-
ca listopada 2021 r. Delegaci nie zgłaszali uwag do 
przedstawionego sprawozdania. Prezes Czaicki otwo-
rzył dyskusję dotyczącą proponowanego budżetu na 
2022 r., w której – oprócz delegatów – głos zabrali rów-
nież przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Budżetowej. 
Obydwie Komisje pozytywnie zaopiniowały propono-
wany budżet, zakładający zmiany: zmniejszenie liczby 
płatnych posiedzeń rad powiatowych z 5 do 4 w ciągu 
roku, przy kwocie diety wynoszącej 150 zł za jedno po-
siedzenie; podniesienie uposażenia członków Zarządu 
o 20% (prezesa i wiceprezesa o 7%) oraz podwyżek dla 
pracowników o 7%. Po dyskusji dotyczącej planowane-
go budżetu, przystąpiono do głosowania odnośnie: 

wniosku o zwiększenie diety delegatom do kwoty •	
156 zł za posiedzenie, zgłoszonego przez Przewodni-
czącego Komisji Budżetowej Edwarda Majchrowskie-
go – wniosek został odrzucony;
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* * * * *

Z życia MIR

uchwały dotyczącej przyjęcia planu budżetu na 2022•	  r. 
– uchwałę przyjęto;
uchwały akceptującej plan pracy na 2022 r. – uchwałę •	
przyjęto;
uchwały dotyczącej cennika usług świadczonych na •	
rzecz członków MIR w 2022 r. – uchwałę przyjęto. 

W ostatniej części posiedzenia delegaci zgłaszali 
wolne wnioski, w tym m.in.:

wniosek o wprowadzenie dla rolników możliwości •	
przerwania zobowiązania pięcioletniego działania 
PROW wskutek długotrwałej niezdolności do pracy 
(renta zdrowotna KRUS), bez sankcji finansowych 
w przypadku, gdy nie ma możliwości przejęcia zobo-
wiązania przez następcę;
wniosek o zamieszczenie na platformie eKRUS in-•	
formacji na temat otrzymywanych przez rolników 
świadczeń z KRUS;

wniosek o przyspieszenie prac w sprawie powstania •	
nowej giełdy rolnej w Krakowie;
wniosek o wsparcie prawne dla rolników – uczest-•	
ników procesu scaleniowego w miejscowości 
Przeginia;
wniosek o przeprowadzenie/dofinansowanie badań •	
dla dzieci na obecność glifosatu w moczu;
wniosek o podjęcie działań, w efekcie których pienią-•	
dze przeznaczone na wsparcie hodowli owiec trafia-
łyby do rolników, a nie do instytucji;
wniosek o zwiększenie kwoty na restrukturyzację •	
małych gospodarstw w ostatnim naborze z 60 tys. 
do 150 tys. zł;
wniosek o rozeznanie możliwości uzyskania dofi-•	
nansowania instalacji paneli fotowoltaicznych na bu-
dynkach należących do MIR.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2021 r.

Rok 2021 był drugim z rzędu, w którym mierzy-
liśmy się z epidemią koronawirusa, mającą nie-

wątpliwie wpływ na działalność rolniczą, a tym samym 
na działalność statutową Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Miniony rok był również czasem, w którym dozna-
liśmy zjawisk katastroficznych, które związane są z po-
stępującym ociepleniem klimatu. Występujące miej-
scowo klęski w postaci nawalnych deszczy, huraganów, 
trąb powietrznych, spowodowały wielotysięczne straty 
w majątkach rolników województwa małopolskiego. 
Według informacji Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w 2021 r. szkody w rolnictwie poniosło 3 597 go-
spodarstw, uszkodzonych zostało ponad 19 000 ha upraw 
rolnych. Największe straty odnotowaliśmy w gminach: 
Pałecznica, Proszowice, Wawrzeńczyce. Na wyrówna-
nie strat niestety nie wszyscy mogli liczyć, ze względu 
na ograniczone kwoty dopłat do ubezpieczeń oraz sys-
tem szacowania polegający na obliczaniu poziomu strat 
łącznie w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Do zjawisk o charakterze katastroficznym zali-
czyć należy gigantyczny pożar w miejscowości Nowa 
Biała, w wyniku którego dotkliwe straty poniosło po-
nad dwadzieścia gospodarstw – uszkodzeniu uległy 
budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze, zgi-
nęły zwierzęta. Rolnicy jak zwykle udzielili pomocy 
w postaci zboża, paszy i foli kiszonkarskiej. Jako Izba 
rozdysponowaliśmy ponad 1,2 mln zł, pochodzących 
z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników, przeznaczonych na zakup materiałów budo-
walnych i sprzętu rolniczego dla poszkodowanych. 

Oceniając produkcję rolną w minionym roku na-
leży podkreślić rekordowe ceny zbóż i rzepaku oraz 

totalne załamanie się rynku trzody chlewnej i drobiu. 
Przez cały rok chów trzody chlewnej był nieopłacalny. 
Powodem był oczywiście ASF i wysokie ceny pasz. Izba 
wielokrotnie przekazywała negatywne oceny doty-
czące działań rządu w zakresie walki z ASF i z ptasią 
grypą. Jako samorząd rolniczy oczekiwaliśmy konkret-
nych rozwiązań i wygospodarowania znacznych kwot 
z budżetu państwa na efektywne działania prowadzące 
do zwalczania tych chorób, oraz wypłaty odszkodowań 
rolnikom, którzy ponieśli straty. Działania w tym za-
kresie okazały się jednak niedostateczne. 

Ostatni kwartał minionego roku, to załamanie ko-
niunktury produkcji rolnej z powodu rekordowych cen 
nawozów sztucznych, spowodowanych wzrostem cen 
gazu o 600%. Brak nawozów spowoduje ograniczenie 
produkcji i zachwieje budżetami wielu rolników. 

Zmiany ceny detalicznej najpopularniejszych 
nawozów w ciągu 2021 r.

Źródło: www.wyborcza.biz.
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W działalności statutowej MIR – którą realizowali-
śmy w znacznej mierze z wykorzystaniem internetu – 
kontakt z członkami Izby nacechowany był intensywną 
pracą opiniotwórczą dotyczącą propozycji nt. Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wymogi nowej WPR 
spełniające założenia Europejskiego Zielonego Ładu 
wzmacniają małe i średnie gospodarstwa rodzinne, 
dając narzędzia prawne i fundusze na ich przetrwanie 
i rozwój. Dla wielu dużych gospodarstw jest to jednak 
konieczność ograniczenia produkcji. Zgłaszaliśmy wiele 
wniosków, niektóre z nich zostały przyjęte do IV wersji 
Planu Strategicznego dla WPR. 

We wrześniu 2021 roku obchodziliśmy jubileusz 25-
lecia reaktywowania izb rolniczych w Małopolsce oraz 
125 lat od powstania izb na ziemiach polskich. Doko-
naliśmy gruntownej oceny naszej działalności, która 
stała się podwaliną do ponownych konsultacji w zakre-
sie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. 

W codziennej działalności do istotnych problemów, 
którymi zajmowała się izba należały: szacowanie szkód 

Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

łowieckich, szacowanie szkód katastroficznych, prace 
koncepcyjne nad utworzeniem nowej giełdy rolnej, opi-
niowanie wniosków komorniczych, gospodarka ziemią 
rolną oraz pomoc rolnikom w realizacji zadań związa-
nych z działaniami PROW. 

Na podkreślenie zasługuje uzyskanie dofinansowa-
nia do pięciu projektów zrealizowanych w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) – w łącznej 
kwocie 248 893 zł – przeznaczonych na wyjazdy studyj-
ne, warsztaty i szkolenia.

Z niepokojem patrzymy w przyszłość, która w dal-
szym ciągu kształtowana jest przez epidemię COVID-
19, dotkliwe wzrosty cen środków do produkcji rolnej 
oraz globalne zjawiska, które mają wpływ również na 
nasze rolnictwo. Jednak polscy rolnicy niejednokrotnie 
udowodnili, że potrafią produkować żywność nawet 
w znacznie trudniejszych warunkach, zapewne tak bę-
dzie również w 2022 r.

Henryk Dankowiakowski 
Dyrektor MIR

* * * * *

WALNE ZGROMADZENIE MIR VI kadencji

W 2021 r. odbyły się trzy posiedzenia WZ MIR.
I. W dniu 16 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie MIR 

podjęło 6 uchwał (nr 30-35/WZ/2021) dotyczących:
→ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

MIR za 2020 rok 
→ wykonania budżetu MIR za 2020 rok;
→ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej za 2020 rok;
→ udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działal-

ność w 2020 roku;
→ zaciągnięcia zobowiązania kredytowego w wysokości 

do 100 000 zł w celu sfinansowania projektów reali-
zowanych w ramach KSOW;

→ nowelizacji budżetu na 2021 r. (wynikającej z koniecz-
ności sfinansowania zadań realizowanych z dofinan-
sowaniem z JR KSOW).

W dyskusji delegaci Walnego Zgromadzenia zgła-
szali liczne wnioski, wynikające z aktualnych proble-
mów w rolnictwie, dotyczące:   zwiększenia puli 
środków przeznaczonych z budżetu państwa na dopłaty 
do obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych,  ko-
nieczności zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników m.in. w zakresie możliwości kontynuowania 
działalności rolniczej po przejściu na emeryturę,  ko-
nieczności uporządkowania systemu sprzedaży ziemi 
w ramach licytacji komorniczych,  przywrócenia re-
gulacji prawnych umożliwiających zapobieganie de-
gradacji gleb rolnych np. poprzez wykaszanie nieużyt-
ków,  przeanalizowania kosztów usług świadczonych 
przez laboratoria dokonujące oceny jakości mleka.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

* * *
II. W dniu 25 października 2021 r. Walne Zgromadze-

nie MIR podjęło 2 uchwały (nr 36-37/WZ/2021): 
→ w sprawie wsparcia działań Fundacji Klikowska Osto-

ja Polskich Koni, zmierzających do przejęcia obiektów 
i trenów po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej od 
KOWR. Pismo w tej sprawie wraz z kopią Uchwały nr 
36/WZ/2021, przesłano do MRiRW w dn. 29.10.2021 r. 
W marcu br. otrzymaliśmy odpowiedź – ramka na str. 7;

→ nowelizacji budżetu na 2021 rok (wynikającej 
z uwzględnienia środków finansowych przekazanych 
przez FSUSR w wysokości 1 252 000 zł, z przeznacze-
niem na pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze 
w miejscowości Nowa Biała).

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło Stanowisko 
dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, które zosta-
ło przesłane do MRiRW, KRIR, MUW oraz do Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie.

Wnioski podjęte przez delegatów WZ MIR w dniu 
25.10.2021 r. dotyczyły:  sanitarnego odstrzału dzików 
w ramach walki z ASF,  przejęcia przez państwo odpo-
wiedzialności za szkody spowodowane zjawiskami ka-
tastroficznymi w przypadku, gdy zakłady ubezpieczeń 
odmówią ubezpieczenia upraw,  utworzenia mechani-
zmów interwencji państwa w zakresie zagospodarowa-
nia nadprodukcji owoców,  likwidacji dopłat obszaro-
wych funkcjonujących w obecnym kształcie i zastoso-
wania dopłat do produkcji. Wnioski te zostały przesłane 
do KRIR do dalszej realizacji pismem z dn. 15.11.2021 r. 
Odpowiedzi na powyższe otrzymaliśmy w dwóch pi-
smach z MRiRW – z dnia 04 i 30.12.2021 r., które do-
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Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

stępne są na www.mir.krakow.pl (zakładka interwen-
cje z dn. 06-12-2021 i 05-01-2022).

Podczas posiedzenia prezes Zarządu MIR wręczył 
nagrody rolniczkom, które brały udział w III edycji Kon-
kursu pod nazwą: „Rolniczki motorem innowacji gospo-
darstw rolnych w Polsce”.

* * *
III. W dniu 16 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie 

MIR podjęło 3 uchwały (nr 38-40/WZ/2021):
→ w sprawie przyjęcia budżetu MIR na 2022 rok;
→ w sprawie akceptacji planu pracy MIR na rok 2022 r.
→ w sprawie przyjęcia cennika usług świadczonych na 

rzecz członków MIR na rok 2022.
W roboczej części posiedzenia delegaci dyskutowali 

i zgłaszali wolne wnioski dotyczące m.in.:  wprowa-
dzenia możliwości przerwania zobowiązania 5-letniego 
z działania PROW wskutek długotrwałej niezdolności 
do pracy (renta zdrowotna KRUS), bez sankcji finan-
sowych w przypadku, gdy nie ma możliwości przeję-
cia zobowiązania przez następcę,  zamieszczania na 
platformie eKRUS informacji na temat otrzymywanych 
przez rolników świadczeń z KRUS,  przyspieszenia 
prac w sprawie powstania nowej giełdy rolnej w Kra-
kowie,  wsparcia prawnego dla rolników - uczestni-
ków procesu scaleniowego w miejscowości Przeginia 
(gm. Jerzmanowice-Przeginia),  przeprowadzenia 
(dofinansowania) badań dla dzieci na obecność glifo-
satu w moczu,  zwiększenia kwoty na restrukturyza-
cję małych gospodarstw w ostatnim naborze z 60 do 
150 tys. zł,  rozeznania możliwości uzyskania dofi-
nansowania na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 
na budynkach należących do MIR.

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

* * *

KOMISJA REWIZYJNA MIR 
W 2021 r. członkowie Komisji Rewizyjnej MIR spo-

tkali się dwukrotnie.
I. Podczas posiedzenia w dniu 10.05.2021 r. dyskuto-

wano nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie, o wyzwaniach, 
z którymi rolnicy będą musieli zmierzyć się w nieda-
lekiej przyszłości, oraz o roli samorządu rolniczego 
we wspieraniu i obronie interesów polskich rolników. 
Członkowie Komisji:  przeanalizowali sprawozdanie 
z działalności Zarządu i biura MIR za 2020 r.;  do-
konali oceny realizacji przez Zarząd uchwał i wnio-
sków Walnego Zgromadzenia i rad powiatowych MIR; 
 przeanalizowali wykonanie budżetu za 2020 r., oraz 
podjęli uchwały w sprawie:
→ przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2020 r.;
→ przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.;
→ udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za 2020 r. 

II. Na spotkaniu w dniu 09.12.2021 r. Komisja Re-
wizyjna zapoznała się ze stanem realizacji zadań MIR 
w 2021 r. oraz rozpatrzyła projekt budżetu na 2022 r. 
zaproponowany przez Zarząd.

* * *
KOMISJA BUDŻETOWA MIR

Komisja Budżetowa MIR obradowała podczas czte-
rech posiedzeń, dyskutując przede wszystkim o spra-
wach związanych z izbowymi finansami: 
→ w dniu 10.05.2021 r. omówiono i przyjęto wykonanie 

budżetu MIR za 2020 r.;
→ w dniu 16.06.2021 r. (posiedzenie zwołane w trybie 

nadzwyczajnym) dyskutowano o konieczności nowe-
lizacji budżetu na 2021 r. w związku z realizowanymi 
projektami – Komisja zaakceptowała zaproponowa-
ne przez Zarząd zmiany;

→ w dniu 18.10.2021 r. omówiono sytuację finansową Izby 
oraz dyskutowano o konieczności kolejnej nowelizacji 
budżetu na 2021 r. w związku z dotacją FUSR prze-
znaczoną na pomoc dla pogorzelców z Nowej Białej;

→ w dniu 09.12.2021 r. omówiono i przyjęto plan budże-
tu na rok 2022.

* * *
KOMISJA PROBLEMOWA DS. KOBIET 
I RODZIN Z OBSZARÓW WIEJSKICH

Komisja ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich MIR powo-
łana została w grudniu 2019 r. W 2021 r. odbyło się jed-
no posiedzenie (w formie zdalnej) w dniu 29 grudnia. 
Podczas spotkania omawiano propozycje działań Izby 
na 2022 r., których celem będzie wsparcie dla kobiet 
z obszarów wiejskich. 

* * *
ZARZĄD I PRACOWNICY BIURA 

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W 2021 r. odbyło się 18 posiedzeń Zarządu MIR, 
podczas których omawiano sprawy wynikające z bie-
żącej sytuacji w rolnictwie – analizowano:  uwarun-
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kowania produkcji rolnej i problemy zgłaszane przez 
rolników;  projekty aktów prawnych dotyczących 
rolnictwa;  efekty interwencji samorządu rolniczego 
w zakresie regulacji prawnych, warunkujących prowa-
dzenie działalności rolniczej;  zakres oraz szacowanie 
szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w efekcie 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i spowodowa-
nych przez dzikie zwierzęta;  omawiano zagrożenia dla 
woj. małopolskiego związane z rozprzestrzenianiem się 
ASF i ptasiej grypy;  interweniowano ws. zaprzestania 
nakładania kar na właścicieli gospodarstw ogrzewają-
cych tunele foliowe i szklarnie paliwami stałymi.

Członkowie Zarządu omawiali i decydowali o za-
kresie i kierunkach działalności Izby, w tym o:  dzia-
łaniach wykonywanych w związku z realizacją pro-
jektów dofinansowanych z JR KSOW i z FPM;  za-
daniach związanych z organizacją jubileuszu 25-lecia 
izb rolniczych w Małopolsce, oraz Festiwalu Polskiej 
Wieprzowiny;  organizacji pomocy finansowej dla 
rolników z Nowej Białej poszkodowanych w pożarze; 
 zasadach funkcjonowania ciał statutowych oraz biur 
Izby w związku z trwającą epidemią COVID-19. 

Podczas posiedzeń członkowie Zarządu analizo-
wani wnioski zgłaszane przez delegatów rad powiato-
wych pod względem ich zasadności i sposobu dalszej 
realizacji. W 2021 r. Zarząd MIR wystąpił z 67 postu-
latami przekazując je do KRIR, a także do instytucji 
wojewódzkich i samorządowych. Spośród zgłoszonych 
wniosków 22 rozpatrzono pozytywnie, 31 negatywnie, 
8 pozostało bez żadnej odpowiedzi a 3 wnioski KRIR 
przekazała do dalszej realizacji.

Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

Członkowie Zarządu oraz dyrektor biura Izby brali 
udział w licznych spotkaniach oraz posiedzeniach ze-
społów i organów o charakterze doradczym, mających 
znaczenie dla działalności rolniczej, w tym:
→ posiedzenia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych;
→ spotkania organizowane przez MRiRW, podczas któ-

rych omawiano m.in. Plan Strategiczny WPR;
→ spotkanie z wojewodą Małopolski dot. omówienia za-

sad udzielania wsparcia dla gmin, na terenie których 
funkcjonowały zlikwidowane PGR-y, w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

→ posiedzenia Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 
przy MODR w Karniowicach;

→ posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego w za-
kresie przygotowania projektu uchwały Sejmiku WM 

dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku WM w spra-
wie podziału województwa małopolskiego na obwo-
dy łowieckie;

→ spotkanie w krakowskim biurze MIR z rolnikami 
z pow. krakowskiego w sprawie braku możliwości 
stosowania paliw stałych w produkcji rolniczej;

→ posiedzenie Rady ds. ekoMałopolski dotyczące ak-
tualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 
2021-2024;

→ posiedzenia Komisji Rolnictwa i Modernizacji Tere-
nów Wiejskich Sejmiku WM;

→ posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska Rady Powiatu Krakowskiego – Staro-
stwo Powiatowe w Krakowie;

→ posiedzenie Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiej-
skich przy KRIR;

→ posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego w sprawie sytuacji ASF w woj. 
małopolskim;

→ spotkanie nt. aktualnej i przewidywanej sytuacji ryn-
kowej w sektorze owoców.

Na szczeblu lokalnym członkowie Zarządu, prze-
wodniczący oraz delegaci rad powiatowych uczestni-
czyli w sesjach rad i posiedzeniach komisji samorządów 
powiatowych i gminnych.

* * *
POMOC DLA POSZKODOWANYCH 

ROLNIKÓW
I. Organizacja wsparcia dla rolników z Nowej Białej 

w pow. nowotarskim. 

W tragicznym pożarze, który wydarzył się  
w czerwcu 2021 r. wiele rodzin straciło swój dobytek.

Zniszczeniu uległo 21 budynków mieszkalnych, 
18 budynków gospodarczych, zginęło 18 krów oraz 
20 owiec. Ogień uszkodził lub całkowicie zniszczył, za-
pasy pasz i maszyny rolnicze. Izba niezwłocznie przy-
stąpiła do organizacji pomocy.
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Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

Jeden z odbudowywanych budynków 
dzięki dotacji z FSUSR, 20.12.2021 r.

W odpowiedzi na nasz apel o wsparcie materialne 
zareagowali rolnicy z powiatów tarnowskiego, wado-
wickiego i nowotarskiego, którzy jeszcze w czerw-
cu ub.r. przekazali ponad 10 ton ziarna paszowego 
i 40 balotów sianokiszonki. Zarząd MIR przeznaczył 
z budżetu Izby środki na zakup folii do sianokiszonki 
i transport sianokiszonki, oraz na zakup krowy dla 
jednej z rodzin – łącznie 7 tys. zł. Ponadto, na orga-
nizację pomocy dla poszkodowanych, delegaci MIR 
z pow.: brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, 
nowotarskiego, olkuskiego, proszowickiego, przeka-
zali łącznie 3 500 zł ze środków rad. Więcej informa-
cji na www.mir.krakow.pl (zakładka aktualności 
z dn. 02-07-2021 i 30-07-2021).

Dodatkowo, MIR wystąpiła do Funduszu Składko-
wego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) 
z wnioskiem o pomoc dla pogorzelców. W efekcie 
podpisanego porozumienia pomiędzy MIR i FSUSR, 
dla 14 najbardziej poszkodowanych gospodarstw 
przyznano kwotę w łącznej wysokości 1 252 000 zł 
(od 30 do 100 tys. zł na gospodarstwo). Ostatecznie 
ze wsparcia skorzystało 13 rolników na łączną kwotę 
1 205 013,63 zł. Środki te przeznaczone zostały na li-
kwidację szkód powstałych w wyniku pożaru: zakup 
zwierząt, materiałów budowalnych i maszyn rolni-
czych, usługi i roboty budowlane. 

Na podstawie podpisanych promes rolnicy dokony-
wali zakupów od sierpnia do połowy grudnia 2021 r. 
Zgodnie z zapisami porozumienia, na Izbie spoczywała 
odpowiedzialność za: prowadzenie dokumentacji księ-
gowo-finansowej, w tym realizacja wszystkich płatno-
ści; weryfikacja wydatkowania środków zgodnie z wa-
runkami kwalifikowalności, oraz końcowe rozliczenie 
udzielonego wsparcia. W styczniu 2022 r. Izba przeka-
zała do FSUSR sprawozdanie merytoryczno-finansowe 
dot. udzielenia przedmiotowego wsparcia. Więcej in-
formacji na www.mir.krakow.pl (zakładka aktualno-
ści z dn. 03-08-2021).

II. Wsparcie małopolskich rolników poszkodowanych 
w wyniku zdarzeń losowych. 

Rolnicy szczególnie dotknięci w efekcie niespodzie-
wanych, dramatycznych przypadków losowych, mogli 
liczyć na wsparcie przekazywane ze środków rad po-
wiatowych. W minionym roku na taką pomoc prze-
znaczono łącznie 3 700 zł:
→ Rada Powiatowa w Bochni przekazała 1 000 zł w posta-

ci zapomogi, dla rolnika poszkodowanego w pożarze;
→ Rada Powiatowa w Nowym Sączu przekazała łącznie 

1 700 zł na zakup paszy, dla dwóch rolników – w jed-
nym gospodarstwie straty spowodowała trąba po-
wietrzna, w drugim – wilki;

→ Rada Powiatowa w Proszowicach przekazała 1 000 zł 
wsparcia dla rolnika poszkodowanego w pożarze.

* * *

OBCHODY 25-LECIA SAMORZĄDU 
ROLNICZEGO W MAŁOPOLSCE

W roku 2021 izby rolnicze obchodziły kolejny jubi-
leusz. W dniu 21 września 2021 r. w Wierzchosławi-
cach odbyły się uroczyste obchody 125-lecia powstania 
izb rolniczych na ziemiach polskich oraz 25-lecia po-
wołania samorządu rolniczego w Małopolsce. 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
współpracujących z Izbą instytucji rolniczych, reprezen-
tanci izb rolniczych z całej Polski, związani z naszym 
województwem posłowie i przedstawiciele władz admi-
nistracyjnych, delegaci oraz pracownicy biur Małopol-
skiej Izby Rolniczej. Była to okazja do kolejnego podsu-
mowania dokonań i działalności samorządu rolniczego, 
oraz do uhonorowania zasłużonych działaczy izbowych 
odznaczeniami państwowymi, ministerialnymi oraz 
samorządowymi. Na tę okoliczność przygotowaliśmy 
specjalne, jubileuszowe wydanie Informatora MIR 
nr 58(65), dostępne również w wersji elektronicznej na 
www.mir.krakow.pl (zakładka informator mir z dn. 
04-11-2021). Więcej informacji oraz fotorelacja na stro-
nie MIR (zakładka wydarzenia z dn. 23-09-2021). 

