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Wieści z Izby – spotkania

Walne Zgromadzenie MIR

W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Małopolskiej Izby Rolniczej podsumowu-
jące rok 2012. Jednogłośnie zostały przyjęte uchwały 
akceptujące sprawozdanie z działalności Zarządu, wy-
konania budżetu oraz udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o noweli-
zacji budżetu zezwalając na organizację pięciu płatnych 
Rad Powiatowych w każdym powiecie, a także zdecy-
dowano przeznaczyć środki finansowe na zakup busa 
do przewozu rolników na wyjazdy szkoleniowe.

W czasie dyskusji przyjęto liczne wnioski, które zo-
stały przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych i mi-
nisterstwa rolnictwa. Dotyczyły one m.in. programów 
rolnośrodowiskowych, opracowania grantu dotyczące-
go zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, zorganizo-
wania wyjazdu studyjnego dla delegatów WZ. 

Podczas obrad wyrażono także dezaprobatę w od-
niesieniu do propozycji, aby wsparciem Unii Europej-
skiej objęte były tylko stada loch powyżej 150 sztuk.

Henryk Dankowiakowski

12 czerwca br. w siedzibie MIR w Krakowie odbyło 
się spotkanie poświęcone ubojowi zwierząt w gospo-
darstwie oraz utylizacji padłych zwierząt. Spotkanie 
prowadził Prezes MIR Ryszard Czaicki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicewo-
jewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Dyrektor Wy-
działu Rolnictwa MUW Stanisław Siemek, z-ca Ma-
łopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. 
wet. Grzegorz Kawecki, Dyrektor MODR Bronisław 
Dutka, Beata Kaproń z ARiMR oraz przedstawicie-
le firmy Saria Polska Sp. z o.o. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli  przedstawiciele związków hodowców 
trzody, bydła, owiec i kóz oraz małopolscy rolnicy – 
delegaci i członkowie Izby. Dyskusja toczyła się wokół 
spraw związanych z ubojem, w kontekście obowiązu-

Spotkanie w sprawie uboju

jących zasad zachowania dobrostanu zwierząt oraz in-
nych regulacji prawnych.

Zwracano uwagę na konieczność rozróżnienia ubo-
ju na użytek własny od uboju z konieczności. Wśród 
wniosków zgłaszanych przez rolników uczestniczących 
w spotkaniu znalazły się m.in. takie jak:

złagodzenie wymagań dla osób przeprowadzających •	
ubój gospodarczy,
wprowadzenia dopłat do uboju z konieczności dla •	
ubojni, które ten ubój przeprowadzają,
usankcjonowanie działalności ubojni przewoźnych,•	
likwidacja ograniczeń w przeprowadzaniu badań na •	
włośnia wyłącznie w laboratoriach certyfikowanych.

MIR
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Wieści z Izby – konferencje

W dniu 5 lipca br. w Cen-
trum Konferencyjnym UR  
w Krakowie odbyła się konfe-
rencja naukowa pn. „Proble-
my społeczne i ekonomiczne 
drobnych gospodarstw rol-
nych w Europie”. Uniwersy-
tet Rolniczy, przy którym od 
marca 2012 r. działa Euro-
pejskie Centrum Badawcze 
Drobnych Gospodarstw Rol-

nych, już po raz trzeci zorganizował międzynarodo-
wą konferencję, w którym to przedsięwzięciu brała 
udział również Małopolska Izba Rolnicza wraz in-
stytucjami związanymi z rolnictwem. 

Na konferencję przybyło około 300 osób ze świa-
ta nauki, polityki oraz przedstawiciele rolników i or-
ganizacji związanych z rolnictwem. Z ramienia MIR  
w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu:  
Prezes Ryszard Czaicki, członkowie: Krystyna Janec-
ka i Marek Boligłowa, Delegat do KRIR Jan Marek 
Lenczowski oraz delegaci i delegatki MIR. Pracownicy 
biura obsługiwali stoisko wystawiennicze przygoto-
wane w holu, przy wejściu na salę konferencyjną. 

Przybyłych gości uroczyście przywitał Dyrektor 
Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Go-
spodarstw Rolnych prof. dr hab. Janusz Żmija. W dal-
szej kolejności głos zabierali organizatorzy: Dyrektor 
CDR oddz. w Krakowie Pan Jarosław Bomba i Rektor 
UR w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady, oraz 
zaproszeni goście: Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekre-
tarz Stanu w MRiRW, Wiceminister Pracy i Polityki 
Społecznej Pani Małgorzata Marcińska, Pan Stanisław 
Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
oraz Poseł do PE Pan Czesław Siekierski. Po tej części 
rozpoczęły się referaty naukowców z Polski, Rumunii, 
Węgier, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. 

Katarzyna Pniak

Celem Konferencji była wymiana wiedzy nt. szans 
rozwoju drobnych gospodarstw w ramach WPR, zróż-
nicowania ich zasobów produkcyjnych, możliwości ko-
egzystencji różnych modeli produkcji, funkcji małych 
gospodarstw w gospodarce państwa, postaw proekolo-
gicznych rolników wobec wyzwań społecznych i zagro-
żeń cywilizacyjnych. 

