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Wieści z Izby – konferencje

Nasz głos w dyskusji o nowym PROW dla Polski południowo-wschodniej

W dniach 28-30 listopada 2013 r. w Centrum Kon-
ferencyjnym „Hotel Dosłońce” w Racławicach, odbyła 
się robocza konferencja dotycząca doprecyzowania 
wniosków do PROW 2014-2020, uwzględniająca do-
tychczasowe i nowe uwagi z konsultacji. Wydarzenie 
to, objęte patronatem przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, zorganizowane zostało przez Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego z inicjatywy wiceprzewodni-
czącego SWM Jacka Soski i przy moim współudziale, 
jako Prezesa Zarządu MIR.

W obradach uczestniczyli m.in. Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, wiceminister 
Zofia Szalczyk, Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciel Mini-
stra Edukacji, Rektor UR prof. Włodzimierz Sady, 
Dyrektor ECSNDG prof. Janusz Żmija, przedstawicie-
le samorządów wojewódzkich, zarządów wojewódz-
kich izb rolniczych z województw Polski południowo-
wschodniej, samorządów lokalnych, instytucji obsłu-
gujących PROW, oraz rolników.

Głównym tematem obrad były zagadnienia zwią-
zane z PROW 2014-2020. Pani minister Zofia Szalczyk 
przedstawiła aktualne propozycje PROW z uwzględ-
nieniem dotychczasowych uwag samorządów woje-
wódzkich, oraz izb rolniczych. Uczestnicy konferen-
cji zgłosili wiele dodatkowych uwag oraz propozycji, 
szczególnie do projektów uwzględniających problemy 
drobnych gospodarstw, które dominują w strukturze 
agrarnej regionu południowo-wschodniej Polski. Ze 
względu na niewielką ilość środków PROW – zwłaszcza 
w II filarze – muszą one być racjonalnie wykorzystane 
i wspierać rozwój tych beneficjentów oraz te obsza-
ry, które w poprzednim okresie nie korzystały z tego 
rodzaju wsparcia lub wykazują bardzo niekorzystne 
tendencje spadkowe – jak produkcja zwierzęca oraz 
gospodarstwa wielofunkcyjne. Do kwestii rozwoju 

obszarów wiejskich należy podejść wieloaspektowo, 
dlatego minister Władysław Kosiniak-Kamysz szcze-
gółowo odniósł się do kwestii ubóstwa na terenach 
wiejskich, bezrobocia, zagadnień związanych z wyklu-
czeniem społecznym. Dużo uwagi poświęcono kwe-
stiom zgłaszanym przez przewodniczącego J. Soskę, 
dotyczącym m.in. przedszkoli, tzw. wychowania żłob-
kowo-przedszkolnego, opieki nad osobami starszymi 
(75+), oraz rodzinami wielopokoleniowymi. Osobiście, 
jako Prezes MIR podniosłem kwestię niekorzystnych 
zmian dla izb rolniczych w projekcie nowej ustawy  
o promocji zatrudnienia. Dyskusja dotyczyła także pro-
gramów nauczania – zwłaszcza w szkołach rolniczych, 
oraz możliwości uzyskiwania uprawnień i certyfikatów 
dot. PROW przez absolwentów UR w Krakowie. 

Realizacja projektów na obszarach wiejskich 
musi być wspierana zarówno z WPR jak i z Polityki 
Spójności, aby to wsparcie było kompleksowe. W ra-
mach Polityki Spójności winny być wspierane zadania 
z zakresu gospodarki wodą na obszarach wiejskich, 

ochrony środowiska, OZE, infrastruktury technicz-
nej. Środki pozyskane na te działania z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego winny być wydawane wg. 
określonych preferencji przyjętych dla obszarów wiej-
skich. Jeśli będą rozdysponowywane tak jak obecnie, 
na zasadach ogólnych, to małe gminy wiejskie zapew-
ne przegrają w rywalizacji z dużymi aglomeracjami. 
Wyniki tej roboczej konferencji zostały przedstawio-
ne na spotkaniach z mieszkańcami Jeżówki oraz Pili-
cy. Posłużyły również jako przedmiot dalszych prac 
konsultacyjnych w MRiRW, MPiPS i MRR, z udzia-
łem powołanego zespołu.

Ryszard Czaicki

* * * * *
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Wieści z Izby – konferencje

MAŁOPOLSKI PRODUKT LOKALNY: Znaczenie żywności lokalnej  
dla rozwoju gospodarczego Małopolski oraz innych regionów Europy

29 listopada 2013 r. w Krakowie odbyła się konfe-
rencja pt. „MAŁOPOLSKI PRODUKT LOKALNY: 
Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju gospodar-
czego Małopolski oraz innych regionów Europy”, zor-
ganizowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowi-
ska, w ramach projektu Produkt Lokalny Małopolska 
realizowanego dzięki dofinansowaniu ze Szwajcar-
skiego Programu Współpracy. 

Celem konferencji była analiza potencjału i barier 
tworzenia lokalnych systemów żywnościowych na 
przykładzie Małopolski. Wydarzenie było też okazją do 
poznania doświadczeń z kraju i z zagranicy w integra-
cji produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz sprzedaży 
żywności wysokiej jakości i wiadomego pochodzenia.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jana Grabskie-
go, Dyrektora Departamentu ds. Rolnictwa i Geodezji 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopol-
skiego, który mówił o strategii naszego województwa 
dotyczącej wykorzystania potencjału wytwórczego 
i przedsiębiorczego społeczności lokalnych, poprzez 
kreowanie lokalnych systemów żywnościowych. Stra-
tegia zakłada, że systemy te będą tworzone w oparciu 
o małe gospodarstwa i małe przetwórstwo (w tym także 
ekologiczne), oraz o krótkie łańcuchy sprzedaży, w tym 
sprzedaż bezpośrednią. Marek Zagórski, Prezes Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), 
w swoim wystąpieniu mówił o kierunkach polityki Unii 
Europejskiej. Wspólna Polityka Rolna zaleca uprosz-
czenie zasad sprzedaży bezpośredniej i wsparcie dla 
mechanizmów skracania łańcucha dystrybucji, me-
chanizmów skutecznych dla tworzenia się grup pro-
ducentów oraz ułatwiania różnicowania działalno-
ści, zakładania nowych małych przedsiębiorstw oraz 
tworzenia miejsc pracy. Postulaty te znajdują odbicie 
w priorytetach PROW 2014-2020.

Interesujące dla wszystkich uczestników konferencji 
było zapewne wystąpienie Astrid Gerz – reprezentującej 
szwajcarskiego partnera naszego projektu, organizację 
Réseau Echange – Développement Durable (REDD). 
Gerz pokazała wzorcowe i funkcjonujące przykła-
dy lokalnych systemów żywnościowych z Europy i ze 
świata. Bożena Pietras-Goc, z Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska, zreferowała działania podjęte dotychczas  
w ramach realizowanego projektu, które taki wzorco-
wy, funkcjonujący system sprzedaży mają zbudować.

Konferencja była też okazją do dyskusji na temat 
krajowych rozwiązań prawnych, instytucjonalnych  
i finansowych, oraz do analizy ich wpływu na rozwój 
lokalnych systemów żywnościowych. Szeroko omawia-
ne były prace nad zmianami prawnymi prowadzone  
w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mówiła 
poseł Dorota Niedziela. Potrzebę zmian potwierdzali 
Zofia Winawer z EFRWP i Henryk Dankowiakowski, 
Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
od 1991 r. pomaga mieszkańcom ponad 
20 regionów Polski zmieniać swoje otocze-
nie – rozwijać współpracę lokalną, przed-
siębiorczość i szacunek dla środowiska 

naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski 
(organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorzą-
dowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich 
programów, które wprowadzają zasady zrównoważone-
go rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partner-
skie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, 
Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fun-
dacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi po-
trzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, 
doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, cer-
tyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych 
rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów 
działań przyjaznych dla środowiska. 



3Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Wieści z Izby – konferencje i opinie

W finałowej części zaprezentowały się regiony 
uczestniczące w projekcie Produkt Lokalny Małopol-
ska – zarówno ze swoimi działaniami, jak i pysznymi 
produktami: wyrobami z fasoli Piękny Jaś, suszonymi 
owocami, a szczególnie suską sechlońską, sokami, dże-
mami i tradycyjnym pieczywem. Konferencję dopełnił 
pyszny obiad z produktów lokalnych, które dostarczyli 
rolnicy i przetwórcy zaangażowani w projekt Fundacji 
Partnerstwo dla Środowiska.

Dodatkowych informacji nt. projektu PLM udziela:
Iga Starowiejska
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
iga.starowiejska@fpds.pl
Tel. (12) 430 24 65, wew. 30
www.produktlokalny.pl

Projekt pt. „Produkt Lokalny Małopolska: rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu 
o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej miesz-
kańców oraz regionalny system marketingu produk-
tów z Małopolski” jest realizowany w okresie sierpień 
2011 – lipiec 2015 ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy (www.programszwajcarski.
gov.pl) oraz Fundacji i jej partnerów. Budżet projektu 
wynosi 11 377 290 PLN, w tym dotacja w wysokości 
10 297 062 PLN ze strony Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy. Efektem projektu będzie samofinansu-
jący się Model Produktu Lokalnego Małopolska, który 
zostanie wykreowany dzięki współpracy 5 regionów 
wiejskich z Małopolski, z których każdy będzie posiadał 
markę lokalną skupiającą co najmniej 15 certyfikowa-
nych produktów lokalnych (w sumie 75 produktów), 
promowanych i sprzedawanych za pomocą zintegrowa-
nego systemu promocji, marketingu i sprzedaży. Mało-
polska Izba Rolnicza jest jednym z partnerów Fundacji 
współpracującym w ramach projektu PLM. * * * * * * * * * *

Nie ma jednej i jedno-
znacznej interpretacji defi-
nicji „małe gospodarstwo”. 
W stosunku do małych go-
spodarstw używa się syno-
nimów: „niskotowarowe” 
lub „drobnotowarowe”. Naj-
częściej wyznacznikiem ma-
łego gospodarstwa jest jego 
powierzchnia. 

Według Spisu Rolnego z 2010 r. w województwie 
małopolskim jest 121,2 tys. gospodarstw o powierzch-
ni od 0-1 ha, podczas gdy ogólna liczba gospodarstw 
w naszym regionie wynosi 285,5 tys. W tym miejscu 
warto zastanowić się nad kwestią, jakie kryteria są 
brane pod uwagę przy kwalifikacji gospodarstw do 
grupy „małych”. Dwa kryteria, które w naturalny 
sposób się tutaj nasuwają, to powierzchnia i dochód 
gospodarstwa. W tym kontekście dobrą miarą wydaje 
się być przyjęta w UE jednostka ESU, która łączy w so-
bie te dwa parametry. W Polsce za małe gospodarstwa 
uznaje się te, mieszczące się w przedziale 0-4 ESU.  
W nowym PROW stosowany będzie inny wskaźnik 
wielkości ekonomicznej określający możliwości do-
chodowe gospodarstwa tj. współczynniki standardo-
wej produkcji (SO). 

Małe gospodarstwa są niskodochodowe, jednak ze 
względu na liczebność oraz specyfikę stanowią istotny 
element polityki regionalnej. Gospodarstwa te w dużej 
mierze prowadzone są w tradycyjny sposób, dzięki cze-
mu stanowią źródło wysokiej jakości produktów żyw-
nościowych. Według uczestników dyskusji, produkcja 
ekologicznych płodów rolnych wiadomego pochodze-

Moim zdaniem...

Henryk Dankowiakowski

nia stanowi szansę dla małopolskich rolników. Istotna 
jest jednak dywersyfikacja prowadzonych działań, np. 
poprzez wynajem miejsc noclegowych prowadzonych 
w ramach agroturystyki, czy świadczenie usług eduka-
cyjnych wymagających dodatkowych kwalifikacji go-
spodarzy. Szansą dla małych gospodarstw jest również 
nawiązywanie współpracy i tworzenie spółdzielni, czy 
grup producenckich. W ten sposób możliwe jest obni-
żenie kosztów funkcjonowania poprzez korzystanie ze 
wspólnych maszyn i urządzeń, realizację wspólnych za-
mówień środków potrzebnych do produkcji. Ułatwia to 
również znalezienie odpowiedniego rynku zbytu, dzię-
ki zapewnieniu ciągłości dostaw, wspólnej organizacji 
powierzchni magazynowych, czy transportu towarów. 

Ostatecznym jednak kryterium oceny rentowności 
gospodarstwa jest dochód rolniczy oraz odtworzenie 
kapitału zainwestowanego w ciągu roku w gospodar-
stwo. Tym samym czy gospodarstwo jest parytetowe  
i dochód gospodarstwa jest porównywalny z dochodem 
gospodarstw domowych rodzin miejskich. 
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Wieści z Izby – opinie

Na dzień dzisiejszy, wszystko to, co według prawa 
jest sprzedawane w ramach sprzedaży bezpośredniej 
nielegalnie, jest dostępne – począwszy od serów twa-
rogowych, kiełbasy wiejskiej do śliwowicy łąckiej. Zja-
wisko nielegalności takiej działalności wynika przede 
wszystkim z obowiązku rejestracji wszystkich rolników 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią w inspekcji sani-
tarnej i w inspekcji weterynaryjnej, oraz w nasilających 
się kontrolach. Ponadto, bliskie kontakty z krajami UE, 
których sprzedaż bezpośrednia na podstawie derogacji 
prawnych jest prowadzona w sposób prosty i nieskom-
plikowany, pozwalała nam dostarczyć dodatkowych ar-
gumentów do zmiany nieżyciowego i niepraktycznego 
prawa. Rolnicy nie są jakąś specjalną grupą, która per-
manentnie łamie prawo i chcieliby uzyskiwać dodat-
kowe dochody w sposób legalny – stąd nasze wspólnie  
z FPdŚ inicjatywy, aby ten stan zmienić. 

Jako samorząd zawodowy rolników jesteśmy 
wdzięczni Fundacji – Prezesowi i wszystkim pracow-
nikom, że wspólnie z Izbą od dwóch lat zajmujemy się 
żywotnym problemem dla tysięcy rolników z Małopol-
ski i nie tylko, dotyczącym sprzedaży lokalnych pro-
duktów. Propozycja Senatu zezwalająca na uzyskanie 
rocznego przychodu w wysokości 7 tys. zł za sprzedaż 
przetworzonych produktów przez rolnika jest nie-
przemyślana, gdyż nie uwzględnia obecnie istniejące-

go prawa – przede wszystkim w zakresie działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) i nie daje 
wykładni, jakie warunki sanitarne i weterynaryjne rol-
nik musi spełnić. Kwota 7 tys. zł rocznego przychodu 
brutto (w skali miesiąca 583 zł), uwzględniająca ren-
towność 10%, daje kwotę około 50 zł wzrostu dochodu 
na gospodarstwo, a więc niczego nie zmienia w sytuacji 
finansowej gospodarstw. 

Listopadowa konferencja była również podsumo-
waniem dotychczasowej działalności Fundacji w za-
kresie sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych. 
Gratuluję w imieniu Izby i rolników dotychczasowych 
osiągnięć w tym zakresie, a przede wszystkim działal-
ności związanej ze zmianą przepisów prawnych, orga-
nizacją targów oraz budową inkubatora kuchennego. 
Żywię nadzieję, że nasza dotychczasowa współpraca 
będzie kontynuowana.
PS: W między czasie powstała koncepcja zwolnienia z podat-

ku dochodowego, określająca pułap do 40 tys. Natomiast 
18 lutego br. otrzymaliśmy zupełnie nową propozycję 
ustawową, która nie zawiera żadnych pułapów, żadnych 
limitów w zakresie przetwórstwa i sprzedaży.

Propozycja ta zawiera dwa podstawowe warunki:
przetwarzamy tylko to co wyprodukujemy we własnym •	
gospodarstwie,
nie możemy w przetwórstwie zatrudnić nikogo z zewnątrz.•	

* * * * * * * * * *

Biesiada przy świątecznym stole skłania do refleksji 
na temat żywienia. Bogato zastawiony stół różnymi pro-
duktami i przetworami pozwala również sięgnąć 
pamięcią do smaku wiejskiego chleba pie-
czonego na liściach kapusty w domo-
wym piecu chlebowym, do wspomi-
nania smaku soczystych i pach-
nących pomidorów zebranych  
z przydomowej grządki, pozwa-
la na sięganie pamięcią do sma-
ku twarogu, który robiły na-
sze mamy podając go na śnia-
danie z pachnącym masłem  
z domowej masielnicy. Gdy 
porównamy te zapomniane 
smaki z tym co oferują nam 
obecnie sklepy z żywnością – je-
steśmy rozczarowani.

Oferowane produkty niczym 
nie przypominają nam przeszłości, 
stąd pomysł aby ją przypomnieć w filmie 
pod wyżej wymienionym tytułem. Przypominamy  
w nim orkisz i chleb orkiszowy, fasolę Piękny Jaś, śliwkę 
sechlońską, mleko i sery od naszych rodzimych ras: pol-
skiej czerwonej i cakla podhalańskiego, przypominamy 
karpia zatorskiego i gęś zatorską.

Przewodnią myślą filmu jest nie tylko przypomnieć 
zapomniane produkty, ale pokazać więź historyczną 

pomiędzy polem a stołem. Stanowi to bowiem 
ważną część naszej historii, o której nie 

można zapomnieć.
Po 10 latach funkcjonowania UE 

mamy do czynienia z jednej 
strony z nowoczesnymi tech-

nologiami przetwórstwa, ze-
zwalającymi na stosowanie 
wielu zamienników, ulep-
szaczy wziętych żywcem  
z półek z chemią gospodar-
czą, z drugiej zaś strony zwró-
ceniem dużej uwagi na pro-

dukty regionalne, tradycyjne,  
o których często zapominamy. 

Czy da się te dwa procesy pogo-
dzić? Jest to retoryczne pytanie, 

wszystko zależy od zasobności kieszeni 
konsumenta i jego filozofii życia.

Henryk Dankowiakowski
Film pt.: „Powrót do przeszłości – zapomniane smaki Mało-
polski” zrealizowany został w ramach programu Filmoteka 
Małopolska, można go zobaczyć odwiedzając stronę interne-
tową www.mir.krakow.pl.

Powrót do przeszłości – zapomniane smaki Małopolski
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W grudniu 2013 r., wspól-
nie z Uniwersytetem Rolni-
czym w Krakowie, zakończyli-
śmy realizację przedsięwzięcia 
pn. „Z NATURĄ 2000 za pan 
brat”. Naszym zamierzeniem 
było poszerzenie wiedzy rol-
ników na temat zasad funkcjo-
nowania sieci N 2000, obowią-
zujących przepisów prawnych, 
zasobów przyrodniczych wy-

Bliżej NATURY

Jolanta Kałmuk

stępujących na terenie danej gminy, ochrony bioróżno-
rodności oraz wpływu działalności rolniczej na prze-
trwanie rzadkich gatunków zwierząt i roślin. 

Uniwersytet Rolniczy jako lider projektu zapewnił 
opracowanie merytoryczne materiałów, kadrę szko-
leniową oraz obsługę finansowo-księgową projektu.  
Do zadań MIR należały: organizacja szkoleń, przepro-
wadzenie konkursów (wiedzy i fotograficznego), oraz 
współudział w organizacji konferencji podsumowują-
cej. Szkolenia odbywały się w małopolskich gminach, 
w których obszar objęty ochroną w ramach programu 
N 2000 wynosi więcej niż 10% powierzchni gminy. 
Większość spotkań, bo aż 32, odbyło się w powiatach 
położonych na południu Małopolski: nowosądeckim, 
nowotarskim, limanowskim, gorlickim i tatrzańskim. 
W okresie od połowy października do początku grud-
nia zorganizowaliśmy 50 szkoleń – jedno dla doradców 
rolniczych, oraz 49 szkoleń dla: rolników gospodarują-
cych na obszarach Natura 2000, właścicieli gospodarstw 
ekologicznych i agroturystycznych, przedstawicieli lo-
kalnych samorządów oraz społeczności gospodarującej 
i zamieszkującej na obszarach objętych siecią N 2000. 
W szkoleniach uczestniczyło łącznie 1 068 osób. 

Fot. Weronika Procner (II m), Zaskroniec i żaba

Fot. Agata Płonka (I m), W Dolinie Soły

Zaledwie 109-ciu uczestników szkoleń zdecydowało 
się na udział w konkursie wiedzy, a dwudziestu z nich 
uzyskało maksymalną liczbę punktów. W związku  
z tym jury wyłoniło laureatów konkursu poprzez loso-
wanie, przyznając nagrody w postaci: trzech aparatów 
fotograficznych, trzech lornetek oraz trzydziestu albu-
mów i wydawnictw przyrodniczych. 

Do konkursu fotograficznego zgłosiło się 12 osób. 
Spośród 36 nadesłanych fotografii jury konkursowe 
wybrało 3, których autorzy nagrodzeni zostali: apa-
ratem fotograficznym (I m), lornetką (II m) oraz ple-
cakiem (III m). Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali wydawnictwa poświęcone fotografowaniu, które  
z pewnością pozwolą im na dalsze doskonalenie kunsz-
tu fotograficznego. 

Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów lau-
reatom konkursów, miało miejsce podczas konferencji 
podsumowującej, która odbyła się w czwartek, 12 grud-
nia 2013 r. w Centrum Kongresowym UR w Krakowie. 
Spotkanie prowadził prezes MIR Ryszard Czaicki.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli: 
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Woj-
ciech Kozak oraz JM Rektor UR, prof. Włodzimierz 
Sady. W swoich krótkich wystąpieniach zwrócili oni 
uwagę na ważność podjętej problematyki – zarówno 
dla zrównoważonego rozwoju naszego województwa 
jak też dla zachowania jego niezwykle cennych walo-
rów przyrodniczych. 

W konferencji uczestniczyło ok. 130 osób zaintere-
sowanych tematem N 2000 – rolników i mieszkańców 
obszarów objętych siecią, oraz przedstawicieli władz 
samorządowych. W kolejnych punktach mieli oni oka-
zję wysłuchać interesujących prelekcji: 

dr hab. Dariusza Ropka i dr Katarzyny Kokoszki  •	
z UR w Krakowie nt. uwarunkowań funkcjonowania 
sieci N 2000 w Małopolsce; 
Magdaleny Szymańskiej•	  z Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Krakowie nt. zarządzania 
siecią N 2000 w naszym województwie; 
Marka Kołodzieja•	 , Kierownika Oddziału Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskie-
go, który zaprezentował wszystkie małopolskie parki 
krajobrazowe, omawiając ich walory przyrodnicze  
i turystyczne;
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Zbigniewa Krzana•	 , Z-cy Dyrektora Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, który omówił obszary objęte sie-
cią N 2000 na terenie Parku, oraz działania podejmo-
wane w ramach współpracy z lokalnymi społeczno-
ściami na rzecz ochrony tych obszarów.