* * *
DOSKONALENIE WIEDZY 

I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

1. Organizacja szkoleń i seminariów on-line

W związku z ograniczeniami spowodowanymi pan-
demią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Izba za-
kupiła licencję na użytkowanie platformy zoom umożli-
wiającą organizację spotkań i szkoleń w formie zdalnej. 
W 2021 r. Pracownicy MIR zorganizowali 10 spotkań 
szkoleniowych on-line, których nagrania udostępnione 
zostały na kanale YouTube MIR (tab. na str. 10).
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2. Organizacja szkoleń i spotkań stacjonarnych. 
→ „Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania oraz 

kwalifikacje osób do przeprowadzania uboju poza 
rzeźnią na użytek własny” – w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie zgłaszane przez rolników, w 2021 r. odby-
ły się 2 kursy z zakresu uboju gospodarczego, zorgani-
zowane przez pracowników biur MIR w Wadowicach 
(16 i 24.02.2021 r.) i w Nowym Sączu (27.08.2021 r., 
Ludźmierz). Szkolenia przeprowadzone zostały przez 
powiatowych lekarzy weterynarii, a zaświadczenie 
o ich ukończeniu i uprawnienia do przeprowadze-
nia uboju na użytek własny uzyskało łącznie 91 osób. 

→ Szkolenie z zakresu cross-compliance – w dniach 21-
22.06. 2021 r. pracownicy biura MIR w Tarnowie zor-
ganizowali i przeprowadzili szkolenie w gospodar-
stwie rolnym w Szynwałdzie. Uczestniczyło w nim 
24 rolników.

Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

→ Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin – 
zorganizowany przez pracowników biura MIR w Wa-
dowicach w Nowej Wsi, uczestniczyło w nim 10 osób.

→ Warsztaty bożonarodzeniowe dla pań – pracownice 
biura MIR w Wadowicach zorganizowały i przepro-
wadziły warsztaty prezentując techniki wykonywa-
nia ozdób i kartek świątecznych. Warsztaty odbyły 
się w Nowej Wsi, Śleszowicach i w Mucharzu (13, 
14 i 16.12.2021 r.), a uczestniczyło w nich łącznie 
40 osób – rolniczek z pow. oświęcimskiego, suskiego 
i wadowickiego.

→ Spotkanie dotyczące szkód w rolnictwie, spowodo-
wanych przez zwierzynę łowną – pracownicy biura 
MIR w Tarnowie zorganizowali spotkanie nt. sposo-
bów regulacji pogłowia zwierzyny łownej na terenie 
gminy Skrzyszów, a także zasad współpracy pomiędzy 
rolnikami i myśliwymi. W spotkaniu (08.06.2021 r.) 
uczestniczyli przedstawiciele gminy, nadleśnictwa, kół 
łowieckich, delegaci MIR oraz rolnicy - łącznie 18 osób. 

3. Organizacja wyjazdów na wystawy/targi rolnicze 

W minionym roku Izba rozdysponowała wśród ma-
łopolskich rolników ok. 2 tys. bezpłatnych biletów wstę-
pu na targi AGROTECH w Kielcach (08.10.2021 r.). 
Ponadto pracownice biur w Wadowicach i w Nowym 
Sączu zorganizowały wyjazdy grupowe, w których 
uczestniczyły łącznie 132 osoby – rolnicy z pow. wado-
wickiego, oświęcimskiego i nowotarskiego oraz ucznio-
wie ZSzR w Nowym Targu.

* * *
DOSKONALENIE WIEDZY  

I KWALIFIKACJI DORADCZYCH

Zmiany przepisów określających zasady prowadze-
nia działalności rolniczej, szczególnie w kontekście moż-
liwości pozyskiwania dostępnych form wsparcia, wiążą 
się z modyfikacją dotychczasowych lub wprowadzaniem 
nowych wymogów wobec producentów rolnych. W celu 
doskonalenia i aktualizacji swoich kompetencji dorad-
czych pracownicy MIR uczestniczą w szkoleniach, kon-
ferencjach i seminariach. W 2021 r. większość tego typu 
spotkań miała formę zdalną. Pracownicy oraz członko-
wie Zarządu MIR uczestniczyli w kilkudziesięciu tego 
typu spotkaniach (tab. na str. 11).

W 2021 r. czterech pracowników MIR kontynuowa-
ło dwusemestralne studia podyplomowe “Rolnictwo 
ekologiczne”, organizowane przez CDR w Brwino-
wie, które ze względu na pandemię zostały zawieszone 
w 2020 r. W minionym roku odbyły się 4 kolejne zjazdy, 
zajęcia odbywały się w Instytucie Zootechniki – PIB 
w Krakowie – Balicach.

* * *



11Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Z życia MIR - sprawozdanie z działalności statutowej

* * *
DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA 

I OPINIODAWCZA

1. Pracownicy MIR oraz działacze społeczni pomagali 
rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie do-
płat bezpośrednich za pomocą formularza eWniosek-
Plus. Od 15.03 do 31.05.2021 r. wypełnili 792 eWnioski. 
Łączna kwota darowizn z tego tytułu wyniosła 30 454 zł. 

2. Pracownicy Izby udzielali rolnikom informacji/
porad telefonicznych dotyczących:
→ warunków uzyskania dopłat bezpośrednich oraz 
wskazówek przy samodzielnym wypełnianiu eWnio-
sku oraz możliwości skorzystania z programów pomo-
cowych z ARiMR w tym m.in.:

programu azotanowego (zmniejszenie zanieczysz-•	
czenia wód azotanami ze źródeł rolniczych);
działania •	 Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych;
działania •	 Modernizacja gospodarstw rolnych w ob-
szarze nawadniania;
dopłat za przekazanie gospodarstwa rolnego;•	
dopłat do bydła;•	

→ warunków i możliwości uzyskania dofinansowania 
do zakupu wapna nawozowego;
→ obowiązujących przepisów w zakresie: 

stosowania środków ochrony roślin;•	
ubezpieczenia społecznego rolników;•	
rejestracji i zasad prowadzenia RHD;•	
zgłaszania i szacowania szkód łowieckich;•	
obrotu ziemią rolną;•	
uciążliwości odorowej;•	
rejestracji w BDO.•	

3. Pracownicy MIR pomagali rolnikom w: opracowa-
niu wniosków:  o dopłaty do kwalifikowanego materia-
łu siewnego (34);  o płatności w ramach pakietów rol-
no-środowiskowo-klimatycznych (2);  przygotowaniu 
korekt do wniosków składanych w ramach programów 
pomocowych – głównie płatności bezpośrednie (61) 
i dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (15); 
 wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do zakupu 
wapna nawozowego (9);  wniosków o zwrot akcyzy (2).

4. Przewodniczący i członkowie rad powiatowych 
MIR opiniowali:
→ wnioski o zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych zgłaszane przez wójtów i burmistrzów 
w związku ze zmianami w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego. Łącznie, przewodniczący rad po-
wiatowych MIR funkcjonujący we wszystkich powia-
tach Małopolski wydali 53 postanowienia/opinie;

→ wnioski KOWR o wydanie opinii dot. osób zamie-
rzających nabyć grunty rolne – wydano 4 opinie; 

→ wnioski o zaopiniowanie projektów uchwał w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2022 r. – 
w ub.r. o opinię w tej sprawie wystąpiły 23 gminy;

→ roczne plany łowieckie – wydano opinie do 33 planów;
→ postępowania komornicze – wydano 39 opinii doty-

czących egzekucji komorniczych.
5. Przewodniczący, członkowie rad powiatowych 

MIR oraz pracownicy uczestniczyli w pracach gmin-
nych komisji szacujących szkody w uprawach i gospo-
darstwach, spowodowane niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi. W związku z pracami w komisjach 
szacujących Izba pokryła koszty przejazdów poniesio-
ne przez delegatów MIR. 

6. Radczyni prawna MIR, pełniąca dyżury w krakow-
skim biurze Izby, udzielała rolnikom bezpłatnych porad 
prawnych dotyczących m.in.:  rolniczego ubezpieczenia 
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społecznego (np. emerytury i renty rolnicze);  uregulo-
wania własności gospodarstw rolnych (opłaty), współ-
własności, dziedziczenia i spraw spadkowych;  dzier-
żawy gruntów rolnych;  niekorzystnych rozwiązań 
w procesach scaleniowych;  sporów sąsiedzkich (grani-
ce nieruchomości);  szkód wyrządzanych w uprawach 
przez zwierzynę łowną;  zadłużenia kredytowego i po-
stępowań komorniczych;  kontrolowania gospodarstw 
przez straż miejską.

* * *
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW,  

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW
W styczniu 2021 r. pracownicy MIR opraco-

wali i złożyli wnioski do JR KSOW UMWM 
w Krakowie, w konkursie nr 5/2021, o wy-
bór operacji do realizacji w ramach pla-
nu działania KSOW na lata 2014-2020. 
W kwietniu ub.r. otrzymaliśmy decyzje  
o przyznaniu finansowania na realizację 
pięciu projektów, wszystkie zostały zrealizo-
wane i rozliczone. Łączny koszt realizacji pro-
jektów to 286 155 zł, w tym 248 893,11 zł to kwota 
dofinansowania, a 37 261,89 zł to wkład własny MIR.

WARSZTATY i SZKOLENIA

1. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne 
dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Celem operacji było podniesienie wiedzy, doskonale-
nie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby rozwoju re-
gionalnej twórczości artystycznej, poprzez poznawanie 
sztuki i techniki malowania na tkaninie. W ramach ope-
racji zorganizowano zajęcia warsztatowe dla przedstawi-
cieli KGW w województwie małopolskim w powiatach: 
tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanow-
skim, nowosądeckim i gorlickim – łącznie dla 90 osób. 
Poszczególne warsztaty, w których uczestniczyło po 
15 osób, odbyły się:

→ 09.08.2021 – w Bańskiej Niżnej (pow. tatrzański);
→ 10.08.2021 – w Jabłonce (pow. nowotarski);
→ 12.08.2021 – w Wadowicach (pow. wadowicki);
→ 24.08.2021 – w Porębie Wielkiej (pow. limanowski);
→ 26.08.2021 – w Rytrze (pow. nowosądecki);
→ 31.08.2021 – w Ropie (pow. gorlicki).
Łączny koszt realizacji projektu: 23 421,72 zł,  
w tym wkład własny MIR: 1 994,22 zł.

2. „Magia ziół i miodów dla zdrowia 
i zwiększenia dochodów”

Celem operacji było przekazanie wiedzy i umiejęt-
ności związanych z uprawą, pozyskiwaniem oraz sa-
modzielnym wytwarzaniem produktów z ziół i mio-
dów a także z ich sprzedażą. Efektem realizacji operacji 
była organizacja 6 szkoleń połączonych z zajęciami 
praktycznymi dla: rolników, rolników ekologicznych, 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsta-

wicieli LGD, doradców MODR z województwa mało-
polskiego w powiatach: wadowickim, oświęcimskim, 
suskim, myślenickim, nowotarskim i krakowskim – 
łącznie dla 90 osób. Poszczególne szkolenia, w których 
uczestniczyło po 15 osób, odbyły się:

→ 14.09.2021 – w Sidzinie (pow. suski);
→ 23.09.2021 – w Mogilanach (pow. krakowski);
→ 28.09.2021 – w Podolszu (pow. oświęcimski);
→ 30.09.2021 – w Jasienicy (pow. myślenicki);
→ 05.10.2021 – w Szaflarach (pow. nowotarski);
→ 07.10.2021 – w Mucharzu (pow. wadowicki).

Łączny koszt realizacji projektu: 27 173,64 zł,  
w tym wkład własny MIR: 1 926,16 zł.

WYJAZDY STUDYJNE

3. „Inspirująca wymiana doświadczeń 
właścicieli gospodarstw ekologicznych 

i agroturystycznych” – wyjazd 
studyjny rolników z Małopolski 

na Pomorze Zachodnie

W wyjeździe, który odbył się w terminie 
05-09.09.2021 r., uczestniczyło 50 osób – rol-

ników ekologicznych, agroturystycznych i konwen-
cjonalnych. Celem operacji było usprawnienie ekolo-
gicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rol-
nikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania 
tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicz-
nych. Wyjazd umożliwił uczestnikom nawiązywanie 
kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, 
poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności 
wysokiej jakości, oraz podejmowanie działań zmierza-
jących do skracania łańcuchów dostaw.

Łączny koszt realizacji projektu: 62 008,10 zł,  
w tym wkład własny MIR: 9 020,37 zł.

4. „Współczesna kobieta w środowisku wiejskim” 
– wyjazd studyjny do Rumunii i na Węgry

Wyjazd odbył się w dniach 06-10.09.2021 r., a uczest-
niczyło w nim 48 osób – kobiet zamieszkujących ob-
szary wiejskie Małopolski, właścicielek lub współwła-
ścicielek gospodarstw rolnych, członkiń KGW, delega-
tek MIR, doradczyń rolnych, sołtysek, radnych, kobiet 
prowadzących działalność gospodarczą na obszarach 
wiejskich. Podczas wyjazdu odbyły się spotkania ze sto-
warzyszeniami kobiet działającymi na Węgrzech i Ru-
munii oraz wizyty w przedsiębiorstwach i gospodar-
stwach prowadzonych przez kobiety w tych państwach. 
Wyjazd umożliwił także wymianę doświadczeń oraz 
opinii dotyczących wyzwań i szans jakie stoją przed 
współczesną kobietą w środowisku wiejskim. Uczest-
niczki miały również okazję dowiedzieć się czy i w jaki 
sposób instytucje państwowe pomagają kobietom wiej-
skim, oraz wymienić się ocenami dotyczącymi realiza-
cji polityki swoich Państw w stosunku do kobiet na wsi, 
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a także wymienić się doświadczeniami w kwestii sposo-
bów organizowania się kobiet wiejskich w poszczegól-
nych krajach. Wyjazd umożliwił nawiązanie kontaktów 
zawodowych oraz poszerzenie swojej wiedzy z zakresu 
możliwości aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich.

Łączny koszt realizacji projektu: 84 225,64 zł,  
w tym wkład własny MIR: 11 625,64 zł.

5. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca” 
– wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

W dniach 27 września – 1 października 2021 r. 40-
osobowa grupa z Małopolski – składająca się z przed-
stawicieli: wiejskich i miejsko-wiejskich samorządów 
gminnych, lokalnych grup działania (LGD); samo-
rządu rolniczego (MIR), doradców rolnych i przed-
stawicieli organizacji zrzeszającej doradców rolnych 
(MSDR); oraz Stowarzyszenia IROW – uczestniczyła 
w 5-dniowym wyjeździe studyjnym do Austrii (Dolna 
Austria, Wiedeń) i Niemiec (Górna Bawaria). Podsta-
wowym celem wyjazdu było poszukiwanie efektyw-
nych strategii prowadzących do harmonijnego rozwo-
ju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia 
mieszkańców na obszarach wiejskich. Uczestnicy wy-
jazdu spotkali się z samorządowcami, przedstawiciela-
mi urzędów i instytucji działających na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Łączny koszt realizacji projektu: 89 325,90 zł,  
w tym wkład własny MIR: 12 695,50 zł.

* * *
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU 

DLA DZIECI ROLNIKÓW
W 2021 r. pracownicy MIR (biuro w Krakowie) prze-

prowadzili nabór dzieci rolników (przynajmniej jedno 
z rodziców/opiekunów musi być ubezpieczone lub pobie-
rać świadczenia z KRUS) na kolonie letnie organizowa-
ne przez KRIR (z dofinansowaniem z FSUSR w kwocie 
750 zł na 1 uczestnika), które odbyły się w terminie 14-
22.07.2021 r. Z wypoczynku w Jarosławcu (woj. zachod-
niopomorskie) skorzystało 50 dzieci z Małopolski.

* * *
PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 

NA RYNKU KRAJOWYM
W 2021 r. MIR zrealizowała dwa projekty finanso-

wane z funduszy promocji, których celem było promo-
wanie spożycia produktów wytworzonych przez pol-
skich rolników. 

1. „Mleko – promocja przetworów mlecznych 
z Małopolski” – zadanie sfinansowane 

z Funduszu Promocji Mleka
W ramach zadania przeprowadzono medialną kam-

panię promocyjno-informacyjną, mającą na celu pro-
pagowanie korzyści zdrowotnych i kulinarnych zwią-
zanych ze spożyciem mleka i jego przetworów. W reali-
zacji kampanii wykorzystano trzy środki przekazu:

→ telewizyjna audycja 
promocyjna – w 5-min. 
filmie zaprezentowane 
zostały: gospodarstwa 
i rolnicy zajmujący się 
produkcją mleka oraz jego 
przetwarzaniem; mleczar-
nie przetwarzające mleko 
pozyskane z małopolskich 
gospodarstw; wypowiedzi 
konsumentów oraz eks-
pertów – specjalistów ds. 
żywności i żywienia. Film 
wyemitowano na antenie 
TVP3 Kraków 3-krotnie, w dniach 21-23.06.2021 r., 
oraz umieszczono na profilu Facebook TV. Audycja 
jest również dostępna na kanale YouTube MIR pod ad-
resem: www.youtube.com/watch?v=A65ous50qSE.

→ ankieta internetowa – przeprowadzona w celu po-
znania nawyków żywieniowych oraz preferencji za-
kupowych respondentów w zakresie zakupu i spoży-
cia mleka i jego przetworów, a także samooceny an-
kietowanych w kwestii posiadanej przez nich wiedzy 
nt. prozdrowotnych nawyków żywieniowych i prawi-
dłowego bilansowania codziennej diety.

→ broszura informacyjno-promocyjna – zawierająca in-
formacje nt.: wartości odżywczych i prozdrowotnych 
mleka i jego przetworów; udziału mleka i przetworów 
mlecznych w komponowaniu prawidłowo zbilanso-
wanych jadłospisów; rodzajów przetworów mlecznych 
produkowanych; przepisów na przygotowanie potraw 
z mleka i produktów mlecznych; dokonywania świa-
domych decyzji zakupowych. Broszura w wersji elek-
tronicznej (PDF) jest dostępna na stronie www.mir.
krakow.pl (zakładka aktualności z dn. 30-06-2021).
Łączny koszt realizacji zadania: 29 700,00 zł.

2. „Festiwal Polskiej Wieprzowiny” 
– zadanie sfinansowane z Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego

Wydarzenie miało miejsce 21.09.2021 r. w GCK 
Wierzchosławicach, jako impreza towarzysząca obcho-
dom 25-lecia powołania izb rolniczych w Małopolsce.
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W ramach „Festiwalu” zorganizowano dwa stoiska 
informacyjno-promocyjne oraz degustację wieprzo-
winy z grilla. Przeprowadzono również dwa konkursy 
z nagrodami: rysunkowy dla dzieci oraz konkurs wie-
dzy dla dorosłych. 

Łączny koszt realizacji zadania: 46 300,00 zł.

* * *
DZIAŁANIA W ZAKRESIE 

WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Organizacja wizyt i wyjazdów zagranicznych
1. Spotkanie z młodymi rolnikami z regionu 

Owernia-Rodan-Alpy odbyło się on-line 07.06.2021 r. 
Uczestniczyli w nim: przedstawiciele Stowarzyszenia 
Młodych Rolników z regionu Owernia-Rodan-Alpy, 
przedstawiciele UMWM, Dyrektor MIR i pracownik 
biura MIR w Krakowie – łącznie 6 osób. Podczas spo-
tkania omówiono plany współpracy oraz ustalono za-
sady realizacji wymian z uwzględnieniem wymogów 
związanych z pandemią COVID-19.

2. Spotkanie z młodymi rolnikami z regionu 
Owernia-Rodan-Alpy  odbyło się on-line 27.10.2021 r. 
Uczestniczyli w nim: przedstawiciele Stowarzyszenia 
Młodych Rolników z regionu Owernia-Rodan-Alpy, 
przedstawiciele UMWM, Dyrektor MIR, pracow-
nik biura MIR w Krakowie oraz rolnicy z Małopolski 
– łącznie 11 osób. Podczas spotkania omówiono stan 
i zakres przygotowań wizyty delegacji młodych rolni-
ków z Francji w Małopolsce zaplanowanej na grudzień. 
Poruszono też kwestię wyzwań z jakimi muszą mierzyć 
się małopolscy rolnicy. 

3. Wizyta młodych rolników z regionu Owernia-
Rodan-Alpy. W dniach 6-10.12.2021 r. Izba gościła 
grupę 5 młodych rolników z regionu Owernia-Roda-
n-Alpy, w ramach współpracy z Izbą Rolniczą w Sa-
baudii. Goście z Francji odwiedzili gospodarstwa ma-
łopolskich rolników (głównie mleczarskie), spotkali 
się z przedstawicielami UMWM i MIR, a także zapo-
znali się z działalnością Małopolskiej Hodowli Roślin. 

Więcej informacji na www.mir.krakow.pl w zakładce 
współpraca międzynarodowa.

* * *

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
I WYDAWNICZA

1. INFORMACJA BIURA MIR – każdego miesiąca 
pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej opracowują 
broszurę zawierającą informacje na temat: funkcjo-
nowania podstawowych rynków rolnych, opubliko-
wanych aktów prawnych dot. działalności rolniczej, 
aktualności branżowych, odpowiedzi na interwencje 
samorządu rolniczego, bieżącej działalności Zarządu 
i pracowników Izby. Informacja wysyłana jest drogą 
elektroniczną do wszystkich delegatów MIR oraz do 
urzędów małopolskich gmin. Comiesięczne opracowa-
nia zamieszczane są również na stronie internetowej 
MIR w zakładce analizy miesięczne.

2. INFORMATOR MIR – w 2021 r. Izba wydała 
3 numery Informatora MIR: Nr 57(64) WIOSNA 2021 
(3,5 tys. egz. – 5 270,40 zł), Nr 58(65) wydanie jubile-
uszowe (1 tys. egz. – 8 268,80 zł) i Nr 59(66) JESIEŃ-
ZIMA 2021/2022 (2,5 tys. egz. – 7 776,00 zł). Łączny 
koszt wydruku i dostawy: 21 315,20 zł. 

Izba jest wydawcą biuletynu informacyjnego od 
1998 r. Autorami artykułów są głównie pracownicy 
oraz delegaci Izby. Pismo jest bezpłatnie dystrybuowa-
ne wśród małopolskich rolników. Elektroniczne wersje 
archiwalnych numerów dostępne są na www.mir.kra-
kow.pl w zakładce informator MIR.

3. KALENDARZ MIR 2022 – od 2013 r. kalendarz 
izbowy powstaje m.in. w oparciu o informacje prze-
kazane przez agencje rolnicze wdrażające i obsługu-
jące programy przeznaczone dla rolnictwa. W 2021 r. 
Izba wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 
1 500 egz. kalendarza rolniczego na 2022 rok. Koszt 
wydruku i dostawy: 7 291,81 zł.

4. STRONA INTERNETOWA MIR www.mir.kra-
kow.pl – na stronie zamieszczane są informacje związa-
ne z bieżącą działalnością Izby; interwencje podejmowa-
ne przez samorząd rolniczy i odpowiedzi na zgłaszane 
wnioski, które otrzymujemy z poszczególnych resortów 
lub instytucji; ważne dla rolników aktualności branżowe; 
opiniowane akty prawne. Znajdują się tu również infor-
macje dot. struktury organizacyjnej i zakresu działalno-
ści MIR. Strona odwiedzana jest coraz chętniej użytkow-
ników sieci Internet – stan licznika na dzień 18.01.2022 r. 
(aktywny od 2008) to 1 641 562 odwiedzających.

MIR jest również zarejestrowana na głównym porta-
lu BIP (www.bip.gov.pl) i ma własny adres strony BIP 
MIR (mir.krakow.pl/bip).

W minionym roku w wyniku awarii serwera 
(09/10.03.2021 r.), utraciliśmy wiele danych, które za-
mieszczane były na portalu internetowym Izby przez 
kilka ostatnich lat. Przywrócenie funkcjonalności stro-
ny internetowej trwało ok. 2 tygodni, a większość bra-
ków została uzupełniona do maja 2021 r.
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5. FACEBOOK – od 2000 r. MIR prowadzi konto na  
Facebooku (www.facebook.com/Ma%C5%82opolska-
Izba-Rolnicza-102675158295318/), na którym umiesz-
czane są bieżące informacje dotyczące działalności 
MIR oraz aktualności branżowe.

6. YouTube – od 2021 r. Izba prowadzi własną witry-
nę na YT (www.youtube.com/channel/UCnnYdbLZy-
smDfGtbMBebMhg/videos), na której zamieszczane 
są wszystkie materiały filmowe realizowane w ramach 
działalności MIR, w tym głównie przeprowadzone 
szkolenia z wykorzystaniem platform do prowadzenia 
zdalnych spotkań, webinarów, wideokonferencji itp. 
W minionym roku w serwisie YT MIR zamieszczono 
12 filmów, które osiągnęły wynik 1 354 wyświetleń.