Po sesjach ekonomicznej, społecznej i plenarnej od-
była się dyskusja, w której udział wzięli przedstawiciele 
sejmiku województwa małopolskiego Pan Jacek Soska, 
Dyrektor ECBDGR prof. dr hab. Janusz Żmija, Prezes 
Zarządu MIR Ryszard Czaicki oraz Jan Antoł – Prezes 
Zarządu Polskiego Związku Owczarskiego. 

W sobotę 6 lipca uczestnicy konferencji wyruszyli 
na potkania terenowe z rolnikami w Tomicach, Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, Raciechowicach oraz Jeżówce.

Podsumowaniem konferencji oraz wypracowaniem 
wspólnych wniosków zajęli się członkowie Komisji 
Wnioskowej ds. Komunikatu Końcowego, której prze-
wodniczył prof. dr hab. Wiesław Musiał. 

Organizatorzy przewidzieli druk materiałów z kon-
ferencji celem rozpropagowania ich wśród zaintereso-
wanych tematem osób.

Debata o problemach drobnych gospodarstw
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Wieści z Izby – nasze interwencje

„Memoriał Podkarpacki” powstał w efekcie obrad  
i dyskusji, jakie miały miejsce podczas Konferencji Na-
ukowo-Technicznej pt. „Drobne gospodarstwa rolne  
w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, która odby-
ła się w dniach 14-15 lutego 2013 r. w Chotowej (o spotka-
niu pisaliśmy w Informatorze MIR nr 35(42)). Uczestnicy 
Konferencji – członkowie izb rolniczych południowo-
wschodniej Polski oraz przedstawiciele środowisk na-
ukowych – w oficjalnym piśmie do władz oraz parla-
mentarzystów RP deklarowali potrzebę podtrzymania  
i wzbogacenia wieloaspektowego wspierania gospo-
darstw socjalnych i drobnotowarowych. Podkreślili oni, 
że docelowymi grupami wsparcia udzielanego gospo-
darstwom rolnym w ramach WPR 2014-2020 powinny 
być nie tylko efektywne ekonomicznie, większe, rodzin-
ne gospodarstwa towarowe, ale także żywotne ekono-
micznie, wielofunkcyjne gospodarstwa drobne – drob-
notowarowe, mające wystarczający potencjał do wypeł-
niania funkcji produkcyjnych, socjalnych, kulturowych 
i ekologicznych. Sygnatariuszem Memoriału został Dy-
rektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych 
Gospodarstw Rolnych, prof. dr. hab. Janusz Żmija.

Na wypracowane w Memoriale propozycje i postula-
ty wspierania drobnych gospodarstw rolnych odpowie-
dział Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, 
pismem z dnia 16 maja 2013 r. (UEM-wpr-077-1/13(1013-
jd)). Poniżej prezentujemy fragmenty tej odpowiedzi. 

I Filar WPR

Jednym z priorytetów refor-
my systemu płatności bezpo-
średnich dla okresu po 2013 r. 
jest ukierunkowanie wypłaty 

części środków na specyfikę i potrzeby małych gospo-
darstw rolnych. Specjalnie dla małych gospodarstw 
projektowany jest odrębny, uproszczony mechanizm,  
w ramach którego rolnik prowadzący małe gospodarstwo 
rolne będzie mógł otrzymać płatność zryczałtowaną – 
zamiast wszystkich pozostałych płatności bezpośrednich 
przewidywanych do wdrożenia w ramach proponowa-
nych zmian (…). Zgodnie z obecnymi propozycjami płat-
ność zryczałtowana będzie obliczana według jednego  
z trzech sposobów, w zależności od decyzji państwa 
członkowskiego. Propozycja Rady w tym zakresie określa 
wysokość pomocy, jako kwotę:
a) nieprzekraczającą 15% średniej płatności krajowej na 

beneficjenta;
b) odpowiadającą średniej płatności krajowej na hektar 

pomnożonej przez liczbę hektarów (maks. 3) lub
c) równą sumie płatności jakie przysługiwałyby rolniko-

wi w systemie podstawowym, jednak nie większej niż 
1 000 euro.

W odpowiedzi na „Memoriał Podkarpacki”

(…) Projekty rozporządzeń dotyczących: płatności 
bezpośrednich i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. 
nie zawierają przepisów wykluczających rolników korzy-
stających z płatności zryczałtowanej (w ramach płatno-
ści bezpośrednich) z możliwości korzystania przez małe 
gospodarstwa rolne z płatności ONW i płatności rol-
no-środowiskowych. Projektowane przepisy w zakresie 
nowego systemu wsparcia bezpośredniego wyłączają rol-
ników korzystających z systemu dla małych gospodarstw 
rolnych z obowiązku przestrzegania praktyk rolniczych 
w ramach zazielenienia, a także z obowiązku spełnia-
nia wymogów wzajemnej zgodności, co w konsekwencji 
sprawia, że nie będą oni podlegać obowiązkowi kontroli 
(wyłączenie to nie dotyczy jednak obowiązku przestrze-
gania obowiązujących przepisów i podlegania kontrolom 
urzędowym oraz związanym z nimi sankcjom).