Wśród prelegentów znalazł się również przedstawi-
ciel francuskiej izby rolniczej z Sabaudii (region Mont 
Blanc) Nicolas Weirich, który przekazał doświadczenia 
swojego regionu w opracowywaniu działań rolniczych 
w ramach sieci N 2000. Omówił również jakość współ-
pracy pomiędzy instytucjami nadzorującymi funkcjo-
nowanie Sieci, a rolnikami prowadzącymi działalność 
na obszarach N 2000, oraz relacje środowiskowe.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, prowadzący 
oddał głos uczestnikom konferencji. Do dyskusji włą-
czyli się przede wszystkim przedstawiciele lokalnych 
samorządów, którzy wyrażali swoje krytyczne uwa-
gi dotyczące wdrażania sieci na obszarach gminnych. 
Dyskutowano również o współpracy parków z rolnika-
mi we wdrażaniu programu N 2000, a także o wyzwa-
niach i problemach w istniejących procedurach. 

Warto podkreślić, że zabierający głos w dyskusji sa-
morządowcy nie są zagorzałymi przeciwnikami sieci 
Natura 2000. Zależy im na racjonalnej gospodarce za-
sobami środowiska przyrodniczego. Uważają jednak, że 
rozwój turystyki to trochę za mało, aby w sposób zna-
czący ożywić lokalną gospodarkę. Pragną harmonijne-
go rozwoju oddanych im we władanie obszarów, dlate-
go potrzebują gwarancji, konkretnych wskazówek oraz 
wsparcia w promowaniu pozarolniczej przedsiębiorczo-
ści i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie gmin. 

Prawie 76% samorządowców, ankietowanych 
przez RDOŚ, uważa, że idea programu Natura 
2000 jest warta szerszej popularyzacji. Jednocze-
śnie jednak ponad połowa z nich (52%) postrzega 
sieć, jako przeszkodę dla rozwoju.

Idea sieci Natura 2000 
zakłada zwiększenie sku-
teczności działań ochron-
nych poprzez stworzenie 
dodatkowego, spójnego sys-
temu ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego Europy, 
który ma stanowić uzupeł-
nienie i wzmocnienie funkcjonujących już systemów 
ochrony obszarowej i gatunkowej. Podstawą funkcjo-
nowania programu są dwie unijne dyrektywy: 

Dyrektywa Ptasia•	  (Dyrektywa 2009/147/WE), która 
określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków 
ptaków zagrożonych wyginięciem i wyznacza obsza-
ry specjalnej ochrony ptaków (OSO);
Dyrektywa Siedliskowa •	 (Dyrektywa 92/43/EWG), 
która ustalając zasady ochrony pozostałych gatun-
ków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodni-
czych, oraz procedury ochrony obszarów szczególnie 
ważnych przyrodniczo, wyznacza obszary mające 
znaczenie dla Wspólnoty (OZW)/specjalne obszary 
ochrony siedlisk (SOO).

W myśl ww. przepisów każdy kraj członkowski UE 
ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym  
i gatunkom, wymienionym w załącznikach dyrektyw, 
warunki sprzyjające ochronie, lub zadbać o odtworze-
nie ich dobrego stanu m.in. poprzez wyznaczenie i ob-
jęcie ochroną obszarów, na których te siedliska i gatun-
ki występują. Polska zobowiązała się do wyznaczenia 
na swoim terytorium sieci N 2000 podpisując Traktat 
Ateński, 16 kwietnia 2003 r., stanowiący podstawę 
prawną przystąpienia kraju do UE.

Organami kluczowymi w zarządzaniu siecią są: Ge-
neralny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni 
dyrektorzy ochrony środowiska. Istotną rolę odgrywa-
ją także dyrektorzy parków narodowych, dyrektorzy 
urzędów morskich oraz nadleśnictwa.

Obecnie w Polsce sieć N 2000 zajmuje prawie 1/5 
powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 845 obsza-
rów mających znaczenie dla Wspólnoty (obszary „sie-
dliskowe” – przyszłe specjalne obszary ochrony sie-
dlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków.

Ponad 1/3 krajowych obszarów N 2000 to użytki 
rolne. Ich powierzchnia szacunkowa to ok. 2,3 mln 
ha, co stanowi ponad 14% wszystkich użytków rolnych  
w Polsce. Rolnicy gospodarujący na obszarach sieci 
mogą uzyskać wsparcie finansowe ze środków przewi-
dzianych w programach rolno-środowiskowych PROW 
2007-2013 (Pakiet 5. „Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 
2000”). Jednak ze względu na skomplikowane procedu-
ry, zmieniające się zasady oraz wysokie koszty wejścia 
(bariera dla małych gospodarstw), korzystanie z tego 
wsparcia nie jest popularne wśród rolników.

Najczęściej wymieniane obawy samorządów:

wydłużenie czasu realizacji inwestycji i ich dodatkowe • 
koszty związane z oceną oddziaływania na środowisko;
niepewność uzyskania pozwolenia na budowę;• 
utrata korzyści związanych z ograniczeniem inwestycji;• 
brak wytycznych precyzujących dopuszczalny rodzaj  • 
i skalę działalności gospodarczej;
utrudnienia w prowadzeniu i rozwoju produkcji rolniczej;• 
brak wpływu na tworzenie planów ochrony obszarów • 
„naturowych” (nieuwzględnianie opinii lokalnych inte-
resów gospodarczych i społecznych);
ograniczenie uprawnień własnościowych właścicieli • 
gruntów i zmniejszenia wartości takich gruntów;
ogólna dezinformacja i niepewność co do obowiązują-• 
cych przepisów i konkretnych ograniczeń.

Projekt „Z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT” dofinansowany zo-
stał przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w ramach zadań nieinwestycyjnych z zakresu 
edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku.
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Materiały źródłowe:
Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny. 2011,  

Raport FEFRWP.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy 

element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa. 2010, pra-
ca zbiorowa pod red. A Bołtromiuka, IRWiR PAN.

www.gdos.gov.pl
www.natura2000.gdos.gov.pl

* * * * * * * * * *

Korzyści dla obszarów objętych siecią N 2000:
ochrona cennych zasobów przyrodniczych terenu •	
dla przyszłych pokoleń;
większe możliwości w budowaniu „zielonego biz-•	
nesu”, związanego m.in. z usługami turystycznymi, 
rozwojem agroturystyki, „zielonymi” miejscami 
pracy, edukacją ekologiczną;
większe możliwości promocyjne - podnoszenie •	
konkurencyjności regionalnych produktów i usług 
turystycznych;
preferencyjne warunki w dostępie do środków (w ra-•	
mach PO Infrastruktura i Środowisko) na ochronę 
przyrody, monitoring środowiska oraz realizację in-
westycji prośrodowiskowych (gospodarka odpada-
mi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, kotłownie na 
biomasę, ścieżki rowerowe itp.)
wsparcie działalności rolniczej służącej celom •	
ochrony danego obszaru (podwyższone płatności 
rolno-środowiskowe, ekwiwalent pieniężny za utra-
cone korzyści, jeśli działania ochronne w ramach 
obszaru Natura 2000 wymagają np. późniejszego 
niż zwykle koszenia łąk).

Celem tworzenia obszarów Natura 2000 nie jest 
dążenie do blokowania rozwoju, lecz ukierunkowanie 
go tak, aby nie zagrażał środowisku przyrodniczemu.

Kolejny raz gościliśmy przedstawicieli Regionalnej 
Izby Rolniczej z Rhône-Alpes. Celem tej wizyty było 
określenie propozycji tematycznych współpracy na 
rok 2014 z perspektywą do 2016 r. 

Nasza współpraca trwa już od 1997 r., kiedy to KRIR 
we Francji „przydzieliła” każdej wojewódzkiej izbie rol-
niczej w Polsce partnera francuskiego. I tak partnerem 
Nowosądeckiej Izby Rolniczej została Izba Rolnicza  
w Sabaudii; Tarnowskiej Izby Rolniczej – Izba Rolni-
cza w Besançon; Krakowskiej Izby Rolniczej – Izba 
Rolnicza – Mayenne. Próbę czasu przetrwała współ-
praca z regionem Rhône-Alpes oraz regionem Doubs 
(Besançon). Współpraca z regionem Rhône-Alpes ma 
wymiar regionalny, natomiast współpraca z Besançon 
pozostała na szczeblu powiatu.

Współpraca pomiędzy izbami ewoluowała tak jak 
ewoluowała działalność izb i samo rolnictwo. W pierw-
szym okresie, kiedy nie bardzo wiedzieliśmy jak izby rol-
nicze mają funkcjonować korzystaliśmy z francuskich 
doświadczeń w tym zakresie, przede wszystkim w kwe-
stii filozofii funkcjonowania organizacji rolniczych oraz 
współpracy z administracją państwową. W późniejszym 
okresie przyszedł czas na bardziej konkretne problemy, 
w których rozwiązaniu pomagali nam Francuzi. Nale-
żały do nich: modernizacja gospodarstw mlecznych, 
waloryzacja produkcji rolniczej, agroturystyka, w tym 
gospodarstwa edukacyjne i budowa sieci informacyjnej. 

W okresie 15 lat tej współpracy zorganizowaliśmy liczne 
wyjazdy studyjne dla rolników i młodzieży szkół rolni-
czych. Gościliśmy również rolników z Francji.

Francuzi w Izbie

Nabyte doświadczenia w kontaktach z francuskimi 
rolnikami, szczególnie po okresie funkcjonowania że-
laznej kurtyny, były bardzo cenne. Przede wszystkim 
stwierdziliśmy, że nasze gospodarstwa nie są gorsze,  
posiadamy wiedzę nie mniejszą niż nasi partnerzy, że 
radziliśmy sobie przez wiele lat – w warunkach totalnej 
planowanej gospodarki – bardzo dobrze. Mankamen-
tem tej współpracy jest to, że dotyczyła ona generalnie 
tzw. miękkich projektów. Nie udało nam się przełożyć 

Spotkanie z Wicestarostą Powiatu Nowosądeckiego, grudzień 2013 r. 
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Posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR

* * * * * * * * * *

tej współpracy na poziom wymiany gospodarczej, może 
poza jednym wyjątkiem – przejęcia do hodowli krów 
rasy montbeliarde. Znajduje ona liczne grono zwolen-
ników i Francuzi mogą powiedzieć, że w tym zakresie 
odnieśli sukces.

W planach na lata 2014 – 2016 nasza współpraca 
będzie się koncentrowała na sprzedaży bezpośredniej 
i krótkich łańcuchach sprzedaży, przystosowaniu ryn-
ków produkcji mleka do nowej sytuacji po zniesieniu 
kwot mlecznych, zagospodarowaniu biomasy, bioróż-
norodności oraz roli kobiet w środowisku wiejskim.

W czasie ostatniej wizyty delegacja francuska  
w składzie: Valerie Morier-Genoud i Nicolas Weirich, 
odwiedziła dwa małopolskie gospodarstwa: Janusza 
Jagły i Jana Jaronia, spotkała się z Wicestarostą Po-
wiatu Nowosądeckiego Mieczysławem Kiełbasą oraz  
z przewodniczącym RP MIR w Nowym Sączu Stani-
sławem Śmierciakiem. Podczas wizyty u Jana Grab-
skiego, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geode-
zji UMWM, podsumowaliśmy i omówiliśmy efekty 
dotychczasowej współpracy.

Henryk Dankowiakowski

16 grudnia 2013 r. odbyło się VIII Posiedzenie 
Walnego Zgromadzenia MIR IV kadencji.

Po raz pierwszy w historii Małopolskiej Izby Rolni-
czej, gościliśmy na WZ Wojewodę Małopolskiego Je-
rzego Millera. Powodem jego wizyty była pogarszająca 
się sytuacja gruntów rolnych, które co roku wypada-
ją z produkcji stając się siedliskiem chwastów, niepo-
żądanych zadrzewień i zakrzewień. Według Urzędu 
Marszałkowskiego WM takich gruntów w naszym 
województwie jest już około 80 tys. ha i powierzch-
nia ta systematycznie, co roku, wzrasta. Sytuacja jest  
o tyle niepokojąca, że grunty te są opanowywane przez 
bardzo agresywne gatunki roślin inwazyjnych jak np. 
nawłoć kanadyjska oraz przez ekspansywne gatunki 
drzew tj. wierzby i brzozy. Obawiamy się, że większość 
tych gruntów jest bezpowrotnie stracona dla produkcji 
rolniczej. Zgadzamy się w pełni z Panem Wojewodą, że 
trzeba podjąć decyzje prawne i administracyjne, które 
będą przeciwdziałały tym negatywnym zjawiskom.

Problem jak zwykle jest złożony – począwszy od pra-
wa własności poprzez decyzje administracyjne wójtów, 
starostów lub wojewodów, które mogą naruszać swo-
body obywatelskie. Ze względu jednak na przyszłe po-

kolenia, i w trosce o zapewnienie samowystarczalności 
żywnościowej, konieczne jest natychmiastowe podjęcie 
działań, które zatrzymają te niebezpieczne tendencje 
prowadzące do ograniczeń produkcji rolnej. Wojewoda 
Małopolski oczekuje od nas propozycji skutecznych roz-
wiązań tego problemu. Zwracamy się więc do wszyst-
kich zainteresowanych aby takie propozycje zgłaszali.

W dalszej części obrad Prezes MIR Ryszard Czaicki 
przedstawił założenia PROW 2014-2020, z uwzględnie-
niem propozycji przyjętych w czasie konferencji regio-
nu Polski południowo-wschodniej, która miała miejsce 
29 listopada br. w Racławicach.

Zwyczajowo, w czasie ostatniego w roku posie-
dzenia – członkowie WZ MIR podejmowali uchwały: 
w sprawie planu pracy, budżetu oraz inwestycji na nad-
chodzący rok. Będzie to kolejny rok działalności obec-
nej, IV kadencji WZ MIR, która kończy się w kwietniu 
2015 r. Najważniejszymi decyzjami podjętymi przez 
WZ jest wyasygnowanie środków finansowych na za-
kup lokalu w Miechowie i budynku administracyjnego 
w Tarnowie.

Henryk Dankowiakowski
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Opis Plan [zł]
Dochody

2% odpis od podatku rolnego 1 700 000
Środki pozostałe na koncie MIR na dzień 31.12.2013 r.                                                                    
(środki bieżące + lokata)

600 000

Inne: granty darowizny, opłaty za usługi w tym organizacja trzech 
pikników

300 000

Sprzedaż lokalu w Tarnowie 350 000
Razem przychody 2 950 000

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

60 000

Usługi obce (szkolenia, telekomunikacja, Internet, czynsze, parkingi, usługi księgowe, 
remonty, poczta, poligrafia, ubezpieczenia)

350 000

Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, diety: Zarządu, Walnego Zgromadzenia, 
Komisji)

960 750

Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, świadczenia urlopowe) 99 750

Podróże służbowe (delegacje krajowe i zagraniczne) 25 000
Pozostałe koszty (wpłaty na KRIR, opłaty sądowe, skarbowe, nagrody w konkursach 
i wystawach, podejmowanie delegacji) 

174 500

Organizacja trzech pikników 100 000
Środki na I kwartał 2015 r. 350 000
Środki dla Rad Powiatowych MIR (+ dodatkowe decyzje Zarządu) 80 000
Zakup nieruchomości - zakup działki, budowa lub zakup lokalu w 
Tarnowie: 550 000 zł, zakup lokalu w Miechowie do 200 000 zł (w 
przypadku niewykorzystania - lokata / I kwartał 2015 r.)

750 000

Razem wydatki 2 950 000

Plan budżetu MIR na 2014 r.

Kraków   5 000

Tarnów 4 000

Miechów 3 000

Wadowice 3 000

Wieliczka 3 000

Bochnia 2 500

Brzesko 2 500

Chrzanów 2 500

Dąbrowa 2 500

Gorlice 2 500

Limanowa 2 500

Myślenice 2 500

Nowy Targ 2 500

Nowy Sącz 2 500

Olkusz 2 500

Oświęcim 2 500

Proszowice 2 500

Sucha Besk. 2 500

Zakopane 2 500

Razem 53 000

Środki do dyspozycji 
Rad Powiatowych MIR

* * * * * * * * * *

Zarząd MIR w sprawie substancji smolistych

17 stycznia br. Zarząd MIR przedsta-
wił swoje stanowisko w sprawie Rozpo-
rządzenia UE Nr 835/2011, określającego 
ilość substancji smolistych w żywności. 
Treść poniższego stanowiska została 
przesłana do MRiRW, KRIR oraz do Ko-
misji Produktu Regionalnego UMWM.

Propozycja wprowadzenia nowych norm określają-
cych ilość substancji smolistych w wędzonych wyrobach 
mięsnych, serach, rybach i produktach zbożowych (w tym 
w produktach wytwarzanych tradycyjnymi metodami 
tj.: oscypki, kiełbasa lisiecka, karp zatorski), wytwarza-
nych z wykorzystaniem dymu pochodzącego z drewna, 
jest absurdalna. Konserwacja żywności metodą wędze-
nia i suszenia jest stosowana od wieków. Jej ograniczenie 
spowoduje likwidację małych zakładów przetwórczych. 

Przykładów absurdów, które przyniosła nam UE, 
mamy wiele, jak chociażby definicja drabiny, krzywizna 
banana czy zawartości cukru w cukrze. Polska żywność, 
coraz bardziej ceniona na rynkach UE, uznanie osią-
ga dzięki naturalnym metodom produkcji. Na dzień 

dzisiejszy konsumenci mają do czynienia z faszerowa-
niem żywności różnymi substancjami, o zróżnicowa-
nej zawartości i zakresie stosowania. Tymczasem przed 
2004 r. zawartość fosforanów stosowanych przy pro-
dukcji wędlin była zdecydowanie mniejsza niż obecnie. 

Istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowe-
go porównania norm określających dopuszczalną za-
wartość syntetycznych dodatków i ulepszaczy w polskiej 
żywności, produkowanej przed naszym przystąpieniem 
do UE i obecnie, kiedy w wytwarzaniu żywności musimy 
przestrzegać unijnych dyrektyw. 

Mamy do czynienia z niezrozumiałym zjawiskiem,  
w efekcie którego po raz kolejny, za sprawą nieprzemy-
ślanych przepisów, UE wprowadza zamieszanie na ryn-
ku żywności. Najpierw przywracamy stare, tradycyjne 
metody produkcji rodzimych specjalności i nadajemy im 
unijne certyfikaty wysokiej jakości, a dzisiaj mamy się  
z nich wycofać.

Obawiamy się, że kolejny raz lobbing dużych zakła-
dów przetwórczych zwycięży w imię partykularnych 
interesów, doprowadzając do zniszczenia i eliminacji 
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Propozycje MIR dot. Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2014-2020

27 stycznia br. Zarząd MIR przedstawił swoją opi-
nię oraz postulaty dotyczące „Strategii rozwoju wo-
jewództwa małopolskiego na lata 2014-2020”. Pismo, 
którego treść zamieszczamy poniżej, przesłane zo-
stało do Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Po analizie „Strategii rozwoju województwa mało-
polskiego na lata 2014-2020” stwierdzamy, że większość 
propozycji zawarta w tej analizie odpowiada potrzebom 
rolnictwa i środowiska wiejskiego w województwie mało-
polskim. Przeprowadzona analiza SWOT Strategii (moc-
ne i słabe strony, szanse i zagrożenia – przyp. red.) dobrze 
odzwierciedla aktualną sytuację ekonomiczną, społecz-
ną i produkcyjną rolnictwa w naszym województwie.

Uważamy, że możliwość realizacji zawartych w Stra-
tegii rozwiązań będzie możliwa pod warunkiem stwo-

* * * * * * * * * *

rzenia mechanizmów finansowych z udziałem środków 
zewnętrznych, które pozwolą na ich wdrożenie.

Postulujemy wprowadzenie następujących rozwiązań, 
które zostały zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie 
MIR w październiku 2013 r.

Stworzenie regionalnych kontenerów na od-1. 
pady poubojowe pochodzące z uboju zwierząt 
gospodarskich.
Utworzenie trzech sklepów: w Krakowie, w No-2. 
wym Sączu oraz w Tarnowie, prowadzących sprze-
daż bezpośrednią produktów rolnych, oznaczonych 
jako produkty ekologiczne, tradycyjne, regionalne  
i lokalne.
W rozdziale „Żywność lokalna” prosimy o wprowa-3. 
dzenie Małopolskiej Izby Rolniczej jako partnera 
merytorycznego planowanych przedsięwzięć.

małych przetwórców, produkujących doskonałe wędli-
ny metodami tradycyjnymi. Ponadto zawracamy uwa-
gę na fakt, iż w tym przypadku całkowicie pominięto 
pozostawienie klientowi możliwości dokonania świa-
domego wyboru produktu. Wiadomo, że dym papie-
rosowy znajduje się na pierwszym miejscu jako czyn-
nik rakotwórczy, jednak nikt nie zakazuje produkcji  
sprzedaży papierosów.

W przypadku wyrobów tradycyjnie wędzonych, a nie 
„malowanych chemicznie”, istnieje możliwość oznacze-
nia progu zawartości tych substancji, aby to klient, czyli 

„członek społeczeństwa obywatelskiego” mógł zadecydo-
wać, co chce spożywać, a nie poddawać się presji lobby 
wielkoprzemysłowej produkcji.

Czy Polska musi tak łatwo i gładko przyjmować 
wszystkie „dobrodziejstwa” UE? – przecież w tym przy-
padku nie wszystkie kraje mają zamiar to uczynić!

Pora na przeprowadzenie rzetelnych badań w tym za-
kresie, a także wsłuchanie się w głos świadomego konsu-
menta, a nie uleganie lobby wielkoprzemysłowej branży 
mięsnej, nastawionej wyłącznie na pomnażanie zysków.

Spotkanie z producentami tradycyjnych wędlin

28 stycznia, w Ładnej koło Tarnowa odbyło się zebranie 
Komitetu Obrony Wędlin Wędzonych Tradycyjnie.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 107 firm z: Małopol-
ski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. Zdaniem 
producentów zmniejszenie maksymalnego stężenia benzo(a)
pirenu - z dotychczasowych 5 µg/kg wyrobu do 2 µg/kg - jest 
nie do osiągnięcia podczas tradycyjnego sposobu wędzenia.

Na spotkaniu obecni byli także Tadeusz Nalewajk - wice-
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Naze - zastępca 
Głównego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Ankiewicz - Mało-
polski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Mirosław Welz - Pod-
karpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Minister Tadeusz Nalewajk potwierdził zaniedbania ze strony Rządu w czasie konsultacji poprzedzających powstanie 
nowej normy określającej poziom zawartości benzo(a)pirenu w wędzonych produktach mięsnych. Przyznał, że podczas 
przygotowywania nowych unijnych norm zabrakło badań zawartości substancji smolistych w produktach tradycyjnie 
wędzonych.

Zadeklarował wolę rozwiązania problemu tj. wynegocjowania odstępstwa od nowych poziomów zawartości sub-
stancji smolistych w wyrobach wędzonych tradycyjnie, zawartych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 835/2011. Poinfor-
mował również, że do końca marca br. będą wykonane, na koszt państwa, badania urzędowe wędlin wędzonych trady-
cyjnie u około 150 producentów. W zależności od uzyskanych wyników zostanie opracowany wniosek o odstępstwo od 
nowej normy dla produktów wędzonych metodą tradycyjną, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej. 