7. DOFINANSOWANIE KOSZTóW WYDAWNICTW 

Zarząd MIR podjął dwie uchwały w sprawie dofi-
nansowania kosztów wydania dwóch publikacji:
→ wyniki PDO w woj. małopolskim – w kwocie 4 000 zł;
→ książki kucharskiej „Smak Tradycji – Gmina Czorsz-

tyn od kuchni” – w kwocie 1 000 zł.
Rady Powiatowe MIR w Krakowie i w Tarnowie, 

dofinansowały wydanie komiksu historycznego pt.: 
„Premier Rządu 1920” wydanego przez TPM W. Wito-
sa – w kwocie 1 000 zł;

Rada Powiatowa MIR w Nowym Targu dofinan-
sowała wydanie książki kucharskiej „Smak Tradycji – 
Gmina Czorsztyn od kuchni” – w kwocie 500 zł. 

* * *

WSPIERANIE INICJATYW SŁUŻĄCYCH 
ROZWOJOWI OBSZAROW WIEJSKICH 

I OCHRONIE WIEJSKIEGO 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący i dele-
gaci rad powiatowych MIR każdego roku uczestniczą 
w różnego rodzaju lokalnych inicjatywach, wydarze-
niach i konkursach, których organizacja wspierana jest 
ze środków przeznaczonych do dyspozycji rad powiato-
wych MIR oraz z budżetu centralnego Izby. W 2021 r. 
ze środków MIR dofinansowano m.in.:
→ zakup nagród dla laureatów organizowanych i współ-

organizowanych konkursów, m.in.: konkurs plastycz-
ny dla dzieci Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, kon-

 

 

Od lewej: prezes MIR Ryszard Czaicki,  
Janina Kochniarczyk, Anastazja Przywara, Marzena Warias.

kursy organizowane dla uczniów szkół rolniczych, 
Małopolski Konkurs Pasiek, Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne w Małopolsce w 2021 r., Najlepszy Hodow-
ca Bydła Rasy Polska Czerwona, Rolniczki motorem 
innowacji gospodarstw rolnych w Polsce, Wyścigi kon-
ne w Łobzowie, Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne 
Potrawy Lokalne, Sołtys Roku, Konkurs Szopek Trady-
cyjnych i Krakowskich – łącznie ok. 10 400 zł;

→ organizację lokalnych wydarzeń – dożynek, świąt 
plonów, m.in.: Święto Wianków w Mętkowie, 700-lecie 
wsi Łoniowa, Dożynki Gminy Tarnów, Dożynki Jasno-
górskie, Gołeckie Żniwiogranie, Święto Owoców w gm. 
Raciechowice, Jesienny redyk w Szczawnicy – Redyk-
fest, Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż – łącznie 
ok. 3 200 zł;

→ organizację warsztatów rękodzielniczych – 1 120 zł;
→ organizację wyjazdów na targi i wystawy, m.in. 

AGROTECH w Kielcach – łącznie ok. 3 000 zł.

* * *
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PRZEDSTAWICIELE IZBY 
W CIAŁACH DORADCZYCH

 Ryszard Czaicki, Prezes Zarządu MIR, członek 
Zarządu KRIR – przewodniczący Nadzwyczajnej Ko-
misji Problemowej ds. nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych przy KRIR; przewodniczący zespołu ds. 
odbudowy rolnictwa na obszarach górskich w ramach 
Porozumienia Rolniczego, MRiRW; Rada Społecz-
na Doradztwa Rolniczego (z-ca przewodniczącego), 
Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR 
w Krakowie, Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 
MRiRW, Komitet Monitorujący Małopolski Program 
Operacyjny, Rada LGD „Podbabiogórze”, uczestnic-
two w sesjach Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Modernizacji Te-
renów Wiejskich SWM oraz udział w posiedzeniach 
komisji sejmowych.
 Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR – Rada 

ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR; 
Powiatowa Rada Rynku Pracy UM w Krakowie; Rada 
ds. ekoMałopolski; Sołtys Bębła; przedstawicielka MIR 
w zespole konsultacyjnym ds. konstytucji dla rolnictwa, 
miejsca rolnictwa na obszarach wiejskich w MRiRW.
 Marek Boligłowa, Członek Zarządu MIR – Rada 

Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR w Kra-
kowie; Wiceprzewodniczący Małopolskiego Zespołu 
PDOiR, przedstawiciel MIR w zespole konsultacyj-
nym ds. Afrykańskiego Pomoru Świń w MRiRW.
 Dariusz Włudyka, Członek Zarządu MIR – 

członek Powiatowej Rady Rynku Pracy; Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Powiatowego Oddziału 
ZOSP RP w Bochni.

 Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – przed-
stawiciel MIR w zespole konsultacyjnym ds. rolnictwa 
na obszarach górskich w MRiRW; Rada Produktu Re-
gionalnego; Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dzie-
dzictwa Kulinarnego; Powiatowa Rada Rynku Pracy 
przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu 
(w latach 2017-2021, 2021-2025).
 Marek Lenczowski, Delegat MIR do WZ KRIR 

– członek Komisji Budżetowej KRIR; Małopolska 
Grupa Robocza ds. KSOW; Krajowa Grupa Robocza 
ds. KSOW; Wojewódzka Rada Zatrudnienia; Grupa 
Tematyczna ds. podejścia Leader; Rada ds. Rolnictwa 
Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej; Prezes LGD 
Turystyczna Podkowa; Radny Powiatu Myślenickiego; 
przedstawiciel MIR w zespole konsultacyjnym ds. in-
frastruktury na obszarach wiejskich w MRiRW.
 Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR – Rada 

Społeczna Doradztwa Rolniczego; Rada Konsultacyj-
na Wydziału Hodowli i Biologii UR.
 Michał Chwastek, Tadeusz Kwiatkowski – Ko-

mitet Monitorujący Małopolski Program Operacyjny.
 Krzysztof Ciesielski – przedstawiciel MIR w ze-

spole konsultacyjnym ds. rynków rolnych w MRiRW.
 Członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniach 

Komisji Rolnictwa Sejmiku WM. 
 Członkowie rad powiatowych Izby wchodzą w skład 

Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) jako przedsta-
wiciele organizacji rolniczej.
 Delegaci i członkowie MIR działają w Lokalnych 

Grupach Działania (LGD) funkcjonujących na terenie 
całej Małopolski.

* * * * *

W dniu czwartego 
kwietnia 2022 r. 
członkowie Zarządu 
i pracownicy biura MIR 
w Krakowie uroczyście 
podziękowali Pani Lidii 
Olszowskiej, głównej 
księgowej Izby, za 20 lat 
współpracy.

Na fot. od lewej: Dyrektor 
biura MIR  
Henryk Dankowiakowski, 
Pani Lidia Olszowska  
i Prezes Zarządu MIR 
Ryszard Czaicki.
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Wspólne działania na 
rzecz zwiększenia 

sprzedaży bezpośredniej jako 
element dywersyfikacji do-
chodów rolnika – to temat 
konferencji, która odbyła się 
w dniu 4 kwietnia 2022 r. 
w siedzibie MIR w Krakowie.

Konferencję zorganizowa-
ła Małopolska Izba Rolnicza 
w Krakowie, pełniąca rolę be-

neficjenta i członka grupy operacyjnej realizującej pro-
jekt pn.: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju 
krótkich łańcuchów dostaw żywności” w ramach działa-
nia „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Konferencja nt. funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw żywności

Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie

Ogólne informacje o projekcie, stan zaawansowania 
realizowanych zadań i planowane działania omówiła 
dr hab. Magdalena Kalisiak-Mędelska, prof. Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pani Barbara Sałata – pracownik Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie (OT w Radomiu), omówiła  

organizację rynków rolnych oraz systemów KŁD, jak 
również możliwości zastosowania tych systemów jako 
szansy dla rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstwa.

O potrzebach, uwarunkowaniach i możliwościach 
rozwoju sprzedaży bezpośredniej, w kontekście zało-
żeń projektu, mówił Rafał Serafin – Prezes Zarządu 
ISO-TECh Sp. z o.o.

Zagadnienie wypracowania innowacyjnego modelu 
organizacyjnego dla rozwoju lokalnych rynków rolnych 
zreferował dr hab. Marian Kachniarz, prof. Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów 
i doświadczeń na temat działań na rzecz poprawy kon-
kurencyjności gospodarstw rolnych.

 

W konferencji uczestniczyli rolnicy zainteresowani 
sprzedażą bezpośrednią swoich produktów w zorgani-
zowany sposób zbiorowy. Zgodnie z programem uczest-
nicy wysłuchali wystąpień czterech prelegentów. 
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Rolnicy jako producenci  
żywności i podmioty 

wprowadzające do obrotu 
środki spożywcze podlega-
ją nadzorowi wielu instytu-
cji państwowych. Z kontro-
lą w gospodarstwie rolnym 
mogą pojawić się przedstawi-
ciele Inspekcji Weterynaryj-
nej, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, Inspekcji Sanitarnej czy Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Niekiedy zdarza się, że rolników 
nachodzą w gospodarstwach przedstawiciele różnych 
organizacji pozarządowych, które roszczą sobie pra-
wo do czynności kontrolnych, dlatego warto wiedzieć 
jakie są podstawy prawne, zasady kontroli i wizytacji 
poszczególnych instytucji państwowych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 • 
sierpnia 2006 r. (DzU 2020, poz. 2021).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) • 
2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzę-
dowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych 
w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego 
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobro-
stanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Rolnicy powinni złożyć sto-
sowny wniosek o wpis swo-
jego gospodarstwa do reje-
stru zakładów, prowadzo-
nego przez miejscowego, 
właściwego państwowego 
powiatowego inspektora 
sanitarnego. Prowadzenie 
działalności w zakresie pro-
dukcji lub obrotu żywnością 
bez złożenia wniosku o wpis do rejestru podlega ka-
rze pieniężnej. Kontrole urzędowe przeprowadza się 
bez wcześniejszego uprzedzenia z wyjątkiem sytuacji, 
w których uprzednie zawiadomienie jest konieczne, 
by kontrola urzędowa mogła się odbyć i odpowiednio 
uzasadnione. Metody i techniki przeprowadzenia kon-
troli urzędowych reguluje art. 14 ww. rozporządzenia 
gdzie wskazano m.in. obszary kontroli – sprawdzenia: 
wyposażenia, środków transportu, obiektów i innych 
miejsc pod kontrolą podmiotów oraz ich otoczenia; 
ocenę procedur dobrej praktyki wytwarzania, do-
brej praktyki higienicznej, dobrej praktyki rolniczej 
oraz procedur opartych na zasadach analizy zagro-
żeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP); roz-
mowy z podmiotami i ich pracownikami; weryfiko-
wanie pomiarów dokonanych przez podmiot i wyniki 

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

innych badań; pobieranie próbek, analizę, diagnostykę 
i badania; wszelkie inne działania niezbędne do ziden-
tyfikowania przypadków niezgodności. Kompetencje 
organów PIW obejmują nadzór nad rolnikami pro-
wadzącymi produkcję pierwotną oraz rolniczy handel 
detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.

Inspekcja Weterynaryjna (IW)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-• 
nej (DzU 2021, poz. 306).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DzU • 
2020, poz. 638).

Inspekcja Weterynaryjna re-
alizuje m.in. zadania z zakresu 
ochrony zdrowia zwierząt. 
Zgodnie z art. 5 ustawy o In-
spekcji Weterynaryjnej zada-
nia organów IW wykonują: 
lekarze weterynarii i inne oso-
by zatrudnione w Inspekcji, leka-
rze weterynarii wyznaczeni do wy-
konywania określonych czynności, osoby niebędące 
lekarzami weterynarii wyznaczone przez Powiatowych 
Lekarzy Weterynarii do wykonywania określonych 
czynności o charakterze pomocniczym, które wyko-
nują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu 
organów Inspekcji. Osoby wykonujące czynności kon-
trolne powinny nosić na widocznym miejscu odznakę 
identyfikacyjną, a czynności kontrolne podejmować po 
okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. Pracownicy IW oraz osoby 
wyznaczone do wykonywania czynności, przez wła-
ściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, 
mają prawo do: przeprowadzania kontroli gospodarstw, 
zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu; 
kontrolowania przestrzegania wymagań określonych 
w prawodawstwie weterynaryjnym (w tym metod stoso-
wanych do znakowania i identyfikacji zwierząt), i w prze-
pisach dotyczących bezpieczeństwa żywności; pobiera-
nia próbek do badań od zwierząt utrzymywanych w celu 
umieszczenia na rynku lub transportowanych oraz pro-
duktów przeznaczonych do przechowywania, umiesz-
czania na rynku lub transportowanych; żądania pisem-
nych lub ustnych informacji w zakresie objętym przed-
miotem kontroli; żądania okazywania i udostępniania 
dokumentów lub danych informatycznych. Z przepro-
wadzonych kontroli sporządza się protokół kontroli. 
Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed pod-
pisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia za-
strzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zwierząt, która 
określa podstawowe obowiązki wobec zwierząt i regu-
luje postępowanie z nimi, IW oraz inne właściwe orga-
ny administracji rządowej i samorządu terytorialnego 

Zasady przeprowadzania kontroli w gospodarstwach rolników
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współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym 
oraz z innymi instytucjami i organizacjami społeczny-
mi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt. Zgodnie z art. 7 zwierzę traktowane w sposób 
określony w art. 6 może być czasowo odebrane właści-
cielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane: schronisku dla 
zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryj-
ne, lub gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) jeżeli jest to zwierzę go-
spodarskie, lub ogrodowi zoologicznemu lub schronisku 
dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do 
celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, spor-
towych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych. 

Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu in-
formacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub 
upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Najczęstszym rodzajem kon-
troli jakie ARMiR przeprowadza 
u swoich beneficjentów są kontro-
le bezpośrednio w ich gospodar-
stwie, tzw. kontrole na miejscu, 
lub wizytacje w miejscu realizacji 
operacji. Kontrole na miejscu są 
przeprowadzane w celu spraw-
dzenia i weryfikacji faktów stano-

wiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenia 
zgodności danych i informacji zawartych we wnioskach 
pomocowych ze stanem faktycznym.

W ramach działania Biura Kontroli na Miejscu 
ARiMR realizuje:
kontrole w ramach wsparcia bezpośredniego: w zakre-•	
sie kwalifikowalności powierzchni metodą inspekcji 
terenowej (IT) oraz metodą FOTO, oględziny działek 
w zakresie weryfikacji MKO, wizytacji działek;
kontrole w zakresie •	 Działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego oraz rolnictwa ekologicznego;
kontrole w ramach działań interwencyjnych i pre-•	
miowych PROW na lata 2014-2020;
kontrole w zakresie wzajemnej zgodności.•	
W ramach działania Biura Rejestracji Zwierząt 
ARiMR wykonuje kontrole siedzib stad:
kontrole interwencyjne;•	
kontrole w ramach kwalifikowalności do płatności •	
związanych do zwierząt;
kontrole w ramach działania M14 – dobrostan zwierząt;•	
kontrole w ramach prowadzenia interwencji mającej •	
na celu stabilizacje rynków rolnych obejmujące me-
chanizmy pomocy finansowej adresowane do pro-
ducentów mleka, producentów świń, producentów 
owiec oraz w sektorze jaj i mięsa drobiowego (przez 

co rozumie się wszystkie kontrole przeprowadzo-
ne w ramach programów pomocowych np. kontrole 
wniosków, zobowiązań, weryfikacji prawidłowości 
udzielenia pomocy finansowej).

Co do zasady kontrole na miejscu nie powinny być 
zapowiadane. Zawiadomienie beneficjanta o kontroli 
jest wykonywane wtedy, gdy jego obecność jest niezbęd-
na do przeprowadzenia kontroli. W przypadku kon-
troli metodą FOTO co do zasady beneficjent nie jest 
powiadamiany o kontroli. Czynności kontrolne mogą 
być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kon-
trolowanego także wówczas, gdy rolnik został zawia-
domiony o kontroli. W sytuacji uzasadnionego podej-
rzenia wystąpienia w gospodarstwie nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania zasad wzajemnej zgodności, 
kontrola w gospodarstwie rolnym bezwzględnie ma 
charakter niezapowiedziany. Kontrola przeprowadzona 
pod nieobecność rolnika, uznawana jest za tak samo 
ważną, jak przeprowadzona w jego obecności. Przed 
przystąpieniem do czynności kontrolnych ARiMR oka-
zuje ważne upoważnienie imienne kontrolowanemu 
rolnikowi oraz weryfikuje tożsamość osoby obecnej przy 
kontroli. W wyniku kontroli sporządzany jest w formie 
pisemnej raport/informacja pokontrolna w dwóch jed-
nobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeka-
zywany jest beneficjentowi, drugi zostaje w ARiMR.

Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji • 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (DzU 2020 poz. 425).

Zgodnie z ww. ustawą do zadań wy-
konywanych przez PIORiN należą spra-
wy związane z:  ochroną roślin przed 
agrofagami;  zapobieganiem zagroże-
niom związanym z produkcją ś.o.r., ob-
rotem tymi środkami i ich stosowaniem; 
 nadzorem nad wytwarzaniem i oceną 
materiału siewnego oraz obrotem tym 
materiałem;  kontrolą upraw w zakresie 
organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych;  monitorowaniem zużycia ś.o.r.;  nadzorem 
nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów 
oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspo-
magających uprawę roślin; oraz  określone w przepi-
sach innych ustaw.

Zadania te mogą wykonywać na terenie wojewódz-
twa, urzędowi inspektorzy posiadający pisemne upo-
ważnienie Głównego Inspektora lub wojewódzkiego in-
spektora ORiN. Pracownicy PIORiN powinni posiadać 
również legitymacje służbowe, które mogą być uży-
wane tylko przy wykonywaniu czynności służbowych. 
Z wykonanych czynności kontrolnych sporządza się 
protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku • 
Wsparcia Rolnictwa (DzU 2017 poz. 623).

Zgodnie z art. 19 ust 5 ww. 
ustawy kontrole na miejscu, 
w ramach Oddziału Terenowego 
KOWR, prowadzą pracownicy 
Wydziału Kontroli na Miejscu. 

Wydział ten realizuje kontrole w ramach zadań wła-
snych KOWR tj.: 

gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa;•	
nadzór nad spełnieniem warunków i zobowiązań na-•	
bywców nieruchomości rolnych na podstawie art. 8a 
oraz w związku z art. 9 ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego (UKUR);
pozostałe mechanizmy: monitorowanie produkcji •	
biogazu rolniczego, monitorowanie rynku biokom-
ponentów i biopaliw ciekłych, monitorowanie i nad-
zór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem 
surowca tytoniowego, monitorowanie obowiązku za-
wierania umów na dostarczanie produktów rolnych, 
rejestr pierwszych podmiotów skupujących (dot. ryn-
ku mleka), obsługa funduszy promocji produktów 
rolno-spożywczych); 

oraz w ramach zadań objętych umową delegowania 
z ARiMR np.:

program dla szkół; •	
wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na •	
rynkach wybranych produktów rolnych; 
wsparcie rynku produktów pszczelich; •	
administrowanie potencjałem produkcyjnym wina •	
i winorośli.

Większość kontroli realizowanych w gospodar-
stwach rolników to kontrole zapowiedziane, a rolnicy 
informowani są o terminie i zakresie kontroli pisem-
nie lub telefonicznie. Kontrolerzy działają na podsta-
wie imiennych upoważnień wydanych przez Dyrek-

tora Generalnego KOWR (zadania własne, zadania 
w ramach PROW oraz POPŻ) oraz przez Dyrektora 
Generalnego KOWR z upoważnienia Prezesa ARiMR 
(zadania delegowane). Przykładowo, w ramach zadań 
własnych KOWR, osoba upoważniona do wykonywa-
nia czynności kontrolnych ma prawo do:
→ wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do 

podmiotów uczestniczących w mechanizmach admi-
nistrowanych przez KOWR, w szczególności do po-
mieszczeń produkcyjnych i magazynowych;

→ wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
→ żądania pisemnych lub ustnych informacji związa-

nych z przedmiotem czynności kontrolnych;
→ wglądu do dokumentów związanych z przedmio-

tem czynności kontrolnych, sporządzania z nich od-
pisów, wyciągów lub kopii oraz ich zabezpieczenia;

→ sporządzania dokumentacji fotograficznej z przepro-
wadzonych czynności kontrolnych;

→ pobierania do badań próbek produktów rolnych i żyw-
nościowych oraz innych produktów zawierających 
w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.

Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza 
z tych czynności raport. Raport podpisuje osoba wyko-
nująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

Zasady przeprowadzania kontroli w gospodarstwach rolników

Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027

* * * * *

Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki 

Rolnej (WPR) na lata 2023-
2027 został przekazany 
przez Polskę do Komisji Eu-
ropejskiej w dniu 22 grud-
nia 2021 r. i obecnie podlega 
dalszej weryfikacji. Założo-
ny budżet przedsięwzięcia 
dla Polski to 150 mld zł.

Przyjęcie Planu stanowi niezbędny element umoż-
liwiający podjęcie negocjacji z Unią Europejską w celu 
ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Euro-
pejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Głównym celem 
Planu Strategicznego jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i gospodarstw rolnych, co 
stanowi element szerszego spojrzenia na rolnictwo oraz 
wdrożenia nowych kierunków jego rozwoju jakie na-
kreślone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie oraz 
strategii „Od pola do stołu”. 

Lucyna Chęcińska
Biuro MIR w Nowym Sączu
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Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027

Jolanta Jop
Biuro MIR w Nowym Sączu

Przyjęty Plan Strategiczny 
dla WPR na lata 2023–2027 
opiera się na czterech głów-
nych obszarach:
→ zrównoważony rozwój gospo-
darstw i obszarów wiejskich – 
wiedza, innowacje, cyfryzacja;
→ wspieranie konkurencyjności 
rolnictwa, co prowadzić ma do 
zapewnienia długoterminowe-
go bezpieczeństwo żywnościo-
wego, wspieranie godziwych 

dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności, 
zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjno-
ści, poprawa pozycji rolników w łańcuchu dostaw;

→ wspieranie i wzmacnianie ochrony środowiska, 
a w szczególności bioróżnorodności, łagodzenie 
zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, od-
powiednie gospodarowanie zasobami wody, gleby, 
powietrza oraz ochrony różnorodności biologicznej;

→ wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej 
obszarów wiejskich, przyciąganie młodych rolni-
ków, promowanie zatrudnienia, zdrowej żywnośći, 
dobrostanu zwierząt.

Realizacja wyżej wymienionych założeń general-
nych ma odbywać się przy pomocy mniejszych działań, 
które łącznie mają przyczynić się do zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa zmierzającego w kierunku neutral-
ności klimatycznej oraz ograniczenia wpływu na śro-
dowisko. Aby zachęcić rolników do podejmowania tego 
rodzaju działań UE zdecydowała się uruchomić liczne 
płatności bezpośrednie, które mają stanowić finansowe 
wsparcie w szczególności dla rolników podejmujących 
się przekierowania swojej produkcji na bardziej przyja-
zną środowisku. Jak podkreślono w założeniach planu, 
zostaną nadal utrzymane płatności bezpośrednie w ra-
mach tych sektorów, które były dotychczas dofinan-
sowywane. Ponadto zaplanowano także kontynuację 
wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicz-
nego, które uwzględniać będzie jednak nowe rozwiąza-
nia i uproszczenia tak, aby w jak największym stopniu 
przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielo-
nego Ładu, jeśli chodzi o wzrost powierzchni użytków 
rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji. 

Budżet przedsięwzięcia to 150 mld zł, z których 
ponad połowa ma być przeznaczona na płatności bez-
pośrednie. Odbiorcami pomocy finansowej mają być 
przede wszystkim rolnicy, ale także przedsiębiorcy oraz 
jednostki samorządu terytorialnego.

Co było ważne podczas przygotowania 
Planu Strategicznego WPR?

1. Zmiana modelu wdrażania – nowe, jednolite, łączne 
podejście do całego WPR (I i II filar);

2. Obowiązkowe przeznaczenie 40% środków z fun-
duszy na pakiet klimatyczny (tj. 40% łącznej alokacji 
I i II filaru WPR);

3. Obowiązkowe przeznaczenie 35% środków z funduszy 
na pakiet środowiskowy (tj. 35% alokacji II filaru WPR);

4. Obowiązkowe 25% koperty płatności bezpośrednich 
na ekoschematy;

5. Dostosowanie do celów Europejskiego Zielonego 
Ładu tj. zapis odnoszący się do strategii „Od pola do 
stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności;

6. Wskazanie na realizację zobowiązań wynikających 
z porozumienia paryskiego dot. ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych.