(…) Rada UE przyjmując swoje stanowisko (19 mar-
ca 2013 r.) w sprawie propozycji prawnych związanych 
z reformą WPR, wprowadziła wiele elementów uprasz-
czających obowiązkowe wymogi (praktyki) zazielenie-
nia, które pierwotnie proponowała KE m.in.:
a) podniesiono z 3 do 15 ha powierzchnię gruntów rolnych 

w gospodarstwie, poniżej której będą one wyłączone  
z wymogu wyznaczania obszarów proekologicznych,

b) zmniejszono z 7% do 5% wyjściowy poziom odsetka 
tych obszarów w gospodarstwie, a także rozszerzono 
kategorię gruntów traktowanych jako proekologiczne, 
m.in. o strefy buforowe bez nawożenia i pestycydów, 
uprawy wiążące azot (motylkowate), międzyplony lub 
pokrywę zieloną, obszary pod zagajnikami o krótkiej 
rotacji, uprawy trwałe z obsadą więcej niż 20 drzew, ale 
nie przekraczającą 250 szt./ha,

c) podniesiono z 3 ha do 10 ha powierzchnię gruntów or-
nych w gospodarstwie, poniżej której są one wyłączone 
z wymogu dywersyfikacji upraw. Jednocześnie wymóg 
ten został złagodzony, w przypadku gospodarstw mię-
dzy 10 a 30 ha gruntów ornych, poprzez zmniejszenie 
minimalnej liczby upraw w gospodarstwie z 3 do 2.

Polska, podobnie jak zdecydowana większość państw 
członkowskich, poparła powyższe stanowisko Rady.

II Filar WPR

Projekt PROW na lata 2014-
2020 przewiduje wsparcie obejmu-
jące premię na rozwój małych go-
spodarstw, odpowiednio zdefinio-
wanych przez państwo członkow-
skie (wraz z określeniem min. i max. wielkości gospodar-
stwa) (…). Zgodnie z projektem rozporządzenia pomoc 
może być udzielana w postaci grantu przyznawanego  
w celu rozwoju małego gospodarstwa rolnego, przy 
czym wysokość grantu powinna być ustalona z uwzględ-
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Wieści z Izby – nasze interwencje

nieniem sytuacji gospodarczej i społecznej kraju. Wa-
runkiem przyznania pomocy jest przedłożenie i realiza-
cja biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje możli-
wość wsparcia inwestycyjnego gospodarstw (…). Pomoc 
ma być skierowana do gospodarstw, które można okre-
ślić, jako trwałe ekonomicznie.

W odniesieniu do wielu instrumentów wsparcia in-
westycyjnego istotne jest dostosowanie zakresu ich sto-
sowania do uwarunkowań i potrzeb regionalnych (…). 
Planuje się zastosowanie tzw. pogłębionej regionalizacji 
Programu. Mechanizm polegać będzie na dokonaniu 
podziału części całkowitego budżetu programu na pule 
przeznaczone dla poszczególnych województw, a na-
stępnie określenie przez samorządy województw, które  
z działań i w jakim wymiarze finansowym powinny zo-
stać wdrożone na ich terenie (…).

Drugim zakładanym mechanizmem pogłębionej re-
gionalizacji byłoby zróżnicowanie kryteriów dostępu 
lub wyboru operacji w ramach niektórych działań Pro-
gramu. Poprzez odmienne w różnych województwach 
określenie grup docelowych odbiorców pomocy lub pre-
ferowanych obszarów, sektorów itp., można będzie do-
stosować poszczególne instrumenty wsparcia do specyfi-
ki poszczególnych województw.

Planowane jest uwzględnienie w Programie inwesty-
cji dotyczących targowisk (…), polegających na budo-
wie lub modernizacji infrastruktury handlowej, służącej 
poprawie organizacji łańcucha żywnościowego, poprzez 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw.

Art. 32 projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przewiduje, że płatności 
dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach  
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczegól-
nymi ograniczeniami, udzielane są w celu zrekompen-
sowania rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych 
dochodów w wyniku ograniczeń dla produkcji rolnej. 
Dopuszczalne wysokości płatności zostały zapropono-
wane w załączniku do tego projektu. W związku z tym 
na etapie przygotowania PROW 2014-2020, zostanie 
przeprowadzona analiza aktualnie obowiązującej staw-
ki płatności ONW.

W odniesieniu do postulatu, aby tworzone ustawo-
dawstwo rolnicze i okołorolnicze było zrozumiałe dla 
adresatów (...), z uwagi na zgłaszane przez rolników 
trudności w stosowaniu bądź interpretacji niektórych 
przepisów określonych w rozporządzeniach Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj.:
a) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań wete-

rynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpo-
średniej (DzU z 2007 r. nr 5, poz. 38),

b) z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków uznania działalności marginalnej, lokalnej  
i ograniczonej (DzU nr 113, poz. 753),

MRiRW obecnie analizuje szczegółowo potrzebę i moż-
liwości wprowadzenia zmian w tych przepisach, w tym 
m.in. w zakresie rodzajów produktów (...). Prace w tym 
zakresie będą kontynuowane.