Źródło: Krzysztof Zieliński, potrawyregionalne.pl
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Uczestniczki warsztatów zdobyły nowe, cenne 
umiejętności – jak przy użyciu zwykłego szydełka  
kordonka wykonać oryginalną biżuterię, modne koł-
nierzyki i piękne, niepowtarzalne ozdoby świąteczne. 

W ostatnim dniu szkolenia każda  
z pań mogła pochwalić się samo-
dzielnie wykonaną pracą.

Po opanowaniu koronkowych 
robótek, była też okazja do pozna-
nia tajników „wyczarowywania” 

kwiatów z kolorowej krepiny.

Koronkowa robota w wadowickim biurze MIR

Jolanta Mocniak

Kurs prowadziła Pani Halina Brzazgacz – znako-
mita specjalistka florystyki. Sztuki tej uczyła się już od 
najmłodszych lat od swojego ojca. Pani Halina znana 
jest nie tylko w gminie Andrychów, w której mieszka, 
czy w powiecie wadowickim, ale również w całym wo-
jewództwie małopolskim. Dziś wiedzę i umiejętności 
chętnie przekazuje na różnego rodzaju warsztatach  
i imprezach plenerowych.

Dosłownie „u siebie” tzn.  
w budynku MIR w Wadowicach. 
Od 1 grudnia 2013 r. „zainsta-
lował się” tam oddział TUW 
„TUW”, działający na obsza-
rze powiatów: wadowickiego, 
oświęcimskiego i suskiego.

Izbowe kontakty ze wzajem-
nością ubezpieczeniową mają już 
długą historię. Sięgają bowiem 
1997 r. Utworzony wtedy Zwią-
zek Wzajemności Członkowskiej 
„Galicja” przy Tarnowskiej Izbie Rolniczej funkcjonu-
je do dzisiaj i ma się dobrze. Świadczy o tym najlepiej 
kwota składki zebranej w 2013 r. w wysokości 35 mln zł.

ZWC to grupa ubezpieczonych, którzy sami roz-
liczają się z zebranej składki, wypłaconych odszko-
dowań, kosztów reasekuracji oraz kosztów admini-
stracyjnych wykonywanych przez TUW „TUW”. 
Jest to jedyna struktura na rynku ubezpieczeń, któ-
ra upodmiotowia cały proces ubezpieczeń. W przy-
padku wypracowanej nadwyżki przeznacza się ją 
najczęściej na obniżenie składek lub na promocję,  
i tak np. ZWC „Galicja” kupuje piły spalinowe dla OSP.

Nowego znaczenia nabiera funkcjonowanie związ-
ków wzajemności członkowskiej ze względu na propo-

zycje programu PROW 2014-2020 
– możliwość tworzenia funduszy 
wsparcia wzajemnego i funduszu 
stabilizacyjnego. Według raportu 
pt. „Modyfikacja systemu ubez-
pieczeń upraw w Polsce”, wyda-
nego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej, włączenie  
w realizację ubezpieczeń rolni-
czych środków z II filara WPR 
pozwoli na:

uzyskanie dodatkowego wsparcia do składki płaco-•	
nej przez rolników w ramach ubezpieczenia zjawisk 
katastroficznych;
poszerzenie zakresu chronionych zdarzeń nie tylko  •	
o ubezpieczalne dziś, niekorzystne zjawiska klimatyczne, 
ale również o choroby roślin oraz inwazje szkodników;
wykorzystanie ubezpieczeń indeksowych do finansowa-•	
nia strat w przypadku zjawisk dziś nieubezpieczalnych.

Środki z UE, przeznaczone na wsparcie ubezpieczeń 
upraw, mogą przyczynić się do zmniejszenia stawek  
w dotychczasowych ubezpieczeniach dotowanych (zja-
wiska katastroficzne wyłączone z systemu krajowego).

Henryk Dankowiakowski

Ubezpieczamy się u siebie

W listopadzie 2013 r. Biuro 
Małopolskiej Izby Rolniczej  
w Wadowicach zorganizowało 
czterodniowy (20-godzinny) 
kurs szydełkowania dla rolni-
ków z powiatu wadowickiego. 
Na kurs zgłosiło się dwana-
ście pań, głownie należących 
do kół gospodyń wiejskich  
i lokalnych stowarzyszeń.
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Tradycyjna Wigilia Klubów 4H powiatu suskiego

Śnieżna zima, wiejący wiatr i padający śnieg nie 
zniechęciły dzieci i młodzieży z Klubów 4H do spo-
tkania w Lachowicach. W świątecznie przystrojo-
nej świetlicy strażackiej zgromadziło się ponad 100 
dzieciaków, opiekunowie Klubów, goście i młodzież  
z Gimnazjum Nr 2 w Lachowicach, która przedstawiła 
wzruszającą inscenizację wigilijną, mówiącą o naszym 
zabieganiu, braku czasu i obojętności na kogoś kto jest 
blisko i może potrzebuje pomocy. Była to prapremie-
ra tej sztuki przedstawiona przez młodzież, życzymy 
aby kolejne występy dostarczały oglądającym niemniej 
wzruszeń. Na zakończenie występu młodzież i nauczy-
ciele zaintonowali kolędę „Wśród nocnej ciszy”, śpiewa-
liśmy wszyscy, wprowadzając świąteczny i rodzinny na-
strój naszego spotkania.

O zbliżających się świętach przypominało „drzew-
ko bożonarodzeniowe” pięknie przystrojone ozdobami 
wykonanymi przez dzieci z kolorowego papieru i bibu-
ły: gwiazdkami, aniołkami, fantazyjnymi bańkami im 
łańcuchami. W naszych domach takie choinki są już-
rzadkością – a może warto do nich powrócić.

Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, uczest-
nicy Wigilii podzielili się opłatkiem, symbolem nie-
zwykłego pokarmu, którym rozpoczynamy wigilijną 
wieczerzę. Były też serdeczne życzenia składane sobie 
wzajemnie – gdyby się wszystkie spełniły...

Po złożeniu życzeń uczestnicy spotkania spoży-
wali potrawy wigilijne, a była to zupa grzybowa, ryba  
z ziemniakami i surówką oraz łazanki z grzybami, nie 
zabrakło też ciast i ciasteczek. Atmosfera wśród uczest-
ników spotkania była już bardzo rodzinna, gdzieś  
w oddali słychać było dzwonki – czyżby zbliżał się Świę-
ty Mikołaj? Tak to ten wyczekiwany przez dzieci gość  
w czerwonych szatach z laską i ciężkim workiem z po-
darunkami. Mikołaj zapraszał do siebie wszystkie dzieci  
i prosił o prezentację ich umiejętności. Dzieci najczę-
ściej śpiewały kolędy, grały na instrumentach, były też 
kolędy po góralsku. Mikołaj odwdzięczał się słodyczami 
co wywoływało szczery uśmiech na twarzach dzieci. 

Organizatorzy Wigilii w Lachowicach:
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej• 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej• 
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie• 

Tego popołudnia nawet my, dorośli, poczuliśmy się 
dziećmi, udzieliła nam się atmosfera radości i wspól-
nego świętowania. Miło jest otrzymywać prezenty, ale 
w tym dniu to dorośli poczuli radość obdarowywania  
sprawiania radości dzieciom. Na zakończenie spotkania 
zaśpiewaliśmy wspólnie kolędę i zostaliśmy zaprosze-
ni na Wigilię za rok do Gminy Budzów, a będzie to już  
17. spotkanie. Żywię nadzieję, że zarówno organizatorzy 
jak i sponsorzy, bez których nie byłoby możliwe zorgani-
zowanie tego spotkania, nas nie zawiodą.

Opiekunkami klubów są panie pracujące w biblio-
tekach i gminnych ośrodkach kultury w gminach: 
Stryszawa, Budzów i Jordanów. Bez ich kreatywności  
i całorocznej pracy nie byłoby efektów. W uznaniu wy-
jątkowego zaangażowania w działalność na rzecz klu-
bów 4H, w imieniu Dyrektora Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego wręczone zostały podziękowa-

Występ dzieci z Wysokiej
fot. Dariusz Gorycki

fot. Dariusz Gorycki

Prezes MIR R. Czaicki wręcza upominki opiekunkom klubów 4H
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Wzajemna zgodność – ciąg dalszy
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nia i upominki dla 10 pań – opiekunek klubów. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Prezes 
Małopolskiej Izby Rolniczej, Wójt Gminy Jordanów, 
Wójt Gminy Stryszawa, Przewodniczący Rady Gminy 
Stryszawa, przedstawiciel Babiogórskiego Parku Naro-
dowego, Ksiądz Proboszcz, Dyrektorzy GOK w Jorda-
nowie i Stryszawie.

Bardzo istotna dla działalności Klubów 4H jest hoj-
ność sponsorów – w tym roku fundatorami słodkich 
paczek i upominków byli: ▶ Małopolskie Stowarzysze-
nie Doradztwa Rolniczego, ▶ F.H.U. „TRANSKĘT”, 

▶ Małopolska Izba Rolnicza, ▶ Banki Spółdzielcze w 
Suchej Beskidzkiej i ▶ Jordanowie, ▶ Karczma „Taba-
kowy Chodnik”, ▶ Babiogórski Park Narodowy, ▶ Ba-
biogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia Wigilii w imieniu dzieci i organizatorów serdecz-
nie dziękuję. Dzięki Państwa hojności na twarzach 
dzieci zagościły uśmiech i radość.

Janina Totoś, RP MIR w Suchej Beskidzkiej
Lachowice, 7 grudnia 2013 r.

Kolejny raz realizujemy, w ramach konsorcjum 
MSDR, MODR i MIR, szkolenia z zakresu wzajem-
nej zgodności. W obecnej edycji zamierzamy prze-
szkolić 3 500 osób. 

Reforma WPR w 2003 r. zmieniła zasady wsparcia 
dla rolnictwa poprzez wprowadzenie jednolitej płatno-
ści, która zastąpiła większość dotychczasowych płatno-
ści bezpośrednich, oddzielając ją od struktury i wiel-
kości produkcji. Otrzymywanie dopłat zostało jednak 
uzależnione od spełnienia szeregu wymagań dotyczą-
cych: utrzymania gruntów – wchodzących w skład go-
spodarstwa – w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochro-
ną środowiska, podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania oraz zachowania dobrostanu. Powyższe 
wymogi składają się na jeden mechanizm nazywany 
„zasadą wzajemnej zgodności”, oznaczający powiąza-
nie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich 
ze spełnieniem, określonych wymogów, które zostały 
podzielone na trzy obszary: 

Obszar A – ochrona środowiska.
Obszar B – zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i 

zgłaszanie chorób, oraz zdrowotność roślin.
Obszar C – dobrostan zwierząt.

W państwach UE, system kontroli wymogów wza-
jemnej zgodności obowiązuje od 2007 r. kiedy to rol-
nicy „piętnastki” byli po raz pierwszy kontrolowani.  
Jego wdrożenie rozpoczęto w 2005 r. 

W nowych państwach członkowskich, od 1 maja 
2004 r. zaczęły obowiązywać wymogi przestrzegania 
dobrej kultury rolnej. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują 
wymogi obszaru A, od 2011 r. – obszaru B i od 2013 r. 
– obszaru C. 

Celem nadrzędnym wzajemnej zgodności  
jest produkcja bezpiecznej żywności 

wysokiej jakości w całej UE. 
Czy jest coś nowego w tych wymaganiach, w stosun-

ku do produkcji rolnej, czego już by nie było? Jedynym 

nowym elementem jest to, że przymusza się rolnika do 
wdrażania norm produkcyjnych, które często są znane 
z historii. Nowością jest też powiązanie tych wymogów 
z zapłatą za ich spełnienie. 

Pogoń za coraz większą wydajnością produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej wypaczył charakter rolnictwa, które 
często staje się wrogiem środowiska i ludzi. Wystarczy 
przypomnieć afery z DDT, BSE u bydła czy ptasią grypą. 
Nagminnie stosowany jest uproszczony płodozmian. 

Czy rolnicy w XIX w. nie stosowali właściwego 
zmianowania roślin, nie znali znaczenia nawozów or-
ganicznych, negatywnego wpływu kwaśnych gleb na 
wegetację, roli poplonów, czy prawidłowych warunków 
higieny przy pozyskiwaniu mleka? – to są pytania reto-
ryczne. Oczywiście znano te zasady bardzo dobrze. Pa-
miętamy z czasów niedalekich, bo 20, 30 lat temu, kiedy 
rolnicy na co dzień stosowali w swoich uprawach po-
plony takie jak seradela czy łubin żółty. Pamiętam do-
skonale z własnych doświadczeń doradczych co to było 
agrominimum i zoominimum. Wspominam ekspery-
ment kłobucki profesora Tomasza Janowskiego, który 
odkrywał na nowo potrzeby zwierząt – dzisiaj „cross” 
tylko je powtarza, a więc nic nowego pod słońcem.
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Rolnictwo na przestrzeni jednego pokolenia, jednej 
dekady zmieniło się i zmienia diametralnie. Produkcja 
żywności jest dziedziną strategiczną i publicznym do-
brem podlegającym z jednej strony prawidłom rynku, 
z drugiej zaś podlegającą instrumentom interwencjoni-
zmu państwowego. Nie jest więc obojętne w jaki sposób 
produkowana jest żywność, która – jak coraz częściej 
się przekonujemy – jest jednym z trzech czynników 
(obok genetyki i środowiska) decydujących o naszym 
zdrowiu i życiu. Tym bardziej, że wpływa na otaczają-
ce nas środowisko, które uczciwość nakazuje zostawić 
niezmienione dla następnych pokoleń. 

Zadajemy sobie często pytanie na ile normy wza-
jemnej zgodności, te centymetry, stopnie Celsjusza, 
procenty wilgotności i zawartości szkodliwych gazów, 
wpływają na decyzje rolników o zaprzestaniu produk-
cji w sposób całkowity lub też doprowadzając np. do 
rezygnacji z produkcji zwierzęcej.

Spis Rolny z 2010 r. [1] wykazał spadek liczby naj-
mniejszych gospodarstw – tych do 2 ha – o 23%,  
w stosunku do 2002 r. Były to najczęściej gospodarstwa 
utrzymujące 1–2 krowy, parę tuczników i kilkadziesiąt 
kur. Zanotowano także spadek o 1/3 pogłowia zwierząt 
we wszystkich gospodarstwach. Zjawiska te były spo-
wodowane wieloma czynnikami, przede wszystkim 
ekonomicznymi – jednym z nich są koszty, jakie rolnik 
musi ponieść na dostosowanie gospodarstwa do norm 
określonych w wymogach wzajemnej zgodności. 

Według G. Niewęgłowskiej z IERiGŻ [2] mamy do 
czynienia z „kosztami rzeczywistymi” i „kosztami 
utraconych możliwości”. Do kosztów rzeczywistych 
zaliczane są m.in.: budowa silosów zaopatrzonych  
w ociekacze, budowa szczelnych zbiorników w celu 
zagospodarowania odchodów zwierząt, znakowanie 

zwierząt, zmiany wyposażenia dla zwierząt, moderni-
zacja budynków gdzie odbywa się produkcja zwierzęca, 
koszenie, nawożenie obornikiem, koszty prowadzenia 
dokumentacji. Do kosztów tzw. utraconych możliwości 
należy np. ograniczenie produkcji zwierzęcej. 

Najwyższe koszty spełnienia norm wzajemnej zgod-
ności ponoszą gospodarstwa realizujące programy rol-
nośrodowiskowe, znajdujące się na obszarach Natura 
2000 i OSN. Jak wynika z ww. opracowania, koszty 
poniesione na wdrożenie wzajemnej zgodności w go-
spodarstwie po pewnym czasie są zwracane w postaci 
wyższych plonów i wyższej wydajności. 

Rolnik nie tylko ponosi koszty związane z wdraża-
niem wzajemnej zgodności, ale może być karany za jej 
nieprzestrzeganie. Ustawodawca rozróżnia dwa poję-
cia zależnie od kwalifikacji „przewinienia” – czy jest 
ono nieumyślne czy też celowe – i po ich stwierdzeniu 
może wymierzyć karę sięgającą nawet do 100% płatno-
ści. Według informacji opracowanych przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [3]:

w przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wynik-•	
nie z zaniedbania ze strony rolnika, sankcja będzie  
z zasady stanowić 3% całkowitej kwoty płatno-
ści bezpośrednich. Jednakże na podstawie raportu  
z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu 
wielkości potrącenia do 1%, lub zwiększeniu go do 5% 
całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach, 
odstąpieniu od nałożenia jakichkolwiek obniżek;
w przypadku •	 nieumyślnych działań, w zależności 
od sumy punktów przypisanych w stwierdzonej nie-
zgodności, kara może wynosić do 5% płatności. Kiedy 
jednak tę niezgodność rolnik powtarza w następnych 

Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności (utraconych 
możliwości oraz rzeczywiste) w gospodarstwach rolnych w po-
dziale na grupy obszarowe oraz położenie (zł/gospodarstwo)

Wykaz obowiązujących dokumentów w gospodarstwie 
prowadzącym produkcję zwierzęcą:

dokumentacja weterynaryjna dotyczącą przebiegu le-• 
czenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych, 
przechowywana przez 5 lat od ostatniego wpisu tj. karty 
leczenia wydawane przez lek. wet. i podpisane przez wła-
ściciela zwierząt;
księga rejestracji stada wydawana przez ARiMR;• 
w przypadku utrzymywania bydła decyzja PLW o uznaniu • 
stada za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy, enzo-
otycznej białaczki bydła;
rejestr padłych zwierząt;• 
rejestr zakupu i zużycia środków żywienia zwierząt;• 
ewidencja zabiegów ochrony roślin; ewidencja stosowa-• 
nia środków biobójczych/dezynfekcyjnych;
dokumentacja dotycząca stosowania nasion genetycznie • 
zmodyfikowanych;
dokumentacja każdego przypadku pojawiania się szkodni-• 
ków lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpie-
czeństwo produktów pierwotnych;
dokumentacja dotycząca wyników wszelkich analiz pró-• 
bek pasz.

Natura
2000

OSN oraz
N 2000

OSN
poza
N 2000

Pozosta e
obszary
poza OSN
oraz poza
N 2000

Ogó em 10 288 11 574 2 384 1 098

1 2 1 833 3 119 1 653 367

2 5 3 861 5 147 1 822 536

5 10 8 103 9 389 2 228 942

10 15 13 803 15 089 2 722 1 436

15 30 22 899 24 185 3 481 2 195

30 50 42 077 44 497 6 210 3 790

50 100 76 615 79 035 8 867 6 447

100 i > 269 807 272 227 39 180 36 760
ród o: IERiG PIB, 24/2011.

Grupy
obszarowe
gospodarstw

Po o enie gospodarstw
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Cross-compliance – zapraszamy do udziału w szkoleniach!
W 2014 roku kontynuujemy organizację szkoleń z zakresu spełniania wymogów wzajemnej 

zgodności, w ramach realizacji projektu pn.: „Szkolenia w zakresie cross-compliance w wojewódz-
twie małopolskim”. W bieżacym roku zaplanowano 83 dwudniowe szkolenia. Większość z nich 
odbyła się w styczniu i lutym br., kilkanaście spotkań odbędzie się jesienią (w październiku).

Uczestnikom oferujemy:  bezpłatny udział w szkoleniach,  materiały szkoleniowe,  po-
częstunek – serwis kawowy i gorący posiłek,  zajęcia warsztatowe w gospodarstwie rolnym, 
 certyfikat ukończenia szkolenia. Więcej informacji oraz kontakt do organizatorów na okładce 
niniejszego wydania. Aktualny harmonogram szkoleń dostępny na stronie www.mir.krakow.pl.

latach, instytucja kontrolująca może wnioskować  
o ukaranie i zabranie 15% całkowitej kwoty dopłat; 
jeśli rolnikowi zostanie udowodnione, że w sposób •	
celowy nie dostosuje się do norm wzajemnej zgod-
ności, wielkość kary może sięgnąć 100%. 
Wysokie kary zmuszają rolnika do przestrzegania 

wymogów cross-compliance. Na chwilę obecną udział 
płatności w dochodach gospodarstw sięga 50% i więcej, 
tak więc obniżenie dopłat, będące efektem nałożonych 
sankcji, ma duże znaczenie dla końcowego wyniku fi-
nansowego gospodarstwa.

Najczęściej popełniane błędy stwierdzone pod-
czas kontroli prowadzonych w 2012 r. przez ARiMR 
i inspekcje weterynaryjne [4]: 

1) w ponad 3 tys. kontrolowanych gospodarstw w 2013 r. 
wykazano, że na łąkach i pastwiskach pokrywa ro-
ślinna nie była koszona lub usuwana, przynajmniej 
raz w roku, w terminie do 31 lipca, lub nie były na 
niej wypasane zwierzęta.

2) w prawie 3% kontrolowanych gospodarstw, na grun-
tach ugorowanych, co najmniej raz w roku w termi-
nie do 31 lipca, nie przeprowadzano koszenia lub in-
nych zabiegów uprawowych zapobiegających wystę-
powaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, a grunt 
orny nie był wykorzystany do uprawy roślin, ani też 
nie był ugorowany;

3) w obszarze B, najczęściej nie przestrzegano obowiąz-
ku posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończe-
niu szkolenia w zakresie stosowania środków ochro-
ny roślin oraz atestowania opryskiwaczy. Kontrole 
w wielu przypadkach wykazały niekompletność lub 
brak ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu 
środków ochrony roślin, a także stosowanie ś.o.r. nie-
zgodne z etykietą;

4) rolnicy produkujący paszę nie rejestrowali się jako 
producenci pasz u powiatowego lekarza weterynarii;

5) rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą nie posia-
dali książek leczenia zwierząt;

6) rolnicy nie prowadzili ewidencji zużycia pasz oraz 
nie przechowywali faktur ich zakupu.

Wnioski: 
Gospodarstwa małe o wielkości ekonomicznej do •	
8 ESU będą miały poważne problemy we wdraża-
niu zasad wzajemnej zgodności ze względu na ich 
ograniczone możliwości finansowe. Spadek pogło-
wia zwierząt w tych gospodarstwach jest spowodo-
wany koniecznością dostosowania się do wymogów 
wynikających z obowiązujących przepisów. Nowe 
zasady PROW upraszczają te wymogi i być może, 
przy jednoczesnej zmianie przepisów dotyczących 
sprzedaży bezpośredniej, pomogą małym gospo-
darstwom w dywersyfikacji dochodów.
Najwięcej problemów we wdrażaniu zasad wzajemnej •	
zgodności dostarcza obszar C, tj. dobrostan zwierząt. 
Z tym obszarem wiążą się największe koszty wynika-
jące z konieczności modernizacji budynków inwen-
tarskich i stanowisk dla zwierząt. Wiele kontrowersji 
wzbudza np. zasada grupowego utrzymania loch. 
Problemy we wdrażaniu wymogów wzajemnej •	
zgodności na obszarach Natura 2000, jak wynika 
z konsultacji przeprowadzonych przez MIR w 49 
gminach, są spowodowane błędami przy przygo-
towaniu planów zadań ochronnych (PZO) dla tych 
obszarów, a także z brakiem szeroko zakrojonych 
konsultacji z rolnikami gospodarującymi na tere-
nach objętych ochroną w ramach sieci. 