Wprowadzono definicję aktywnego rolnika. 
Rolnik aktywny zawodowo to:

1) rolnik, którego kwota płatności bezpośrednich za 
rok poprzedni nie przekracza 5 tys. EUR, i który nie 
prowadzi żadnej z działalności wymienionej na nega-
tywnej liście;

2) w przypadku, gdy kwota płatności bezpośrednich 
przekracza 5 tys. EUR, rolnik jest uznawany za ak-
tywnego jeżeli:
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności •	
Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza tego rol-
nika została wskazana jako główna, lub
dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wy-•	
konywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi 
główną działalność gospodarczą, lub
udokumentuje, że:•	
→ jego przychód z działalności rolniczej stanowi co naj-

mniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub
→ roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co 

najmniej 5% całości przychodów z działalności 
pozarolniczej.
Za rolników nieaktywnych, co do zasady, uznawane 

będą podmioty:
administrujące portami lotniczymi,•	
administrujące wodociągami,•	
administrujące trwałymi terenami sportowymi •	
i  rekreacyjnymi,
świadczące usługi przewozu kolejowego,•	
świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.•	

Planowane interwencje odnoszące się 
do płatności bezpośrednich:

→ podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównowa-
żoności zastąpi jednolitą płatność obszarową, szacun-
kowa stawka ok. 118 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026);

→ uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów 
do celów zrównoważoności dla gospodarstw posiada-
jących od 1 do 50 ha (obecnie wszystkie z wyjątkiem 
gospodarstw od 1 do 3 ha) do powierzchni maksy-
malnie 30 ha (obecnie maks. do 27 ha) wyższa pula 
środków – 11,57% (obecnie 8,3%), szacunkowa staw-
ka ok. 44 EUR/ha (średnia z lat 2023-2026);

→ uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolni-
ków, brak limitu powierzchniowego (obecnie 50 ha), 
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wymóg posiadania wykształcenia na poziomie ponad-
podstawowym lub posiadania 3-letniego stażu pra-
cy w rolnictwie, szacunkowa stawka ok. 60 EUR/ha 
(średnia z lat 2023-2026);

→ wsparcie dochodów związane z produkcją w tych sa-
mych 13 sektorach co obecnie: młode bydło, krowy, 
owce, kozy, rośliny strączkowe na ziarno, rośliny pa-
stewne, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki skrobio-
we, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste;

→ przejściowe wsparcie krajowe;
→ programy na rzecz klimatu i środowiska – ekoschematy.

Na uwagę zasługują ekoschematy – nowy rodzaj 
płatności na rzecz środowiska i klimatu, na które, 
zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie są 
zobowiązane przeznaczyć co najmniej 25% płatności 
bezpośrednich. Płatność ta jest obowiązkowa do wdro-
żenia przez państwo członkowskie, natomiast dobro-
wolna dla rolników. Zgodnie z przepisami UE ekosche-
maty (będące również interwencjami w formie płat-
ności bezpośrednich) mają być ukierunkowane przede 
wszystkim na realizację celów środowiskowo-klima-
tycznych (m.in. ochronę i zwiększenie bioróżnorodno-
ści na użytkach rolnych, poprawę jakości gleb, ochronę 
wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, 
przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu) i dobrosta-
nu zwierząt. Ekoschematy to szeroki wachlarz praktyk 
możliwych do realizacji, które z jednej strony przynosi-
łyby jak największe korzyści środowiskowe, a z drugiej 
były możliwe do realizacji przez jak największą liczbę 
rolników. Zaproponowano 16 ekoschematów (do prze-
liczenia stawki płatności zastosowano kurs wymiany 
1 EUR=4,45 zł, w przypadku większego zainteresowania 
ekoschematami, faktyczna wypła-
cona stawka może być niższa).

Ekoschematy – praktyki 
korzystne dla środowiska 

i klimatu:
1. Obszary z roślinami miodo-

dajnymi – szacowana stawka: 
1 198 zł/ha.

2. Ekstensywne użytkowanie 
TUZ z obsadą zwierząt – sza-
cowana stawka: 838 zł/ha.

3. Międzyplony ozime/wsiew-
ki śródplonowe – szacowana 
stawka: 786 zł/ha.

4. Opracowanie i przestrzeganie 
planu nawożenia – szacowa-
na stawka: wariant podstawo-
wy: 129 zł/ha lub rozszerzony 
o wapnowanie: 649 zł/ha.

5. Zróżnicowana struktura upraw 
– szacowana stawka: 339 zł/ha.

6. Wymieszanie obornika na 
gruntach ornych w ciągu 12 go-
dzin od aplikacji – szacowana 
stawka: 398 zł/ha.

7. Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi 
metodami niż rozbryzgowo – szacowana stawka: 
291 zł/ha.

8. Uproszczone systemy uprawy – szacowana stawka: 
559 zł/ha.

9. Przeznaczenie 7% powierzchni GO w gospodarstwie na 
obszary nieprodukcyjne – szacowana stawka: 85 zł/ha.

10. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie In-
tegrowanej Produkcji Roślin – szacowana stawka: 
1 300 zł/ha.

11. Biologiczna ochrona upraw – szacowana stawka: 
400 zł/ha.

12. Utrzymanie zadrzewień śródpolnych – szacowana 
stawka: 2 494 zł/ha.

13. Utrzymanie systemów rolno leśnych – szacowana 
stawka: 300 zł/ha.

14. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielo-
nych – szacowana stawka: 281 zł/ha.

15. Rolnictwo ekologiczne.
16. Dobrostan zwierząt.

WAŻNE: następuje przeniesienie Rolnictwa 
ekologicznego oraz Dobrostanu zwierząt  
do ekoschematów!

Ekoschemat Rolnictwo ekologiczne to kontynuacja 
wsparcia wdrażanego w ramach działania PROW 2014 
- 2020 – wsparcie do powierzchni różnych grup upraw 
tj. rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podsta-
wowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe 
oraz TUZ, prowadzonych zgodnie z zasadami rolnic-
twa ekologicznego w okresie konwersji i po okresie 
konwersji. Nowe rozwiązania w tym zakresie to:
1. Płatność dla Małych gospodarstw z uprawami eko-
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logicznymi (dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha 
UR) płatność w jednakowej wysokości do każdego ha 
UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych nieza-
leżnie od rodzaju uprawy (stawka płatności 1 640 zł/ha).

2. Dodatkowe wsparcie dla gospodarstw ze zrównowa-
żoną produkcją roślinną i zwierzęcą – obsada zwie-
rząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w go-
spodarstwie. Dodatkowa płatność do każdego hektara 
zgłoszonego do płatności ekologicznej 573 zł/ha.

3. Skrócenie czasu trwania zobowiązania ekologicz-
nego z 5 (lub 3 lat) do jednego roku.

W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt zapro-
ponowano kontynuację pakietów wdrażanych w ramach 
tego działania w PROW 2014 - 2020:

lochy (335 zł/lochę);•	
tuczniki (30 zł/tucznika);•	
krowy mleczne (wypas: 185 zł/krowę; rozgęszczenie: •	
595 zł/krowę);
krowy mięsne (329 zł/krowę mamkę);•	
owce (133 zł/samicę w wieku min. 12 m-cy);•	

oraz rozszerzenie o:
kury nioski (12,2 zł/kurę nioskę);•	
kurczęta brojlery (0,17 zł/brojlera);•	
indyki mięsne (2,6 zł/indyka);•	
konie (rozgęszczenie: 373 zł/konia w wieku min. •	
24 m-cy; system otwarty: 169 zł/konia w wieku 24 m-cy);
bydło opasowe (rozgęszczenie: 125 zł/opasa; rozgęsz-•	
czenie i wybiegi: 319 zł/opasa);
kozy (129 zł/samicę w wieku min. 12 m-cy).•	

Poza płatnościami bezpośrednimi realizowane bę-
dzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania 
ryzykiem i zapobiegania ASF. Zdecydowano o utrzy-
maniu wsparcia związanego z produkcją we wszystkich 
dotychczas wspieranych sektorach. Celem tego wspar-
cia jest zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, 
które napotykają trudności, a także są istotne ze wzglę-
dów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych. 
Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia 
gospodarstw rodzinnych, a także dla utrzymania róż-
norodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania 
miejsc pracy w rolnictwie oraz zrównoważonych syste-
mów produkcji. Najważniejsze z nich to:

• Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające 
konkurencyjność – wspierane będą operacje:

→ polegające na budowie lub modernizacji budynków lub 
budowli służących do produkcji zwierzęcej, stosowa-
niu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach 
lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej, za-
pewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt z wy-
korzystaniem innowacyjnych rozwiązań – obszar A;

→ w gospodarstwach prowadzących produkcję ekolo-
giczną – obszar B;

→ związane m.in. z przechowalnictwem, przygotowaniem 
do sprzedaży w tym: czyszczeniem, sortowaniem czy 
konfekcjonowaniem produktów rolnych – obszar C;

→ dotyczące zakupu maszyn do zbioru – obszar D.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jed-

nemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne 
w ramach interwencji w okresie realizacji planu nie 
może przekroczyć:

1 mln zł •	 w przypadku obszaru A, B oraz C, jeżeli 
zakres dotyczył będzie przechowalni;
3•	 00 tys. zł w przypadku pozostałych operacji ob-
szaru B, C i D. Limity nie łączą się.

• Rozwój małych gospodarstw – beneficjentem może 
być rolnik będący posiadaczem gospodarstwa rol-
nego, który prowadzi na terytorium RP działalność 
rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na 
ustalonym poziomie minimalnym. Wsparcie będzie 
przyznawane w formie ryczałtu (w dwóch ratach). Wy-
sokość pomocy (maksymalnie 85% kosztów operacji):

150 tys. zł •	 – gospodarstwa wprowadzające produk-
ty na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha do-
staw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpo-
średnie), albo prowadzące produkcję ekologiczną;
100 tys. zł•	  – pozostałe.

• Premie dla młodych rolników – beneficjentem może 
być młody rolnik, osoba pełnoletnia, która ma nie 
więcej niż 40 lat i po raz pierwszy rozpoczyna pro-
wadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rol-
nym, jako jedyny kierujący. Wysokość pomocy – pre-
mia wypłacana w dwóch ratach w sumie 200 tys. zł.
Materiały źródłowe:

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) 
– projekt przyjęty przez RM i przekazany do KE.

www.gov.pl/.

Polski Ład dla polskiej wsi

* * * * *

Rolnictwo jest jednym z filarów Polskie-
go Ładu. Bardziej rozwinięta, konku-

rencyjna i bogatsza wieś – to cel rządu pre-
miera Mateusza Morawieckiego. Przygotowa-
liśmy ambitną strategię rozwojową, w ramach 
której zrealizujemy 7 kluczowych zmian dla 
polskiej wsi. Na nowych rozwiązaniach skorzystają 
rolnicy, ale także każdy z nas! Polskie rolnictwo to 
m.in. zdrowa żywność na naszych stołach, a także 
dalszy rozwój kraju. Sprawdź, co się zmieni!

Dopłaty powyżej średniej unijnej 
dla małych i średnich gospodarstw

Polscy rolnicy przez długi czas konkurowa-
li w Unii Europejskiej na nierównych zasadach. 
Polski Ład to zmieni. Małe i średnie gospodar-
stwa otrzymają dodatek, który pozwoli zwięk-

szyć dopłatę do hektara. To bardzo ważny krok – więk-
szość polskich gospodarstw będzie korzystała z dopłat 
na poziomie powyżej średniej unijnej.
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Przejście na emeryturę rolniczą 
bez konieczności przekazania 

gospodarstwa

Zmieniamy zasady dotyczące zawieszania 
wypłaty emerytur rolniczych w przypadku nie-
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. 
Już od 2022 r. rolnik emeryt, który nie może za-
przestać prowadzenia działalności rolniczej ze 
względu na brak chętnych do przejęcia lub po-
siadania gospodarstwa rolnego, będzie mógł na-
dal prowadzić działalność rolniczą w tym gospo-
darstwie. Świadczenie nie ulegnie zawieszeniu 
maksymalnie przez 10 lat od nabycia prawa do 
emerytury rolniczej.

Nowy system ubezpieczeń 
upraw dla rolników

Klęski żywiołowe to największe zagrożenie dla pra-
cy rolników. Dlatego, każdy gospodarz będzie mógł 
skorzystać z nowego systemu ubezpieczeń upraw.

Gospodarstwa, które posiadają ubezpieczenie uzy-
skają gwarancję dopłaty do składki ubezpieczeniowej. 
Dodatkowo stworzymy Fundusz Gwarancji w Rolnic-
twie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat 
pomocy za poniesione straty w małych i średnich go-
spodarstwach rolnych w Polsce.

5 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego 
w gospodarstwie – bez zbędnych formalności

Magazynowanie wody opadowej i z roztopów to 
dziś warunek racjonalnego gospodarowania i zapo-
biegania suszy. Każdy rolnik, który zdecyduje się na 
budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 
5 tys. m2 otrzyma ryczałt nawet do 15 tys. zł.

Upraszczamy przepisy. Dzięki temu wystarczają-
ce będzie zgłoszenie nowego zbiornika do nadzoru 
wodnego, bez konieczności uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego.

Bezpłatne miejsca do handlu 
rolniczego w miastach

Przygotujemy nowe przepisy, które nałożą na mia-
sta obowiązek wskazania miejsca, gdzie będzie można 
kupić bezpośrednio od rolnika jego produkty. Zostanie 
też ustanowiony „Dzień Handlu Rolniczego” w mia-
stach – przypadający w sobotę lub w niedzielę, w któ-
rym rolnicy będą mogli sprzedawać w centrum miast 
bez opłat za „placowe”. W ten sposób mieszkańcy miast 
otrzymają dostęp do żywności wysokiej jakości, a rol-
nicy będą mogli sprzedać swoje produkty bezpośred-
nio, bez marży pośrednika.

4,5 mld zł na odbudowę polskiego 
przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję 

żywności w gospodarstwie rolnym

Pieniądze przeznaczymy na tworzenie miejsc bez-
pośredniej sprzedaży i przetwarzania produktów rol-
nych oraz rozwój zakładów przetwórczych w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach. Rolnicy będą 

mogli otrzymać atrakcyjne dotacje na działalność prze-
twórczą – nawet kilka milionów zł w przypadku pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie obejmie m.in. koszt wyposażenia 
i unowocześnienia zakładu, budowę przetwórni, za-
kup samochodu do sprzedaży i transportu żywności 
na targowisko.

Więcej pieniędzy na walkę z ASF 
i odbudowa produkcji trzody chlewnej

Epidemia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) trwa 
w Polsce od 7 lat. Hodowcy trzody chlewnej potrzebują 
wsparcia nie tylko w walce z chorobą, ale również w odbu-
dowie stad. Kompleksowy program walki z ASF obejmie:

nawet 900 tys. zł dotacji dla rolników z obszarów ob-•	
jętych ASF na odbudowę stada. Środki będzie można 
przeznaczyć na budowę budynków gospodarskich 
lub nowe maszyny, urządzenia i wyposażenie do pro-
dukcji prosiąt w latach 2021-2026 r.,
150 mln zł na wyrównanie strat poniesionych przez •	
rolników w wyniku ASF,
nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie zobo-•	
wiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, któ-
rzy utrzymywali świnie na obszarach dotkniętych ASF,
wsparcie inwestycyjne dla rolników z zakresu bioase-•	
kuracji – refundacja części kosztów takich projektów 
jak np. utworzenie niecki dezynfekcyjnej, wyposaże-
nie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfek-
cji, czy przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu 
utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w od-
rębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
ograniczenie populacji dzików w Polsce,•	
wsparcie dotacyjne dla ubojni i masarni na zakup li-•	
nii produkcyjnych i technologicznych.

Ważne! 7 spraw dla polskiej wsi, to niejedyne zmia-
ny dla rolników w ramach Polskiego Ładu. Oprócz 
tego rolnicy mogą liczyć na szereg innych korzyści 
m.in. na wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, a także 
ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży, uproszczenia 
prawne oraz wsparcie informatyzacji. 

Więcej na temat pozostałych rozwiązań przeczytasz 
na stronie www.gov.pl/web/polski-lad.

Wszystkie materiały pochodzą ze strony MRiRW:  
www.gov.pl/web/polski-lad/polski-lad-dla-polskiej-wsi.

Polski Ład dla polskiej wsi



25Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Analizy i opinie

Nikt z nas, w najśmiel-
szych wyobrażeniach, 

nie mógł przewidzieć tego co 
stało się 24 lutego br. Brutalna 
napaść potężnego państwa na 
niepodległą Ukrainę jest do-
wodem na drzemiącą w umy-
słach chorych ludzi chęć do-
minacji nad innym narodem.

Związek Polaków z Ukra-
ińcami, ze względu na bliskość 
geograficzną naszych państw, 

miał wpływ na różne zdarzenia, nie zawsze akceptowalne 
przez cywilizowane społeczeństwa. Generalnie jednak, 
umieliśmy współistnieć i współpracować, czego najlep-
szym dowodem było funkcjonowanie Rządu Ukraińskiej 
Republiki Ludowej na emigracji w Polsce po przegranej 
wojnie z Bolszewikami. Siedzibą Rządu Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej w latach 1919-1921 był Tarnów. Fakt 
ten jest upamiętniony w postaci tablicy okolicznościowej 
na jednym z budynków przy ul. Krakowskiej. W czasie 
wielkiego głodu spowodowanego świadomie przez Sta-
lina, w 1936 roku zmarło 5 mln osób, a w czasie drugiej 
wojny światowej 7 mln Ukraińców. 

Po II wojnie światowej, w czasie funkcjonowania 
Ukrainy w strukturach ZSRR, dominował dyktat Mo-
skwy. W latach 90. XX w. i po roku 2000 współpraca 
z Ukrainą rozwijała się bardzo szybko, liczne miasta pod-
pisywały umowy partnerskie z miastami ukraińskimi: 
Kraków z Lwowem, Tarnów z Winnicą. Współpraca ta 
owocowała licznymi kontaktami handlowymi przedsię-
biorców polskich z ukraińskimi. Na kanwie tej współpra-
cy Tarnowska Izba Rolnicza, a później Małopolska Izba 
Rolnicza, w ramach kilku grantów szkoleniowych, zor-
ganizowała wymianę doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami z Małopolski, a przedsiębiorcami ukraińskimi. 

Obecna pomoc, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom, 
jest ewenementem w historii ludzkości, dobrze świad-
czącym o naszej empatii i altruizmie. 

Rolnictwo na Ukrainie
Ukraina ze względu na swoje położenie, klimat oraz 

zasoby doskonałej ziemi (40% wszystkich czarnozie-
mów na świecie leży na Ukrainie), była zawsze dużym 
producentem żywności dla Rosji oraz świata. Znaczące 
zmiany w ukraińskim rolnictwie nastąpiły po uzyskaniu 
niepodległości kraju. Reformy przyjęte po 1991 r., doty-
czące prywatyzacji i dzierżawy ziemi, spowodowały dłu-
gotrwały kryzys – załamanie się dotychczasowej gospo-
darski centralnie planowanej i systemów wielkich, kosz-
townych programów realizowanych wcześniej w ramach 
ZSRR. Przekształcenia w rolnictwie okazały się wyjątko-
wo trudne, ze względu na brak odpowiednich doświad-
czeń rynkowych, brak kapitału oraz wizji rządzących.

Wojna za miedzą

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

Celem reform było oddanie ziemi w ręce tych, któ-
rzy na niej realnie gospodarują. W latach 90. XX w. zli-
kwidowano niemal wszystkie kołchozy (12 tys.), któ-
rych majątek przekazano kolektywnej własności nowo 
utworzonych, niepaństwowych przedsiębiorstw. Pra-
cownikom byłych kołchozów, ok. 7 mln osób, czyli po-
nad 45% mieszkańców wsi, przyznano prawo do udzia-
łu w tych przedsiębiorstwach – tzw. paju – średnio po 
ok. 4 ha. Ponadto, 7 mln mieszkańców wsi uzyskało na 
własność, z zasobów utworzonego Państwowego Fun-
duszu Rezerw Ziemi, niewielkie działki, po ok. 0,4 ha 
dla przydomowych gospodarstw rolnych, które okaza-
ły się podstawą utrzymania. 

Prywatyzacja ziemi, bez prawa do swobodnego nią 
dysponowania, przyczyniła się do rozwoju gospodarki 
rolnej w oparciu o dzierżawę gruntów i tworzenia du-
żych latyfundiów. Właścicielom ziemi, do 2010 r. pła-
cono roczny koszt dzierżawy w wysokości 40 dolarów 
za hektar. Dopiero w ostatnich czasach podniesiono tę 
kwotę do 70 dolarów za hektar. Niskie koszty dzierżawy, 
wielokrotnie niższe niż w UE, opłacano często w for-
mie towarów i usług, często po zawyżonych cenach. 

Powstało dużo gospodarstw rolnych (latyfundiów) 
typu farmerskiego, często z udziałem światowych gra-
czy takich jak Cargill czy Serna. Działalność tych po-
tężnych gospodarstw, których największym przedsta-
wicielem jest UkrLandFarming, gospodarujący na po-
wierzchni 670 tys. ha. (więcej niż wszystkich użytków 
rolnych w Małopolsce), spowodowała szybki wzrost 
produkcji oraz eksportu. Zauważyć należy, że więk-
szość latyfundiów znajduje się w rękach funkcjonują-
cych polityków, jak Petro Poroszenko, czy rodzina byłe-
go prezydenta Janukowycza i innych. Miejscowe realia 
sprzyjają rozwojowi wielkich spółek rolnych, w wyniku 
postępujących konsolidacji stanowią one dominujące 
formy produkcji żywności na Ukrainie. 

Niezakończona reforma rolna, której podstawą 
w dalszym ciągu są dzierżawy, sprowadza się do maksy-
malnego wykorzystania zasobów w okresie obowiązy-
wania umów dzierżawy przez agroholdingi, prowadząc 
często do degradacji ziemi, do ubożenia mieszkańców 
wsi, narastania kontrastów ekonomicznych i przejawów 
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refundalizacji (powrót do zależności feudalnych) sto-
sunków społecznych na wsi. Możliwość rozwoju biznesu 
rolnego prowadzi do faktycznego ubezwłasnowolnienia 
znacznej części nominalnych właścicieli ziemi i niemal 
pełnego uzależnienia od dzierżawców. Oprócz skrom-
nych opłat dzierżawy, właściciele ziemi mogą liczyć na 
ewentualne zatrudnienie w holdingach. Spadek pozio-
mu życia i postępująca degradacja terytoriów wiejskich, 
wpłynęły na kryzys demograficzny wsi. W latach 1991-
2013 ludność wiejska Ukrainy zmniejszyła się niemal 
o 16% (o 2,7 mln mieszkańców). 

Nie wiadomo czym skończy się dla Ukrainy trwają-
cy konflikt. Nie wiemy, jak będzie wyglądała produkcja 
rolna w tym roku i jakie będą jej wyniki. Warto przy-
pomnieć klika danych statystycznych, które obrazują 
dotychczasową produkcję rolnictwa ukraińskiego oraz 
informacje o rolnictwie rosyjskim, które po nałożo-
nych sankcjach po 2014 r., dokonało niewyobrażalnych 
zmian na korzyść.

W 2019 r. na Ukrainie uprawiano 28 mln ha grun-
tów – 46,4% powierzchni kraju. Od 2015 r. areał ten 
zwiększył się nieznacznie (o 1,8 p.p.). To stosunkowo 
duży obszar – dla porównania na Białorusi uprawiane 
ziemie stanowią 27,5% terytorium, w Polsce – 35,2%, 
a w Niemczech – 32,8%.

Na ponad połowie (54,7%) terenów rolnych uprawia 
się zboża. Dalsze miejsca zajmują rośliny przemysłowe – 
głównie oleiste i buraki cukrowe (32,6%), warzywa i bul-
wy (6,5%) oraz rośliny na pasze i karmy (6,2%). W latach 
2015–2019 proporcje te nie uległy istotnym zmianom, 
choć można zauważyć niewielki wzrost udziału roślin 
przemysłowych i zmniejszenie obszaru, na którym sa-
dzi się gatunki pastewne z przeznaczeniem na pasze.

Zboża
Zboża i rośliny bobowate (przede wszystkim 

groch) zajmują 15,3 mln ha. O ile obszar ich upraw 
w latach 2015-2019 zwiększył się jedynie nieznacznie, 
o tyle wysokość zbiorów wzrosła w tym okresie o 25% 
– z 60 mln ton w 2015 r. do 75 mln w roku 2019. Na 
Ukrainie występują różne rodzaje zbóż, jednak do-
minują trzy: kukurydza, pszenica i jęczmień, które 
składają się na 97% zbiorów. Największe znaczenie 

ma kukurydza, uprawiana na 5 mln ha, której zbiory 
w 2019 r. wyniosły 35,9 mln ton. Drugie miejsce zaj-
mowała pszenica (6,8 mln ha, 28,3 mln ton), a trzecie 
jęczmień (2,6 mln ha, 8,9 mln ton). Pozostałych zbóż 
– owsa, żyta, prosa i sorgo – zebrano w 2019 r. zaledwie 
1,1 mln ton. Wśród roślin bobowatych znaczące zbiory 
ma wyłącznie groch (573 tys. ton w 2019 r.).

Rośliny przemysłowe
Wśród roślin przemysłowych, które w 2019 r. zajmo-

wały 9,1 mln ha, można wydzielić dwie grupy – rośli-
ny oleiste i buraki cukrowe. W przypadku pierwszych 
można zaobserwować podobną sytuację, jak ze zboża-
mi: choć na Ukrainie uprawia się wiele gatunków, ponad 
99% produkcji przypada na trzy z nich – słonecznik, 
rzepak i soję, które zajmują areał 8,9 mln ha. Najwięk-
sze znaczenie ma słonecznik, który w 2019 r. uprawiano 
na 6 mln ha, a jego zbiory wyniosły 15,3 mln ton. Soję 
posiano na obszarze 1,6 mln ha (zebrano 3,7 mln ton), 
a rzepak na 1,3 mln ha (3,3 mln ton).