III. Wspieranie wsi i rolnictwa z Funduszu Spójności

(…) Proponuje się, aby następujące zakresy wsparcia 
uwzględnione były w programach krajowych i regional-
nych koordynowanych przez MRR:
a) zadania z zakresu gospodarki wodnej (poza inwesty-

cjami realizowanymi na poziomie pojedynczych go-
spodarstw rolnych),

b) inwestycje z zakresu gospodarki odpadami,
c) inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową,
d) wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (poza 

inwestycjami w tym zakresie realizowanymi przez go-
spodarstwa rolne na własne potrzeby),

e) budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego.
Ponadto, szkolenia i doradztwo związane z przygoto-

waniem mieszkańców wsi do podejmowania działalno-
ści pozarolniczej, jak i doskonalenie doradców powinny 
stanowić element kompleksowego wsparcia udzielanego 
w ramach programów Polityki Spójności.

IV. Wspieranie krajowe

(…) Badania naukowe rolnicze i ekonomiczne, słu-
żące postępowi technologicznemu i organizacyjnemu 
w rolnictwie, są wspierane przez MRiRW ze środków 
budżetu państwa poprzez finansowanie realizacji zadań 
wynikających z programów wieloletnich. Programy te 
realizują głównie instytuty nadzorowane przez MRiRW 
oraz inne jednostki naukowe, np. uczelnie wyższe i PAN. 
Na realizacje programów wieloletnich w budżecie pań-
stwa planowane są corocznie znaczne nakłady środków 
finansowych, np. w 2012 r. wydatkowano na ten cel po-
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nad 92 mln zł. Obecnie realizowanych jest 10 progra-
mów wieloletnich. W następnych latach planowana jest 
kontynuacja realizacji tych programów.

V. Zmiany prawne służące gospodarstwom drobnym

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 26 marca 
1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (DzU z 2003 r. 
nr 178, poz. 1749, z późn. zm.) zapewniają możliwość 
poprawy warunków gospodarowania wszystkim gru-
pom gospodarstw, również gospodarstwom drobnym. 
Działania związane ze scalaniem i wymianą gruntów 
finansowane są z budżetu Państwa i nie wymagają ze 
strony rolników żadnych opłat. Jedynym warunkiem jest 
formalne wystąpienie z wnioskiem większości rolników 
z danego obszaru do starosty o przeprowadzenie postę-
powania scaleniowego. Dotyczy to również „scalania 
sąsiedzkiego” z tą różnicą, że ze zgodnym wnioskiem  
o przeprowadzenie takiego postępowania wymiennego 
muszą wystąpić do starosty wszyscy zainteresowani.

W odniesieniu do postulatu dotyczącego zmiany 
przepisów w zakresie tworzenia zespołów (grup produ-
centów) adekwatnych dla potrzeb i możliwości drobnych 
gospodarstw (…) – jednym z sześciu wspólnotowych 
priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniają-
cych się również do realizacji Strategii Europa 2020, jest 
poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promo-
wanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Propozycja 
legislacyjna odnosząca się do wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich po roku 2013 zakłada, że cel ten może zo-
stać osiągnięty m. in. poprzez kontynuację wsparcia na 
tworzenie grup producentów.

Odnosząc się do postulatu dzierżawy gruntów – 
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (DzU z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.), 
ANR w pierwszej kolejności gospodaruje mieniem Zaso-
bu Własności Rolnej SP w drodze sprzedaży nierucho-
mości. Do dzierżawy przeznacza jedynie te nieruchomo-
ści, które nie mogą zostać sprzedane, np. z uwagi na nie-
uregulowany stan prawny albo toczące się postępowanie 
o sprzeczne z prawem przejęcie na własność Państwa. 
Obecnie nie jest planowana zmiana przepisów ww. usta-
wy w tym zakresie.

(…) W odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej, moż-
liwość rozszerzenia listy sprzedawanych produktów jest 
ograniczona, ponieważ katalog produktów, które mogą 
być wprowadzane na rynek na warunkach i zasadach 
określonych w przepisach krajowych państw członkow-
skich UE, został wskazany w przepisach unijnych, tj.  
w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., 
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny 
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego  
i jest to katalog zamknięty.

W przypadku działalności marginalnej, lokalnej  
i ograniczonej, rodzaje sprzedawanych produktów nie 
zostały wprost wskazane w przepisach unijnych, jed-
nakże zgodnie z ideą zawartą w motywie 13 do ww. 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004, działalność ta po-
winna dotyczyć jedynie niektórych rodzajów produktów 
(pochodzenia zwierzęcego) i zakładów. Zatem i w tym 
przypadku możliwość rozszerzenia listy produktów jest 
w pewnym stopniu ograniczona (…).