Henryk Dankowiakowski

Materiały źródłowe:
[1] Raport z wyników województwa małopolskiego, Powszech-

ny Spis Rolny 2010. Urząd Statystyczny w Krakowie, 2011.
[2] „Koszty spełnienia wymogów wzajemnej zgodności w pol-

skich gospodarstwach rolnych”. G. Niewęgłowska, IERiGR 
PIB, nr 24/2011.

[3] www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/
Platnosci-bezposrednie/Normy-i-Wymogi-Wzajemnej-
Zgodnosci-cross-compliance/Sankcje-i-kontrole.

[4] „Kontrola zasad wzajemnej zgodności w 2012 r.” E. Ryjak, 
Małopolski Informator Rolniczy DORADCA, nr 6/2013.

* * * * * * * * * *



16 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Informacje branżowe

Integrowana ochrona roślin, czyli jak najmniej środków ochrony roślin

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje przestrzeganie za-
sad integrowanej ochrony roślin (ior) przez wszystkich 
profesjonalnych użytkowników środków ochrony ro-
ślin (ś.o.r.), tzn. wszystkich producentów zajmujących 
się produkcją roślinną i stosujących te środki. Wpro-
wadzenie tych przepisów ma na celu zminimalizowa-
nie zagrożeń, wynikających ze stosowania pestycydów 
(pozostałości środków ochrony roślin w płodach rol-
nych), dla zdrowia ludzi i zwierząt, oraz dla środowi-
ska (ograniczanie bioróżnorodności agrocenoz, poja-
wianie się szkodników odpornych na działanie ś.o.r.).

„Użytkownik profesjonalny” oznacza każdą osobę, któ-
ra stosuje ś.o.r. w toku swej działalności zawodowej,  
w tym operatorów, techników, pracowników i osoby sa-
mozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym jak i w in-
nych sektorach (dyrektywa 2009/128/WE).

Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE 
„integrowana ochrona roślin” oznacza 
staranne rozważenie wszystkich do-
stępnych metod ochrony roślin, a na-
stępnie przedsięwzięcie właściwych 
środków mających na celu zaha-
mowanie rozwoju populacji organi-
zmów szkodliwych, oraz utrzymanie 
stosowania ś.o.r. i innych form inter-
wencji na ekonomicznie i ekologicz-
nie uzasadnionym poziomie, a także 
zmniejszenie lub zminimalizowanie 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środo-
wiska. „Integrowana ochrona roślin” kładzie 
nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimal-
nej interwencji w funkcjonowanie ekosystemu rolniczego  
i zachęca do stosowania naturalnych sposobów zwal-
czania szkodników.

Instytucją odpowiedzialną za kontrolę stosowania 
zasad ior jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa. Podczas przeprowadzanych kontroli 
inspektorzy PIORIN będą weryfikować spełnienie na-
stępujących wymagań:
1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodli-

wych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu 
poprzez:

stosowanie •	 płodozmianu, właściwego terminu sie-
wu lub sadzenia, lub obsady roślin;
stosowanie odpowiednich •	 zabiegów agrotechnicznych, 
w tym stosowanie mechanicznej ochrony roślin, 
uprawę odmian odpornych lub tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego i na-
sadzeniowego kategorii elitarny lub kwalifikowany;
stosowanie •	 zrównoważonego nawożenia, nawad-
niania i wapnowania;
czyszczenie i •	 dezynfekcja maszyn, opakowań i in-
nych przedmiotów;

ochronę organizmów pożytecznych•	  oraz stwarza-
nie warunków sprzyjających ich występowaniu –  
w szczególności dotyczy to owadów zapylających  
i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

2. Podejmowanie decyzji o wykonaniu zabiegów 
ochrony roślin w oparciu o monitoring (systematycz-
ną, wnikliwą obserwację) występowania organizmów 
szkodliwych i z uwzględnieniem:

progów ekonomicznej szkodliwości•	  wskazujących, 
kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony 
roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub
wskazań wynikających z opracowań naukowych •	
umożliwiających określenie optymalnych termi-
nów wykonania chemicznych zabiegów ochrony 

roślin, w szczególności w oparciu o dane me-
teorologiczne oraz znajomość biologii or-

ganizmów szkodliwych (np. programy 
wspomagania decyzji w ochronie ro-

ślin), lub
informacji uzyskanych od do-•	

radców świadczących usługi doty-
czące metod ochrony roślin w za-
kresie realizacji wymagań ior oraz 

stosowania ś.o.r.
3. Nad metody chemiczne przed-

kładać należy zrównoważone meto-
dy biologiczne, fizyczne i inne nieche-

miczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą 
ochronę przed organizmami szkodliwymi.

4. W przypadku konieczności wykonania zabiegu przy 
użyciu chemicznych ś.o.r. należy:

dobierać •	 środki selektywne lub częściowo selektyw-
ne (np. dopuszczone do stosowania w IP), nietok-
syczne dla organizmów pożytecznych (owady zapy-
lające i naturalni wrogowie szkodników roślin);
ograniczać•	  liczbę zabiegów i ilość stosowanych 
środków ochrony roślin do niezbędnego minimum 
(np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie 
liczby wykonywanych zabiegów lub stosowanie da-
wek dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaak-
ceptować dany poziom zagrożenia roślin i czy inter-
wencje te nie zwiększają ryzyka rozwoju odporności 
organizmów szkodliwych);
przeciwdziałać powstawaniu odporności•	  organi-
zmów szkodliwych na środki ochrony roślin po-
przez właściwy dobór i przemienne stosowanie 
tych środków.

Za nieprzestrzeganie zasad ior każdy profesjonalny 
użytkownik podlega karze grzywny orzekanej w oparciu 
o przepisy o wykroczeniach. 
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Należy pamiętać, że: 
zabiegi z zastosowaniem ś.o.r. mogą być wykonywa-•	
ne tylko przez osoby, które ukończyły odpowiednie 
szkolenie i posiadają zaświadczenie o ukończeniu 
tego szkolenia (ważne przez 5 lat), 
środki ochrony roślin stosuje się •	 sprzętem sprawnym 
technicznie (badania sprawności technicznej opry-
skiwaczy powinny być przeprowadzane co 3 lata).
profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin •	
zobowiązani są do prowadzenia i przechowania przez 
co najmniej 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowa-
nych przez nich ś.o.r. z uwzględnieniem przyczyny za-
stosowania tych środków. Oznacza to, że dotychcza-
sowy wymóg prowadzenia ewidencji zabiegów musi 
zostać poszerzony o zapis czynności poprzedzających 
wykonanie zabiegu chemicznego (wyniki monitorin-
gu plantacji – nasilenia wystąpienia agrofagów, a tak-
że obecności ich wrogów naturalnych, które pozwala-
ją prawidłowo ocenić zagrożenie upraw).

Integrowana ochrona roślin (ior) czy  
Integrowana Produkcja (IP) – bardzo czę-
sto pojęcia te używane są zamiennie, co jest 
ewidentnym błędem. Aby nie mylić tych 
sformułowań wystarczy zapamiętać, że ior jest najważniejszym 
elementem IP. Natomiast IP jest dobrowolnym systemem jakości 
żywności, podlegającym certyfikacji, gwarantującym, że wytwo-
rzone płody rolne są bezpieczne dla konsumenta, bez pozostałości 
środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pier-
wiastków oraz substancji szkodliwych. Aby uzyskać certyfikat IP 
producent musi więc spełniać wymogi ior oraz dodatkowo reali-
zować założenia określone wyłącznie dla systemu IP. 

Pomocnymi narzędziami w spełnieniu wymogów 
oraz skutecznym wdrożeniu zasad ior są:

a) metodyki integrowanej ochrony roślin poszczegól-
nych upraw – MRiRW zleciło opracowanie takich me-
todyk (w wersjach dla rolnika oraz dla doradcy) i są one 
dostępne na stronie internetowej www.minrol.gov.pl. 
Rolnicy mogą korzystać również z innych opracowań, 
proponowanych przez ośrodki naukowe, firmy, w tym 
także z tych prezentowanych przez branżowe media.

b) progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – pro-
gi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochro-
ny roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy 
jakiej liczebności organizmu szkodliwego, wartość 
spodziewanej straty w plonie jest wyższa od łącznego 
kosztu chemicznego zwalczania. 

c) systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin 
– systemy te, bazując na znajomości biologii orga-
nizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin 
wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.
Przykładowe systemy wspomagania:
Internetowy system wspomagający podejmowanie •	
decyzji w integrowanej ochronie roślin  
(www.ipm.iung.pulawy.pl);
Sygnalizacja agrofagów •	 (www.stanfit.ior.agro.pl);
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów  •	
(www.piorin.gov.pl/sygn/start.php).

Podstawowy zakres kontroli w ramach przestrzegania 
zasad ior:
✓ ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin, uwzględnia-

jąca przyczyny wykonania zabiegu oraz jego skuteczność;
✓ zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stoso-

wania środków ochrony roślin;
✓ sprawność techniczna i kalibracja opryskiwaczy.

Nie taki diabeł straszny…
Większość wymogów związanych z wprowadze-

niem ior jest już dobrze znana i przestrzegana przez 
rolników. Wynika to zarówno z konieczności prze-
strzegania zasad wzajemnej zgodności (atestacja opry-
skiwaczy, szkolenia chemizacyjne, przestrzeganie za-
sad bhp, ochrona środowiska), jak również ze zwykłej 
kalkulacji opłacalności produkcji. Większość produ-
centów ogranicza wysokie koszty związane ze stosowa-
niem pestycydów przestrzegając zasad dobrej praktyki 
ochrony roślin. Próbują zwalczać agrofagi mechanicz-
nie, stosują profilaktykę, monitoring, wzbogacają pło-
dozmian, coraz częściej sięgają po środki biologiczne. 
Rolnicy, zwłaszcza ci prowadzący intensywne uprawy 
ogrodnicze, wiedzą również, że odpowiednia kalibra-
cja opryskiwacza leży w ich interesie. 

Podstawowa zmiana będzie polegała na konieczno-
ści prowadzenia dość szczegółowej dokumentacji wy-
kazującej stosowanie ś.o.r. według zasad ior. Oznacza 
to niestety jeszcze więcej „papierkowej roboty”, jednak 
wszystkie obserwacje i notatki, które rolnik będzie mu-
siał wykonać, będą nie tylko przedmiotem kontroli in-
spektorów, lecz przede wszystkim swoistą bazą wiedzy  
i doświadczenia, pomocną w podejmowaniu właściwych 
decyzji, niezbędnych dla skutecznej ochrony plonów. 

Aby uspokoić wszystkich, którzy obawiają się no-
wych przepisów, PIORiN zapewnia, że bieżący rok bę-
dzie miał charakter przejściowy, bardziej edukacyjny 
niż sankcyjny, dający producentom czas na dostosowa-
nie się do wymogów rozporządzenia. W tym okresie 
będą się odbywały szkolenia (zarówno dla rolników 
jaki i doradców), oraz ustalona zostanie konkretna me-
todologia stosowana przez inspektorów podczas kon-
troli gospodarstw. 

Jolanta Kałmuk

Akty prawne dotyczące integrowanej ochrony roślin:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009  

z 21.10.2009 r. dot. wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21.10.2009 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.04.2013 r. w spra-
wie wymagań integrowanej ochrony roślin (DzU z 2013 r. poz. 505).

Ustawa z 08.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (DzU z 2013 r. poz. 455).
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Kolejne ustalenia w sprawie zazielenienia

Od stycznia 2015 r. wprowadzony zostanie nowy, 
obowiązkowy element płatności bezpośrednich – 
płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu 
i środowiska, czyli tzw. zazielenienie. 

Każdy kraj członkowski UE będzie musiał prze-
znaczyć na te dopłaty 30% wysokości swojej koperty 
finansowej na płatności bezpośrednie. Zazielenienie 
ma być realizowane przez trzy obowiązkowe praktyki: 
dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków 
zielonych (TUZ), oraz utrzymanie obszarów proeko-
logicznych (EFA). Za nie przestrzeganie wymogów 
dotyczących zazieleniania rolnikowi grożą sankcje 
– KE proponuje, aby w pierwszych dwóch latach obo-
wiązywania przepisów kara nie była wyższa niż kwo-
ta należnej dopłaty z tytułu zazielenienia, w trzecim 
roku może przekroczyć tę kwotę o 20% jej wysokości,  
a w czwartym o 25%.

Według unijnych założeń zazielenienie ma przyczy-
nić się do ekologizacji praktyk rolniczych i zwiększenia 
powierzchni obszarów zielonych (zrównoważona pro-
dukcja rolnicza przyjazna dla środowiska i klimatu).

Dywersyfikacja upraw
Gospodarstwa do 10 ha powierzchni gruntów or-

nych będą wyłączone z wymogu dywersyfikacji upraw. 
Dla gospodarstw między 10 a 30 ha wymagane będą 
dwie różne uprawy, przy czym uprawa główna nie po-
winna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. Na-
tomiast gospodarstwa powyżej 30 ha gruntów ornych 
będą musiały posiadać minimum trzy uprawy na grun-
tach ornych, przy czym dwie uprawy główne nie po-
winny zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Trwałe użytki zielone
Obowiązek utrzymania trwałych użytków zielo-

nych (TUZ) na poziomie gospodarstwa ograniczono 
do wyznaczonych przez państwa członkowskie TUZ 
cennych przyrodniczo na obszarach Natura 2000, 

obejmujących gleby torfowe i podmokłe. Ponadto, je-
śli w danym kraju lub regionie udział TUZ w całko-
witej powierzchni UR nie zmniejszył się o więcej niż 
5%, wtedy możliwa będzie kontrola utrzymania TUZ 
na poziomie kraju lub regionu (pierwotna propozycja 
Komisji zakładała obowiązek kontroli udziału TUZ na 
poziomie gospodarstwa).

Gospodarstwa ekologiczne uznaje się za spełniające 
warunki otrzymania dopłaty za zazielenianie, bez ko-
nieczności spełnienia dodatkowych wymogów.

Obszary proekologiczne
Najwięcej nowych obowiązków dotyczy obszarów 

proekologicznych (EFA). Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustaliły kolejne zasady i przepisy dotyczące tych ob-
szarów. Zachowanie EFA będzie obowiązywać wszyst-
kich rolników posiadających powyżej 15 ha, którzy na 
zazielenienie będą musieli przeznaczyć 5% gruntów 
ornych, zadeklarowanych we wnioskun o wsparcie.  
W przyszłości obszar ten ma być zwiększony do 7% – 
rozstrzygnie się to ostatecznie w marcu 2017 r.

Komisja Europejska ustaliła listę EFA oraz wymogi  
i kryteria dla poszczególnych elementów uznawanych za 
obszary proekologiczne. Lista kategorii gruntów trakto-
wanych jako proekologiczne obejmuje m.in.: ➢ uprawy 
wiążące azot (motylkowate), ➢ obszary z międzyplona-
mi lub pokrywą zieloną utworzone poprzez sadzenie  
i kiełkowanie nasion, ➢ grunty ugorowane, ➢ tarasy, 
➢ elementy krajobrazu, włączając elementy położone 
na obszarze przylegającym do gruntu ornego, ➢ strefy 
buforowe, włączając strefy buforowe pod TUZ, pod wa-
runkiem że różnią się one od przylegającej kwalifikują-
cej się powierzchni użytków rolnych, ➢ systemy rolno 
– leśne, ➢ obszary pod zagajnikami o krótkiej rotacji, 
na których nie stosuje się nawozów mineralnych i/lub 
środków ochrony roślin, ➢ obszary zalesione w ramach 
PROW, ➢ pasy działki przylegającej do krawędzi lasu. 
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Szkolenie z zakresu małego przetwórstwa
C D R  w  R a d o m i u ,  1 9 – 2 1  l i s t o p a d a  2 0 1 3  r .



Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

szkolenia – z Naturą 2000 za pan brat

Kraków, 10 października 2013 r. Rytro, 21 listopada 2013 r.

Ropa, 3 grudnia 2013 r. Lipinki, 5 grudnia 2013 r.

Kraków, 12 grudnia 2013 r.Gorlice, 6 grudnia 2013 r.

Kraków, 12 grudnia 2013 r. Kraków, 12 grudnia 2013 r.
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szkolenia – cross-compliance

Jodłownik, 30 listopada 2013 r. Luborzyca, 4 grudnia 2013 r.

Janowiczki, 5 grudnia 2013 r. Janowiczki, 5 grudnia 2013 r.

Trzebienice, 15 stycznia 2014 r. Trzyciąż, 13 lutego 2014 r.

Podlesie, 14 lutego 2014 r. Podlesie, 14 lutego 2014 r.
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Konferencja w Racławicach, 28–29 listopada 2013 r.
PROW 2014 –2020

Małopolski Produkt Lokalny
 Kraków, 29 listopada 2013 r.
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* * * * * * * * * *

Argumenty przeciwników zazielenienia
jako przymusowego odłogowania gruntów:

Aby zrekompensować sobie brak dochodów, wynikający  
z odłogowania części gruntów, rolnicy będą intensyfikować 
produkcję na pozostałych gruntach, co w konsekwencji 
doprowadzi do większego zanieczyszczenia środowiska.

Ograniczenie produkcji rolnej w Europie doprowadzi do 
spadku konkurencyjności europejskich rolników, których 
zastąpią producenci z innych krajów.

Koszty wprowadzenia obowiązku odłogowania gruntów 
rolnych poniosą przede wszystkim rolnicy (spadek pro-
dukcji i mniejsze zyski), ale również konsumenci (większe 
wahania cen surowców rolnych i bioetanolu, wyższe ceny 
żywności). 

Odłogowanie 7% gruntów doprowadzi do wyłączenia z pro-
dukcji rolnej 5 mln ha w całej UE (Polska – przy założeniu, 
że kryterium zazieleniania zastosowaliby wszyscy rolnicy – 
musiałaby wyłączyć z produkcji ponad 400 tys. ha ziemi).

Ograniczenie powierzchni pod uprawy wpłynie na 
zmniejszenie produkcji surowca na cele przemysłu 
biopaliwowego.

Wybór kategorii gruntów (jednej lub kilku z wyżej 
wymienionych), kwalifikowanych jako EFA, należy do 
poszczególnych państw członkowskich, które mają czas 
na podjęcie decyzji do 1 sierpnia 2014 r. Do określenia 
procentowej powierzchni obszarów EFA kraje będą 
mogły stosować odpowiednie współczynniki ważenia 
uwzględniające znaczenie poszczególnych kategorii 
gruntów dla środowiska.

Jolanta Kałmuk

Materiały źródłowe:
O co chodzi z tym zazielenieniem? Seweryn Pieniążek 

(1-7.10.2012, www.zielonysztandar.com.pl).
UE wprowadza nową politykę rolną. Rafał Bujalski, RPE 

WK www.kancelaria.lex.pl, 31.12.13).
Zazielenienie: Utrzymanie obszaru proekologicznego (far-

mer.pl/MP 07.01.2014).
Ustalona lista obszarów proekologicznych EFA (farmer.pl/

anna kobus 28.01.2014).

Polska, w nowej perspek-
tywie finansowej, otrzyma 
z budżetu UE ogółem co 
najmniej 114,6 mld euro,  
w tym na: politykę spójności 
– 82,5 mld euro, wspólną po-
litykę rolną – 32,1 mld euro. 
W trakcie planowania są jesz-
cze fundusze na wspólną poli-
tykę rybacką i inne specjalne 
rodzaje wsparcia, na przykład 

w zakresie rynków rolnych. Środki bezpośrednio skie-
rowane dla rolnictwa i wsi stanowić będą aż 28% ogó-
łu budżetu UE dla Polski. PROW 2014-2020 ukierun-
kowany będzie głównie na wzrost konkurencyjności 
rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

I FILAR – Płatności bezpośrednie. Kwota przezna-
czona z budżetu UE wynosi 23,5 mld euro. Planuje się 
również dofinansowanie krajowe w wysokości około 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– perspektywa na lata 2014 – 2020

 

230 mln euro. Zatem łącznie na płatności bezpośred-
nie dla polskich rolników, w latach 2014-2020, zostanie 
przeznaczone ponad 23,7 mld euro. Środki te zapew-
nią realizację dopłat bezpośrednich na poziomie około 
240 euro na ha. 

II FILAR – Rozwój obszarów wiejskich. Z budżetu 
UE na ten cel przeznaczono 8,60 mld euro. Fundusz 
PROW 2014-2020 zostanie uzupełniony ze środków kra-
jowych w wysokości niemal 5 mld euro. Łącznie na ten 
program planuje się przeznaczyć około 13,5 mld euro. 
Priorytetem nowego PROW będzie dalsze wpieranie 
poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Znaczna 
część środków zostanie skierowana na dalszą moder-
nizację gospodarstw rolnych (małych i średnich). Dużo 
większe środki niż dotychczas zostaną przeznaczone na 
rozwój produkcji zwierzęcej. PROW 2014-2020 będzie 
realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych 
dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich 
w odniesieniu do celów strategii Europa 2020. 

 

Lucyna Chęcińska
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Polityka Spójności także na rozwój obszarów wiejskich
W ramach polityki spójności są planowane środki 

UE w wysokości  5,2 mld euro, które zostaną skiero-
wane wyłącznie na obszary wiejskie. Środki te zostaną 
skierowane w szczególności na infrastrukturę wodno–
kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsię-
biorczości i reorientację zawodową rolników. Planuje się 
też przeznaczyć znaczną cześć środków na rewitalizację 
społeczną i infrastrukturalną na obszarach wiejskich. 
Obszary wiejskie będą również bezpośrednim lub po-
średnim beneficjentem wielu innych instrumentów po-
lityki spójności, a każdy program operacyjny wskaże 
sposób wsparcia rozwoju tych obszarów. 

Budżet na rolnictwo i polską wieś 2014-2020

 

W ramach PROW będą realizowane priorytety Ko-
misji Europejskiej dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa, 
m.in. innowacyjność i modernizacja rolnictwa, pomoc 
dla młodych rolników, wsparcie dla małych gospodarstw, 
współfinansowanie inwestycji w przetwórstwie czy roz-
wój targowisk. Rozwijane będą także działania wspiera-
jące inicjatywy mieszkańców wsi. W nowej perspekty-
wie finansowej będą kontynuowane te działania, które 
sprawdziły się i spotkały z dużym zainteresowaniem rol-
ników. Priorytetem będzie innowacyjność w rolnictwie 
i związana z tym poprawa transferu wiedzy pomiędzy 
sektorem naukowo-badawczym a rolno-spożywczym, 
zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospo-
darstw rolnych oraz aspekty ekologiczno-klimatyczne. 