Warzywa

Warzywa zajmują 513 tys. ha terytorium Ukra-
iny. W latach 2015–2019 areał ich upraw zmniejszył 
się nieznacznie (-1,4%), natomiast zbiory wzrosły 
o 7,3% i w 2019 r. wyniosły 10,3 mln ton. W przeci-
wieństwie do zbóż i roślin przemysłowych trudno 
wskazać dominujące gatunki. Najbardziej popularne 
są: pomidory (2,2 mln ton), kapusta (1,8 mln ton), 
ogórki (1 mln ton), cebula (998 tys. ton), marchew 
(869 tys. ton), buraki (857 tys. ton), dynie 713 tys. ton), 
kabaczki (633 tys. ton) i arbuzy (442 tys. ton). Na te 
dziewięć gatunków przypada 92% krajowej produkcji 
warzyw. Najwięcej jarzyn uprawia się w obwodach: 
chersońskim (13,6% całości zbiorów), dniepropetrow-
skim, lwowskim, charkowskim i kijowskim.

Owoce

Sady owocowe zajmują 522 tys. ha, przy czym ich ob-
szar w latach 2015–2019 zmniejszył się o 8,2%. Kurczenie 
się terenów upraw dotyczy wszystkich rodzajów owo-
ców z wyjątkiem orzechów, co może świadczyć o braku 
zainteresowania rozwojem tej branży. Mimo obniżenia 
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areału produkcja owoców w 2019 r. wzrosła w stosun-
ku do 2015 r. o 2,5% i wyniosła 5 mln ton. Największe 
znaczenie ma uprawa jabłek (98 tys. ha i 1,2 mln ton), 
winogron (41 tys. ha i 366 tys. ton) oraz śliwek, wiśni 
i gruszek (w sumie 54 tys. ha i 504 tys. ton).
Około 30% ukraińskich produktów rolnych trafia 
do UE. Polska znajduje się w czołówce importe-
rów. Nasz bilans handlowy z Ukrainą jest ujem-
ny – importujemy za 900 mln euro, głównie oleje 
roślinne; sprzedajemy za 800 mln euro - przede 
wszystkim produkty mleczne, ziemniaki i cukier.

Wielkość dostaw eksportowych zbóż z Ukrainy od 
początku sezonu 2021/22, na 10.11.2021 r. wyniosła 
prawie 21 mln ton – o 3,3 mln ton (czyli o 19%) więcej, 
niż w ubiegłym roku.

Głównym rynkami sprzedaży pozostają cztery ob-
szary – kraje UE, Afryki, Azji i Wspólnoty Niepodle-
głych Państw. Łącznie stanowią one ponad 97% warto-
ści ukraińskiego eksportu produktów rolnych. Ponadto 
w 2021 r. nastąpił wzrost krajowego eksportu rolno-spo-
żywczego do wszystkich tych regionów geograficznych.

Głównymi importerami ukraińskich produktów 
rolnych tradycyjnie są kraje azjatyckie, które od stycz-
nia do września 2021 r. kupiły ukraińską żywność 
o wartości 9,016 mld dolarów. Jak zauważył ekspert, 
Azja stanowiła około 50% całkowitego eksportu pro-
duktów rolnych w tym okresie.

Około 1/3 krajowego eksportu produktów rolnych 
(30%) stanowią kraje Unii Europejskiej, które w cią-
gu 9 miesięcy 2021 r. kupiły ukraińską żywność za 
5,417 mld dolarów.

Eksport do krajów Afryki wyniósł 2,327 mld dola-
rów – 13% całkowitego eksportu.

Kraje WNP w ciągu 9 miesięcy 2021 r. importowały 
ukraińskie produkty o wartości 959 mln dolarów, co 
stanowi 5% całkowitego eksportu produktów rolnych.

Zgodnie z wynikami ze stycznia-września 2021 r., 
Chiny stanęły na szczycie listy krajów importujących 
produkty rolne z Ukrainy. Od początku bieżącego roku 
Chiny kupiły żywność o wartości 2,91 mld dolarów 
– o 36% więcej porównując do analogicznego okresu 
ubiegłego roku (2,13 mld dolarów).

Drugie miejsce zajmują Indie, które importowały 
z Ukrainy produkty rolne o wartości 1,35 mld dola-
rów. Na trzecim miejscu znajduje się Holandia, która 
od początku roku zakupiła ukraińskie produkty za 
1,2 mld dolarów.

Znaczne dochody ukraińscy eksporterzy otrzymali 
również z Egiptu (969 mln USD), Turcji (747 mln USD), 
Polski (743 mln USD), Hiszpanii (649 mln USD), Indo-
nezji (634 mln USD), Niemiec (509 mln USD), Włoch 
(452 mln USD).

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na rozwój 
ukraińskiego rolnictwa, stało się podpisanie Umowy 
Stowarzyszeniowej między Ukrainą a krajami Unii Eu-
ropejskiej, a także utworzenie Strefy Wolnego Handlu 
(Deep and Comprehensive Free Trade Areas, DCFTA) 
z UE w ramach tej Umowy.

Od 2010 r. wzajemne obroty handlowe Ukrainy 
z UE produktami rolnymi wzrosły ponad dwukrotnie, 
osiągając 8,5 mld dolarów. Od podpisania umowy sto-
warzyszeniowej w 2014 r. eksport produktów rolnych 
do UE wzrósł o ponad jedną trzecią (o 37% z 4,5 mld 
w 2013 r. do 6,1 mld w 2018 r.).

Produkty rolne pozostają jedną z kluczowych pozy-
cji towarowych w całkowitym ukraińskim eksporcie do 
krajów UE – wynoszą 30%. W ciągu ostatnich lat Unia 
Europejska stała się głównym partnerem handlowym 
Ukrainy na rynku rolnym – jedna trzecia ukraińskiego 
eksportu rolnego trafia do konsumentów europejskich.

Można więc stwierdzić, że Umowa Strefy Wolnego 
Handlu dała impuls do dostosowania ustawodawstwa 
krajowego do europejskiego i stała się dodatkową szansą 
na rozwój eksportu dla wielu krajowych producentów. 
Konkurencja i nowi gracze na rynku rolnym produkcji 
żywności wymuszają modernizację urządzeń produk-
cyjnych i usprawnienie procesu produkcyjnego.

Jak poinformowało ukraińskie ministerstwo rol-
nictwa, według stanu z początku lutego, znad Dniepru 
wyeksportowano od początku roku marketingowego 
2021-2022, czyli od początku zeszłorocznych zbiorów 
39,1 mld ton ziarna. Pszenicy sprzedano 17,2 mln ton 
– o 4,1 mln ton więcej niż rok wcześniej, kukury-
dzy 16 mln ton – o 4,2 mln ton więcej, a jęczmienia 
5,5 mln ton – o 1,5 mln ton więcej niż w analogicznym 
okresie roku marketingowego 2020-2021.

Ukraińskie rolnictwo, według danych ministerstwa 
rolnictwa, pokazało najwyższą dynamikę wzrostu pro-
dukcji – 14,4% w skali rocznej. W zeszłym roku aż 41% 
wpływów eksportowych naszego sąsiada stanowiły 
produkty rolnicze.

„Coraz pewniej pretendujemy do statusu jednego 
z większych gwarantów światowego bezpieczeństwa żyw-
nościowego. 20 lat temu Ukraina „karmiła” tylko 40 milio-
nów ludzi na świecie. Dzisiaj ten wkład Ukrainy jest rów-
noważny wyżywieniu około 400 milionów ludzi, nie wli-
czając w to naszej ludności. Nasza strategia rozwoju do 

Źródło: www.300gospodarka.pl/
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2030 r. przewiduje zabezpieczenie żywności dla 1 miliar-
da ludności świata” – komentował te wyniki na początku 
lutego ukraiński minister rolnictwa Roman Leszczenko.

Te plany to już jednak niepewna przyszłość. Rozpętanie 
przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie sprawiło, że mini-
sterstwo infrastruktury, w trosce o bezpieczeństwo załóg 
statków, 24 lutego zamknęło do odwołania porty na mo-
rzach Azowskim i Czarnym, przez które wychodziła do 
tej pory zdecydowana większość eksportu ziarna z Ukra-
iny. Automatycznie wstrzymany został sam eksport.

Rosja w 2021 r. zwiększyła eksport produktów 
rolnych o ponad jedną piątą. Wg Centrum Rozwo-
ju Eksportu Rolnego, eksport produktów rolno-spo-
żywczych z Rosji w 2021 r. był o 22% większy niż rok 
wcześniej i osiągnął wartości ponad 36 mld dolarów 
lub 31,45 mld euro. Handel z ostatnich dwóch miesięcy 
roku sprawozdawczego z krajami partnerskimi w ra-
mach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) nie zo-
stał jeszcze uwzględniony we wstępnym bilansie.

Eksport zbóż z Rosji wzrósł o 10% do ponad 
11,09 mld dolarów (9,69 mld euro). Jednak war-
tość dwóch innych grup produktów – olejów i tłusz-
czów roślinnych oraz ryb i owoców morza – wzrosła 
znacznie bardziej, o 48% do prawie 7,07 mld dolarów 
(6,18 mld euro) i odpowiednio o 34% powyżej 7,06 mld 
dolarów (6,17 mld euro). 30-procentowy wzrost do 
1,49 mld dolarów (1,30 mld euro) odnotowano również 
w eksporcie mięsa i przetworów mlecznych.

Najważniejszymi importerami rosyjskich towarów 
rolno-spożywczych w 2021 r. były kraje UE oraz Tur-
cja z udziałami odpowiednio 13 i 12%, które zwiększy-
ły swoje zakupy w porównaniu z 2020 r. o 41% do ok. 
4,68 mld dolarów (4,09 mld euro) i 38% do 4,33 mld 
dolarów (3,78 mld euro). Na kolejnych miejscach upla-
sowały się Chiny (+9,8%), Korea Południowa (+6,9%), 
Kazachstan (+5,9%) i Egipt (+5,1%).

Jak wyliczyli analitycy amerykańskiej Gro Intel-

ligence, udział Ukrainy i Rosji w światowej produkcji 
żywności to w sumie 14%, w tym eksport pszenicy – 
29%, jęczmienia – 32%, kukurydzy – 17%, olejów ro-
ślinnych – 50% rynku światowego. Według danych 
amerykańskiego departamentu rolnictwa, do momen-
tu rozpoczęcia wojny przez Rosję, Ukraina mogła po-
chwalić się rosnącym eksportem pszenicy, podczas gdy 
eksport tego zboża z Rosji malał.

Według źródeł rosyjskich w styczniu tego roku Ro-
sja wyeksportowała ziarna za 379 mln dolarów i było to 
aż o 49% mniej niż w styczniu zeszłego roku.

Tradycyjni odbiorcy zboża z Ukrainy to kraje Bli-
skiego Wschodu i Maghrebu (regionu północno-za-
chodniej Afryki). Wstrzymanie dostaw zboża z ukraiń-
skich portów to prosty sposób na destabilizację sytuacji 
w i tak tradycyjnie gorącym regionie. A rękę na dosta-
wach trzyma dziś nie kto inny, tylko bombardujący 
ukraińskie miasta Władimir Putin.

W reakcji na działania wojenne na Ukrainie cena 
mąki w Libii pod koniec zeszłego tygodnia wzrosła z dnia 
na dzień o około 30%, a sprzedawcy hurtowi wstrzy-
mali sprzedaż w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji.

Efektem wstrzymania eksportu pszenicy z Rosji 
i Ukrainy może być głód dla 100 mln ludzi, potęgowa-
ny brakiem dostaw nawozów do uprawy ziemi, której 
głównym producentem na świecie jest Rosja. 

Celem Rosji w obecnym konflikcie jest zdominowa-
nie i podporządkowanie UE przez dostawy surowców 
i żywności. W przypadku wygranej wojny na Ukrainie, 
Rosja stanie się dominującym graczem dla większości 
krajów świata. 

Materiały źródłowe:
Transformacja ukraińskiego rolnictwa: od kołchozów do agro-

holdingów. A. Sarna, Komentarze OSW nr 127/06.02.2014, 
www.osw.waw.pl

Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie. S. Matuszak, 
Raport OSW 12/2021, www.osw.waw.pl.

Informacje prasowe: Farmer, Polska Wieś, TopAgrar.
Strony internetowe: www.forsal.pl.

RZEPAK dobry dla ludzi, zwierząt i pola

Rzepak (Brassica napus 
L. var. napus) – wystę-

pująca wyłącznie jako roślina 
uprawna odmiana kapusty 
rzepak. Prawdopodobnie jest 
mieszańcem kapusty warzyw-
nej (Brassica oleracea) i kapu-
sty właściwej (Brassica rapa). 

Głównymi producenta-
mi rzepaku są: Kanada, Unia 
Europejska oraz Chiny, Indie 

i Japonia. Kraje te wytwarzają ok. 80% światowej pro-
dukcji tej rośliny. Ogólny wolumen produkcji rzepaku 

Analizy i opinie – Rolnictwo na Ukrainie

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie

na świecie wyniósł w 2021 r. 71,81 mln t.
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Rzepak występuje jako roślina jednoroczna lub 
dwuletnia. Większość upraw tej rośliny w Polsce opar-
ta jest o odmiany dwuletnie. Wysiewany jesienią po-
trzebuje ok. 75-80 dni z temperaturą powyżej 5°C, aby 
odpowiednio przygotować się do zimy. Optymalny 
termin siewu tej rośliny przypada więc, w zależności 
od regionu Polski, na okres od 5 (północna część kraju) 
do 25 sierpnia (południowa część kraju). Nasiona kieł-
kują po 7 dniach od wysiewu, a przed okresem zimy 
roślina wytwarza skróconą łodygę z 8-10 liśćmi.

Rzepak ozimy stanowi ważny element płodozmia-
nu pozwalając na przerwanie monokultury zbożowej 
i pozostawiając po sobie stanowisko zasobne w dużą 
ilość materii organicznej oraz resztki pożniwne bogate 
w potas. Stanowisko po rzepaku najczęściej wykorzy-
stywane jest pod uprawę zbóż. 

Rzepak jest również rośliną bardzo ważną gospo-
darczo. W Polsce ok. 80% tłuszczów roślinnych sta-
nowi olej rzepakowy wykorzystywany nie tylko w ku-
linariach jako olej jadalny, z którego wytwarza się 
m.in. margarynę i inne tłuszcze kuchenne, ale również 
w przemyśle, gdzie przetwarzany jest na biodiesel – pa-
liwo napędzające silniki wysokoprężne lub do produkcji 
pokostu. Pozostałości po produkcji oleju rzepakowego 
(śruta poekstrakcyjna) stanowią cenną paszę białkową 
dla zwierząt. Słoma rzepakowa może być wykorzy-
stywana jako opał lub do produkcji płyt pilśniowych. 
Z uwagi na stosunkowo dużą powierzchnię upraw, rze-
pak to roślina o dużym znaczeniu dla pszczół, jest on 
bowiem jedną z ważniejszych roślin miododajnych.

Rzepak na polu

Najczęściej uprawiany w naszym kraju rzepak ozi-
my, zajmujący ok. 95% powierzchni wszystkich upraw 
rzepaku jest nie tylko opłacalny w produkcji, ale 
przynosi również inne korzyści gospodarcze. Jak już 
wspomniano wcześniej stanowi jedną z głównych ro-
ślin pozwalających w gospodarstwach towarowych na 
przerwanie monokultury upraw zbożowych, co jest 
bardzo ważne w kontekście strategii „od pola do sto-
łu” związanej ściśle z Europejskim Zielonym Ładem. 
Z doświadczeń polowych wynika, że pszenica ozima 

zasiana na stanowisku, z którego zebrany został rze-
pak, daje przeciętnie o 10% większy plon w porówna-
niu do upraw pszenicy prowadzonych na stanowiskach 
po innych roślinach zbożowych. 

Zauważyć należy, że prawidłowo prowadzona uprawa 
rzepaku skutkuje również poprawą warunków fitosani-
tarnych stanowiska zatrzymując cykl rozwojowy spraw-
ców chorób takich jak: choroby podstawy źdźbła, sporysz 
lub więdnięcie wywoływane przez grzyby z rodzaju Fu-
sarium. Hamuje również rozwój chorób zakaźnych i cho-
rób liści rozwijających się w samosiewach zbożowych lub 
innych uprawach. Dzięki temu, iż rzepak nie jest rośliną 
zbożową, a co za tym idzie posiada odmienną od roślin 
zbożowych fizjologię, istnieje możliwość zastosowania 
w jego uprawach innego arsenału herbicydów służących 
do zwalczania uporczywych chwastów. Ponadto rzepak 
jest rośliną bardzo konkurencyjną, a jego formy ozime 
są bardzo skuteczne w ograniczaniu rozwoju chwastów 
kiełkujących wiosną. Również agrotechnika uprawy rze-
paku, a szczególnie termin jego siewu wcześniejszy niż 
większości zbóż ozimych, oraz wykonywania w nim za-
biegów ochrony roślin, pozwala na lepsze rozłożenie prac 
i pełniejsze wykorzystanie posiadanych w gospodarstwie 
maszyn i urządzeń. Dzięki swojej morfologii rzepak wy-
maga podczas uprawy wykorzystania w większości tych 
samych maszyn do siewu, oprysku, nawożenia i zbio-
rów co inne rośliny zbożowe. Stanowi to o jego prze-
wadze nad alternatywnymi uprawami roślin korzenio-
wych, wymagających użycia specjalistycznych maszyn, 
co znacząco podnosi koszt prowadzenia takiej uprawy. 

Rzepak ozimy posiada bardzo długi i rozbudowany 
palowy system korzeniowy, dzięki któremu jest w stanie 
sięgnąć po składniki pokarmowe znajdujące się w głę-
bokich warstwach gleby. Silny system korzeniowy przy-
czynia się także do poprawienia struktury samej gleby 
pozostawiając w niej, potrzebne dla życia tej i kolejnych 
upraw, kanały powietrzne i zwiększając powierzchnię 
sorpcyjną gleby. Kolejnym atutem uprawy rzepaku jest 
pozostawanie na polu dużej ilości resztek pożniwnych, 
które zaopatrują ziemię w próchnicę poprawiając jakość 
gleby przed kolejnymi uprawami. Resztki pożniwne rze-
paku wzbogacają ziemię w potas i azot, co pozwala na 
zmniejszenie niezbędnego nawożenia roślin następczych.
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Rzepak w kuchni
Polska jest jednym z największych produ-

centów rzepaku w Europie. Biorąc pod uwagę 
powierzchnię upraw i wielkość zbioru Polska 
plasuje się na trzecim miejscu, tuż za Niemca-
mi i Francją. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie 
rzepak, a raczej olej z niego pozyskiwany, jest 
głównym tłuszczem roślinnym wykorzysty-
wanym w naszej kuchni. W Polsce wytwarza 
się rocznie ponad 1,35 mln ton oleju rzepa-
kowego z czego około 450 tys. ton stanowi 
olej rafinowany, czyli przeznaczony do 
bezpośredniego spożycia. Pozostała część 
oleju wykorzystywana jest w sposób prze-
mysłowy m.in. do produkcji biopaliw.

Jak pozyskuje się olej?

W zależności od sposobu pozyski-
wania, oleje rzepakowe różnią się mię-
dzy sobą właściwościami takimi jak smak, kolor, wa-
lory odżywcze oraz wygląd. Oleje tłoczone na zimno 
powstają w wyniku procesu obróbki, w którym nasiona 
rzepaku są zgniatane do momentu otwarcia łusek, a na-
stępnie są tłoczone w prasie w temperaturze nie wyż-
szej niż 50°C. Tak wytworzony olej nie jest całkowicie 
klarowny, ponieważ oczyszczany jest jedynie za pomo-
cą filtra. W produkcie pozostają więc mętne zawiesiny, 
woda oraz wolne kwasy tłuszczowe, wykazujące silną 
tendencję do utleniania. Fakt ten przyczynia się do 
szybkiego jełczenia tłuszczu oraz sprawia, że jego przy-
datność do spożycia osiąga maks. 3 miesiące od mo-
mentu wytłoczenia, jednak dzięki wykorzystaniu sto-
sunkowo niskiej temperatury tłoczenia pozyskany w tej 
technologii olej nie traci cennych składników odżyw-
czych. Ta metoda wytwarzania oleju pozwala na uzy-
skanie produktu o wyrazistym zapachu oraz smaku. 
Wykorzystywanie go wskazane jest jedynie na zimno, 
bez obróbki termicznej, ponieważ w procesie podgrze-
wania wydzielają się szkodliwe substancje.

Odmienną formą wytwarzania oleju rzepakowe-
go jest tłoczenie na ciepło z ekstrakcją. Nasiona rośliny 
podgrzewa się do 100°C oraz tłoczy w prasie ślimako-
wej. Pozostała część oleju oddzielana jest za pomocą roz-
puszczalników lub środków chemicznych. Pozostałości 
po rozpuszczalnikach użytych w tym procesie usuwa 
się za pomocą destylacji, natomiast wolne kwasy tłusz-
czowe odseparowywane są podczas ostatniego etapu 
oczyszczenia – rafinacji. Proces tłoczenia oleju na ciepło 
charakteryzuje się wysoką wydajnością, jednak uzyska-
ny produkt jest pozbawiony większości cennych skład-
ników odżywczych stanowiąc głównie źródło energii.

Ostatnią z metod wytwarzania oleju jest tłoczenie 
na ciepło bez ekstrakcji – Rapso. Nasiona rzepaku pod-
dawane są krótkotrwałemu podgrzewaniu do 100°C, 
a następnie tłoczeniu w prasie ślimakowej. Powstałe za-
nieczyszczenia usuwane są w wirówce. Rafinacja prze-

prowadzona jest w zmodyfikowanym procesie de-
stylacji, który umożliwia odseparowanie wolnych 

kwasów tłuszczowych nie wymagając użycia 
środków chemicznych. Sposób ten pozwala na 

zachowanie w oleju witaminy E oraz znacząco 
wydłuża okres przydatności oleju do spo-

życia. Wytworzony olej zyskuje neutral-
ny smak oraz zapach, a także możliwość 
bezpiecznego wykorzystania kulinarnego 

podczas obróbki cieplnej.

Olej rzepakowy ma szerokie zastoso-
wanie kulinarne w naszym kraju. Charak-
teryzuje go przede wszystkim powszechna 
dostępność, stosunkowo niska cena oraz 
bardzo wysoka zawartość potrzebnych dla 
organizmu składników pokarmowych. 
Prawidłowo wytworzony olej rzepakowy 
ma wysoką zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych: omega-6 i ome-

ga-3. Stanowią one blisko 30% składu oleju. Dodatkową 
zaletą tego oleju jest stosunek obu tych kwasów, który 
wynosi 2:1. Taki skład określany jest przez specjalistów 
ds. żywienia jako najbardziej korzystny dla człowieka. 
Spośród wszystkich dostępnych na rynku olejów, olej 
rzepakowy zawiera najmniej niekorzystnych z punku 
widzenia żywieniowego nasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Innym z atrybutów oleju rzepakowego jest natu-
ralna zasobność w witaminy E i K, a także prowitaminę 
A oraz sterole roślinne. Dietetycy zalecają codzienne 
spożywanie około 2 łyżek oleju rzepakowego co cał-
kowicie pokrywa zapotrzebowanie człowieka na kwas 
alfa-linolenowy z rodziny omega-3. Kwasy tłuszczowe 
omega-6 i omega-3 wpływają na prawidłowy wzrost 
i rozwój dzieci (m.in. na rozwój komórek nerwowych 
oraz mózgu). Olej rzepakowy zalecany jest również 
w profilaktyce miażdżycy, gdyż dzięki kwasom ome-
ga-3 wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu 
cholesterolu. Spożycie oleju rzepakowego ułatwia rów-
nież wchłanianie i transport witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach – A, D, E i K.

Częstym błędem w przypadku stosowania oleju pod-
czas przygotowania posiłków jest niewłaściwy dobór 
gatunku oleju do jego zastosowania. Do pieczenia oraz 
smażenia (w tym na głębokim oleju) wykorzystywać 
powinniśmy rafinowany olej rzepakowy. Dzięki techno-
logii jego pozyskania ma on bardzo dużą odporność na 
zmiany termiczne. Posiada również bardzo wysoką tem-
peraturę dymienia wynoszącą 242°C. Oleje tłoczone na 
zimno stosowane powinny być głównie do dań niepod-
dawanych obróbce termicznej (sałatki, dressingi itp.). 