W marcu br. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
i Małopolska Izba Rolnicza opracowały dokument za-
wierający propozycje zmian prawnych, które umożli-
wią zwiększenie produkcji i sprzedaży żywności lokal-
nej przez rolników (z małych gospodarstw). Dokument 
ten przekazany został m.in. do Sejmowej Podkomisji 
Nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych do-
tyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rol-
nych. W efekcie działań podjętych przez Panią Poseł 
Dorotę Niedzielę – Przewodniczącą ww. Podkomisji, 
Biuro Analiz Sejmowych opracowało ekspertyzę (BAS-
WASGiPU-918/13, z dnia 6 maja 2013 r.), w której od-
niesiono się do naszych postulatów. Poniżej prezentuje-
my fragmenty wspomnianej wyżej ekspertyzy pt. Pod-
stawowe bariery organizacyjne i prawne ograniczające 
sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych w Polsce.

1. Odnośnie postulatu dot. zebrania  
w jednym rozporządzeniu napisanym 
prostym, zrozumiałym językiem wszyst-
kich przepisów – z różnych dziedzin – 
regulujących dany sposób przetwórstwa 
i sprzedaży, tak, aby rolnik – właściciel 
małego gospodarstwa, drobny hodowca, 
czy przetwórca, w jednym miejscu znalazł 
wszystkie obowiązki, które musi spełnić:

Ujęcie wszystkich regulacji dotyczących sprzedaży 
bezpośredniej w jednym akcie prawnym nie jest moż-
liwe m.in. ze względu na podział kompetencji pomiędzy 
poszczególne resorty w naszym kraju. W Polsce, w kom-
petencjach ministra właściwego ds. rolnictwa leży opra-
cowanie przepisów higienicznych odnoszących się do te-
matyki sprzedaży bezpośredniej, jedynie w odniesieniu 
do małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Bariery organizacyjne i prawne  
ograniczające sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych w Polsce
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Wieści z Izby – nasze interwencje

Nadzór nad tego rodzaju sprzedażą w zakresie bezpie-
czeństwa żywności sprawuje Inspekcja Weterynaryjna 
podległa MRiRW. Natomiast przepisy higieniczne odno-
szące się do tematyki sprzedaży bezpośredniej produk-
tów pochodzenia roślinnego leżą w kompetencjach mini-
stra właściwego ds. zdrowia. W tym zakresie nadzór nad 
bezpieczeństwem żywności sprzedawanej przez rolników 
sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

2. Odnośnie zbyt ograniczonej listy produktów możli-
wych do sprzedaży bezpośredniej.

Poszerzenie katalogu rodzajów towarów oferowa-
nych w ramach sprzedaży bezpośredniej – zwłaszcza  
o przetwory z własnych płodów rolnych – nie jest możli-
we ponieważ tego rodzaju działalność jest wyraźnie zde-
finiowana w prawodawstwie unijnym, którego nie mogą 
zmieniać instytucje konstruujące prawo krajowe. Sprze-
daż ta jest również uregulowana przepisami krajowymi, 
obejmującymi osobno sprzedaż produktów pochodzenia 
zwierzęcego (rozporządzenie MRiRW z dnia 29 grudnia 
2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pro-
dukcji produktów pochodzenia zwierzęcego przezna-
czonych do sprzedaży bezpośredniej (DzU z 2007 nr 5 
poz. 38)) i roślinnego (rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich 
środków spożywczych (DzU z 2007 nr 112 poz. 774)). 
Obowiązujące przepisy nie pozwalają na sprzedaż bez-
pośrednią przetworów z produktów pochodzenia roślin-
nego oraz zwierzęcego. Można natomiast dokonywać 
sprzedaży przetworzonej żywności pochodzenia zwie-
rzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej  
i ograniczonej (rozporządzenie MRiRW z dnia 8 czerw-
ca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania 
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej). Roz-
porządzenie obejmuje rozbiór świeżego mięsa różnych 
gatunków zwierząt, w tym łownych, produkcję mięsa 
mielonego, surowych wyrobów mięsnych, gotowych po-
siłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa, a także pro-
dukcję obrobionych lub przetworzonych produktów ry-
bołówstwa, oraz „produkcję produktów mlecznych wy-
produkowanych z mleka pozyskanego w gospodarstwie, 
produkcji mleka w rozumieniu przepisów rozporządze-
nia nr 853/2004 lub w gospodarstwie rolnym, w którym 

jest prowadzona działalność w zakresie produkcji mle-
ka surowego lub surowej śmietany, przeznaczonych do 
sprzedaży bezpośredniej”.
3. W kwestii złagodzenia wymogów higienicznych obo-
wiązujących przy produkcji żywności pochodzenia zwie-
rzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Ustanowione wymogi zostały określone na poziomie 
gwarantującym bezpieczeństwo żywności. Nie jest moż-
liwe złagodzenie tej części przepisów, gdyż mogło by ono 
skutkować obniżeniem jakości żywności i zwiększeniem 
zagrożenia wystąpienia zatruć pokarmowych.
4. Odnośnie potrzeby zdefiniowania „małego gospo-
darstwa” i „niewielkich ilości”.