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowa-
cji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

➢ Transfer wiedzy i działalność informacyjna 
– ma umożliwić zwiększanie in-
nowacyjności i bazy wiedzy na 
obszarach wiejskich oraz wzmoc-
nić powiązań między rolnictwem  
i leśnictwem a badaniami i innowa-
cją, a także promować uczenie się 
przez całe życie. 
Poddziałanie: Szkolenia zawodowe 
i nabywanie umiejętności – wspar-
cie będzie udzielane na szkolenia 
ukierunkowane na rozwój wiedzy  
i umiejętności zawodowych rolni-
ków, właścicieli lasów, uczniów szkół 

 

rolniczych i leśnych, w zakresie związanym z prowa-
dzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnic-
twem oraz leśnictwem.
Poddziałanie: Demonstracje i działania informacyj-
ne – wsparcie udzielane będzie na: 

inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie •	
produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-
spożywczego służące promowaniu innowacji. Inwe-
stycje te polegać będą na budowie, przebudowie, mo-
dernizacji lub wyposażeniu obiektów budowlanych 
oraz zakupie sprzętu, materiałów i usług służących 
realizacji operacji.
działania upowszechniające dobre praktyki lub inno-•	
wacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej lub 
leśnej, lub przetwórstwa rolno-spożywczego.

➢ Usługi doradcze z zakresu zarządzania gospodar-
stwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw – realizacja 
działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów 
transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, 
którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych 
potrzeb rolnika lub grupy rolników lub właścicieli la-
sów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego 
– promowanie uczenia się przez całe życie, wsparcie 
kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe 
doradców w zakresie obszarów, w których świadczone 
będą usługi doradcze. 
Poddziałanie: Udzielanie pomocy rolnikom lub wła-
ścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych – be-
neficjentami działania mogą być publiczne i prywatne 
podmioty doradcze.
Poddziałanie: Wsparcie szkoleń dla doradców – be-
neficjentami działania mogą być jednostki doradztwa 
rolniczego.

Ostateczni odbiorcy usług doradczych i szko-
leń dla doradców nie będą ponosić kosztów zwią-
zanych ze świadczeniem usług lub udziałem  
w szkoleniach. 

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który 
dysponuje odpowiednim personelem doradczym lub 
szkoleniowym, i posiada przygotowanie do świadcze-
nia usług doradczych lub szkoleniowych.
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➢ Współpraca – jest narzędziem umożliwiającym funk-
cjonowanie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego 
na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa (EPI). 
Wsparcie może objąć bardzo szeroki wachlarz podmio-
tów działających razem pod warunkiem, że ich dzia-
łalność wnosi wkład do realizacji priorytetów polityki 
rozwoju obszarów wiejskich.
Poddziałanie: Wsparcie na rzecz rozwoju nowych 
produktów, praktyk, procesów i technologii w sekto-
rze rolno-spożywczym poprzez współpracę w ramach 
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).

Wsparcie dotyczyć będzie w szczególności: 
a) tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na 

rzecz innowacji (EPI), 
b) rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i tech-

nologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, 
c) projektów pilotażowych dotyczących wdrożenia do 

praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji 
operacji z zakresu wskazanego w pkt. b) (LCh). 

Priorytet 2. Poprawa kon-
kurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej 
i zwiększenie rentowności 
gospodarstw rolnych

➢ Modernizacja gospodarstw 
rolnych – wspierane inwe-
stycji poprawiających ogólne 
wyniki gospodarstwa rolne-
go prowadzącego zarobkową 
działalność rolniczą.

Inwestycja będzie mogła dotyczyć produkcji pro-
duktów żywnościowych jak i nieżywnościowych,  
a także przygotowania do sprzedaży produktów rol-
nych wytwarzanych w gospodarstwie. Będzie też moż-
liwość wsparcia inwestycji zbiorowych.

Celem działania będzie zwiększenie rentowności  
i konkurencyjności gospodarstw w takich obszarach jak: 

rozwój produkcji prosiąt, •	
rozwój produkcji mleka krowiego,•	
rozwój produkcji bydła mięsnego, •	
przedsięwzięcia związane z racjonalizacją techno-•	
logii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, po-
prawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości 
dodanej produktu. 
Do otrzymania pomocy uprawnione będą gospodar-

stwa, których wielkość ekonomiczna stanowi co najmniej 
równowartość 15 tys. euro, lecz nie więcej niż 100 tys. 
euro. Od zasady tej przewiduje się jednak wyjątki: 

jeśli celem inwestycji będzie prowadzenie działalno-•	
ści w zakresie produkcji prosiąt – do otrzymania po-
mocy uprawnione będą gospodarstwa, których wiel-

kość ekonomiczna stanowi nie mniej niż 15 tys. euro, 
lecz nie więcej niż 500 tys. euro;
jeśli celem inwestycji będzie rozwój•	  produkcji mleka 
krowiego – pomoc może być przyznana:

– jeżeli w gospodarstwie utrzymuje się co najmniej  
25 krów, albo utrzymuje się minimum 15 krów  
i w wyniku realizacji działania, do dnia złożenia 
wniosku o płatność ostateczną, osiągnięty zostanie 
próg co najmniej 25 krów;

– jeżeli w gospodarstwie nie utrzymuje się krów, albo 
utrzymuje się mniej niż 15 krów, a o pomoc ubiegać 
będzie się młody rolnik. Wówczas wielkość ekono-
miczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż rów-
nowartość 15 tys. euro, a w wyniku realizacji opera-
cji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, 
zostanie osiągnięty próg co najmniej 45 krów.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację działań 

nie może przekroczyć:
1 500 000 zł•	  – jeśli celem inwestycji będzie rozwój 
produkcji prosiąt, 
500 000 zł•	  – w przypadku pozostałych celów, przy 
czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z bu-
dową, modernizacją budynków inwentarskich lub 
adaptacją innych istniejących w gospodarstwie bu-
dynków na budynki inwentarskie, nie może przekro-
czyć 200 tys. złotych. 

Beneficjentem działania może być rolnik prowa-
dzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub 
grupa takich rolników. W przypadku rolnika będące-
go jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, o pomoc będzie mogła ubiegać się jedynie 
spółka osobowa. 
➢ Restrukturyzacja małych gospodarstw – wsparcie dla 
gospodarstw rolnych o wielkości ekonomicznej mniej-
szej niż 15 tys. euro. W okresie realizacji biznesplanu ma 
nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
do poziomu co najmniej 15 tys. euro, przy czym wzrost 
ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. 

Pomoc przyznawana w postaci premii, w wysoko-
ści do 60 000 zł, będzie wypłacana w dwóch ratach – 
pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga 
rata w wysokości 20% tej kwoty – zostanie wypłacona 
pod warunkiem prawidłowej realizacji biznesplanu.

Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik będący 
osobą fizyczną, ubezpieczoną na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy  
i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie 
działalność rolniczą. Beneficjent zobowiązany będzie 
do prowadzenia rachunkowości rolnej w gospodar-
stwie – najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji bizne-
splanu i prowadzenia jej co najmniej przez 5 lat od dnia 
wypłaty drugiej raty pomocy. 

O pomoc nie mogą się ubiegać beneficjenci takich 
działań jak: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie 

Jolanta Mocniak
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w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 
2007-2013, oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.
➢ Premie dla młodych rolników – wsparcie dla mło-
dych rolników – w wysokości do 100 000 zł – na rozwój 
przejętego gospodarstwa w kierunku produkcji żywno-
ściowych produktów rolnych, jak i nieżywnościowych 
produktów rolnych, a także przygotowania do sprzeda-
ży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 
Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik, który nie 
ukończył 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifi-
kacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu 
pracy w rolnictwie) i rozpoczyna działalność jako kie-
rujący gospodarstwem rolnym.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie mło-
dego rolnika nie może być mniejsza niż średnia krajowa, 
a w przypadku gospodarstw położonych w wojewódz-
twie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej 
średniej wojewódzkiej, oraz nie większa niż 300 ha. Wiel-
kość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić nie 
mniej niż 20 tys. euro i nie więcej niż 100 tys. euro.

Przynajmniej 70% minimalnej wielkości (średnia 
krajowa / wojewódzka) gospodarstwa powinno stano-
wić własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu wła-
sności rolnej Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu 
terytorialnego.

Beneficjent zobowiązany będzie do:
podlegania •	 ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
jako rolnik i w pełnym zakresie, przez okres co naj-
mniej 1 roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
prowadzenia gospodarstwa rolnego, co najmniej •	
przez 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
rozpoczęcia •	 prowadzenia rachunkowości rolnej – 
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  
o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż w dniu 
rozpoczęcia realizacji biznesplanu, i prowadzenia ra-
chunkowości co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty 
drugiej raty pomocy. 

W efekcie realizacji biznesplanu w gospodarstwie 
musi nastąpić wzrost wartości dodanej brutto o przy-
najmniej 20%. Beneficjent zobowiązany będzie do 
utrzymania tego wyniku co najmniej przez 5 lat licząc 
od dnia wypłaty drugiej raty pomocy (JM).

Priorytet 3. Poprawa organi-
zacji łańcucha żywnościowe-
go i promowanie zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie
➢ Wsparcie dla nowych 
uczestników systemów jako-
ści żywności – wsparcie na 
dostosowanie produkcji do no-
wych warunków, wymaganych 
przez określony system jakości 

(koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu ja-
kości i roczna składka za udział w tym systemie, oraz 
wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami 
systemu), udzielane w okresie pierwszych 5 lat od przy-
stąpienia do systemu jakości. 

Pomoc przyznawana będzie aktywnemu zawodowo 
rolnikowi, który wytwarza produkty rolne lub środ-
ki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi  
w ramach systemu jakości, i który nie otrzymywał tego 
rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego 
lub środka spożywczego w ramach działania „Uczest-
nictwo rolników w systemach jakości żywności” obję-
tego PROW 2007-2013. Maksymalna kwota wsparcia to  
3 000 euro na gospodarstwo na rok.
➢ Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – po-
moc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój 
produktów rolnych na poziomie handlu hurtowego (tj. 
produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Trak-
tatu o funkcjonowaniu UE, z wyłączeniem produktów 
rybnych), przy czym produkt będący wynikiem prze-
twarzania powinien być również produktem rolnym.

Poziom pomocy może wynieść maksymalnie 50% 
kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Mak-
symalna wysokość pomocy przyznana w okresie reali-
zacji Programu jednemu beneficjentowi będzie wynosić 
2 000 000 zł, a wysokość pomocy przyznana na reali-
zację jednej operacji nie będzie mniejsza niż 100 000 zł.
➢ Tworzenie grup i organizacji producentów w sek-
torze rolnym i leśnym – pomoc w formie ryczałtu  
w pierwszych 5 latach funkcjonowania, od dnia reje-
stracji/uznania, przeznaczona dla grup producentów 
rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., na 
podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r., i które 
spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności. 

Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 euro  
w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
➢ Budowa przebudowa, modernizacja lub wyposaże-
nie targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczo-
nego na cele promocji lokalnych produktów i usług. 

Pomoc będzie miała formę refundacji części kosz-
tów kwalifikowalnych tj. kosztów budowy przebudowy 
lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty za-
kupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji 
operacji; koszty ogólne, bezpośrednio związane z przy-
gotowaniem i realizacją operacji.

Beneficjentem może być gmina, powiat lub ich 
związki, a inwestycja musi być realizowana w miej-
scowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców. 
Ponadto beneficjent musi zapewnić, że utworzona in-
frastruktura będzie ogólnodostępna i nie będzie miała 
charakteru komercyjnego.

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFR-
ROW nie może przekroczyć 1 mln zł (maksymalnie 
63,63% kosztów kwalifikowalnych) na beneficjenta  
w okresie realizacji Programu.Barbara Czapla
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➢ Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczone-
go w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wpro-
wadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Pomoc będzie udzielana wyłącznie na ekonomicznie 
uzasadnione inwestycje, mające na celu zapobieganie 
albo bezpośrednie odtworzenie zniszczonego majątku 
produkcyjnego gospodarstwa uszkodzonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof. Wsparcie 
nie może stanowić rekompensaty z tytułu straty docho-
du wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy.
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w środki zapo-
biegawcze, których celem jest ograniczanie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof.

Pomoc, w wysokości do 80% kosztów kwalifikowal-
nych, na materialne lub niematerialne inwestycje zapo-
biegające wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej powodowanych 
przez grad, powódź lub przymrozki wiosenne. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jed-
nemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne  
w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie 
może przekroczyć 300 000 zł.

Beneficjentem może być rolnik lub grupa rolników.
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w odtwarzanie 
gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Pomoc będzie udzielana na materialne lub niema-
terialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 
roślinnej lub zwierzęcej zniszczony przez powódź, hu-
ragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 
2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania 
choroby roślin lub inwazji szkodników.

Pomoc będzie miała formę refundacji do 80% kosz-
tów kwalifikowalnych, a koszt planowanej operacji nie 
będzie mniejszy niż 20 000 zł. Maksymalna wysokość 
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno 
gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW, nie 
może przekroczyć 300 000 zł. 

Beneficjentem może być każdy poszkodowany rol-
nik po spełnieniu określonych warunków. 

Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie 
ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

➢ Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – ukie-
runkowane będzie na zrównoważone gospodarowanie 
nawozami, działania zapobiegające erozji gleb i przyczy-
niające się do ochrony gleb i wód, zachowanie i ochronę 
cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatun-
ków roślin i zwierząt, a także ochronę różnorodności 
krajobrazu, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin i zwierząt. Jednym z podstawowych warunków 
otrzymania wsparcia będzie posiadanie planu działal-
ności rolnośrodowiskowej. Płatności będą przyznawane 

corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania, rolni-
kom którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowią-
zanie w zakresie wybranego pakietu. Płatność stanowić 
będzie całkowitą lub częściową rekompensatę utraco-
nego dochodu i dodatkowych poniesionych kosztów. 
Poddziałanie: Płatności w ramach zobowiązań rolno-
środowiskowo-klimatycznych.

Wsparcie udzielane będzie na następujące pakiety:
1. Rolnictwo zrównoważone polegające na racjonalnym 

stosowaniu nawozów umożliwiającym ograniczenie 
negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz 
stosowaniem prawidłowego doboru i następstwa roślin 
w płodozmianie zapobiegającym ubytkowi zawartości 
substancji organicznej w glebie. Płatność będzie przyzna-
wana tylko do gruntów ornych w wysokości 100% staw-
ki podstawowej – za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha.

2. Ochrona gleb i wód – praktyki agrotechniczne prze-
ciwdziałające erozji glebowej wodnej i wietrznej, utracie 
substancji organicznej i zanieczyszczeniu wód składni-
kami wypłukiwanymi z gleb. Beneficjent zobowiązany 
będzie do stosowania przynajmniej jednej z następują-
cych praktyk agrotechnicznych na danej powierzchni: 
wsiewka poplonowa, międzyplon ozimy lub ściernisko-
wy oraz pasy ochronne trwałych użytków zielonych na 
obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%). 
Pakiet jest działaniem równoważnym do jednej z prak-
tyk zazielenienia, tj. dywersyfikacji upraw. Płatność 
będzie przyznawana tylko do gruntów ornych w wy-
sokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię 
od 0,1 ha do 10 ha; 50% stawki podstawowej – za po-
wierzchnię od 10,1 do 20 ha.

3. Zachowanie i reintrodukacja sadów tradycyjnych 
odmian drzew owocowych – działanie służące zacho-
waniu i odtworzeniu sadów dawnych odmian i gatun-
ków drzew owocowych. Płatność będzie przyznawana 
tylko do sadów, w wysokości 100% stawki podstawo-
wej – za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha; 50% staw-
ki podstawowej – za powierzchnię od 10,1 do 20 ha.  
W przypadku reintrodukcji sadów tradycyjnych płat-
ność przyznawana będzie tylko do sadów o powierzch-
ni nie większej niż 1 ha, z liczbą drzew spełniających 
kryteria ilościowe i jakościowe.

4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na ob-
szarach Natura 2000. Płatność przyznawana będzie 
do trwałych użytków zielonych na obszarach Natu-
ra 2000, w wysokości 100% stawki podstawowej – za 
powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha; 50% stawki podsta-
wowej – za powierzchnię od 10,1 do 20 ha. Wysokość 
wsparcia (stawka płatności) w ramach pakietu uza-
leżniona będzie od występowania gatunków ptaków 
(określonych w przepisach krajowych dotyczących 
działania), których siedliska są chronione poprzez 
odpowiednie użytkowanie na OSO, i typu siedliska 
(zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki 
selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki 
wilgotne, półnaturalne łąki świeże, torfowiska).
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5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 – dzia-
łania służące utrzymaniu, bądź przywróceniu, właści-
wego stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych 
użytkowanych rolniczo, będących przedmiotami 
ochrony na obszarach Natura 2000 i siedlisk wybra-
nych gatunków ptaków na tych obszarach. Pakiet 
ukierunkowany jest na ograniczanie nawożenia, sto-
sowanie odpowiednich liczby i terminów wykonywa-
nych pokosów lub intensywności wypasu na trwałych 
użytkach zielonych cennych przyrodniczo, znajdują-
cych się poza obszarami Natura 2000, użytkowanych 
jako łąki, pastwiska. Płatność przyznawana będzie do 
trwałych użytków zielonych. Kwota i wielkość wspar-
cia jak w pakiecie 4.
Poddziałanie: Wsparcie ochrony i zrównoważone-
go użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych  
w rolnictwie – będzie udzielane na zachowanie lokal-
nych odmian roślin uprawnych oraz ochronę szczegól-
nie cennych ras zwierząt gospodarskich, w przypadku 
których niska lub malejąca liczebność stwarza zagroże-
nie ich wyginięcia, na następujące pakiety:
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych ro-

ślin w rolnictwie. Pakiet skierowany jest do rolników, 
którzy czynnie uczestniczą w ochronie i doskonaleniu 
lokalnych tzn. miejscowych lub starych, zaniechanych 
w uprawach odmian gatunków roślin uprawnych,  
a także gatunków roślin uprawnych obecnie zagro-
żonych erozją genetyczną. Płatność będzie przyzna-
wana w wysokości 100% stawki podstawowej – za 
powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha; 50% stawki podsta-
wowej – za powierzchnię od 10,1 do 20 ha. Maksymal-
na powierzchnia dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych nie może przekroczyć 5 ha.

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie. Pakiet ma na celu ochronę 
szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwie-
rząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), 
w przypadku których niska lub malejąca liczebność 
zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wygi-
nięcia. Płatność przyznawana jest do zwierząt. Wyso-
kość wsparcia w ramach pakietu będzie uzależniona 
od posiadanych przez rolnika ras zwierząt gospodar-
skich uczestniczących w programach ochrony.

➢ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalny-
mi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – wspar-
cie finansowe dla rolników prowadzących działalność 
rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach  
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególny-
mi ograniczeniami (obszary ONW), które zostały wy-
znaczone zgodnie z art. 32 rozporządzenia EFRROW. 
Pomoc udzielana będzie w ramach poddziałań:

płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),•	
płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny),•	
płatności dla obszarów specyficznych, (ONW typ •	
specyficzny).

Wsparcie przyznawane będzie w formie rocznej 
płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stano-
wiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW 
oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.
➢ Rolnictwo ekologiczne – wspieranie dobrowolnych 
zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać 
lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologiczne-
go określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. Wszystkie uprawy deklaro-
wane do wsparcia finansowego w ramach Rolnictwa 
ekologicznego podlegają kontroli upoważnionych przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi jednostek certyfikują-
cych zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr834/2007. 
W ramach poddziałania: Płatności w okresie kon-
wersji na rolnictwo ekologiczne wyodrębnione zostaną 
następujące pakiety:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
Pakiet 5. Uprawy paszowe w okresie konwersji.
W ramach poddziałania: Płatności w celu utrzyma-
nia rolnictwa ekologicznego zostaną wyodrębnione na-
stępujące pakiety:

Pakiet 6. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
Pakiet 7. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
Pakiet 8. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
Pakiet 9. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
Pakiet 10. Uprawy paszowe po okresie konwersji.

Dla Rolnictwa ekologicznego obowiązuje limit po-
wierzchniowy 30 ha w odniesieniu do całkowitej po-
wierzchni, która może być wspierana w ramach go-
spodarstwa rolnego. W zależności od wybranego pa-
kietu stosuje się również progi degresywności i limity 
powierzchniowe.
➢ Scalanie gruntów – pomoc udzielana na inwesty-
cje poprawiające strukturę obszarową gospodarstw 
rolnych i gruntów leśnych, pozwalające na racjonalne 
ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie gra-
nic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji 
wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Podczas scalania 
gruntów projektuje się nowy układ komunikacyjny 
wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odle-
głość między siedliskiem i działkami uprawowymi.  
W wyniku przeprowadzenia procesu scalenia uzyskuje 
się poprawę efektywności gospodarowania m.in. po-
przez obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie: na-
kładów pracy, czasu przejazdów i zużycia paliwa. 

Beneficjentami wsparcia mogą być starosta, jed-
nostka organizacyjna przekazana samorządowi woje-
wództwa, lub jednostka utworzona przez ten samorząd 
do realizacji zadań scaleniowo-wymiennych (BCz). 
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Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodaro-
wania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i oporną na zmianę klimatu w sek-
torach: rolnym, spożywczym i leśnym.

➢ Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.
Pomoc będzie przyznawana w formie ryczałtu na 1 ha: 
jednorazowo za założenie uprawy leśnej bądź •	
dolesienie; 
maksymalnie przez 12 lat od zalesienia za pielęgnację  •	
i utracone dochody w porównaniu do produkcji rolnej. 

Do kosztów kwalifikowalnych należeć będą koszty 
zakupu materiału sadzeniowego; sadzenia i inne nie-
zbędne koszty bezpośrednio związane z zalesianiem 
bądź dolesianiem; poprawek w drugim roku po posa-
dzeniu; ewentualnego ogrodzenia zalesień oraz grun-
tów pokrytych sukcesją naturalną; utrzymania, ochro-
ny i pielęgnacji gruntów objętych wsparciem na zale-
sianie oraz gruntów pokrytych samosiewem w wyniku 
sukcesji naturalnej; utraconych dochodów w porówna-
niu do produkcji rolnej. 

Beneficjentami mogą być rolnicy – właściciele grun-
tów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłą-
czeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa  
w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym wła-
sność Skarbu Państwa; jednostki samorządu terytorial-
nego będące właścicielami gruntów rolnych oraz grun-
tów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia. 

Warunkiem uzyskania pomocy na zalesianie będzie 
spełnienie określonych wymogów, między innymi: 

tworzenie zalesień, ich pielęgnacja i ochrona zgodnie •	
z planem zalesienia określającym w szczególności: 
skład gatunkowy zalesień oraz metodę i sposób sa-
dzenia, jak również pochodzenie materiału sadzenio-
wego przy uwzględnieniu specyficznych warunków 
środowiskowych i klimatycznych danego obszaru; 
minimalna powierzchnia zalesienia będzie wynosić •	
co najmniej 0,1 ha; 
maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą •	
w okresie programowania 2014-2020 przez jednego 
beneficjenta nie będzie większa niż 20 ha (LCh). 