Żywienie zwierząt

Nieocenioną funkcję rzepak pełni również w żywie-
niu zwierząt. Jedną z głównych zalet poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej stosowanej w żywieniu zwierząt jest 
fakt, że pozwala ona na wyparcie z żywienia zwierząt 

RZEPAK dobry dla ludzi, zwierząt i pola
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stosowanej dotychczas poekstrakcyjnej śruty sojowej. 
W związku z ograniczeniem stosowania w żywieniu 
zwierząt produktów GMO należy pamiętać, że znaczna 
część śruty poekstrakcyjnej sojowej dostępnej na rynku 
to produkt pochodzący z roślin genetycznie modyfiko-
wanych. Śruta rzepakowa nie jest obarczona tą wadą. 
Kolejnym z czynników przemawiających za wykorzy-
staniem w żywieniu zwierząt śruty rzepakowej jest niż-
sza – niż w przypadku śruty sojowej – cena. 

Wśród innych zalet poekstrakcyjnej śruty rzepa-
kowej wymienić należy większy, niż w śrucie sojowej, 
udział metioniny dostępnej jelitowo, czyli aminokwasu 
limitującego produkcję mleka u bydła mlecznego. Śruta 
rzepakowa nadaje się również do bilansowania dawek 
pokarmowych dla innych grup zwierząt takich jak cie-
lęta, tuczniki czy brojlery kurze. Oczywiście żywienie 
tych zwierząt wymaga bilansowania dawek również in-
nym aminokwasem, którym jest lizyna wpływająca na 
szybszy wzrost organizmów. Obecne na rynku odmia-
ny rzepaku bezerukowego („00”), dzięki intensywnej 
pracy hodowlanej, pozbawione są wysokich zawartości 

substancji antyżywieniowych tj. glukozynolanów i kwa-
su erukowego. Pamiętać jednak należy, że prawidłowe 
żywienie każdej z grup zwierząt podlegać powinno ści-
słemu procesowi bilansowania dawki. Dopiero dobrze 
zbilansowana dawka pokarmowa zapewnia zwierzęciu 
dostarczenie wszystkich niezbędnych do życia i rozwo-
ju składników pokarmowych.

Reasumując podkreślić należy, że w warunkach 
polskich uprawa roślin wysokobiałkowych, z uwagi 
na ich niepewne plonowanie, nie zapewnia pokrycia 
całości potrzeb żywieniowych zwierząt hodowlanych. 
W związku z powyższym dostępność pasz pochodzą-
cych z produkcji rzepaku i oleju, przy zwiększającym 
się rokrocznie areale upraw tej rośliny, umożliwia nam 
zaspokojenie wszelkich potrzeb związanych z żywie-
niem inwentarza i z ograniczeniem wykorzystania 
droższych białek pochodzących ze śruty sojowej.

Materiały źródłowe:
www.wikipedia.pl, www.pspo.com.pl,  
www.top-agrar.pl., de.statista.com.

* * * * *

Zmiany dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 roku

Z początkiem stycznia 
2022 r. weszły w życie 

przepisy Rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/848 z 30 maja 
2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych i uchy-
lające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 834/200. Obecnie jest 
to główny, obowiązujący akt 
prawny UE w tym zakresie. 

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie uczciwej 
konkurencji dla producentów żywności ekologicznej przy 
jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu za-
ufania konsumentów. Zmiana przepisów obejmuje m.in.:

uproszczenie zasad produkcji poprzez usunięcie sze-•	
regu odstępstw;
wzmocnienie systemu kontroli w całym łańcuchu dostaw;•	
zobowiązanie producentów z krajów trzecich do prze-•	
strzegania przez nich tych samych zasad produkcji co 
producenci w UE;
rozszerzenie zakresu certyfikowanych produktów •	
(np. soli, korka, wosku pszczelego, liści winogron, 
rdzeni palmowych);
wprowadzenie dodatkowych zasad produkcji (doty-•	
czących m.in. jeleniowatych, królików, drobiu);
ułatwienie procesu certyfikacji dla małych gospodarstw •	
dzięki możliwości prowadzenia certyfikacji grupowej;
określenie środków, jakie należy podjąć w celu •	
zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszcze-
nia pestycydami.

RZEPAK dobry dla ludzi, zwierząt i pola

Barbara Czapla
Biuro MIR w Tarnowie

Zasadniczo w Polsce większość z przepisów, któ-
rych wymaga nowe rozporządzenie, stosuje się w go-
spodarstwach ekologicznych zgodnie z prawem pol-
skim. Rolników jednak będą czekały wzmożone kon-
trole i zasady takie jak w innych państwach UE. Rolni-
cy ekologiczni otrzymają wsparcie do areału objętego 
systemem rolnictwa ekologicznego – w tym obszarze 
planuje się wprowadzenie uproszczeń dla małych go-
spodarstw o powierzchni do 10 ha, które będą mogły 
ubiegać się o płatność w formie ryczałtowej, co zmniej-
szy obciążenia administracyjne rolników.

W ramach prac legislacyjnych nad nową usta-
wą o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej 
wdrażającą rozporządzenie 2018/848 do polskiego pra-
wa, planowane jest m.in.:

wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych •	
kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym;
delegowanie jednostkom certyfikującym obowiązku •	
publikacji opłat 
pobieranych za 
przeprowadzanie 
kontroli i certyfi-
kacji w rolnictwie 
ekologicznym;
w p r o w a d z e n i e •	
możliwości udziela-
nia dotacji placów-
kom oświatowym 
na zakup żywności 
ekologicznej do ży-
wienia uczniów tych 
placówek;
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usunięcie obowiązku załą-•	
czania przez podmioty zwra-
cające się o zgodę na zasto-
sowanie odstępstw od zasad 
produkcji ekologicznej opinii 
jednostki certyfikującej;
wprowadzenie jednolitego •	
wzoru wniosku o wydanie 
zgody na zastosowanie nie-
ekologicznego materiału roz-
mnożeniowego roślin;
wprowadzenie kar za za-•	
mieszczanie w reklamie lub 
opisie handlowym produk-
tu nie spełniającego wyma-
gań przepisów o rolnictwie 
ekologicznym oznaczeń od-
noszących się do produkcji 
ekologicznej;
wprowadzenie dofinanso-•	
wania do stosowania ekolo-
gicznego materiału rozmno-
żeniowego roślin,
wyznaczenie laboratoriów •	
urzędowych do przeprowa-
dzania analiz, badań i dia-
gnostyki laboratoryjnej na 
próbkach pobranych w ra-
mach kontroli urzędowych;
uelastycznienie przepisów dotyczących przywozu na-•	
wozów z innych państw UE oraz Turcji, dzięki czemu 
nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie eko-
logicznym będzie można łatwiej sprowadzać do Polski.
W dniu 05.04.2022 r. RM przyjęła projekt ww. ustawy. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw.

Płatność ekologiczna
Z dniem 15 marca 2021 r. znowelizowane zostały 

przepisy dotyczące długości trwania zobowiązań eko-
logicznych podejmowanych w okresie przejściowym tj. 
w latach 2021 oraz 2022.

Nowe zobowiązania w ramach działania Rolnic-
two ekologiczne są zawierane na okres 3 lat, a nie jak 
wcześniej – 5 lat. Zmiany w rolnictwie ekologicznym 
z 2021 r. uwzględniają również podniesienie stawek 
płatności do poziomu około 27% i będą obowiązywały 
również w tym roku.

Jednolite stawki – zachęta do przechodzenia 
na ekologiczną produkcję

W styczniu br. do uzgodnień trafił projekt roz-
porządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo 
ekologiczne”, objętego PROW na lata 2014–2020. Głów-
ną przesłanką do przygotowania tego projektu jest 

rezygnacja od 2022 r. ze stosowania mechanizmu de-
gresywności płatności ekologicznych – stosowania róż-
nych wysokości stawek płatności w zależności od łącz-
nej powierzchni w ramach wszystkich realizowanych 
pakietów lub wariantów, jaka była deklarowana przez 
rolników we wnioskach o przyznanie płatności ekolo-
gicznych. Dotąd płatności ekologiczne za powierzchnię 
gruntów od 0,1 ha do 50 ha były przyznawane według 
pełnych 100% stawek płatności, za powierzchnię grun-
tów powyżej 50 ha do 100 ha – według stawek płatności 
pomniejszonych do 75%, natomiast za powierzchnię 
gruntów powyżej 100 ha – według stawek płatności po-
mniejszonych do 60%.

Teraz płatności ekologiczne w ramach działania 
Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, w odniesie-
niu do wniosków o przyznanie płatności ekologicz-
nych złożonych w latach 2022-2024, będą przyznawane 
do każdego hektara bez tej redukcji. 

Niestety brakuje wyliczenia, jakich areałów i ilu rol-
ników dotyczą już i mogą dotyczyć w przyszłości zmia-
ny tych stawek. W ocenie skutków regulacji jest tylko 
informacja, że możliwość otrzymywania płatności eko-
logicznych bez zastosowania mechanizmu degresyw-
ności płatności dotyczy ok. 22,8 tys. rolników, co ma 
obejmować dane ARiMR na koniec 2021 r. i szacunki 
własne dotyczące nowych zobowiązań ekologicznych 
dla kampanii 2022 r.

Zmiany dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 roku
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W projekcie rozporządzenia wprowadzono też 
nowy zapis (§ 32f), zgodnie z którym po dniu 14 marca 
2023 r. nie będzie możliwe złożenie wniosku o przyzna-
nie pierwszej płatności ekologicznej (tj. wniosku obej-
mującego nowe zobowiązanie ekologiczne w ramach 
działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020). 

Rozporządzenie ma wejść w dniu 15 marca 2022 r. 
Do wniosków złożonych przed tym terminem mają 
mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Obecnie w Polsce 3,5% gruntów rolnych jest upra-
wianych ekologicznie. Z najnowszych danych GUS 
wynika, że w 2020 roku ekologiczne metody pro-
dukcji stosowało 18,6 tys. gospodarstw.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu, a zwłasz-
cza jeden z celów określonych w Strategii na rzecz 
bioróżnorodności oraz Strategii „od pola do stołu” 

zakłada, że do 2030 r. 25% użytków rolnych w UE 
będzie objętych produkcją ekologiczną. Podejście 
to będzie kontynuowane w ramach wsparcia po-
wierzchniowego do rolnictwa ekologicznego wdra-
żanego w ramach Planu Strategicznego dla WPR na 
lata 2023- 2027.

Miejmy nadzieję, że nowe przepisy i wprowadzane 
ułatwienia przyczynią się do tego, że producenci zaczną 
chętniej podejmować zobowiązania ekologiczne. 

Materiały źródłowe:
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunk-
ów i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Rolnictwo ekologiczne”, objętego PROW na lata 2014–2020. 

Strony internetowe: www.topagrar.pl; www.farmer.pl; www.
agrofakt.pl; www.strefaagro.pl.

Zmiany dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 roku

•	

•	
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Przepisy prawne dotyczące działalności rolniczej

Kiedy w miejsce Roz-
porządzenia Mini-

stra Sprawiedliwości z dnia 
5 lipca 2017 roku (DzU 2017 
poz. 1385) w sprawie określe-
nia przedmiotów należących 
do rolnika prowadzącego go-
spodarstwo, które nie podle-
gają egzekucji, wprowadzano 
ustawę o zmianie Kodeksu po-
stępowania cywilnego (ogło-

szoną w DzU 2021 poz. 2289) – bo okazało się być 
niezgodne z Konstytucją, gdyż tego typu sprawy mogą 
być regulowane wyłącznie ustawowo – nie zdawano so-
bie sprawy jakie będą skutki tych zmian dla rolników.

W ustawie tej pominięto bowiem jeden ważny zapis 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stwierdza-
jący, iż ograniczenia egzekucji nie stosuje się w razie 
równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich 

Egzekucja komornicza z majątku rolnika – dłużnika

Barbara Gabryś
Radczyni prawna MIR

nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Skutkowało to tym, że komornik nie mógł co praw-
da zająć ziemi rolnikowi, ale też pozbawiło rolników 
możliwości uzyskania kredytów.

Skoro komornik nie mógł zająć ziemi rolnika, banki 
odmawiały udzielania rolnikom kredytów, gdyż w ra-
zie ich niewypłacalności nie mogłyby odebrać niespła-
conych zobowiązań kredytowych.

Błąd ten szybko naprawiono wprowadzając zmianę 
do ustawy Kodeks postępowania cywilnego, dodając po-
minięty poprzednio zapis.

Zmiana ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 
z 2022 r. poz. 366 (Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego) i we-
szła w życie 25 lutego br. Obecnie nie ma już przeszkody do 
starania się przez rolników o udzielenie im kredytów.

* * * * *

Etyka w rolnictwie

W ustawie z dnia 
14 grudnia 1999 r. 

o izbach rolniczych, w roz-
dziale 2, znajdujemy zapis:
„Art. 5. 1. Do zadań izb na-

leży w szczególności:
10) Kształtowanie i upowszech-

nianie zasad etyki i rzetelne-
go postępowania w działal-
ności gospodarczej”.

Co tak naprawdę oznacza etyka w rolnictwie? Dla 
jednych może nią być produkcja żywności zgodnie 
z przyjętymi normami, czy zachowanie rolników w cza-
sie ich pracy na roli, dla innych pojęcie etyki oznacza za-
sady ściśle związane z dobrostanem zwierząt. Wszystkie 
te interpretacje są prawidłowe. Na etykę w rolnictwie 
składa się bowiem szereg zachowań jakimi odznaczają 
się rolnicy zarówno w relacjach społecznych, szacunku 
do ziemi, czy też odpowiednim traktowaniu zwierząt.

Etyka jest pojęciem obszernym. Prowadzenie go-
spodarstwa i postępowanie zgodnie z jej zasadami win-
no być przekazywane z pokolenia na pokolenie – tak 
jak inne wartości, które wynosimy z domu. Mimo, że 
pojęcie etyki obowiązuje każdego człowieka, to śmiało 
można stwierdzić, że rolników – producentów żywno-
ści – w szczególnym stopniu. Odpowiadają oni bowiem 
za to, jak wyprodukowany przez nich towar wpływa na 
zdrowie konsumentów, a także za rozwój świadomości 
społecznej na temat żywności.

Paulina Kłusek
Biuro MIR w Tarnowie

Odnosząc się do przekazywanych wartości, najważ-
niejszymi elementami etyki w tym zakresie jest szacu-
nek do ziemi oraz żywności na niej wyprodukowanej, 
szacunek do pracy i współpracowników. Jednak nie tyl-
ko rolnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ety-
ki – również my – jako konsumenci, osoby i instytucje 
wspierające pracę rolników, powinniśmy kierować się 
zasadami etyki w relacjach z producentami rolnymi.

Zdecydowana większość zagadnień etyki w rol-
nictwie skupia się wokół produkcji żywności. Nie bez 
powodu kilka lat wstecz pojawiła się propozycja utwo-
rzenia Kodeksu Etyki Żywnościowej. Dziś już możemy 
oprzeć się na tym dokumencie opublikowanym przez 
resort rolnictwa. W Kodeksie znajdujemy siedem klu-
czowych zasad skłaniających do stosowania uczciwych 
praktyk, a także do poprawy wizerunku zarówno na 
rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Jako 
nadrzędny cel w Kodeksie wymienione jest bezpieczeń-
stwo konsumenta. Odnosi się ono do każdego etapu 
produkcji żywności, zaczynając od rolnika poprzez 
przetwórcę, a następnie handlowca – każdy z tych pod-
miotów zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych 
systemów zarządzających bezpieczeństwem i jakością. 
Rolnicy na tym etapie powinni zwrócić szczególną 
uwagę na surowce, w tym pasze, nawozy, środki ochro-
ny roślin oraz materiały mające kontakt z żywnością, 
aby posiadały wszystkie niezbędne atesty. Produkcja 
żywności niezgodnie z obowiązującym prawem uwa-
żana jest za nieetyczną.



35Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Drugą zasadą jest minimalizacja strat. W prakty-
ce oznacza to zobowiązanie wszystkich uczestników 
łańcucha żywnościowego do poszanowania żywności 
poprzez zmniejszanie do minimum strat produktów 
i składników odżywczych. 

Trzecim strategicznym punktem Kodeksu jest 
ochrona dobrego wizerunku żywności produkowanej 
w naszym kraju, dbanie o nienaruszenie zaufania kon-
sumentów poprzez rezygnację z nieuczciwych praktyk 
i nieetycznych działań. 

Kolejne punkty Kodeksu odnoszą się do prawi-
dłowego znakowania, etykietowania i reklamowania 
produktów żywnościowych. Wszystkie prawidłowo 
podane informacje stają się bowiem rzetelną deklara-
cją przekazywaną konsumentom. Wyjątkową uwagą 
powinny być objęte dzieci i młodzież, gdzie szczególne 
ważne jest szerzenie dobrych nawyków żywieniowych. 

W Kodeksie zwrócono również uwagę na uczciwą 
konkurencję na rynkach. W zasadzie 6. zapisano, że 
w kontaktach z konsumentami, klientami, dostawca-
mi i konkurencją, producent i przetwórca żywności 
powinni traktować wszystkich rzetelnie, z szacunkiem 
i bezstronnie. 

Ostatnia zasada, opisana w dokumencie, dotyczy wła-
ściwego respektowania urzędowych kontroli żywności, 
wskazuje by współpraca z organami urzędowej kontroli 
była oparta na działaniach zgodnych z prawem i etyką.

Etyka a hodowla zwierząt

Wszystkim znane jest pojęcie dobrostanu zwierząt. 
Oznacza ono zapewnienie optymalnej jakości życia 
zwierzętom – zapewnienie zdrowia psychicznego, fi-
zycznego i możliwości wyrażania naturalnych zacho-
wań. Czy w czasach, kiedy model światowej produkcji 
opiera się na hodowli przemysłowej, można mówić 
o etyce? Oczywiście. Jest ona wyrażana nie tylko przez 

Etyka w rolnictwie

komfort fizyczny zapewniany zwierzętom, ale także 
przez osobnicze normy behawioralne obejmując orga-
nizm jako całość, od poziomu komórkowego do reak-
cji psychicznych, włączając w to równowagę emocjo-
nalną zwierząt. Etyka prowadzenia hodowli polega za-
tem na zapewnieniu pełnego dobrostanu, jak również 
produkcję żywności zgodnie z zasadami moralnymi, 
zaufaniu konsumenta do producenta, że towar przez 
niego produkowany i sprzedawany spełnia wszystkie 
przyjęte normy i kryteria.

Nawiązując do ustawy cytowanej na początku ar-
tykułu, jaka jest zatem rola izby rolniczej w szerzeniu 
zasad etyki wśród rolników? Przede wszystkim eduka-
cyjna. Poprzez szerzenie aktualnych informacji, współ-
pracę między rolnikami a konsumentami, aż po pomoc 
doradczą w zakresie nowelizacji ustaw i rozporządzeń 
zmieniających bezpośrednio wytyczne w produkcji. Po-
stępowanie zgodnie z etyką, świadczy bowiem o naszym 
szacunku do innych ludzi, ale również do zwierząt i do 
środowiska, mówi o wartościach jakimi kierujemy się 
w życiu codziennym, w efekcie pokazując jak powinna 
wyglądać wzorcowa postawa producenta rolnego.

* * * * *

AGROLEŚNICTWO – dawne praktyki w nowoczesnym rolnictwie

Od czasów, kiedy ludz-
kie społeczności 

zaczęły przekształcać się z ło-
wiecko-zbierackich na osiadłe, 
podstawą egzystencji stało się 
rolnictwo i hodowla zwierząt. 
Pierwsze uprawy zakładano 
na terenach zadrzewionych, 
na polanach, na których wy-
karczowano lub wypalono ro-
ślinność drzewiastą. 

Na terenach leśnych, a z czasem również w sa-
dach owocowych i w winnicach, wypasano zwierzęta.  
Tak właśnie kształtowały się systemy rolno-leśne, 
w których drzewa – stanowiąc skuteczną barierę 

Jolanta Kałmuk
Biuro MIR w Krakowie

wietrzną, dostarczając pożywienia dla ludzi i dla zwie-
rząt, materiału do budowy oraz opału – były nieodłącz-
ną i użyteczną częścią krajobrazu rolniczego. Współ-
czesne systemy agroleśne bazują na tych pierwotnych 
formach, a badania naukowe potwierdzają ich wymier-
ne korzyści dla gospodarstw rolnych i dla środowiska. 
Dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii praktyki 
rolno-leśne zostały uznane przez ONZ za najważniej-
szą spośród 10 priorytetowych innowacji w rolnictwie. 

Agroleśnictwo definiowane jest na kilka sposobów. 
Jedna z prostszych definicji określa system rolno-leśny 
(ang. agroforestry) jako uprawę wieloletnich roślin 
drzewiastych łącznie z uprawą roślin przeznaczanych 
na żywność lub paszę, w odpowiednim schemacie 
przestrzennym i następstwie czasowym. 
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Europejska Federacja Agro-
leśnictwa (EURAF) definiuje 

agroleśnictwo jako system 
rolniczy, w którym drze-
wiaste rośliny wieloletnie 
są w dowolny sposób zinte-
growane z roślinami upraw-

nymi i/lub zwierzętami na 
tym samym gruncie. Drzewa 

mogą występować pojedynczo lub 
w grupach wewnątrz działek (np. leśno-orne systemy 
alejowe, leśny wypas zwierząt, zadrzewione pastwiska, 
sady tradycyjne z wypasem lub uprawa współrzędna 
drzew owocowych, uprawa cieniolubnych ziół/grzybów 
z wykorzystaniem drzew itp.) lub na granicach działek 
(żywopłoty, szpalery drzew, strefy buforowe, zadrzewie-
nia przeciwerozyjne, przeciwwietrzne pasy buforowe).

Istnieje wiele systemów agroleśnych, które wyod-
rębniane są na podstawie różnych kryteriów i na wiele 
sposobów, jednak jednoznaczne zakwalifikowane syste-
mu do określonej grupy nie zawsze jest możliwe. Przy-
kładowo, w strefie klimatu umiarkowanego w USA, po-
dobnie jak w Europie, podstawowe praktyki agroleśne 
obejmują takie systemy jak: uprawa alejowa, pastwi-
ska leśne, wiatrochrony i żywopłoty ochronne, nad-
brzeżne pasy buforowe drzew czy gospodarstwa leśne.  
W tabeli 1., na str 37, przedstawiono systemy agroleśnic-
twa, stosowane najczęściej we współczesnej Europie.

AGROLEŚNICTWO – dawne praktyki w nowoczesnym rolnictwie

Dla wyszczególnienia korzyści płynących z zasto-
sowania praktyk rolno-leśnych należy dodać, że jest 
to dynamiczny, zrównoważony, bazujący na zasadach 
ekologicznych system zarządzania zasobami natural-
nymi, który poprzez integrację drzew w gospodar-
stwach rolnych i krajobrazie rolniczym dywersyfiku-
je i podtrzymuje produkcję, zwiększając korzyści nie 
tylko dla gospodarstw rolnych, ale również dla środo-
wiska. Jest to system produkcji rolnej, który z jednej 
strony zapewnia dostawy żywności wysokiej jakości, 
a z drugiej – pozwala łagodzić zmiany klimatyczne.  

Drzewa i krzewy spełniają bowiem szereg niezwykle 
ważnych funkcji w krajobrazie rolniczym, najważniejsze 
z nich wyszczególnione zostały w tabeli 2. na str. 38.

Zastosowanie upraw agroleśnych wpływa też na 
produktywność gospodarstw:

• zadrzewienia stają się źródłem drewna konstrukcyj-
nego (długi okres użytkowania) lub biomasy (w cyklu 
krótkiej rotacji), a w przypadku systemów leśno-pa-
stwiskowych stanowią dodatkową paszę dla zwierząt;

• odpowiednio dobrane zadrzewienia pozwalają na 
prowadzenie dodatkowej produkcji w gospodarstwie 
(np. drzewa owocowe, grzyby, miód, zioła);

40-letni system lasów orzechowo-zbożowych (leśno-orny system 
alejowy), Charente-Maritime we Francji. Źródło: www.agforward.eu.
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AGROLEŚNICTWO – dawne praktyki w nowoczesnym rolnictwie

System lub praktyka Organizacja składowych (drzewa i inne) w przestrzeni Funkcje składowych

Leśno-orny
uprawa alejowa
drzewa graniczne

drzewa: uprawa alejowa – szeroko rozstawione rzędy lub pasy 
przemienne drzew i upraw; drzewa graniczne – opaski liniowe 
wokół uprawy
międzyuprawa: roczne lub trwałe rośliny uprawne

produkty drzewne                     
i spożywcze lub paszowe 
(plon z upraw)

Leśno-orny
ulepszone ugory

drzewa: szybko rosnące, najlepiej z symbiozą azotową
pole odłogowane

poprawa żyzności gleby, 
produkty drzewne 
(biopaliwo)

Leśno-orny i leśno-
pastwiskowy
drzewa wielofunkcyjne

drzewa: owocowe lub inne, przypadkowo lub systematycznie 
rozmieszczone rzadko rozproszone
– krajobraz parkowy
pole uprawne lub pastwisko

produkcja owoców, drewna, 
opału, plon z upraw i pasza

Leśno-pastwiskowy
pastwiska leśne

drzewa: leśne (wysokie) – rozmieszczenie naturalne 
(przypadkowe) lub sztuczne (systematyczne)
uprawa i wypas pod koronami drzew:
uprawa roślin paszowych jednorocznych i trwałych
wypas zwierząt gospodarskich

produkty drzewne,
ochrona i osłona
dla zwierząt, produkty 
zwierzęce

Gospodarstwo leśne

drzewa: leśne (wysokie) – rozmieszczenie naturalne 
(przypadkowe) lub sztuczne (systematyczne)
uprawapod koronami drzew:
rośliny specjalne, cieniolubne, grzyby

produkty drzewne
i spożywczo-przyprawowe, 
medyczne lub dekoracyjne

Przybrzeżne pasy 
buforowe

pasy roślinności trwałej – drzewa krzewy/trawy naturalne lub 
sztuczne pomiędzy polem i zasobami wodnymi – strumień, 
staw, jezioro, mokradło

ochrona jakości wody, 
bioróżnorodność

Tab. 1. Podstawowe systemy/praktyki rolno-leśne stosowane w Europie

Opracowanie na podstawie Dzierżyńska A. (2011). Agroleśnictwo – zacofanie czy postęp? Postępy Nauk Rolniczych 4, 129-141.