Określenie „małej ilości surowca” znajduje się w de-
finicji sprzedaży bezpośredniej zawartej w art. 1 ust. 2 
pkt c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
higieny środków spożywczych. Państwa członkowskie 
zobowiązane są do określenia przepisów prawa krajowe-
go, które „zapewniają osiągnięcie celów niniejszego roz-
porządzenia”. Polska posiada, przytaczane powyżej, 
rozporządzenia regulujące ilości produktów, zarówno 
pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. W rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośred-
nich środków spożywczych, górnym limitem ilości do-
starczanych surowców jest ilość surowców pochodzących 
z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego 
osoby dostarczającej te surowce, a w przypadku plonów, 
wielkości plonów (w skali roku) poszczególnych surow-
ców uzyskanych z gospodarstw rolnych, których dana 
osoba jest właścicielem lub użytkownikiem. Natomiast 
w rozporządzeniu MRiRW w sprawie wymagań wete-
rynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej  
w § 2 i § 3 określone są maksymalne ilości poszczegól-
nych produktów, które mogą zostać przeznaczone do 
sprzedaży. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania de-
finicji „małych ilości”, gdyż w prawie polskim funkcjo-
nują już bardzo precyzyjne ograniczenia ilościowe. 
5. Odnośnie małej ilości propozycji edukacyjnych  
i doradczych. 

W przypadku przewodników i poradników należy 
opracować je w dwojaki sposób, zarówno tematycznie – 
produktami, tzn. co i w jakiej kolejności powinien zrobić 
rolnik chcący sprzedawać pasztety lub dżemy i powidła; 
jak i działami – co i w jaki sposób można oferować w ra-
mach sprzedaży bezpośredniej, a co jako np. MLO (…). 
W wielu krajach UE działalność edukacyjna jest w więk-
szości finansowana ze środków budżetu państwa, a rol-
nicy są zachęcani do rozpoczęcia tego typu działalności  
i wspierani m.in. poprzez organizowanie dla nich różne-
go rodzaju kursów i szkoleń, podczas których mogą zdo-
być wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
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LEGALNA ŻYWNOŚĆ LOKALNA
Kampania społeczna na rzecz ułatwień 

dla sprzedaży produktów lokalnych „z pierwszej ręki”

Wieści z Izby – interwencje i inicjatywy

6. W kwestii braku ujednoliconej interpretacji obo-
wiązujących przepisów przez jednostki kontrolujące  
i certyfikujące.

Zasadne jest opracowanie jednakowej interpreta-
cji przepisów i rozpowszechnienie jej w odpowiednich  
instytucjach .
7. W kwestii zmiany przepisów skarbowych i zwolnie-
nia od podatku dochodowego sprzedaży produktów 
przetworzonych. 

(…) Zabezpieczenie wpływów do budżetu jest spra-
wą bardzo istotną, przekładającą się w sposób mniej lub 
bardziej pośredni na późniejszą możliwość przekazywa-
nia różnego rodzaju dofinansowań np. ODR-ów, szkół 
rolniczych raz wspierania rozwoju rolnictwa.
Podsumowanie

Sprzedaż bezpośrednia jest tylko jedną z wielu form 
oferowania produktów przez rolników bezpośrednio 
konsumentowi ostatecznemu. Nie wszystkie produk-
ty mogą być oferowane w ramach sprzedaży, która jest 

zwolniona z obowiązku zatwierdzania, a podlega jedy-
nie rejestracji. Jest to podyktowane zarówno względami 
bezpieczeństwa konsumentów jak i chęcią zagwaranto-
wania określonych wpływów do budżetu. Wymogi hi-
gieniczno-sanitarne nie mogą zostać złagodzone, muszą 
pozostawać na poziomie gwarantującym bezpieczeń-
stwo żywności.

Po sześciu latach obowiązywania krajowych rozpo-
rządzeń regulujących sprzedaż bezpośrednią uwidocz-
niły się pewne trudności w ich stosowaniu, które nale-
ży usunąć. Do najważniejszych należy umożliwienie 
sprzedaży jaj konsumpcyjnych bezpośrednio z gospo-
darstwa. Ponadto konieczne jest uregulowanie kwestii 
mlekomatów, sprzedaży przez Internet oraz pakowania 
produktów do opakowań własnych i w obecności kon-
sumentów końcowych. Brakuje również rozporządzenia 
regulującego sprzedaż przetworzonych produktów po-
chodzenia roślinnego (…). 

Dzisiaj, zgodnie z prawem, nie możemy kupić bez-
pośrednio od wytwórcy, który nie prowadzi firmy, ta-
kich produktów jak: dżemy, konfitury, soki, przetwory 
domowe, przeciery, mąki, kasze, mięsa surowe (poza 
drobiem, zajęczakami i dziczyzną), wędliny, pasztety, 
oleje, domowe nalewki, cydry, wina.

Abyśmy mogli legalnie kupować, a rolnicy i drob-
ni wytwórcy legalnie sprzedawać przetworzone pro-
dukty, konieczne są zmiany w prawie, które uproszczą  
i ujednolicą przepisy regulują-
ce wytwarzanie oraz sprzedaż 
żywności „z pierwszej ręki”.

Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska i Małopolska 
Izba Rolnicza, na podstawie 
44 spotkań konsultacyjnych 
przeprowadzonych od listopa-
da 2012 r. do stycznia 2013 r., 
we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Korona Północnego 
Krakowa, Stowarzyszeniem 
Gościniec 4 Żywiołów, Ta-
trzańską Agencją Rozwoju, 
Promocji i Kultury oraz z pozostałymi partnerami pro-
jektu Produkt Lokalny Małopolska, stworzyły propo-
zycję pożądanych zmian w prawie (dokument dostęp-
ny na: www.fpds.pl oraz www.mir.krakow.pl).

Aby pożądane zmiany mogły wejść w życie, potrzeb-
ne jest nam poparcie instytucji, organizacji oraz osób 
prywatnych zainteresowanych łatwiejszym dostępem do 
zdrowych i naturalnych produktów wprost od rolnika.

Co możemy zrobić aby przyczynić się do wprowa-
dzenia w życie zmian, które pozwolą nam legalnie ku-
pować i sprzedawać lokalne wyroby?
1. Wejść na stronę Fundacji Partnerstwo dla Środo-
wiska (www.fpds.pl) lub Małopolskiej Izby Rolniczej 

(www.mir.krakow.pl).
2. Kliknąć w baner „Legal-
na Żywność Lokalna”. Tam 
znajdziecie najaktualniejszy 
dokument zawierający nasze 
propozycje oraz link do pety-
cji online. 
3. Jeśli chcecie podpisać pe-
tycję w formie papierowej, 
pobierzcie odpowiednie pliki, 
wydrukujcie, podajcie dalej,  
a następnie prześlijcie do biu-
ra Fundacji PdŚ lub MIR. 

Petycję skierujemy do 
Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, Premiera RP,  
a także do Ministra Rolnictwa, Ministra Zdrowia, 
Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki.

Więcej informacji o innych inicjatywach realizowanych  
w ramach projektu PLM na okładce biuletynu.
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Wieści z Izby – nasze interwencje

13 czerwca 2013 r. Zarząd Małopolskiej Izby Rolni-
czej, po dokonaniu analizy sytuacji na terenach, które 
doznały szkód powodziowych powstałych w efekcie 
nawalnych deszczy, zwrócił się do wojewody małopol-
skiego z wnioskiem o objęcie terenu Powiatu Proszo-
wickiego i Powiśla Dąbrowskiego programem klęsk 
żywiołowych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Izby, 
z dnia 26 czerwca 2013 r. (WR-II.7160.40.2013).

W odpowiedzi na pismo dotyczące możliwych form 
pomocy dla gospodarstw rolnych z terenu powiatów: 
proszowickiego i dąbrowskiego, poszkodowanych na sku-
tek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych informuję, 
iż w ramach projektu programu opracowanego przez 
MRiRW, który wymaga akceptacji Rady Ministrów, po-
szkodowani rolnicy mieliby możliwość ubiegania się o:
1. Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) na 
wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających 
wymagane ustawowo ubezpieczenie upraw i zwierząt 
byłyby oprocentowane w wysokości 1,5 % w stosunku 
rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%.

Powyższa pomoc byłaby dostępna w przypadku strat 
sięgających powyżej 30% średniej wartości produkcji 
rolnej z ostatnich 3 lat poprzedzających rok wystąpie-
nia szkód (kredyt obrotowy), i w przypadku gdy szkody 
przekroczą 1 050 zł dla pojedynczego środka trwałego 
(kredyt inwestycyjny).
2. Środki finansowe w ramach PROW z działania 126 
– przywracanie potencjału produkcji i rolnej (warunek 
szkody w środkach trwałych powyżej 10 000 zł i szko-
dy w produkcji rolnej powyżej 30% średniej produkcji  
z ostatnich 3 lat).

Równocześnie planowane jest uruchomienie po-
mocy de minimis w rolnictwie, która udzielona będzie 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 1535/2007 (...), co oznacza, że wysokość pomocy łącz-
nie z pomocą udzieloną w ostatnich 3 latach nie będzie 
mogła przekroczyć 7,5 tys. euro.

Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji admi-
nistracyjnej kierownika właściwego biura powiatowego 
ARiMR, na wniosek producenta rolnego przy potwier-
dzeniu szkód przez Komisję powołaną przez Wojewo-
dę. Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn po-
wierzchni zniszczonych upraw wymagających likwida-
cji oraz ustalonej stawki pomocy na 1 ha dla poszczegól-
nych gatunków roślin.

Ponadto w ramach założeń do programu pomocowe-
go planuje się wprowadzenie nw. działań polegających 
na rozłożeniu na raty, a w szczególnych przypadkach 
umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należno-
ści wobec KRUS, ANR oraz z tytułu podatku rolnego.

Warunkiem uruchomienia Programu pomocowego 
będzie podjęcie stosownej uchwały przez Radę Mini-
strów i wyasygnowanie środków na ten cel.