Priorytet 6. Zwiększanie włączenia społecznego, 
ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju go-
spodarczego na obszarach wiejskich

➢ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Pomoc przyznawana będzie w postaci premii w wy-
sokości do 100 000 zł, w związku z rozpoczynaniem 
prowadzenia działalności pozarolniczej. Do kosztów 
kwalifikowalnych zaliczane będą m.in. koszty budowy 
lub modernizacji obiektów budowlanych, zakup lub 

instalacja nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego,  
w którym pracuje wnioskodawca, nie może przekroczyć 
15 tys. euro, a gospodarstwo musi być zlokalizowane 
poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym. Bene-
ficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna ubezpie-
czona na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik 
deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej. 

➢ Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolni-
czych – wsparcie działalności gospodarczej dotyczącej 
świadczenia usług rolniczych. Realizacja działania two-
rzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodar-
czej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając 
się tym samym do zrównoważonego rozwoju społecz-
no-gospodarczego obszarów wiejskich. 

Beneficjentem może zostać: osoba fizyczna, osoba 
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, prowadząca działalność gospodar-
czą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe 
przedsiębiorstwo, przez co najmniej 2 lata przed złoże-
niem wniosku o przyznanie pomocy.

Planowane operacje muszą mieć uzasadnienie eko-
nomicznie, a beneficjent zobowiązany będzie do pro-
wadzenia ewidencji świadczonych usług rolniczych.

Maksymalna wysokość wsparcia to 50% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji w okresie realizacji Pro-
gramu, kwota pomocy dla jednego beneficjenta nie 
może przekroczyć 500 000 zł.

Podmioty, które skorzystały ze wsparcia finan-
sowego w ramach takich działań jak „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013, nie mogą 
ubiegać się o pomoc.

➢ Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na ob-
szarach wiejskich, w zakresie:

1. Odnowy wsi poprzez budowę, przebudowę, mo-
dernizację lub wyposażenie obiektów pełniących funk-
cje społeczne i kulturalne, rewitalizację lub odnawianie 
obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kultu-
rowego lub historycznego; kształtowanie przestrzeni 
publicznej; zakup obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie, w tym bu-
dynków będących zabytkami z przeznaczeniem na cele 
publiczne; odnawianie, eksponowanie lub konserwację 
lokalnych pomników historycznych, budynków będą-
cych zabytkami lub miejsc pamięci.

Potencjalnym beneficjentem może być gmina, in-
stytucja kultury, dla której organizatorem jest jednost-
ka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek 
wyznaniowy.
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2. Tworzenia, modernizacji lub rozbudowy dróg lo-
kalnych. Beneficjentem wsparcia może zostać gmina, 
powiat lub ich związki
➢ LEADER – realizacja działania będzie kontynu-

acją wsparcia oferowanego w okresie 2007-2013 oraz  
w ograniczonym zakresie w okresie 2004-2006. 

LEADER będzie realizowany na obszarach wiej-
skich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, 
z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 20 tys. Jedna LSR będzie realizowana na 
obszarze zamieszkanym przez minimum 30 tys. miesz-
kańców i maksimum 150 tys. mieszkańców i obejmo-
wać będzie obszar przynajmniej 2 gmin.

LGD zobowiązana będzie do przygotowania planu 
komunikacyjnego określającego m.in. metody współ-
pracy ze społecznością lokalną, wskazanie konkret-
nych grup docelowych, cele i efekty oraz powiązanie  
z celami i wskaźnikami LSR. LGD będzie miała możli-
wość realizacji projektów: „własnych” tj. samodzielnie 
jako beneficjent przy zapewnieniu konkurencyjnego 
wyboru projektów, oraz „parasolowych”. Maksymal-
ny udział wsparcia dla LGD (koszty bieżące, akty-
wizacja, projekty własne, projekty parasolowe oraz 
przygotowanie i realizacja projektów współpracy) nie 
może przekraczać 50% całości wsparcia kierowanego 
na daną LSR (JM).

* * *
Obecna wersja PROW zawiera też plan finansowy 

wydatków na poszczególne działania. To efekt tego, 
że Parlament Europejski formalnie zatwierdził unijny 
wieloletni budżet, także w części dotyczącej Wspólnej 
Polityki Rolnej. Pieniądze przeznaczone na PROW zo-
stały już rozdzielone na poszczególne działania. 

Na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym 
zaplanowano kwotę 620 mln euro, na wsparcie mło-
dych rolników – 700 mln euro, na restrukturyzacje 
małych gospodarstw – 450 mln euro, na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej – 450 mln euro, na rozwój 
przedsiębiorczości na wsi – 100 mln euro, na budowę 
targowisk – także 100 mln euro. Zwiększone zostały  
z 580 do 700 mln euro środki na rolnictwo ekolo-
giczne. Kontynuowane będzie wsparcie dla obszarów  
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, na ten 
cel przewidziano 2,3 mld euro. Na inwestycje w gospo-
darstwach rolnych trafi w ciągu najbliższych siedmiu 
lat 2,8 mld euro wobec 2,2 mld euro w obecnej per-
spektywie. Na inwestycje w produkcję prosiąt rolnik 
będzie mógł dostać do 1,5 mln zł, na rozwój produkcji 
mleka – do 500 tys. zł, na rozwój produkcji bydła mię-
snego – także 500 tys. zł. 

Na pozostałe projekty zwiększające konkurencyj-
ność rolnictwa – do 200 tys. Resort rolnictwa zdecy-
dował się na zmniejszenie kwoty na te inwestycje do 

200 tys. zł na podstawie wyliczeń wykorzystania środ-
ków PROW 2007-2013. Okazało się, że średnia kwota 
przeznaczana na modernizację gospodarstwa wynosi 
150 tys. zł, a rolnicy najczęściej wnioskowali o 120-140 
tys. zł. Natomiast planowane zmniejszenie pomocy 
dla przetwórstwa z 20 do 2 mln euro wynika głównie  
z braku środków. Ministerstwu zależy, by z tego dzia-
łania skorzystało jak najwięcej beneficjentów. Zwięk-
szona została kwota dla pomocy dla młodych rolników  
z 70 do 100 tys. zł na gospodarstwo. Małe gospodar-
stwa, których produkcja nie przekracza 15 tys. euro 
będą mogły ubiegać się o pomoc do 60 tys. zł.

Jedna z bardziej istotnych zmian w PROW to ogra-
niczenie pomocy dla dużych gospodarstw. Z dotacji na 
inwestycje będą w praktyce wykluczeni ci rolnicy, któ-
rzy ze sprzedaży swoich produktów osiągają przycho-
dy przekraczające 100 tys. euro rocznie (czyli obecnie 
około 420 tys. zł). Pomoc ma trafiać przede wszystkim 
do średnich gospodarstw, odrębne wsparcie – 450 mln 
euro – ma być przeznaczone na restrukturyzację ma-
łych gospodarstw. 

Część ekspertów podważa taki podział funduszy, 
obawiają się, że wsparcie unijne utracą najbardziej pro-
duktywne gospodarstwa, które dostarczają na rynek 
większość żywności. Resort rolnictwa tłumaczy, że 
taka zmiana priorytetów jest potrzebna, gdyż trzeba 
pomagać właścicielom małych i średnich gospodarstw, 
którym brakuje potencjału rozwojowego.

Podsumowując, z dokumentów obecnie dostępnych 
wywnioskować można, że głośno zapowiadana trans-
formacja w zasadach kreowania WPR UE zredukowana 
została do kosmetycznych zmian w zasadach realizacji 
dotychczasowych programów. Z informacji ważnych 
dla małopolskich rolników podkreślić należy zwięk-
szenie nakładów finansowych na scalanie gruntów 
oraz likwidację tak popularnego działania jak „Renty 
strukturalne”. 

Konsultacje II wersji projektu PROW zakończyły 
sie 14 lutego br., natomiast do 10 kwietnia resort rol-
nictwa chce zakończyć pracę, i po przyjęciu przez Radę 
Ministrów, przesłać projekt do akceptacji Komisji Eu-
ropejskiej, tak by jak najszybciej rozpocząć realizację 
Programu. Do tej pory ministerstwo rolnictwa otrzy-
mało około 800 opinii: 200 gdy konsultowano „Wstęp-
ny zarys PROW 2014-2020”, a 600 dotarło do resortu 
w trakcie prac nad pierwszym projektem Programu 
(LCh). 

Opracowano na podstawie:
Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

opublikowanego przez MRiRW w dniu 24 stycznia 2014 r.

* * * * *

* * * * * * * * * *
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Moim zdaniem...

Ryszard Czaicki

Miało być więcej, prościej 
i sprawiedliwiej – z takimi 
oczekiwaniami czytaliśmy do-
kumenty związane z nowym 
PROW na lata 2014-2020. Dzi-
siaj możemy powiedzieć już 
trochę więcej o konkretach, 
a więc: po pierwsze miało być 
więcej i rzeczywiście będzie 
więcej w dopłatach obszaro-

wych w porównaniu do tego co mieliśmy dotychczas, 
lecz w II filarze będzie znacznie mniej. Niepokoją nas 
niekorzystne zmiany dotyczące płatności bezpośred-
nich w 2014 r. Pozbawienie rolników uzupełniającej 
płatności krajowej tzw. UPO i płatności zwierzęcej, 
jest bardzo krzywdzące i niezrozumiałe. Proponowa-
na podwyższona stawka jednolitej płatności obszaro-
wej na 2014 rok nie pokryje łącznej kwoty przyzna-
wanych dopłat w 2013 roku. Według ministerstwa 
rolnictwa utratę tych płatności ma zrekompenaować 
brak modulacji oraz objęcie płatnościami – w ramach 
dopłat bezpośrednich – gruntów oznaczonych kodem 
DR-10 (nie utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej 
w dniu 30.06.2003 r., które dotychczas nie kwalifiko-
wały się do wsparcia. Czy jednak rzeczywiście wpro-
wadzone w ustawie o płatnościach zmiany nie wpłyną 
negatywnie na budżety gospodarstw?

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach nie 
będzie już przejściowego wsparcia krajowego (płat-
ności uzupełniających). Gdyby liczyć tylko pieniądze, 
które otrzymujemy na PROW 2014-2020 z UE, to tych 
pieniędzy jest mniej niż było w poprzedniej edycji. Całe 
szczęście, że budżet państwa obiecuje dopłacić i przesu-
nąć środki z polityki spójności, i w sumie rzeczywiście 
na PROW ma być więcej, tylko czy te pieniądze z poli-
tyki spójności na pewno trafią na obszary wiejskie?

Czy propozycje rozwiązań działań w PROW za-
pewniają sprawiedliwy podział przyznanych środ-
ków? Według mnie, daleko tym propozycjom do 
sprawiedliwości... Przede wszystkim wprowadzenie 
nowego wskaźnika oceny efektywności gospodar-
stwa, jakim jest wskaźnik standardowej produkcji, 
dzieli Polskę na cztery regiony, przyjmując wskaźniki, 
które często wykluczają z programów rolników wo-
jewództwa małopolskiego. Przyjęte wielkości, jako 
kryteria uczestnictwa w programach są wygórowane 
i dużo trudniejsze niż PROW 2007-2013. dotyczy to 
modernizacji gospodarstw, młodych rolników, re-
strukturyzacji małych gospodarstw, działań związa-
nych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na wsi 

oraz wielkości stada podstawowego krów mlecznych. 
Analizując algorytmy resortu rolnictwa, na podstawie 
których przyznano kwoty na działania w poszczegól-
nych województwach wyliczyliśmy, że z pomocy na 
cztery podstawowe działania, o których mowa powy-
żej, w Małopolsce skorzysta tylko 8 tys. gospodarstw. 
Jest to zaledwie 4% gospodarstw, o powierzchni po-
wyżej 1 ha, których mamy w naszym województwie 
180 tys. Co o tych programach mogą mówić pozostali 
rolnicy, którzy z różnych względów z nich nie skorzy-
stają? Gdzie tu sprawiedliwość? 

Miało być prościej, a jak zwykle jest bardziej 
skomplikowanie. Zapowiadany obowiązek książek 
rachunkowości rolnej spowoduje, że będziemy mu-
sieli szkolić ludzi, którzy te książki poprowadzą. 
Prowadzenie ksiąg rachunkowości rolnej wynika 
nie tylko z obowiązków zapisanych w projektach, ale 
przede wszystkim z konieczności określenia warto-
ści dodanej, którą trzeba udowodnić, że wystąpiła  
i osiągnęła określone parametry.

Gdy się czyta pierwsze rozdziały PROW dotyczące 
doradztwa i szkoleń ma się wrażenie, że stanowią one 
najważniejszą i najistotniejszą częścią programu. Ilość 
pieniędzy przeznaczonych na te działania, oraz pro-
gram współpracy, pomoc techniczna jest bardzo duża, 
a przyjęte kryteria wręcz z góry określają kto będzie 
ich beneficjentem. 

Mam nadzieję, że ostatnie konsultacje, które będą 
przeprowadzane na przełomie lutego i marca spowo-
dują, że zespoły naukowców będących ciałami dorad-
czymi w MRiRW oraz urzędnicy ministerialni pójdą 
po rozum do głowy i popatrzą szerzej na problemy 
z jakimi borykają się rolnicy – właściciele 180 tys. 
gospodarstw w Małopolsce i niemal 1,6 mln gospo-
darstw w całej Polsce – tak, aby procedury wymagane 
przy realizacji nowego PROW dały szansę producen-
tom rolnym na otrzymanie więcej pieniędzy w sposób 
sprawiedliwy i prosty.

* * * * * * * * * *
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Rynek zbóż
Po żniwach w 2013 r. na 

rynku zbóż nastąpiło wyraź-
ne obniżenie cen skupowych. 
Wielu rolników, którzy zauro-
czeni wysokimi cenami zbóż 
w latach ubiegłych, zdecydo-
wało się zainwestować w ich 
produkcję kupując maszyny 
lub rozbudowując bazę ma-
gazynową, liczyło na szybki 

zwrot poniesionych kosztów. Wizja ta uległa załama-
niu w okresie tegorocznych żniw. Pomimo niezbyt ko-
rzystnych warunków pogodowych w naszym regionie 
(wiosenne podtopienia i późniejsze fale upałów po-
wodujących suszę) ceny skupowe zbóż uległy znacz-
nej redukcji. Rolnicy specjalizujący się w uprawie zbóż  
i prowadzący w swoim gospodarstwie rachunkowość 
oceniają, że ubiegłoroczne dochody gospodarstwa są 
o ok. 40–45% mniejsze niż w rekordowym pod tym 
względem 2012 r. Według wynikowego szacunku GUS, 
w 2013 r. w Polsce zebrano 28,4 mln ton zbóż, tj. o 0,6% 
mniej niż w poprzednim roku. Produkcja zbóż jarych 
zmalała o 30,1%, co prawie zostało skompensowane 
27,9% wzrostem produkcji ozimin. Ratunkiem dla rynku 
zbóż może być zwiększone zainteresowanie importem 
zboża, sygnalizowanym przez Meksyk i Chiny. Należy 

jednak pamiętać, że głównym partnerem handlowym 
tych krajów wciąż pozostają Stany Zjednoczone i to one, 
a nie Unia Europejska, wyeksportują najwięcej zboża.

Nieco inaczej wyglądała sytuacja na rynkach lo-
kalnych. Ceny targowiskowe podstawowych zbóż były 
niewiele niższe niż ceny uzyskiwane rok wcześniej. 
Skala transakcji przeprowadzanych na tych rynkach 
jest jednak zbyt mała, aby zainteresować kontrahentów 
posiadających znaczne zapasy ziarna.

Rynek trzody chlewnej i wieprzowiny

Ocena ekonomiczna warunków produkcji w gospodarstwach rolnych w 2013 r.
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W pierwszych trzech kwartałach 2013 r. sytuacja ho-
dowców trzody chlewnej, pomimo stabilnych cen skupu 
żywca, nadal była bardzo skomplikowana. Główny wpływ 
na brak rentowności tej ważnej dla małopolski gałęzi 
chowu miały oczywiście wysokie ceny zbóż, a co za tym 
idzie wysokie ceny pasz przemysłowych używanych do 
tuczu. Nadal obserwowany jest proces likwidacji hodowli 
i zmniejszania pogłowia trzody w Polsce. Spadki cen zbóż 
obserwowane w okresie jesiennym nie mają jeszcze od-
bicia w cenie pasz dostępnych na rynku. Zresztą ewentu-
alna odbudowa poziomu hodowli jest procesem długo-
trwałym, a do jej rozpoczęcia niezbędna jest długofalo-
wa i stała poprawa ekonomicznej opłacalności hodowli 
trzody. Na chwilę obecną żaden rolnik nie zdecyduje się 
bowiem wznowić produkcji nie mając pewności uzyskania 
z niej pozytywnego wyniku finansowego (MS).
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Utrzymujący się spadek po-
głowia trzody, do ok. 11,1 mln 
sztuk (spadek o 3,9% w porów-
naniu do 2012 r.), oraz spadek 
krajowej produkcji wieprzo-
winy, do ok. 1,7 mln ton,  
a przy tym wzrost importu 
mięsa wieprzowego w 2012 r., 
który wyniósł 576 tys. ton, wo-
bec eksportu na poziomie ok. 
362 tys. ton, może przyczynić 

się do tego, że Polska stanie się znaczącym importe-
rem prosiąt i wieprzowiny. Do tej sytuacji przyczynia 
się również niska konkurencyjność produkcji wynika-
jąca z małej efektywności ekonomicznej co z kolei jest 
efektem silnego rozdrobnienia gospodarstw. Porównu-
jąc strukturę pogłowia trzody chlewnej do roku 2012, 
zmniejszył się udział prosiąt i trzody chlewnej na chów 
o wadze 50 kg i więcej (w tym macior), wzrósł natomiast 
udział warchlaków o wadze od 20 do 50 kg oraz trzody 
chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej. Do spadku li-
czebności loch prośnych mogły przyczynić się również 
przepisy dotyczące grupowego utrzymania tych zwie-
rząt określone przez Dyrektywę Rady 2008/120/WE  
z dnia 18 grudnia 2008 r., których ostateczny termin 
wdrożenia w UE upłynął 1 stycznia 2013 r. 

Handel polskim mięsem wieprzowym i jego produk-
tami jest w dużym stopniu uzależniony od fazy cyklu 
produkcji wieprzowiny, a także od ceny żywca i kursu 
złotego względem euro. Aby zatrzymać dalszy spadek 
pogłowia musi wzrosnąć opłacalność tego sektora pro-
dukcji zwierzęcej. O opłacalności produkcji w dużym 
stopniu decydują relacje ceny skupu żywca do ceny pasz 
lub zbóż. Spadek cen zbóż i pasz musiałby osiągnąć po-
ziom 25-30% aby poprawić opłacalność chowu. 

Jeśli chodzi o kształtowanie się cen na rynku trzo-
dy chlewnej i wieprzowiny w Polsce w roku 2013, to 
do końca września notowano rekordowo wysokie ceny 
trzody, na co wpłynęła przede wszystkim wysoka dy-
namika wzrostu eksportu (19%) na rynku wieprzowiny. 
Wysokie ceny w pierwszej połowie roku nie utrzymały 
się ze względu na kumulację czynników wywierających 
wpływ na spadki (m.in. sezonowy wzrost produkcji, 
spadek cen pasz). Początek III kwartału 2013 r. przy-
niósł niestety pogorszenie nastrojów na rynku, zarówno 
w kraju jak i w całej Unii Europejskiej, co zaowocowało 
spadkami cen skupu trzody chlewnej. W październiku 
średnia cena skupu trzody chlewnej wynosiła 5,73 zł/kg 
(o 3,4% mniej niż przed rokiem), natomiast w listopa-
dzie ukształtowała się na poziomie 5,47 zł/kg (o 4,4% 
mniej niż w listopadzie 2012 r.). Wraz z nadejściem 
grudnia spadki cen skupu trzody chlewnej pogłębiły 
się osiągając poziom 5,30 zł/kg. Przeciętna cena żywca 
wieprzowego w III kwartale ukształtowała się na po-
ziomie 5,91 zł/kg (o 11% mniej niż w II kwartale ub.r.). 
Pod koniec 2013 r. ceny ukształtowały się w przedziale 
5,42–5,56 zł/kg. Odwrócenie dynamiki cenowej skupu 

Rynek żywca wołowego i mięsa wołowego
Jak podaje GUS w czerwcu 2013 r. pogłowie bydła 

liczyło 5 860,8 tys. sztuk, wykazując wzrost w skali 
roku o 1,5%. Wzrost pogłowia bydła ogółem wynikał 
ze zwiększenia stanów cieląt w wieku poniżej 1 roku  
(o 8%) oraz pogłowia młodego bydła w wieku 1–2 lat  
(o 5,8%), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 3,8% po-
pulacji bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej. 

W roku 2013 zanotowano wzrost eksportu na co 
wpłynęły konkurencyjne ceny krajowej wołowiny.  
W okresie od stycznia do października z Polski wy-
eksportowano 291 tys. ton żywca, mięsa oraz przetwo-
rów wołowych i cielęcych co stanowiło wzrost o 3%  
w porównaniu do roku 2012. Jednocześnie w ubiegłym 
roku sprowadzono o 4 tys. ton więcej produktów wo-
łowych i cielęcych (łącznie sprowadzono 23 tys. ton). 
Zaobserwowany wzrost importu był w dużej mierze 
wynikiem zwiększonego przywozu bydła do Polski 
(wyniósł on 57 tys. szt. co stanowi o 70% więcej niż 
w 2012 r.). Wydaje się, że powyższe czynniki podażo-
we, wskazujące na mniejszą dostępność wołowiny na 
rynku UE, będą wpływać na utrzymywanie się cen 
wołowiny na stosunkowo wysokim poziomie. Jednak 
wraz ze wzrostem produkcji ceny mogą się nieznacznie 
obniżyć. Czynnikiem wspierającym branże może być 
prognozowany wzrost konsumpcji wołowiny, która  
w roku 2013 wyniosła w UE 10,5 kg/1 mieszkańca , na 
co wpływać ma poprawa sytuacji ekonomicznej w UE.
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trzody w ostatnim kwartale nie poniosło za sobą zwyżki 
cen targowiskowych żyta i jęczmienia, choć ceny zbóż  
w punktach skupu rosły w tym czasie. W IV kwartale 
uległy pogorszeniu relacje cenowe trzody do targowi-
skowych cen żyta i jęczmienia. Jednocześnie stosunek 
cen trzoda chlewna – żyto był szerszy niż w analogicz-
nym okresie 2012 r., ale w przypadku relacji trzoda – 
jęczmień ceny powróciły do poziomu sprzed roku.
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Rynek drobiu 
Średnia rentowność chowu kurcząt w roku 2013 po-

gorszyła się – relacja cen żywiec / pasza spadła z 2,72 
w 2012 r. do poziomu 2,63 w roku ubiegłym.