• dobrze zorganizowana, dobrana i zróżnicowana 
produkcja na tym samym obszarze pomaga lepiej 
wykorzystać siłę roboczą (pod warunkiem umiejęt-
nego rozplanowania pracy);

• dywersyfikacja produkcji podnosi bezpieczeństwo 
ekonomiczne gospodarstw – uniezależnia je od wa-
hań cen rynkowych, zmniejsza ryzyko związane 
z konsekwencjami zmian klimatu (susze, ulewy itp.);

• rośnie konkurencyjność gospodarstw produkują-
cych żywność wysokiej jakości dzięki ograniczeniu 
lub wyeliminowaniu syntetycznych nawozów i ś.o.r.);

• różnicowanie przychodów w określonym czasie – 
część przychodu otrzymywana jest co roku, część po 
kilku lub kilkunastu latach;

• ogrody leśne są przyjazną i atrakcyjną formą dzia-
łalności rolniczej – z powodzeniem można łączyć ją 
z działalnością agroturystyczną czy edukacyjną.

Celem agroleśnictwa jest wykorzystanie po-
wierzchni tak, aby zadrzewienia funkcjonowały 
wraz z uprawami rolnymi – pozytywnie na siebie 
oddziaływały i wspierały się wzajemnie w osią-
ganym plonie. Aby dobrze zaplanować system 
agroleśny należy posiadać nie tylko dużą wiedzę 
agronomiczną, ale również znać zasady stosowa-
ne w rolnictwie biodynamicznym i ekologicznym, 
z uwzględnieniem szkodliwego lub korzystnego 
wpływu substancji chemicznych wydzielanych 
przez rośliny (allelopatia).

Praktyki rolno-leśne mogą być z sukcesem stosowane 
w gospodarstwach niezależnie od powierzchni, jednak 
szczególne znaczenie mają w przypadku małych i śred-
nich gospodarstw, z ograniczonym dostępem do ziemi. 
Dotychczasowe doświadczenia z krajów Europy Za-
chodniej wskazują, że takie gospodarstwa, prowadzące 
produkcję w systemie rolno-leśnym, są odporniejsze na 
zmienność środowiska i rynku, a dzięki produkcji wyso-
kiej jakości żywności są bardziej konkurencyjne.

Od kilku lat w większości krajów Europy obserwuje 
się wzrost zainteresowania nowoczesnymi systemami 
agroleśnictwa, dostosowanymi do potrzeb i uwarunko-
wań. Z uwagi na to, że jest to system produkcji silnie 
prośrodowiskowy i jednocześnie efektywny ekono-
micznie, w wielu krajach, takich jak: Francja, Belgia, 
Węgry, Portugalia, Włochy i Wielka Brytania, rolnicy 
otrzymują dofinansowanie do zakładania systemów 
rolno-leśnych. W ramach PROW 2021-27, dopłaty ta-
kie będą dostępne również dla rolników w Czechach. 
Francja już w 2016 r. ustanowiła krajowy plan rozwoju 
agroleśnictwa, który zakłada, że do roku 2025 połowa 
gospodarstw będzie posiadała systemy agroleśne. 

Niestety, w Polsce nie jest to temat spopularyzowa-
ny, przez co agroleśnictwo kojarzy się z prowadzeniem 
upraw w lesie. Wiedza na temat praktyk rolno-leśnych 
pozostaje domeną wąskiej grupy naukowców oraz nie-
licznych doradców i rolników – pasjonatów ekologii.  
Zagadnienia dotyczące agroleśnictwa zupełnie nie-
dawno pojawiły się wśród tematów seminariów dla 
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Przeciwdziałanie wietrznej i wodnej erozji gleby - drzewa i krzewy zapobiegają wymywaniu gleby podczas 
ulewnych deszczy oraz wywiewaniu jej przez wiatr. Poprawiają obieg składników odżywczych, powodują 
przyrost materii organicznej w glebie i zwiększenie biomasy dżdżownic. Głębszy system korzeniowy 
umożliwia dotarcie do składników mineralnych, które inaczej nie byłyby dostępne dla roślin w uprawie.

Węgiel (z CO2) magazynowany jest w biomasie roślin i glebie (sekwestracja CO2), co jest procesem 
kluczowym z punktu widzenia redukcji emisji i walki ze skutkami zmiany klimatu. Gleba bogata w materię 
organiczną ma lepszą strukturę i efektywniej zatrzymuje i magazynuje wodę.

Drzewa (szczególnie wierzby i olchy) mają zdolność “wyciągania” nadmiaru wody z gruntu – doskonale 
sprawdzają się do osuszania terenów zalewowych i podmokłych.
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na Drzewa nasadzone prostopadle do kierunku, z którego najczęściej wieje wiatr, rozbijają i hamują jego 
podmuchy. Ogranicza to niekorzystne warunki pogodowe na pastwisku, natomiast w uprawach ornych 
spowalnia proces wysuszania i hamuje erozję gleby. Zadrzewienia stanowią też naturalną barierę dla 
rozprzestrzeniania się szkodników i chorób, a w przypadku stosowania nawozów czy pestycydów, 
ograniczają ich niekontrolowane roznoszenie się z wiatrem poza teren uprawy.

Drzewa zatrzymują i magazynują wodę - ograniczają spływ powierzchniowy podczas opadów i na dłużej 
zachowują ją w ekosystemie tworząc swoisty mikroklimat: podczas suchego i gorącego lata, na terenach 
sąsiadujących z zadrzewieniami temperatura jest o kilka stopni niższa, a wilgotność o kilka procent wyższa 
niż na sąsiednich terenach pozbawionych zadrzewień. Pastwiska z zadrzewieniami czy zakrzaczeniami mają 
dzięki temu lepszą jakość, a ruń jest mniej podatna na przesuszenie. Drzewa i krzewy zatrzymują również 
śnieg, powodując jego dłuższe zaleganie, co zwiększa zawartość wody w glebie wiosną

Zadrzewienia czy zakrzaczenia (np. pasy buforowe) usytuowane pomiędzy polami a wodą pełnią funkcję 
filtra chroniąc wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami – związkami azotu i fosforu (pochodzącymi 
z nawozów) oraz toksycznymi pozostałościami ś.o.r.
Im więcej oddziałujących ze sobą gatunków roślin na danym obszarze tym bardziej zróżnicowane siedlisko 
sprzyjające zachowaniu bioróżnorodności i równowagi biologicznej (zarówno nad ziemią  jak i w glebie). 
Zadrzewienia czy zakrzaczenia są siedliskami dla pożytecznych organizmów (np. zapylających uprawy 
pszczół i trzmieli, ptaków drapieżnych i owadożernych oraz nietoperzy, które wspomagają rolnika w walce 
ze szkodnikami);
Tworzenie zróżnicowanych systemów, opartych na naturalnej różnorodności biologicznej, jest skuteczną 
metodą podnoszenia odporności gospodarstw na konsekwencje zmiany klimatu (susze, huraganowe 
wiatry, gwałtowne ulewy, nietypowe zimy).
Jedną z głównych przyczyn zmiany klimatu jest zwiększenie się stężenia CO2 w atmosferze. Systemy 
agroleśne mają wyższy niż monokultury roślin potencjał redukcji jego uwalniania oraz jego wiązanie w 
biomasie drzew, a następnie w glebie  (sekwestracja CO2). 
Możliwość wykorzystania tego samego terenu do jednoczesnej produkcji żywności i biomasy 
(odnawialnych źródeł energii).

Opracowanie na podstawie J. Perzyna i wsp. (2019). Agroleśnictwo – dywersyfikacja w gospodarstwie rolnym.
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Tab. 2. Ochronne funkcje systemów rolno-drzewnych
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AGROLEŚNICTWO – dawne praktyki w nowoczesnym rolnictwie

doradców i rolników, lecz w środowisku rolniczym 
traktowane są ciągle jako ciekawostka, z dużą dozą nie-
ufności. Jest to przede wszystkim konsekwencja braku 
ogólnodostępnych informacji na ten temat oraz obaw 
rolników przed utratą powierzchni produkcyjnej zaję-
tej przez drzewa. Barierą do rozwoju i wdrażania sys-
temów rolno-leśnych w Polsce jest także brak dopłat 
zachęcających do tego typu upraw. Dotychczas jedyną 
formą promującą zadrzewienia śródpolne było wlicza-
nie zadrzewionych upraw do EFA. Jednakże, ponieważ 
rozwój systemów rolno-leśnych pokrywa się z progra-
mem zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich UE, ciągłym wzrostem liczby lud-
ności na świecie i towarzyszącym mu stałym wzrostem 
zapotrzebowania na żywność (w tym żywność wyso-

kiej jakości), wykorzystanie w rolnictwie systemów 
agroleśnych jest i będzie priorytetem w strategiach 
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE.

Zwiastunem tego typu działań systemowych w na-
szym kraju jest wsparcie na tworzenie zadrzewień 
śródpolnych w ramach PROW 2014 – 2020, które po-
jawiło się w tegorocznym naborze wniosków w ramach 
poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych”. Wsparcie przyznawane będzie 
rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego 
na założenie zadrzewień o powierzchni 0,1 – 0,5 ha 
i szerokości nie większej niż 20 m. Zadrzewienia ta-
kie możliwe będą do wprowadzenia na gruntach or-
nych. W składzie gatunkowym nasadzeń preferowa-
ne będą gatunki liściaste (co najmniej 90% udziału).  
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AGROLEŚNICTWO – dawne praktyki w nowoczesnym rolnictwie

Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od na-
chylenia terenu, wyniesie od 10 892 zł/ha do 13 664 zł/
ha. Dodatkowo przyznawane będzie wsparcie na ochro-
nę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.

Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014-
2020 uprawnione będą do płatności bezpośrednich.  
Ponadto planowane jest wprowadzenie wsparcia (w ra-
mach ekoschematów tj. przyszłych płatności I filara 
WPR związanych z praktykami podejmowanymi na 
rzecz ochrony środowiska i klimatu) na utrzymanie 
tych zadrzewień.

Celem tego działania jest tworzenie nowych zadrze-
wień śródpolnych stanowiących element krajobrazu 
istotny dla zachowania bioróżnorodności obszarów 
rolnych, miejsca bytowania wielu organizmów i bazę 
pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, 
wspomagając tym samym utrzymanie równowagi eko-
logicznej w systemach rolniczych. Zadrzewienia będą 
odgrywać ważną rolę dla produkcji rolnej poprzez m.in. 
zwiększanie retencji, poprawę jakości wód, ogranicze-
nie skutków suszy oraz zapobieganie erozji glebowej.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na za-
drzewienie prowadzić będzie ARiMR w terminie 
od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. 

Działania na rzecz promocji i wdrażania systemów 
rolno-leśnych w naszym kraju podjęło i aktywnie pro-
wadzi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa 
(OSA), które powstało w 2015 r. Członkami Stowarzy-
szenia są pracownicy naukowi (IUNG-PIB, SGGW), 
rolnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych. Jest to również organizacja członkowska i repre-
zentująca w Polsce Europejską Federację Agroleśnictwa 
- EURAF. Na stronie Stowarzyszenia (www.agrolesnic-
two.pl) dostępne są broszury opisujące dobre praktyki 
agroleśnictwa, wypracowane w ramach międzynaro-
dowych projektów AFINET (www.euraf.isa.utl.pt/pl/
afinet) i AGFORWARD (www.agforward.eu).

W lutym br. Małopolska Izba Rolnicza złożyła wnio-
sek, w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW, 
o dofinansowanie realizacji wyjazdu szkoleniowego 
dla grupy rolników i doradców rolnych z Małopolski, 
w celu poznania zasad, możliwości i korzyści (ekono-
micznych i środowiskowych) wynikających ze stoso-
wania praktyk rolno-leśnych, na przykładach krajo-
wych gospodarstw, które wdrażają taki model produkcji. 
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Wypas bydła w sadzie tradycyjnym – przykład systemu agrole-
śnego, GE Łazy Brzyńskie (gm. Łącko). Źródło:  www.bezpluga.pl.

Nowo założony system leśno-orny.
Źródło: www.innovativefarmers.org.

Oczekiwania wobec rolników są coraz większe, czę-
sto wykluczające się. Dla osiągniecia ambitnych i waż-
nych celów Zielonego Ładu produkcja rolna ma stać się: 
korzystna/neutralna dla klimatu oraz mieć pozytywny 
wpływ na zachowanie zasobów środowiska (wymogi 
w zakresie ochrony wód, gleb, powietrza i bioróżnorod-
ności); jednocześnie musi zapewnić żywność o wysokiej 
jakości i w przystępnej cenie dla rosnącej liczby ludno-
ści; zaspokoić zapotrzebowanie na biomasę do produkcji 
energii; przynosić korzyści gospodarcze, oraz zapewnić 
godziwy byt rolnikom i ich rodzinom. Wprowadzenie 
do powszechnej praktyki rolniczej systemów rolno-le-
śnych daje realną szansę na wyeliminowanie wyżej wy-
mienionych sprzeczności, przy jednoczesnej realizacji 
określonych celów, z korzyścią dla gospodarstw. 

Materiały źródłowe:
Znaczenie systemów rolno-leśnych i możliwości wsparcia ich 

rozwoju w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. R. Borek, 
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1/2016: s. 22-38.

Agroleśnictwo w Europie – zacofanie czy postęp? A. Dzier-
żyńska. Postępy Nauk Rolniczych nr 4/2011: s. 129-141.

Zastosowanie systemów agroleśnych w krajach UE. T. Rokicki, 
M. Golonko, A. Perkowska. Problemy Rolnictwa Światowe-
go tom 18 (XXXIII), zeszyt 2, 2018: s. 249-258.

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie. Pra-
ca zbiorowa, CDR w Poznaniu, 2020.

Agroleśnictwo – moda czy konieczność? P. Lecyk. HORY-
ZONT CDR nr 6/2020: s. 21-26.

Agroleśnictwo – dywersyfikacja w gospodarstwie rolnym.  
J. Perzyna, R. Borek, M. Wójcik. Opracowanie w ramach 
projektu SustainFARM, finansowanego przez NCBiR, 2019.

www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-
terenow-zalesionych2.
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Zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze w Polsce i w UE

Pomysł na dodatkową działalność w gospodarstwie rolnym

W 2011 r. w MRiRW 
powstała koncepcja 

utworzenia w Polsce sieci 
agroturystycznych gospo-
darstw edukacyjnych zwanych 
zagrodami edukacyjnymi. 
Zagroda edukacyjna to przed-
sięwzięcie prowadzone przez 
mieszkańców wsi na obszarach 
wiejskich, gdzie realizowane są 
wybrane cele edukacyjne:

• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej;
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej;
• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych;
• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej 

i konsumenckiej;
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury material-

nej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twór-
czości ludowej.
Dzięki przygotowanym w gospodarstwach progra-

mom edukacyjnym, realizowanym w formie warszta-
tów, szkoleń, pogadanek, pokazów, odwiedzający go-
spodarstwo mają okazję poznać specyfikę działalności 
rolniczej, dowiedzieć się o tradycyjnych zawodach oraz 
jak produkowana jest żywność tradycyjnymi metodami. 
Przyjeżdżając do takiego gospodarstwa obserwują życie 
i pracę mieszkańców, zwracają uwagę na wysiłek, jaki 
trzeba włożyć by wyprodukować żywność. Motywacją 
do tworzenia zagród edukacyjnych i poszerzenia swej 
oferty o ten rodzaj działalności przez właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych są względy ekonomiczne – jest 
to bowiem dodatkowy dochód, zwłaszcza poza sezonem. 

Zaplecze do działalności edukacyjnej mogą stano-
wić różnego rodzaju budynki gospodarcze; stodoły, 
obory, stajnie, szopy, spichlerze itp., a także budynki 
do przetwórstwa jak: młyny, domowe piekarnie itp. 

Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie

Dobre warunki tworzy też położenie gospodarstwa, 
sprzęt rolniczy i obecność zwierząt w gospodarstwie. 

Aby zagroda mogła spełnić wymagania edukacyjne, 
konieczne jest przygotowanie programu a następnie za-
prezentowanie go podczas warsztatów, pokazów, szko-
leń, czy zielonych szkół. W ramach zajęć mogą np. od-
bywać się warsztaty przetwarzania zboża z pieczeniem 
chleba, uprawy poletek, warsztaty zielarskie, czy lekcje 
przyrody na łonie natury. Zajęcia edukacyjne mogą 
przynieść korzyści zarówno rolnikom jak i uczestni-
kom. Szkoły urozmaicają lekcje poprzez prowadzenie 
zajęć praktycznych. Zajęcia w zagrodach stanowią rów-
nież atrakcję turystyczną dla rodzin z dziećmi.

Pobyt w gospodarstwie daje możliwość poznania 
wielu dawnych zawodów: młynarza, garncarza, kowala, 
a także pszczelarza i rolnika. Zajęcia w zagrodach edu-
kacyjnych sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziec-
ka oraz rozwijają wiele zmysłów. Korzyści ma także rol-
nik. Jest to dla niego dodatkowe źródło dochodu, okazja 
do spotkania z potencjalnym konsumentem oraz satys-
fakcja z trudu włożonego w pracę w gospodarstwie.

Centrum Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Krakowie 
prowadzi „Ogólnopolską Sieć 
Zagród Edukacyjnych” (dostęp-
ną na www.zagrodaedukacyjna.
pl), służącą upowszechnieniu idei 
edukacji w gospodarstwie rolnym 
oraz promocji działalności gospo-

darstw edukacyjnych. W rejestrze Sieci, w wojewódz-
twie małopolskim, znajdują się obecnie 32 zagrody 
edukacyjne. Najwięcej w kraju, bo 46 zagród – zareje-
strowano w województwie dolnośląskim.

Właściciele małopolskich zagród oferują szereg 
atrakcji – zarówno dla najmłodszych jak i starszych 
osób, dla grup zorganizowanych np. szkół oraz osób 
indywidualnych. Zagrody oferują kontakt ze zwierzę-

Agroturystyka „Dziubyniłka” Łemkowska Zagroda Edukacyjna.
Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl.

Warsztaty dla dzieci w „W zielonym gaju”.
Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl.
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tami, możliwość obserwacji życia pszczół, warsztaty 
kulinarne, takie jak wycinanie i pieczenie ciastek, pie-
czenie chleba czy lepienie pierogów. 

Zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze w Polsce i w UE

Inną możliwością wy-
korzystania potencjału 
rolnictwa, infrastruktu-
ry gospodarstwa w po-
wiązaniu z wykonywaną 
działalnością rolniczą jest 
rozwój rolnictwa spo-
łecznego i tworzenie go-
spodarstw opiekuńczych. 

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania 
polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką 
nad osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą 
cechą charakterystyczną takich gospodarstw jest wyko-
rzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowa-
dzenia działań przede wszystkim o charakterze terapeu-
tycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem włączenia 
społecznego osób przebywających w danym gospodar-
stwie opiekuńczym. W takim ujęciu można traktować 
gospodarstwo opiekuńcze jako formę wsparcia w za-
kresie opieki i integracji społecznej realizowaną w ra-
mach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą świadczyć swe 
usługi dla bardzo różnych grup wymagających wspar-
cia. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że 
mają one pozytywny wpływ m.in. na:

seniorów – osoby wymagające opieki, terapii, rehabi-•	
litacji, zajęć integracyjnych ze względu na wiek;
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, •	
np. związanymi z trudnościami w poruszaniu się, 
deficytami intelektualnymi itd.;
osoby chorujące psychicznie;•	
osoby walczące z uzależnieniami;•	
osoby wymagające reintegracji społecznej, np. ze •	
względu na fakt opuszczenia zakładu karnego, dłu-
gotrwałe pozostawanie bez pracy, dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, także tzw. trudna młodzież. 

Wybór konkretnej grupy odbiorców wsparcia zale-
ży w głównej mierze od osób pragnących prowadzić go-
spodarstwo opiekuńcze. W pierwszym okresie istnie-
nia gospodarstw opiekuńczych głównymi odbiorcami 
wsparcia powinny być osoby starsze, rozumiane jako 
osoby powyżej 60 roku życia, będące nieaktywne za-
wodowo lub niesamodzielne. Za wyborem takiej grupy 
odbiorców przemawiają następujące argumenty:
→ starzenie się społeczeństwa – coraz większa ilość osób 

starszych potrzebujących opieki;
→ wydłużanie się życia – wiele osób musi rezygnować z 

aktywności zawodowej z uwagi na konieczność opie-
ki nad starszymi członkami rodziny;

→ odpływ młodych ludzi z obszarów wiejskich w wielu 
regionach Polski – konieczność zapewnienia opieki 
samotnym starszym osobom; 

Toskania Kociewska - Niezwykłe Gospodarstwo Opiekuńcze 
Źródło: www.docplayer.pl.

→ możliwości gospodarstw – świadczenie usług opie-
kuńczych dla osób starszych będzie łatwiejszą formą 
działalności niż terapie kierowane do innych grup. 

Gospodarstwo opiekuńcze musi posiadać odpo-
wiednią formę prawną dopuszczalną w polskim sys-
temie prawnym. Większość indywidualnych gospo-
darstw rolnych w Polsce prowadzą osoby fizyczne. 
Jednak w przypadku podjęcia działalności opiekuńczej 
w takim gospodarstwie konieczne jest założenie nowej 
formy prawnej. Istnieją dwie główne możliwości:

prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego jako •	 pod-
miotu ekonomii społecznej;
prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego w ramach •	
działalności gospodarczej.

Gospodarstwa opiekuńcze  
mogą być zorganizowane w formie:

• Dziennego domu pobytu/pomocy – jeden z rodza-
jów ośrodków wsparcia przewidzianych ustawą z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dzienny dom 
pobytu świadczy pomoc w postaci usług opiekuńczych, 
specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku na 
rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub nie-
pełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
• Rodzinnego domu pomocy – stanowiącego formę 
usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych cało-
dobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku 
publicznego, dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż 
ośmiu zamieszkujących wspólnie osób, wymagających 
z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej 
formie. Standardy oraz rodzaj i zakres usług świad-
czonych w rodzinnym domu pomocy określa rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Rodzinny dom pomocy świadczy usługi w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem 
lub najemcą jest:

osoba fizyczna•	  prowadząca rodzinny dom i zamiesz-
kująca w nim,
organizacja pożytku publicznego•	 , która go prowadzi.
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W domu prowadzonym przez osobę fizyczną usługi 
opiekuńcze i bytowe świadczone są bezpośrednio przez 
nią, natomiast w domach prowadzonych przez organi-
zację pożytku publicznego realizuje je osoba kierująca 
domem, która jednocześnie w nim zamieszkuje.

Usługi świadczone w rodzinnym domu pomocy po-
winny uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną 
i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możli-
wości mieszkańców, a także prawa człowieka, szcze-
gólności prawo do poszanowania i ochrony godności, 
wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz 
ochronę dóbr osobistych, a ich zakres dostosowany jest 
do indywidualnych potrzeb mieszkańca i poziomu jego 
samodzielności.

Zakres usług realizowanych w rodzinnym domu 
pomocy obejmuje m.in.:

a) usługi bytowe: zapewnienie miejsca pobytu, wyży-
wienia, utrzymanie czystości,

b) usługi opiekuńcze: udzielenie pomocy w zaspokaja-
niu codziennych potrzeb życiowych, pielęgnację (rów-
nież w czasie choroby), kontakty z otoczeniem, inne 
czynności wynikające z indywidualnych potrzeb.

Prowadzenie rodzinnego domu pomocy wymaga 
współpracy z samorządem gminnym. Tego typu pla-
cówka nie poszukuje bowiem klientów na wolnym ryn-
ku. Podopieczni kierowani są do niej w drodze decyzji 
administracyjnej wydanej przez kierownika ośrodka 
pomocy społecznej. W zależności od sytuacji życiowej 
danej osoby samorząd finansuje w części lub w całości 
jej pobyt w rodzinnym domu pomocy. Pensjonariusze, 
którzy nie otrzymują dofinansowania z gminy opłacają 
pobyt samodzielnie. Wysokość opłat za pobyt ustalana 
jest w umowie pomiędzy gminą, a prowadzącym dom.