Spadek cen skupu kurcząt pod koniec roku przyczy-
nił się do pogorszenia opłacalności chowu. W porów-
naniu do 2012 r. średnie ceny mieszanek pasz w 2013 r. 
roku były wyższe o 2,7%. Drożejącym paszom towarzy-
szyły stosunkowo wysokie ceny skupu żywca drobio-
wego (przeciętnie o 1,1% wyższe niż w 2012 r.), jednak 
nie rekompensowały one wzrostu cen pasz. Wysoka na-
tomiast jest opłacalność chowu indyków, gdzie relacja 
cen żywiec / pasza w listopadzie 2013 r wyniosła 4,30,  
a więc znacznie powyżej progu rentowności, choć na 
poziomie mniejszym niż w październiku. Pomimo tego, 
że w grudniu odnotowano spadek cen skupu indyków, 
co wpłynęło na nieznaczne pogorszenie rentowności, 
to i tak w przekroju całego roku ceny skupu indyków 
były o 7,7% wyższe niż w roku ubiegłym (JK).

Rynek mleka
Od początku 2013 r. na krajowym rynku mleka no-

towany był dynamiczny wzrost cen skupu. Jak poda-
je GUS w listopadzie 2013 r. ceny surowca osiągnęły 
rekordowo wysoki poziom 150,03 zł/hl i były większe 
o ponad 23% niż w analogicznym okresie w 2012 r. 
Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w woj. lubuskim 
– 158,28 zł/hl i zachodniopomorskim – 157,68 zł/hl, 
najmniej płacono w woj. małopolskim – 132,43 zł/hl  
i podkarpackim – 136,35 zł/hl. 

Z danych GUS wynika również, że łącznie w miesią-
cach styczeń – listopad 2013 r. do podmiotów skupują-
cych dostarczono 8,8 mld litrów mleka, a zatem o 0,2% 
więcej niż w tym samym okresie 2012 r. Tylko w grud-
niu ilość mleka dostarczona do podmiotów skupujących 

wyniosła ok. 828,3 mln kg i było to o ok. 6,2% więcej niż 
w grudniu poprzedniego roku kwotowego.

Ciekawie przedstawia się, w chwili obecnej, sytuacja na 
rynku mleka. Rolnicy – hodowcy bydła mlecznego otrzy-
mują wysokie ceny za wyprodukowany surowiec. Okres 
ostatniego roku to czas, w którym średnia cena mleka 
surowego przekraczała kolejne granice i osiągała po-
ziom niespotykany dotychczas. Największe wzrosty cen 
zauważyć można było w sierpniu. Obecnie średnia cena 
mleka surowego w skupie kształtuje się na poziomie 1,35 
– 1,50 l mleka. Zdarzają się również przypadki, gdy za-
kłady zainteresowane pozyskaniem nowych dostawców 
oferują rolnikom, gwarantującym odpowiednie poziomy 
dostaw, stawki oscylujące w granicach 2 zł/l. Z prognoz 
Komisji Europejskiej oraz krajowych ekspertów wynika, 
że wzrost cen mleka, choć znacznie wolniejszy niż do tej 
pory, utrzyma się mniej więcej do czerwca 2014 r.* Ta do-
bra prognoza dla producentów niesie jednak za sobą za-
grożenie dalszym wzrostem cen przetworów mlecznych, 
co w dłuższej perspektywie skutkować może zmniejsze-
niem popytu na te produkty. Niejasna jest natomiast 
przyszłość branży mleczarskiej w kontekście zaprzestania 
kwotowania produkcji mleka w 2015 r. 

Przypomnijmy, że system kwotowania produkcji mleka 
w Unii Europejskiej wprowadzony został na przełomie lat 
70 i 80. Jego zadaniem było zatrzymanie rosnącej gwał-
townie nadprodukcji mleka i ustabilizowanie dochodów 
rolników – hodowców bydła mlecznego – przy ograni-
czeniu wielkości produkcji. Planowane na kwiecień przy-
szłego roku zniesienie tych ograniczeń może spowodo-
wać rozwój sytuacji w dwóch kierunkach: albo nastąpi 
załamanie cen skupu, które w naturalny sposób zaha-
muje gwałtowny rozwój hodowli a co gorsza spowoduje 
również wypieranie z rynku gospodarstw drobnych, do-
starczających niewielkie ilości mleka na korzyść wielkich 
„ferm mlecznych” albo, w przypadku utrzymania wyso-
kich cen skupu surowca nastąpi próba zwiększania pro-
dukcji, co po pewnym czasie musi skutkować pojawie-
niem się zjawiska nadpodaży mleka na rynku. Efektem 
tego działania będzie oczywiście spadek cen skupowych 
i fala kolejnych likwidacji hodowli. Wprawdzie eksperci** 
z branży mleczarskiej przewidują możliwość pozyskania 
nowych, niezagospodarowanych dotychczas rynków 
zbytu, szczególnie w krajach azjatyckich i Chinach, lecz 
obawiać się należy, że koszty produkcji i przetwórstwa 
mleka w bogatych krajach europejskich będą w negatyw-
ny sposób oddziaływać na rentowność eksportu. Oba te 
scenariusze rysują przed polskim mleczarstwem wizję 
ciężkiej przyszłości, poprzedzonej przynajmniej kilkoma 
latami trudnych zmian mających na celu dostosowanie 
jej do nowej rzeczywistości. Istnieje również obawa,  
że dużą część kosztów związanych z tym dostosowaniem 
poniosą rolnicy hodujący bydło mleczne w regionach 
gdzie produkcja oparta jest na gospodarstwach małych 
i średnich, gdyż to oni jako pierwsi nie wytrzymają kon-
kurencji ze strony dużych producentów. Mam tu na myśli 
oczywiście również hodowców z Małopolski (MS).

Rynek mięsa wołowego przeżywał w roku ubie-
głym okres względnej stabilizacji. Ceny bydła rzeźne-
go kształtowały się na poziomie 5,80–6,70 zł. Wahania 
cen skupu związane były głównie ze stałymi elementa-
mi jakimi są wzmożone zapotrzebowanie na surowiec 
w okresie wiosennym i przedświątecznym, choć obser-
wowany jest trend stałego obniżania ceny skupowej.  
W porównaniu do cen europejskich nasza wołowina na-
dal utrzymuje swój konkurencyjny poziom. Martwi jed-
nak fakt pojawiania się na rynku coraz większej ilości wo-
łowiny pochodzącej z importu. Hodowcy bydła rzeźnego 
z niepokojem obserwują sytuację na rynku, ponieważ 
ich zyski w dużej mierze pochłaniał dotychczas wysoki 
koszt zakupu pasz przemysłowych. Specyfika produkcji 
bydła rzeźnego, tj. długi okres odchowu i znaczne jego 
koszty, powodują niepewność co do dalszego rozwoju 
gospodarstw hodowlanych. Rolnicy boją się powtórki  
z przed kilku lat gdy, pomimo rosnących kosztów produk-
cji, załamanie cen zbytu na rynku spowodowało kłopoty 
ekonomiczne wielu gospodarstw (MS).
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Produkcja warzyw gruntowych, ziemniaków i owoców w 2013 r.
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Po 9 miesiącach stopień wykorzystania kwot indy-
widualnych przysługujących dostawcom hurtowym 
wyniósł ok. 76,37%. Natomiast szacunkowy stopień 
wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował 
się na poziomie 76,21%.

Dynamiczny wzrost cen skupowanego mleka prze-
łożył się także na wzrost cen bydła mlecznego na tar-
gowiskach. Ceny jałówek w listopadzie osiągnęły re-
kordowy poziom 2 110 zł/szt., natomiast krowy kosz-
towały o 15% więcej (JK).

Opracowano na podstawie informacji ze stron interneto-
wych: *farmer.pl, **forsal.pl, minrol.gov.pl, stat.gov.pl/gus, 
modr.pl, arr.gov.pl, gospodarz.pl.

* * * * * * * * * *

Katarzyna Węgiel

Warzywa gruntowe
W 2013 r. siewy warzyw 

gruntowych na przeważają-
cym obszarze kraju rozpo-
częły się znacznie później 
niż w latach przeciętnych, ze 
względu na wyjątkowo długą 
zimę i zalegającą jeszcze na 
początku kwietnia pokrywę 
śnieżną, a później nadmiar 
wody pochodzącej z topnie-

jącego śniegu. W związku z tym niektórzy producenci 
zmuszeni byli do rezygnacji z uprawy części wcze-
snych odmian warzyw.

Pomimo opóźnienia siewów, początkowo na ogół we-
getacja warzyw gruntowych przebiegała bez zakłóceń, 
warunki atmosferyczne w większości rejonów sprzyjały 
wschodom i wzrostowi roślin. Jednak w czerwcu nad-
mierne opady deszczu, szczególnie w rejonach Polski 
centralnej i północno-wschodniej, wpłynęły nieko-
rzystnie na dalszą wegetację oraz prowadzenie zabiegów 
agrotechnicznych. Część upraw warzyw została straco-
na z powodu występujących na plantacjach podtopień 
oraz wypłukiwania roślin.

Łączna produkcja warzyw gruntowych w 2013 r. 
wyniosła ponad 4,3 mln ton i w porównaniu do roku 
poprzedniego jest niższa o 4,3%i o 4,5% niższa od 
średniej produkcji z lat 2006–2010. Zbiory wszyst-
kich podstawowych gatunków warzyw gruntowych,  
z wyjątkiem pomidorów, były niższe od uzyskanych  
w roku poprzednim.

Ziemniaki 

Ubiegłoroczny sezon wegetacyjny był niezbyt ko-
rzystny dla uprawy ziemniaka. Przedłużająca się aż do 
połowy kwietnia zima uniemożliwiła wcześniejsze sa-

dzenie ziemniaków na wczesny zbiór – większość plan-
tacji zostało zasadzonych w trzeciej dekadzie kwiet-
nia i w pierwszej dekadzie maja. Opóźnienie sadzenia 
ziemniaków przeznaczonych na jesienny zbiór było nie-
znaczne i wynosiło około 1 tygodnia. Ciepła, słonecz-
na pogoda oraz dobre uwilgotnienie gleby w pierwszej 
i drugiej dekadzie maja sprzyjało rozwojowi kiełków  
i wschodom roślin. W końcu sierpnia i we wrześniu wa-
runki wegetacji ziemniaka poprawiły się, co sprzyjało 
plonowaniu odmian późniejszych.

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2013 r, wyno-
siła ok. 300 tys. ha. i była mniejsza o 19,5% niż w roku 
poprzednim. Plony kształtowały się na poziomie  
211 dt/ha i w porównaniu do roku 2012 zmniejszyły 
się o 31 dt/ha (o 16,8%), zaś w porównaniu ze średnią 
z lat 2006-2010 ubiegłoroczne plony ziemniaków były 
wyższe o 23 dt/ha (o 12,2%). Najwyższe plony, powy-
żej 240 dt/ha uzyskano w województwach: opolskim 
(269 dt/ha), wielkopolskim (249 dt/ha), dolnośląski-
m(2 48 dt/ha), zachodniopomorskim (246 dt/ha) i po-
morskim (2 45 dt/ha), a najniższe, poniżej 170 dt/ha 
odnotowano w województwach: świętokrzyskim (169 
dt/ha) i małopolskim (170 dt/ha).

Zmniejszenie areału uprawy i niższe niż w poprzed-
nim roku plony sprawiły, że zbiory ziemniaków – które 
w ub.r. wyniosły nieco ponad 6,3 mln t – były niższe  
o 2,7 mln t (o 30%) niż w 2012 r. i o 3,5 mln t (o 35,9 %) 
od średnich zbiorów z lat 2006–2010. 

Owoce z drzew

W 2013 r. produkcja owoców z drzew była rekor-
dowo wysoka i została oszacowana na 3 537 tys. t, tj.  
o ok. 7,6% więcej niż w roku poprzednim i o ponad 40% 
więcej od średniej produkcji z lat 2006–2010. Niższa 
była jedynie produkcja orzechów włoskich (z uwagi na 
dalsze ograniczenie areału ich uprawy).
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Rynek środków do produkcji rolnej w 2013 roku

Angelika Biczak

Krajowy rynek środków 
do produkcji rolnej kształ-
towany jest głównie sytuacją 
dochodową rolników. Cena 
to najważniejszy miernik 
opłacalności produkcji, jest 
podstawą sytuacji podażowo-
popytowej. Jednak wahania 
na rynku spowodowane są nie 
tylko spadkiem czy wzrostem 

cen, ale także ogólną koniunkturą w rolnictwie, ko-
niecznością spełnienia odpowiednich wymogów oraz 
możliwością korzystania ze wsparcia finansowego ze 
środków unijnych i krajowych.

W 2013 r. zbiory zbóż i rzepaku w Polsce i na świecie 
były bardzo duże – stąd zaobserwowany w minionym 
roku spadek cen ziarna. W pierwszym kwartale roku, 
zarówno na rynku europejskim jak i światowym, ceny 
zbóż spadały. Stabilizacja nastąpiła dopiero we wrze-
śniu, a w listopadzie ceny zbóż były już nieco wyższe 
niż miesiąc wcześniej, z wyjątkiem jęczmienia, którego 

cena obniżyła się o 2%. Porównując jednak ceny skupu 
na polskim rynku w listopadzie 2013 do stawek z grud-
nia poprzedniego sezonu zanotowano spadek od 13,7% 
(jęczmień-738,8 zł/t), 27,5% (żyto-542,6 zł/t) do 34,4% 
(kukurydza-571,7 zł/t). 

Na targowiskach spadki cen były mniejsze: w przy-
padku żyta o 16,5%, jęczmienia – o 8,3%, owsa – o 22,2%. 
Przeciętna cena skupu pszenicy w listopadzie 2013 roku 
wynosiła 742,1 zł/t, i była ona o 27% niższa niż w grud-
niu roku poprzedniego (1016,8 zł/t). Cena targowiskowa 
tego zboża wynosiła 890,9 zł/t i była niższa o 11%. Nato-
miast cena skupu rzepaku w ciągu roku spadła o 24,3%  
i w grudniu kształtowała się na poziomie 1531 zł/t.

Niskie ceny zbóż decydują o niewielkim popycie na 
nawozy mineralne. Ceny tych nawozów systematycznie 
spadały i w listopadzie 2013 r. były już średnio o 4,4% 
niższe niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. 
Największy spadek cen zanotowano dla następujących 
nawozów: fosforan amonu (224,76 zł/dt) –7,9%; sól pota-
sowa (187,24 zł/dt) –7,0%; saletrzak (125,16 zł/dt) –5,5%. 
Obniżenie cen nawozów mineralnych i jednoczesny 

Owoce/warzywa 
Ceny hurtowe 

[zł/ kg]

Ceny 
targowiskowe 

[zł/kg] 
Cebula 1,00 – 1,60 0,85 – 2,00
Kalafior (szt.) 1,50 – 4,00 3,00
Kapusta biała 0,50 – 1,00 0,40 – 1,50
Marchew 0,50 – 1,20 0,40 – 2,00
Pietruszka 2,00 – 3,50 1,10 – 4,00
Seler 1,10 – 2,60 1,40 – 4,00
Buraki ćwikłowe 0,70 – 1,50 0,50 – 2,00
Pomidory 2,83 – 6,30 6,00
Sałata (szt.) 1,25 – 3,00 1,60 – 2,50
Pieczarki 5,50 – 6,50 7,00 – 8,00
Ziemniaki 0,73 – 1,40 ─
Jabłka 0,93 – 2,33 1,40 – 300
Gruszki 1,25 – 4,00 2,30 – 5,00

Opracowano na podstawie danych ZSRIR MRiRW

Ceny owoców i warzyw na rynkach hurtowych oraz na 
małopolskich targowiskach, w grudniu 2013 r. 

Mimo znacznie opóźnionej wegetacji wiosną oraz 
występowania zjawisk ekstremalnych, warunki ostat-
niego sezonu wegetacji były dla drzew owocowych na 
ogół sprzyjające. W sadach nie odnotowano istotnych 
uszkodzeń mrozowych i przymrozkowych, drzewa 
przeważnie kwitły obficie, a zawiązywanie owoców było 
dobre, warunki pogodowe, szczególnie jesienią, sprzy-
jały dorastaniu owoców (zwłaszcza jabłek i gruszek).  
O uzyskaniu rekordowej produkcji owoców z drzew 
zadecydowało przede wszystkim bardzo dobre plono-
wanie większości gatunków oraz wchodzenie w okres 
owocowania nowo założonych plantacji.

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych
W 2013 r., w porównaniu do roku poprzedniego, na-

stąpił wzrost produkcji większości gatunków owoców 
jagodowych, z wyjątkiem malin i agrestu, których zbio-
ry oszacowano na poziomie niższym. Łączne zbiory 
owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych 
w 2013 r. wyniosły 575 tys. t i były o 3,2% wyższe niż 
w 2012 r. i o 12,3% wyższe niż średniej produkcji z lat 
2006–2010. 

Plantacje krzewów owocowych i truskawek prze-
zimowały w większości dobrze, jedynie w młodszych 
uprawach wystąpiły niewielkie uszkodzenia, ponadto 
przedłużająca się zima wpłynęła niekorzystnie na kon-
dycję upraw truskawek. Warunki dalszej wegetacji były 
zróżnicowane, lecz dla większości gatunków – w zależ-

ności od rejonu kraju – na ogół sprzyjające. Brak do-
statecznej ilości wilgoci w glebie, spowodowany małą 
ilością opadów w sierpniu, miał niekorzystny wpływ na 
plonowanie malin jesiennych.

Opracowano na podstawie:
Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych  

i ogrodniczych w 2013 r., GUS, Warszawa, 19.12.2013 r.
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niewielki wzrost cen pszenicy u schyłku roku, spowo-
dował poprawę wzajemnych relacji. W listopadzie zma-
lały również ceny nawozów wapniowych. Były one jed-
nak wyższe o 0,9% niż w grudniu poprzedniego roku.

Końcem 2013 roku odnotowano spadek cen środ-
ków ochrony roślin o ok. 0,4%, czego powodem było 
niewielkie zapotrzebowanie, kształtujące się zwykle 
na niskim poziomie o tej porze roku. Jednakże w cią-
gu całego roku pestycydy podrożały o 2,4% (Mospilan 
20 SP – 43,53 zł/80g; Dursban 480 EC – 52,19 zł/l; Decis 
Mega 50 EW – 33,84 zł/250 ml), a ceny zapraw nasien-
nych wzrosły o 14,3% (Zaprawa nasienna T 75 DS/WS 
– 36,49 zł/0,8 kg).

W minionym roku ceny pozostałych środków do 
produkcji rolnej nie zmieniły się znacząco. W ciągu 
12 miesięcy ceny maszyn rolniczych wzrosły średnio 
o 3,2%. Rok nie był jednak dobry dla dystrybutorów  
i producentów. Do października popyt na nowe cią-
gniki był o 24% mniejszy niż w październiku 2012 r. 
wynosił 12 730 sztuk. 

Ceny środków energii w listopadzie 2013 r. na pol-
skim rynku wynosiły: węgiel kamienny – 794,35 zł/t; 
koks opałowy – 1 163,94 zł/t; benzyna „Euro Super” 95 
– 5,37 zł/l; olej napędowy – 5,46 zł/l; olej opałowy Eko-
term Plus – 3,86 zł/l; gaz propan-butan „LPG” – 2,62 zł/l; 
olej silnikowy „Castrol Magnatec 10W/40” – 34,58 zł/l; 
olej silnikowy „Lotos Mineral Control 15W/40” – 
17,30 zł/l; smar stały wielofunkcyjny – 15,14 zł/0,9 kg; 
płyn do chłodnic „Petrygo” – 12,31 zł/l; energia elek-
tryczna – 6,64 zł/10 kWh. 

W minionym roku zanotowano wzrost cen bezpo-
średnich nośników energii takich jak ropa Brent (1,4%) 
i gaz ziemny (0,1%), natomiast węgiel kamienny pota-
niał o 1,1%.

Opracowano na podstawie:
Rynek rolny. Analizy, tendencje, oceny nr 1 (275). Instytut Eko-

nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy 
Instytut Badawczy; Warszawa 2014 (www.ierigz.waw.pl).

Gospodarz.pl (www.gospodarz.pl).

* * * * * * * * * *

Gospodarka ziemią w 2013 roku

W 2013 r. Agencja Nieru-
chomości Rolnych sprzedała 
147,7 tys. ha państwowych 
gruntów (o blisko 20% wię-
cej niż wstępnie zaplanowa-
no) i jest to najwyższy po-
ziom sprzedaży od 2003 r. 
W I półroczu ubiegłego roku 
ANR łącznie sprzedała ponad 
55 tys. ha gruntów rolnych, 
a w pierwszych dziewięciu 

Małgorzata Śmierciak

miesiącach łączna sprzedaż wyniosła ponad 83 tys. ha 
gruntów rolnych. Ponadto już drugi rok z rzędu ANR 
przekroczyła plany dotyczące sprzedaży ziemi. Tak wy-
soki wynik jest rezultatem przyspieszenia prywatyzacji 
majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w 
szczególności sprzedaży gruntów rolnych na powięk-
szenie gospodarstw rodzinnych.

W ubiegłym roku rolnicy indywidualni mieli bardzo 
dobre warunki do zakupu państwowych gruntów ze 
względu na możliwość nabywania ich na zasadach pre-
ferencyjnych, szczególnie w kwestii oprocentowania. 
Do końca 2013 r. rolnicy, którzy kupowali państwową 
ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodar-
stwa rodzinnego, mogli skorzystać z rozłożenia płatno-
ści na roczne lub półroczne raty z oprocentowaniem 2% 
w skali roku, na okres do 15 lat, ale pod warunkiem, że 
przed zawarciem umowy wpłacili minimum 10% ceny 
nieruchomości. Z takiej formy pomocy państwa sko-
rzystało ponad 4 600 rolników, którzy nabyli na pre-
ferencyjnych warunkach ponad 88 tys. ha pól, podczas 
gdy w poprzednich trzech latach było to około 60 tys. 
ha. Rekordową ilość ziemi, bo aż 38 tys. ha, rolnicy za-
kupili w grudniu 2013 r.

W 2014 r. nadal będą obowiązywać dotychczasowe 
przywileje umożliwiające rolnikom zakup gruntów 

rolnych na powiększenie gospodarstw rodzin-
nych, ale zmieniło się oprocentowanie rat, które 
od 1 stycznia br. wynosi 3,75% w skali roku.

Przetargi ograniczone

W 2013 r. ANR zorganizowała ponad 4 300 
przetargów ograniczonych tj. o 100 mniej niż  
w 2012 r., ale powierzchnia sprzedanych gruntów 
w 2013 r. była dwukrotnie wyższa w porówna-
niu do roku poprzedniego i wyniosła 38,2 tys. ha  
i ponad czterokrotnie wyższa niż w 2011 r. 
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W odniesieniu do lat 2009–2011 zaobserwowano 
pięciokrotny wzrost liczby przetargów, co jest efektem 
realizowanej polityki państwa w zakresie oferowania 
gruntów dla rolników powiększających gospodarstwa.

Ceny ziemi państwowej
Jak wynika z danych ANR średnia cena ziemi rolnej 

w I kwartale 2013 r. wyniosła 18 835 zł za 1 hektar. Naj-
wyższe ceny za 1 ha uzyskano w województwach: ślą-
skim (29,7 tys. zł), wielkopolskim (26,8 tys. zł) i kujaw-
sko-pomorskim (22,5 tys.  zł), a najniższe w wojewódz-
twach: lubelskim (11,5 tys.  zł), łódzkim (12,0 tys. zł)  
i podkarpackim (12,8 tys.  zł).