Placówka całodobowej opieki prowadzona w ra-
mach działalności gospodarczej. Prowadzenie tego 
rodzaju działalności gospodarczej wymaga zezwolenia 

Zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze w Polsce i w UE
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wojewody właściwego ze względu na położenie pla-
cówki, który wydaje je po oględzinach placówki, jeśli 
podmiot spełnia warunki i standardy ustawowe oraz 
przedstawi wymagane dokumenty. Opieka w placówce 
polega na świadczeniu usług z uwzględnieniem stanu 
zdrowia podopiecznych, sprawności fizycznej i inte-
lektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści osoby, a także z poszanowaniem wszelkich praw 
człowieka. Zakres usług świadczonych przez placówki 
całodobowej opieki obejmuje usługi bytowe oraz opie-
kuńcze. Działalność gospodarcza polegająca na prowa-
dzeniu placówki całodobowej opieki nie wymaga ścisłej 
współpracy z samorządem. Tego rodzaju firma poszu-
kuje klientów na wolnym rynku i samodzielnie ustala 
wysokość odpłatności za świadczone usługi.

Wśród krajów europejskich pionierem w tworzeniu 
gospodarstw opiekuńczych jest Holandia. Funkcjonu-
je tam największa liczba gospodarstw opiekuńczych 
(ponad 1 400). W większości przypadków są one za-
kładane i prowadzone w czynnych prywatnych gospo-
darstwach rolnych. Holenderskie gospodarstwa opie-
kuńcze cechuje wysoki standard, są bardzo dobrze 
dostosowane do potrzeb pensjonariuszy, którymi są 
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osoby w podeszłym wieku o różnym stopniu samo-
dzielności. Są to osoby samodzielne, chcące aktyw-
nie spędzać czas, albo na tyle niesamodzielne, że nie 
mogą pozostawać bez opieki, podczas gdy ich rodzina 
pracuje zawodowo (w rolnictwie lub poza nim). 

W krajach UE, gdzie gospodarstwa opiekuńcze 
funkcjonują od wielu lat, wypracowano różne źródła 
finansowania ich działalności: w Norwegii – ze źródeł 
państwowych; w Belgii – dominują subsydia; we Wło-
szech – spółdzielnie socjalne w pełnym rozumieniu. 
W Wielkiej Brytanii i w Irlandii gospodarstwa opie-
kuńcze finansowane są w ramach systemu opieki zdro-
wotnej. W Niemczech środki na opiekę nad osobami 
starszymi pochodzą ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz z funduszu celowego.

Materiały źródłowe:
Gospodarstwa opiekuńcze jako forma pozyskiwania docho-

dów przez małe gospodarstwa rolne w Polsce. B. Chmielew-
ska, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 3/2018, 
s. 21–32.a.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych: www.zagrodaedu-
kacyjna.pl.

Gospodarstwa opiekuńcze: www.opieka.kpodr.pl.
* * * * *

Młodzi rolnicy w gospodarstwach Unii Europejskiej

Kiedyś młody rolnik po-
strzegany był jako sła-

bo wykształcony i nieprzygo-
towany do podjęcia wyzwań, 
jakie niesie prowadzenie do-
brze prosperującego gospo-
darstwa. Aktualnie gospodar-
stwo rolne jest miejscem pra-
cy, ma dawać zyski i szybko 
się rozwijać. Nie różni się już 
niczym od przeciętnej firmy.

Młodzi rolnicy podejmujący się uprawy roli czy 
hodowli zwierząt podchodzą do swoich wyzwań tak 
samo, jak ich pracujący w innych sektorach rówieśnicy. 
Rolnicy coraz częściej mają ukończone studia, liczne 
kursy i szkolenia, a także chętnie biorą udział w wyda-
rzeniach branżowych w celu poszerzenia swojej wiedzy. 
Wiedzą jak skutecznie i dobrze wykorzystać zaciągnię-
te kredyty, czy realizować cele z pomocą programów 
pomocowych. Są zainteresowani zmianami zachodzą-
cymi zarówno w polskim, jak i europejskim rolnictwie 
i starają się za nimi nadążyć. 

Jak w każdym sektorze gospodarki, tak i w rolnic-
twie przed młodymi ludźmi staje szereg wyzwań. Mło-
dzi właściciele gospodarstw rolnych muszą określać 
priorytety swych działań, nieustannie modernizować 
i unowocześniać swoje gospodarstwa oraz uczyć się jak 
wykorzystywać krajowe i unijne środki dla rolnictwa. 
Młodzi europejscy rolnicy na rynku rolnym napoty-

kają trzy istotne przeszkody w realizacji swoich ambi-
cji: → dostępność gruntów do kupienia lub dzierżawy, 
→ dostęp do finansowania, → problem z zatrudnieniem 
wykwalifikowanych lub sezonowych pracowników. 
Oprócz wspólnej polityki rolnej państwa członkowskie 
UE mają także do odegrania kluczową rolę w rozwią-
zywaniu tych wyzwań, np. w drodze zmian w przepi-
sach dotyczących ziemi, prawie podatkowym, prawie 
spadkowym lub planowaniu przestrzennym.

Zarówno w europejskim, jak i polskim rolnictwie 
dochodzi do wymiany pokoleniowej. Jest to wyzwa-
nie nie tylko dla młodych, którzy podejmują się pro-
wadzenia gospodarstwa, ale także dla całej Unii, która 
potrzebuje silnego i stabilnie rozwijającego się sektora 
rolniczego. Kwestia wymiany pokoleniowej uwzględ-
niona jest w WPR za pośrednictwem różnych środków 
i instrumentów takich jak: płatności bezpośrednie, po-
moc w zakładaniu przedsiębiorstw przez młode oso-
by trudniące się rolnictwem, instrumenty finansowe, 
współpraca, inwestycje czy transfer wiedzy. Młodzi 
rolnicy są gwarancją konkurencyjności europejskiego 
rolnictwa. Tylko odpowiednia wymiana pokoleniowa 
rolników pozwoli na utrzymanie i rozwijanie gospo-
darstw, a to z kolei pozwoli na dostarczanie wszystkim 
Europejczykom zdrowych i wartościowych produktów 
spożywczych w przystępnych cenach. 

Zapewnienie przyszłości nowemu pokoleniu 
rolników to priorytet dla Komisji Europejskiej.

Małgorzata Kulgawczuk
Biuro MIR w Miechowie
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Według danych Eurostat kierownicy gospodarstw 
rolnych w starszym wieku zazwyczaj pracują w najmniej-
szych gospodarstwach, które charakteryzują się produk-
cją na własne potrzeby i niskimi dochodami z rolnictwa. 
Cztery piąte (81,7%) kierowników gospodarstw rolnych 
w UE, w wieku 65 lat lub starszych, pracowało w 2016 r. 
w gospodarstwach produkujących na własne potrzeby 
i w bardzo małych. Większy udział młodych rolników 
zarządzał gospodarstwami średnimi i dużymi (27,5%) 
niż w pozostałych klasach wieku. Rzeczywiście, udział 
ten stopniowo zmniejszał się w każdej starszej klasie 
kierowników gospodarstw, przy czym tylko 7% rolni-
ków, w wieku 65 lat i starszych, zarządzało średnimi 
i dużymi gospodarstwami. Częściowo to rozróżnienie 
można wyjaśnić faktem, iż młodzi rolnicy mieli wyższy 
poziom wykształcenia w zakresie pełnego szkolenia rol-
niczego (19,2% w porównaniu z 2,6% w przypadku osób 
w wieku powyżej 65 lat) i uczestniczyli w nowoczesnych 
szkoleniach zawodowych, w tym dotyczących nowych 
i innowacyjnych praktyk rolniczych.

Kierownicy gospodarstwa to rolnicy odpowiedzialni za 
normalne, codzienne procedury finansowe i produkcyjne 
związane z prowadzeniem gospodarstwa. Podejmują oni 
decyzje o tym, co sadzić lub ile inwentarza hodowlanego 
hodować, kiedy kupować materiały i sprzedawać zapasy. 
Tylko jedna osoba na gospodarstwo może być zidentyfiko-
wana jako kierownik gospodarstwa. Najczęściej kierownik 
gospodarstwa jest właścicielem gospodarstwa, ale nie musi 
tak być, zwłaszcza gdy gospodarstwo ma formę prawną.

Siedmiu na dziesięciu (71,5%) kierowników gospo-
darstw rolnych w 10,5 mln gospodarstw UE to męż-
czyźni, a większość (57,9%) miała 55 lat lub więcej. 
Tylko co dziesiąty (10,6%) kierownik gospodarstwa był 
młodym rolnikiem w wieku poniżej 40 lat, a odsetek 
ten był jeszcze niższy wśród rolniczek (8,6%).

W 2016 roku młodych rolników było szczególnie 
mało na Cyprze (3,3% wszystkich kierowników gospo-
darstw), Portugalii (4,2%) i Wielkiej Brytanii (5,3%). 
Więcej było ich w Austrii (22,2%), Polsce (20,3%) i Sło-

Kierownicy gospodarstw według wieku i wielkości ekonomicznej gospodarstwa,  
UE-28, 2016 r. 

wacji (19,0%). Natomiast w wie-
lu państwach członkowskich 
istniał stosunkowo wysoki od-
setek rolników w wieku 65 lat 
lub więcej: w Portugalii sta-
nowili ponad połowę (51,9%) 
wszystkich rolników, ponad 
dwie piąte na Cyprze (44,6%), 
w Rumunii (44,3%) i we Wło-
szech (40,9%).

Brak równowagi płci wśród 
rolników jest szczególnie silny 
w Holandii: w 2016 r. na dwu-
dziestu rolników przypadała 
tylko jedna rolniczka (5,2%). 
Kobiety rzadko zajmowały się 

rolnictwem w takich krajach jak Malta (6% wszystkich 
rolników), Dania (7,7%) i Niemcy (9,6%). Na Łotwie 
i Litwie panowała większa równowaga płci – w każdym 
z tych krajów niemal 45% osób zajmujących się rolnic-
twem stanowiły kobiety.

Średni wiek pracującego użytkownika gospodar-
stwa rolnego już kilka lat temu przekroczył 50 lat, 
a wyniki PSR 2020 pokazały, iż proces starzenia się 
tej grupy osób postępuje. W 2020 r., w stosunku do 
2010 r., średni wiek użytkownika gospodarstwa rolne-
go wzrósł o prawie 3 lata.

Proces starzenia się użytkowników gospodarstw 
rolnych jest zauważalny w każdym z województw. 
W stosunku do 2010 r. średnia wieku użytkownika 
gospodarstwa rolnego wzrosła w największym stopniu 
w województwie dolnośląskim – o 3,6 lat, a najmniej 
w województwie świętokrzyskim – o 2,5 roku.

Wiek użytkowników jest skorelowany z powierzch-
nią gospodarstwa rolnego. Im większe gospodarstwo 
pod względem areału tym młodszy jest użytkownik. 
Wśród wszystkich gospodarstw indywidualnych, go-
spodarstwa o powierzchni użytków rolnych do 5 ha 

Średni wiek użytkownika gospodarstwa 
indywidualnego w Polsce (GUS)
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Struktura użytkowników gospodarstw rolnych w Polsce w 2020 roku 
według wieku w zależności od grup powierzchni użytków rolnych (GUS)

stanowią 52%. Około 46% 
z nich jest użytkowana przez 
osoby w wieku 55 lat i wię-
cej. W gospodarstwach o po-
wierzchni użytków rolnych 
15 ha i więcej udział użytkow-
ników w analogicznej grupie 
wieku maleje do 28%. Mło-
dzi użytkownicy w wieku do 
34 lat są stosunkowo niewiel-
ką grupą i częściej prowadzą 
gospodarstwa o powierzchni 
przekraczającej 10 ha użyt-
ków rolnych.

Materiały źródłowe:
GUS, Eurostat, www.ec.europa.eu.

* * * * *

Ludzie ludziom – 30 lat TUW „TUW”

Los każdej instytucji czy przed-
sięwzięcia biznesowego zależy 

od wielu czynników. Są nimi: idea, 
początkowy kapitał, otoczenie go-
spodarcze, ale przede wszystkim 
ludzie. Od ich wiedzy, kwalifikacji, 
zaangażowania zależy bardzo wiele, 
a często wszystko – sukces finansowy, 
sukces rynkowy, zadowolenie klientów oraz przyszłość. 

30 lat TUW „TUW”, który powstał „z niczego” bo 
powstał na bazie odkurzonej idei, zapomnianej przez 
50 lat – ubezpieczeń wzajemnych – był ewenementem 
na polskim rynku ubezpieczeń. Powstał w okresie, 
kiedy budowano polską demokrację, szukając takich 
mechanizmów ekonomii społecznej, które upodmio-
towiłyby obywateli.

Doświadczenie ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 
rozbiorowej oraz Polsce międzywojennej doskonale się 
w ten proces wpisywało. Henryk Wujec, Stefan i An-
drzej Bratkowscy oraz wielu działaczy Solidarności 
doskonale tę ideę rozumieli. Nam, którzy spotkali się 
z nią, przyszło wdrożyć ją w nowych uwarunkowa-
niach gospodarczych Polski. 

Pamiętam wystąpienie Pani Lucyny Rybak, Dy-
rektora Oddziału Regionalnego w Rzeszowie, na ju-
bileuszu 20-lecia TUW „TUW”, kiedy wspominała 
o początkach swojej pracy w TUW-ie, pamiętam jak 
przyjeżdżała na spotkania do Tarnowskiej Izby Rolni-
czej tłumacząc czym są ubezpieczenia wzajemne i jak 
nowopowstały samorząd rolniczy może korzystać z do-
brodziejstw wspólnego ubezpieczania. To, że powstały 
ZWC w Małopolsce, w tym ZWC "Galicja", to w znacz-
nej mierze zasługa Pani Rybak. 

Przeżyliśmy trudne początki ubezpieczeń wzajem-
nych związane z konsekwencjami powodzi tysiącle-

cia w 1997 roku. W tym okresie dla 
wszystkich, a przede wszystkim po-
szkodowanych w Małopolsce, pomoc 
jaką otrzymaliśmy od Pani Dyrektor 
Iwony Król, Dyrektora Biura Promo-
cji, potwierdziła podmiotowość ubez-
pieczeń wzajemnych i ich solidaryzm. 

Sięgając pamięcią początku moich kontaktów 
z TUW „TUW” miło wspominam Prezesa Andrzeja 
Wojdyłę, z którym przeżyliśmy wiele trudnych, ale 
zwycięskich pojedynków na Walnych Zgromadzeniach 
TUW-u, kiedy próbowano upolitycznić funkcjonowa-
nie naszej instytucji. 

Pamiętam spotkanie naszej delegacji (Stanisław 
Gruszkowski, Paweł Augustyn oraz mojej osoby) 
z Prezesem Wojdyłą oraz Wiceprezes Ewą Stachurą-
Kruszewską na ul. Zgody w Warszawie, dające począ-
tek naszej prawie 25-letniej współpracy. 

Dzisiaj – 850 pracowników TUW „TUW” w całej 
Polsce, zaszczytne miejsce w krajowych rankingach 
najlepszych instytucji finansowych – jest sukcesem 
wszystkich, którzy tworzą TUW „TUW”w dniu dzi-
siejszym, pracowników na wszystkich szczeblach orga-
nizacyjnych, rzeszy agentów oraz działaczy związanych 
ze związkami wzajemnościowymi. 

Proszę o przyjęcie podziękowań za codzienną pra-
cę na rzecz rozwoju naszej instytucji, życząc zadowo-
lenia z tej pracy i świadomości o jej wadze w procesie 
budowania przyszłości. 

Tarnów, dnia 8 lutego 2022 r. 

Henryk Dankowiakowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW „TUW”

Artykuł opublikowany w biuletynie dla pracowników 
TUW „TUW” nr 03(83) marzec 2022. 
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Tradycje wielkanocne na Podbeskidziu

Za nami święta Wiel-
kiej Nocy. Czy na 

Podbeskidziu zachowały się 
jakieś tradycje i zwyczaje 
związane z tymi świętami? 
Które do dziś obowiązu-
ją, a które niestety zostały 
zapomniane, ale warto je 
odtworzyć?

Na Podbeskidziu istnie-
je wiele zwyczajów i tradycji 

związanych ze świętami wielkanocnymi. Jedne z nich 
funkcjonują do dnia dzisiejszego, a niektóre możemy 
usłyszeć już tylko z opowiadań rodziców, dziadków 
czy pradziadków. Są to zwyczaje o charakterze świec-
kim lub też ustanowione przez kościół jak np. Popielec 
– sypanie głowy popiołem. Nie można bowiem mówić 
o tradycjach wielkanocnych, nie patrząc na okres Wiel-
kiego Postu aż do Poniedziałku Wielkanocnego. 

Wielki Post to czas skupienia, modlitwy i wyrze-
czeń. Zwyczajem jest, że w tym okresie postanawia się 
ograniczać ilość, jakość i wielkość spożywanych po-
siłków. Dawniej w czasie Wielkiego Postu jedzono żur 
z mąki owsianej lub jęczmiennej, ziemniaki, karpiele 
i kapustę, a dziś jest to zazwyczaj wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych lub słodyczy, niektórzy starają się 
również nie pić trunków wysokoprocentowych. W tym 
czasie nie odprawiano żadnych radosnych uroczystości 
i tak też zostało do dzisiaj. 

Najwięcej zwyczajów, które przetrwały do dziś, 
związanych jest z Niedzielą Palmową, nazywaną też 
„Kwietną” lub „Wierzbną”, i z Wielkanocą. Palma wiel-
kanocna jest symbolem Zmartwychwstania Pańskiego. 
Tradycja święcenia palm sięga w Polsce XI w., ale zwy-
czaj ich przygotowania jest dużo starszy. Pierwsze znane 
zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki 
Egerii (lata 80. IV w.). W kościele katolickim tego dnia 
wierni przynoszą do kościoła palmy jako symbol od-
radzającego się życia. Tradycyjne palmy wielkanocne 
przygotowuje się z młodych pędów wierzby, które okryły 
się już okazałymi baziami, pięknie ozdobione barwin-
kiem, kopytnikiem, bożym drzewkiem, poprzywiązy-
wanymi jabłkami, mirtem i asparagusem. Palma musi 
być okazała. W dawnych czasach wierzono, że poświe-
cenie jej chroni przed złymi mocami nie tylko ludzi, ale 
także zwierzęta, zachowuje domowników i ich dobytek 
w zdrowiu i przynosi spokój, a także chroni plony przed 
złą pogodą. Gałązki palm wkładano pod warstwy de-
sek, ułożonych na belkach stropowych, żeby nic złego 
się nie stało, np. piorun nie uderzył. Ludzie połykali po 
jednym kotku – co gwarantować miało zdrowie aż do 
następnej Palmowej Niedzieli. W niektórych rejonach 
Podbeskidzia był też zwyczaj zanurzania bazi w spiry-

tusie i częstowania się tą nalewką gdy drapało w gardle. 
Z palm wielkanocnych robiło się kropidła by poświęcić 
pola, a w Wielki Poniedziałek wbijano w ziemię uprawną 
krzyżyki zrobione z palmy, aby plony były dobre i omija-
ły je wszelkie klęski. Wszyscy wiedzą, że palmy nie wolno 
wyrzucić do kosza po świętach wielkanocnych, bo może 
to sprowadzić nieszczęście na domowników. Powinno 
się ją spalić albo zanieść do kościoła na spalenie. 

Jolanta Mocniak
Biuro MIR w Wadowicach

Konkurs Palm Wielkanocnych w pow. suskim. Źródło: www.glos24.pl.

Współcześnie palma to przede wszystkim element 
tradycji i dekoracja – zdobi się ją kwiatami i wstążkami 
z kolorowej bibuły. W wielu miejscach na Podbeskidziu 
istnieje tradycja tworzenia bardzo długich palm z połą-
czonych wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych 
prętów. Są one wspaniale udekorowane i często biorą 
udział w organizowanych lokalnie konkursach. Zwycię-
ża zazwyczaj najwyższa. Przy ocenie sędziowie zwracają 
uwagę by palmy były prezentowane w pozycji pionowej. 
Zazwyczaj jest to praca zbiorowa, rodzinna, a nawet wie-
lopokoleniowa. Podczas tworzenia takiej palmy nie moż-
na używać gotowych, sztucznych elementów dekoracji. 

Wielki Czwartek był dniem szczepienia drzewek 
owocowych. Młodzi chłopcy w tym samym czasie trzy-
krotnie obiegali kościół z klekotkami, robiąc wielki 
hałas – wszystko to na pamiątkę wyparcia się Jezusa 
przez św. Piotra. W Wielki Piątek wszyscy szli do rze-
ki, żeby się obmyć. W niektórych wsiach zwyczaj mycia 
dotyczył matek, jeszcze gdzie indziej należało się umyć 
jeszcze przed wschodem słońca, ponieważ wierzono, że 
jak zrobi się to później, to pieniędzy będzie brakowało.

W Wielki Piątek starsi nic nie jedli, a dzieci dostawa-
ły po pajdzie chleba. Nie wolno było pracować w polu, 
ale za to w gospodarstwie było do wykonania wiele 
czynności. Kobiety siały w ogródkach warzywa i kwia-
ty. Aby drzewa dobrze rodziły, gospodarze obwiązywali 
pnie słomą, trzęśli nimi albo smagali zielonymi gałąz-
kami. Kowale nie kuli żelaza, bo Pana Jezusa żelaznymi 
gwoźdźmi przybijano. W kościele przy Grobie zawsze 
stała straż, aż do soboty wieczorem. Do dziś w wielu 
miejscach praktykuje się powstrzymywanie od ciężkiej 
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Święcenie pokarmów, lata 30. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Góralski lany poniedziałek. Fot. A. Gladecki.
Źródło: www.wydarzenia.interia.pl.

i głośnej pracy, a we wszystkich kościołach straż stoi 
przy Grobie. W Wielki Piątek zazwyczaj kończyły się 
przygotowania do świąt, wszystko już było pooprząta-
ne, ugotowane, a pisanki pomalowane.

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Poświęcenie 
zawartości koszyczka wielkanocnego uznawane jest za 
symboliczne zakończenie Wielkiego Postu. Na prze-
strzeni wieków forma święcenia uległa zmianie. Teraz 
nie nosi się już święconki w wielkich wiklinowych ko-
szach, zapełnionych po brzegi jedzeniem. XX wiek wpro-
wadził do obyczaju małe koszyczki. Kilka wieków temu 
obowiązkowe były przystrojenia z wiecznie zielonych ro-
ślin, barwinka lub bukszpanu. Do koszyczka, w którym 
obowiązkowo musiała znaleźć się śnieżnobiała serwet-
ka, wkładano pszenne ciasto zwane babówką, kiełbasa, 
szynka, jajka gotowane w wywarze z cebuli, chrzan, sól 
i baranek z ciasta lub z cukru. W niektórych regionach 
jajka malowano woskiem albo kolorowymi farbkami. 

Ta tradycja jest podtrzymywana po dziś dzień, 
co prawda zawartość koszyczka trochę się zmienia i moż-
na w nim znaleźć np.: czekoladowe baranki zajączki i jaj-
ka, jednak w większości znajdują się w nim pokarmy, 
które święciły nasze babki czy prababki. W wielu miej-
scowościach na Podbeskidziu w koszyczku musi znaleźć 
się surowe jajko, które zostawiane jest w kościele. 

W Wielką Niedzielę – radosny dzień Zmartwych-
wstania – katolicy zasiadają do stołu zazwyczaj po rezu-
rekcji, bo zdarzają się miejsca, gdzie śniadanie wielka-
nocne spożywa się zaraz po święceniu. Śniadanie roz-

 

poczyna dzielenie się jajkiem. Tradycyjnie podawane są 
mięsa i wędliny, wśród których nie może zabraknąć bia-
łej kiełbasy. Obowiązkowa jest również baba wielkanoc-
na i mazurek. Powoli do tradycji wielkanocnych wcho-
dzi „zajączek wielkanocny”. To zabawa, organizowana 
dla dzieci, w poszukiwanie jajek i słodyczy chowanych 
w ogródkach parkach czy lasach. Zwyczaj ten przywę-
drował z Niemiec i bardzo spodobał się dzieciom. 

Lany poniedziałek, czyli śmigus-dyngus. Zmo-
czone tego dnia panny miały podobno większe szanse 
na zamążpójście. Panna, której nie podobało się pola-
nie wodą, miała nieprędko znaleźć męża. Aktualnie 
zwyczaj ten jest już mniej obchodzony, coraz częściej, 
to dzieci mają specjalne psikawki i w ramach zabawy 
nawzajem polewają się wodą. W niektórych gospodar-
stwach obowiązuje też tradycja budzenia domowników 
z samego rana zimną wodą. Bycie mokrym podczas 
śmigusa-dyngusa zwiastuje szczęście.

Niektóre zwyczaje Wielkanocne powoli zanikają, 
inne się zmieniają, a jeszcze inne przetrwały do dnia 
dzisiejszego. Warto je pielęgnować, bo to dzięki nim 
odczuwamy, że zbliża się wyjątkowy czas, który choć 
na krótką chwilę sprawi, że zapomnimy o codziennych 
troskach i zmartwieniach. 