W II kwartale średnia cena hektara ziemi rolnej wy-
niosła 21 308 zł za 1 ha i była wyższa o 2 473 zł (13,1%) 
w odniesieniu do I kwartału, oraz o 2 806 zł (15,2%) 
wyższa w porównaniu do ceny uzyskanej w II kwartale 
2012 r. Najwyższe ceny za 1 ha uzyskano w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim (28,4 tys.  zł), opolskim 
(27,5 tys.  zł), dolnośląskim (27,1 tys.  zł) i pomorskim 
(26,4 tys.  zł), a najniższe w województwach: lubelskim 
(14,3 tys.  zł), lubuskim (15,4 tys. zł), podkarpackim 
(15,8 tys. zł) i świętokrzyskim (15,9 tys.  zł). Najwyższy 
wzrost cen w II kwartale w odniesieniu do I kwartału 
nastąpił w województwie łódzkim – 5 716 zł za 1 ha.

W III kwartale 2013 r. za 1 ha państwowej ziemi 
trzeba było zapłacić średnio 21 956 zł tj. o 648 zł (3%) 
więcej niż w II kwartale oraz o 1 399 zł (6,8%) więcej niż  
w III kwartale poprzedniego roku. W III kwartale 
2013 r. najwyższe ceny za 1 ha ANR uzyskała w woje-
wództwach: śląskim (45,9 tys.  zł), łódzkim (32,1 tys.  zł) 
i dolnośląskim (30,4 tys.  zł), a najniższe ceny odnotowa-
no w małopolskim (10,3 tys. zł), lubelskim (13,2 tys. zł) 

oraz podlaskim (14,5 tys. zł). Najwyższy wzrost cen  
w III kwartale – zarówno w odniesieniu do II kwartału 
oraz do III kwartału roku poprzedniego, miał miejsce 
w województwie śląskim.

Ceny gruntów rolnych systematycznie drożeją. Sza-
cuje się, że przeciętna cena ziemi rolnej za cały 2013 rok 
wyniosła ok. 23 tys. zł za 1 ha.

Ceny ziemi w obrocie prywatnym
Średnia cena ziemi rolnej w obrocie prywatnym 

w I kwartale 2013 r wynosiła 25 179 zł, w II kwartale 
24 424 zł, a w III kwartale 25 768 zł za 1 ha. 

W tych okresach najwyższe ceny za 1 ha odnotowa-
no w województwach: 

kujawsko-pomorskim (I kwartał – 36 092 zł, II kwar-•	
tał – 35 663 zł, III kwartał – 36 439 zł); wielkopol-
skim (I kwartał – 35 644 zł, II kwartał – 36 562 zł, III 
kwartał – 36 617 zł);
opolskim (I kwartał – 31 312 zł, II kwartał – 28 990 zł, •	
III kwartał -32 675 zł). 

Najniższe ceny za 1 ha odnotowano w województwach: 
podkarpackim (I kwartał – 16 401 zł, II kwartał – •	
15 986 zł, III kwartał – 17 408 zł), i 
lubuskim (I kwartał – 17 315 zł, II kwartał – 17 201 zł), •	
III kwartał – 17 761 zł). 
W województwie małopolskim średnia cena grun-

tów w I kwartale wyniosła 22 692 zł za hektar. W II 
kwartale cena ta obniżyła się do 21 067 zł, a w III kwar-
tale wyniosła 24 047 zł za hektar tj. o 2 980 zł więcej niż 
w poprzednim kwartale.

Dzierżawa gruntów rolnych
W 2013 r. ANR wydzierżawiła 29,7 tys. ha gruntów 

i jest to 2,5-krotnie większa powierzchnia niż w roku 
poprzednim. Agencja w ramach tego działania prze-
prowadziła 2,4 tys. przetargów, tj. o 250%,więcej niż  
w 2012 r. Taki wzrost wiąże się z wydzierżawieniem 
gruntów, które nie mogą być szybko sprzedane. 

Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa pozostaje prawie 1,6 mln ha gruntów, w tym po-
nad 1,25 mln ha jest w dzierżawie w wyniku zawarcia 
63,7 tys. umów. Na rozdysponowanie czeka 304 tys. ha, 
a około 86 tys. ha znajduje się w innych formach nie-
trwałego rozdysponowania. Najwięcej ziemi do sprze-
dania znajduje się w województwach: zachodniopo-
morskim, wielkopolskim, dolnośląskim i warmińsko-
mazurskim.

Pod koniec ubiegłego roku ANR zaobserwowała 
wyjątkowo duży popyt na ziemię. W bieżącym roku 
zainteresowanie państwowymi działkami również nie 
zmniejsza się. Prezes ANR Leszek Świętochowski po-
informował, że w 2014 r. Agencja planuje sprzedać ogó-
łem 125 tys. ha gruntów.

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej: 
www.anr.gov.pl

Informacje branżowe – analiza rynków rolnych
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Funkcjonujący system ubez-
pieczeń rolników w naszym 
kraju zobowiązuje rolników 
do opłacania składek w KRUS, 
oraz zawierania obowiązko-
wych polis ubezpieczeniowych 
upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich z tzw. dopłatą dotowa-
ną. O ile w przypadku obowiąz-
kowego ubezpieczenia w KRUS 
rolnicy i domownicy są objęci 
ubezpieczeniem powszechnie 

Informacje branżowe – ubezpieczenia rolnicze

Alicja Kostuś

Ubezpieczenia rolników w nowej perspektywie PROW 2014-2020

akceptowanym, to w przypadku ubezpieczenia upraw  
i zwierząt sytuacja przedstawia się diametralnie inaczej. 

Obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% areału,  
w przełożeniu na liczbę zawieranych polis ubezpiecze-
niowych systematycznie wzrasta. Z dostępnych danych 
i ich analizy wynika, że w ciągu ostatnich lat najczęściej 
zawierane były umowy ubezpieczenia upraw ozimych od 
3 ryzyk (skutki złego przezimowania, przymrozki wio-
senne i grad), w gospodarstwach powyżej 20 ha. 

Mimo zdecydowanej tendencji wzrostowej w liczbie 
zawieranych umów na ubezpieczenia upraw rolnych –  
z 49 367 w 2006 r. do 135  680 umów w 2012 r. – rolnicy 
mają tzw. niedoubezpieczone uprawy z uwagi na rozdzie-
lenie ryzyk oraz brak pakietu pełnego zakresu ubezpie-
czeń na rynku ubezpieczeniowym.

W ostatnich latach, przy zmieniającej się aurze i po-
jawiających się anomaliach pogodowych szkodowość  
w produkcji roślinnej wzrasta, a zakłady ubezpiecze-
niowe wypłacały odszkodowania w wysokości prze-
kraczającej pobrane składki. Dużym obostrzeniem jest 
utrzymanie ograniczeń, co do górnego poziomu stawek 
ubezpieczeniowych. Zakłady uważają, że stawki zapisa-
ne w ustawie są za niskie w przypadku upraw owoców  
i warzyw, czy ryzyka suszy.

W bieżącym roku z budżetu państwa przeznaczo-
no na dotacje do obowiązkowych ubezpieczeń upraw  
i zwierząt kwotę w wysokości 184,5 mln zł. 

W nowej perspektywie możliwe będzie zastosowanie 
nowych instrumentów zarządzania ryzykiem, współfinan-
sowanych ze środków UE w ramach II filaru WPR.

Proponowane rozwiązanie nowego systemu zarządza-
nia ryzykiem produkcji rolniczej ma trzyfilarową kon-
strukcję i opiera się na trzech elementach ujętych w me-
todach zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych: 
dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolniczej, mutual 
fund (funduszach wzajemnego wsparcia) oraz funduszu 
stabilizacji dochodu. 

Pierwszym filarem proponowanej konstrukcji są 
ubezpieczenia oparte na dotychczasowych schematach 
ubezpieczeń dotowanych oraz rozwiązań finansowanych 
ze środków UE. System ten dotyczyłby tych zdarzeń,  
w których ewentualne straty (np. skutki złego przezimo-
wania, przymrozki, grad, huragan) nie przekraczają 30% 
dochodu gospodarstwa. 

W zakresie zdarzeń, które z natury wywołują straty 
powyżej 30% dochodu (zjawiska katastroficzne np. susza, 

powódź) będą miały zastosowanie ubezpieczenia finan-
sowane ze środków przeznaczonych na II filar WPR, czyli 
fundusze wzajemnego wsparcia (FWW). Fundusze te, to 
system akredytowanych przez państwo członkowskie in-
stytucji, umożliwiający stowarzyszonym rolnikom wspól-
ne ubezpieczanie się, oraz wypłatę rekompensaty tym 
rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze w wyniku 
wystąpienia określonych ryzyk. Idea FWW najbliższa jest 
znanej i stosunkowo popularnej w Polsce koncepcji samo-
pomocy sąsiedzkiej, która nie przybrała formy formalnej 
organizacji. Fundusze wzajemnego wsparcia mogą być 
dobrym rozwiązaniem do pokrywania strat wynikają-
cych ze zdarzeń „nieubezpieczalnych” (choroby zwierząt 
i roślin, incydenty środowiskowe) lub takich, na które nie 
ma oferty ze strony towarzystw ubezpieczeniowych (su-
sza, powodzie na niektórych obszarach). Z tego względu 
FWW uważane są za rozwiązanie komplementarne wo-
bec pozostałych instrumentów ubezpieczeniowych.

Ewentualne powstanie FWW wymagać będzie  
w pierwszej kolejności włączenia tego instrumentu zarzą-
dzania ryzykiem do nowego PROW, a następnie określenie, 
w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa, zarówno do-
puszczalnych form organizacyjnych, jak i metod akredyta-
cji funduszy. Jednym z możliwych rozwiązań mogłoby być 
tworzenie funduszu w formie wydzielonego bankowego 
rachunku, tworzonego przy organizacjach zrzeszających 
rolników w tym np. przy izbach rolniczych. Fundusze te 
byłyby zasilane ze składek zrzeszonych w nich rolników 
lub wpłat organizacji, przy których powstaną. Istotą tego 
rozwiązania jest to, że fundusz mógłby wypłacać rekom-
pensaty jedynie w zakresie posiadanych środków. Dlate-
go proponuje się, aby FWW miały możliwość podpisania 
umowy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeniowymi, 
aby w ten sposób scedować na zakłady część ryzyka. Me-
toda ta jest tzw. „reasekuracją” funduszu i zwiększa jego 
bezpieczeństwo finansowe.

Kluczowym rozwiązaniem sprzyjającym tworze-
niu FWW jest możliwość dofinansowania ze środków  
II filara WPR do 65% wysokości wydatków poniesionych 
na koszty administracyjne, spłaty kapitału i odsetek od 
pożyczek komercyjnych, zaciąganych w celu wypłaty re-
kompensaty strat.

Szczegółowy wykaz zdarzeń obejmowanych ochroną 
w ramach funkcjonowania FWW należałoby opracować 
w oparciu o ryzyka nieubezpieczone (wyłączone z ochro-
ny ubezpieczeniowej w tradycyjnych lub dotowanych 
umowach ubezpieczeniowych) takich jak:

w przypadku upraw•	 : działania szkodników lub chorób, 
przejrzałości płodów lub opóźnienia zbiorów oraz po-
rastanie ziarna i nasion (pod warunkiem wystąpienia 
określonych zjawisk atmosferycznych np. zbyt inten-
sywne opady), ubytki jakościowe plonów w ubezpieczo-
nych roślinach;
w zakresie chorób zwierząt•	 , powinny to być choroby 
ujęte w załączniku do decyzji Rady 90/424/EWG oraz 
inne przy prowadzeniu danej hodowli, a będące spe-
cyficzne dla danego rodzaju zwierząt (np. padnięcia 
zwierzęcia wskutek podania obcych preparatów spo-
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żywczych i niespożywczych, czy w wyniku zatrucia na 
naturalnych pastwiskach trawą lub chemikaliami).

Wykaz ten mógłby być corocznie aktualizowany. Zda-
rzenia określone powyżej muszą spowodować spadek 
rocznej produkcji danego rodzaju plonu, lub rodzaju pro-
dukcji zwierzęcej, o ponad 30% w porównaniu ze średnią 
roczną produkcją danego gospodarstwa.

Drugim wśród projektowanych instrumentów zarzą-
dzania ryzykiem w ramach II filaru WPR jest fundusz sta-
bilizacji dochodów (FSD). Czynnikiem uprawniającym 
do pobierania świadczeń z tego funduszu jest określony  
w rozporządzeniu spadek indywidualnego dochodu rol-
nika o więcej niż 30% w odniesieniu do:

średniego rocznego dochodu indywidualnego rolnika •	
z poprzednich trzech lat, lub
średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcze-•	
śniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej  
i najniższej.
Wypłata nie może przekroczyć 70% utraconych do-

chodów. Z jednej strony oznacza to, że strata z założenia 
nie może zostać w pełni pokryta, czyli to nie FSD bę-
dzie pokrywał w całości różnicę pomiędzy planowanym,  
a faktycznie osiąganym dochodem. Z drugiej strony za-
pis ten podkreśla cel zastosowania FSD – zagwarantowa-
nie przetrwania gospodarstwa rolnego w chwili kryzysu. 
Fundusz ten powinien być instrumentem, który pozwoli 
zniwelować zagrożenia popadnięcia w ubóstwo i prze-
trwać trudny okres.

W związku z tym, że producenci rolni nie są objęci 
podatkiem dochodowym to praktycznie szacowanie utra-
conego dochodu gospodarstwa rolnego może odbywać się 
jedynie na podstawie danych szacunkowych. Sugeruje się, 
aby wypłaty miały formę ryczałtów, w zależności od typu 
produkcji i wartości standardowej w gospodarstwie. Jed-
nak należy zdefiniować listę czynników, które będą pozwa-
lały na indywidualne szacowanie poniesionych strat dla 
danego gospodarstwa. Może to być np. powierzchnia danej 
uprawy lub liczba zwierząt. W ostatecznym rozrachunku 
gospodarstwo byłoby kwalifikowane do określonej kate-
gorii ryczałtowej. Wartość wypłacanego ryczałtu powinna 
być uzależniona od wartości ekonomicznej gospodarstwa.

Proponuje się dwie koncepcje wypłaty: jedna oparta 
na współuczestniczeniu funduszu i ubezpieczenia, dru-
ga wyłącznie na funduszu. W pierwszej koncepcji stra-
ty w dochodach powyżej 30% mogłyby być pokrywane  
z dwóch źródeł. Poziom podstawowy to ryczałtowa wypla-
ta dla każdego gospodarstwa z zakładu ubezpieczeń. Dru-
gie rozwiązanie to poziom zasadniczy, czyli wypłaty wy-
łącznie z FSD. Jednak mając na uwadze, że ubezpieczyciele 
mogą obawiać się zaangażowania, należałoby określić gór-
ny pułap odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego. 
Aby zainteresować zakłady ubezpieczeń należałoby szcze-
gółowo zdefiniować zdarzenia powodujące wypłatę, oraz: 

precyzyjnie określić sposób wyliczania dochodu oraz •	
stratę w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw;
ograniczyć pokrywanie strat do tych, które nie zostały •	
pokryte z wcześniej opisanych mechanizmów;
wprowadzić maksymalny poziom odszkodowań w za-•	
leżności od wielkości zabranej składki.

Dobrym rozwiązaniem pozwalającym na zaangażowa-
nie się ubezpieczycieli w stabilizację dochodu jest wyko-
rzystanie ubezpieczeń indeksowych – przynajmniej w od-
niesieniu do zjawisk mających charakter masowy (spadek 
cen, niskie zbiory). W przypadku budowania FSD, z wyko-
rzystaniem zakładów ubezpieczeń, konieczne jest powią-
zanie ubezpieczenia z innymi ubezpieczeniami zawierany-
mi przez rolnika. Wówczas ubezpieczenia upraw, zwierząt 
czy ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym 
staną się tzw. ubezpieczeniami bazowymi. Oznacza to,  
że zakład ubezpieczeniowy, który będzie chronił rolnika 
np. w zakresie ryzyka pożarowego budynków gospodar-
czych, będzie zainteresowany szybką wypłatą odszkodo-
wania za ewentualny pożar tak, aby nie narazić się na ko-
nieczność wypłaty świadczenia z tytułu utraty dochodu.

W drugim wariancie wypłata w całości pochodzi  
z FSD. Rozwiązanie to, szczególnie w przypadku kiedy 
jego funkcjonowanie będzie się opierało na lokalnych gru-
pach rolniczych, pozwoli na dokładniejsze wyliczenie fak-
tycznych strat poniesionych przez producentów rolnych. 
Aby uniknąć ewentualnych sporów należałoby stworzyć 
wytyczne do obliczania strat w gospodarstwie.

Każdy producent rolny sam ocenia rodzaj i intensyw-
ność zdarzeń zagrażających jego gospodarstwu. Zazwy-
czaj rolnicy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia 
jakiegoś zagrożenia i wysokości strat na niższym pozio-
mie, niż ma to miejsce w rzeczywistości. 

Produkty ubezpieczeniowe powinny być tworzone 
tak, aby mogły być wykorzystane zarówno w sytuacji gdy 
rolnik chce uniknąć tylko określonych zagrożeń, jak rów-
nież wtedy, gdy chce, by niemal wszystkie skutki zdarze-
nia losowego pokrył zakład ubezpieczeń.

Informacje branżowe – ubezpieczenia rolnicze

Środki z UE przeznaczone na wsparcie ubezpieczeń 
upraw, mogą przyczynić się do zmniejszenia stawek  
w dotychczasowych ubezpieczeniach dotowanych (zja-
wiska katastroficzne wyłączone z systemu krajowego). 
Jednak kluczowym elementem będzie objęcie ubezpie-
czeniem zdarzeń dziś faktycznie nieubezpieczanych, 
czyli powodzi i suszy.

Dlatego niezmiernie ważne jest włączenie do PROW 
2014-2020 wszystkich instrumentów zarządzania ry-
zykiem, które mogą być objęte wsparciem finansowym  
z II filara WPR.

Opracowano na podstawie Raportu Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. „ Modyfikacja systemu ubez-
pieczeń upraw w Polsce”.



Produkcja prądu w gospodarstwie rolnym
Czy każdy w Polsce może być producentem własnej energii elektrycznej? – na to i inne pytania odpowiada ekspert 
zajmujący się energią odnawialną, Daniel Zawadzki – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.

Gospodarstwa rolne w najbliższej przyszłości zderzą się z problemem zwiększonego za-
potrzebowania na energię elektryczną, której cena rośnie z roku na rok minimum o 6%. 
Z tego powodu należałoby się częściowo uniezależnić od dostawcy energii elektrycznej, 
produkując ją z niewyczerpanego źródła energii jakim jest słońce.

Czym jest Fotowoltaika?
Fotowoltaika (PV) to technologia umożliwiająca przetwarzanie energii słonecznej  
w energię elektryczną przy wykorzystaniu ogniw słonecznych. W momencie padania 

promieni słonecznych na takie ogniwo między górną a dolną stroną tworzy się napięcie stałe. Wytworzony prąd stały 
zasila inwerter/falownik zamieniający prąd stały na prąd przemienny o napięciu 230 V, taki sam jaki jest w gniazdku.

Jak sprzedać energię?
Energia elektryczna pozyskana za pomocą instalacji fotowoltaicznej może być wykorzystana bezpośrednio w domu 
czy w zakładzie produkcyjnym, lub zgromadzona w magazynach energii i wykorzystana np. wieczorem. Nadwyżkę 
wyprodukowanej energii można też w całości lub w części sprzedać do sieci elektroenergetycznej. W dniu 11 wrze-
śnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – prawo energetyczne, zwana potocznie małym trójpakiem. Zgodnie  
z brzmieniem art. 7 ust. 8 pkt 3 lit. b tej ustawy za przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenerge-
tycznej nie pobiera się opłaty i odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Ponadto zakład ener-
getyczny ma obowiązek wymienić licznik na dwukierunkowy. Słońce każdego dnia wysyła 10 000 razy więcej energii  
w kierunku ziemi niż wynosi dzienne zużycie energii przez wszystkich ludzi na całym świecie.

Jaki jest zarobek?
W chwili obecnej najkorzystniej jest produkować energię 
elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę dalej odsprze-
dawać do sieci elektroenergetycznej. Zapewnia to optymal-
ne zużycie wyprodukowanej energii, która może być wyko-
rzystywana na bieżąco, w ciągu dnia, do zasilania gospo-
darstwa rolnego i pracujących w nim maszyn. Wytwarzana 
energia może być równocześnie gromadzona w magazynach 
energii, np. w akumulatorach jonowo-litowych o żywotności 
około 20 lat. W zależności od wielkości dachu, w przypad-
ku mikroinstalacji o mocy około 5-10 KW roczna produkcja 
energii pokrywa lub przewyższa roczne zapotrzebowanie na 

energię elektryczną domu. Zatem instalacja nie tylko pozwala oszczędzać, ale również może generować realne przy-
chody ze sprzedaży energii do zakładu energetycznego. Nie zwlekaj z decyzją! Zacznij sam produkować prąd.

Czy można dofinansować inwestycje?
W 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dla osób indywidualnych i wspól-
not mieszkaniowych program częściowych dopłat do spłaty kapitału kredytów bankowych, przeznaczonych na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych. Obecnie również istnieje możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznej  
z tego źródła, jak też z innych lokalnych funduszy. Ponadto będzie możliwość uzyskania wsparcia w ramach progra-
mów nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Kim jesteśmy?
Europejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych to sprawdzony partner w planowaniu i realizacji projektów związa-
nych z inżynierią środowiska. Innowacyjne rozwiązania wdrażane przez nas, w ramach systemu zrównoważonego rozwo-
ju, obejmują kompleksową pomoc w wykorzystywaniu dostępnych funduszy krajowych oraz z UE.
Od kilku lat prowadzimy spotkania informacyjne i szkolenia dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz 
możliwości pozyskania dofinansowania takiego rodzaju inwestycji. Pomogliśmy uzyskać dotacje dla około 500 gospo-
darstw. Posiadamy również zamontowane instalacje fotowoltaiczne, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom na bieżą-
co zdalnie monitorujemy. W ramach instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych Stowarzyszenie pomaga  
w całym procesie inwestycyjnym tzn. w złożeniu wniosku do zakładu energetycznego, wykonaniu analizy finansowej, wy-
konaniu projektu technicznego oraz niezbędnych ekspertyz, pozwoleń i analiz prawnych, jak również w montażu instalacji. 

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą z udziałem Europejskiego Stowarzy-
szenia Inicjatyw Społecznych, podczas których możecie się Państwo dowiedzieć więcej na temat możliwości montażu 
instalacji fotowoltaicznych. Wszelkie informacje możecie Państwo otrzymać również kontaktując się bezpośrednio:

z naszym ekspertem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich: • 

Joanna Janczycka – tel. 501 642 864, e-mail: joanna.janczycka@esis.org.pl

z biurem Stowarzyszenia: tel. (017) 856 22 15 lub 606 974 051, e-mail: kontakt@esis.org.pl• 
i na stronie internetowej: • 

www.esis.org.pl
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