Co z pomocą dla poszkodowanych gospodarstw?

fot. Ewelina Krosta
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Wieści z Izby – informacje branżowe

W związku z mającymi miejsce 
gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, 
którym towarzyszą obfite opady gradu, 
deszczu, skutkujące m.in. lokalnymi 
podtopieniami, szczególnie dotykający-

mi producentów rolnych, w celu zapewnienia spraw-
nego przebiegu szacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych przez komisje powoływane przez wojewodę, 
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szko-
dy, ARiMR przekazuje poniższe informacje.

Przepisy § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Przywraca-
nie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie od-
powiednich działań zapobiegawczych” objętego PROW 
na lata 2007-2013 (DzU nr 169, poz. 1141, z późn. zm.) 
określają kryteria dostępu do pomocy w ramach dzia-
łania 126, zgodnie z którymi wysokość szkód spowodo-
wanych w gospodarstwie, oszacowanych przez komisję 
powołaną przez wojewodę, wynosi:
a) średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rol-

nej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła 
szkoda, albo z 3 lat w okresie 5-cio letnim poprze-
dzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pomi-
nięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji  
w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich – w rozumieniu ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich – lub rybach oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, 
maszynach lub urządzeniach służących do produkcji 
rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub sta-
dach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Aby pomoc mogła być przyznana  
oba te warunki muszą być spełnione łącznie!
Jednocześnie, wysokość możliwej do przyznania  

w ramach działania 126 kwoty pomocy uzależniona 
jest od strat zarówno w produkcji rolnej (w uprawach 
rolnych, zwierzętach gospodarskich niewchodzących  
w skład stad podstawowych zwierząt gospodarskich lub 
rybach), jak i w majątku produkcyjnym (w budynkach, 
budowlach, maszynach lub urządzeniach służących 
do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wielolet-
nich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich), 
z uwzględnieniem, kwoty otrzymanego przez produ-
centa rolnego odszkodowania przysługującego z tytułu 
ubezpieczenia ww. składników majątku gospodarstwa.

Ponieważ zarówno kryteria dostępu do pomocy, jak 
i wymiar kwotowy możliwego do przyznania wspar-
cia w ramach działania 126, weryfikowane są przez 
ARiMR w oparciu o dane ujęte w protokole gminnej 
komisji i w potwierdzających je opiniach wojewody,  
z uwagi na dotychczasowe doświadczenia związane  
z obsługą wniosków o przyznanie pomocy z działania 
126 oraz kwestie problematyczne związane z obsługą 
wniosków złożonych w ramach tego działania, infor-
mujemy, że szacowanie szkód dotyczących zakresu  
i wysokości strat w gospodarstwach powinno uwzględ-
niać następujące zasady dotyczące:

oszacowania, wskazanego w ww. rozporządzeniu •	
wykonawczym MRiRW, pełnego zakresu strat tj. 
zarówno w majątku produkcyjnym, jak i w produk-
cji rolnej, w tym strat powstałych w: budynkach, 
budowlach, maszynach lub urządzeniach służących 
do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wielo-
letnich, uprawach rolnych, stadach podstawowych 
zwierząt gospodarskich, zwierzętach gospodarskich 
niewchodzących w skład stad podstawowych zwie-
rząt gospodarskich lub rybach;
oszacowania strat w skali całego gospodarstwa rolne-•	
go, w przypadku posiadania przez producenta rolnego 
gruntów zlokalizowanych w kilku gminach. Analo-
giczna zasada powinna dotyczyć również szacowania 
szkód w sytuacji, gdy gospodarstwo rolne położone 
jest na terenie dwóch lub więcej województw;
oszacowania strat, jakie powstały w gospodar-•	
stwie rolnym, w stosunku do całej jego powierzch-
ni, określanej zgodnie z art. 55 Kodeksu cywilnego  
(z uwzględnieniem wszystkich gruntów – nie tylko 
dotkniętych przez klęskę – składających się na gospo-
darstwo rolne). W związku z faktem, iż ARiMR wery-
fikuje powierzchnię gospodarstwa, w którym wystąpi-
ły szkody, na podstawie danych zawartych w aplikacji 
ZSZiK, uwzględniających informacje o powierzchni 
gospodarstwa z wniosku o płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych, wskazane jest określanie w trakcie 
lustracji powierzchni gospodarstwa, w którym wystą-
piły szkody, na podstawie przedstawionej przez rolni-
ka do wglądu kopii wniosku obszarowego;
ustalania średniej rocznej produkcji rolnej w gospo-•	
darstwie rolnym, lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej, na podstawie danych rachunkowych lub do-
kumentów potwierdzających wielkość prowadzonej 
produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym,  
a w przypadku braku takich danych lub dokumentów 
– na podstawie danych o średniej wielkości produkcji 
publikowanych przez jednostki doradztwa rolnicze-
go, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych
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Jeśli wypadek nie był związany z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego rolnik nie otrzyma jednorazowe-
go świadczenia za uszczerbek na zdrowiu poniesiony  
w wyniku tego wypadku.

Stąd niezbędnym wydaje się zbudowanie oferty 
ubezpieczeniowej, która będzie uzupełnieniem obo-
wiązkowego ubezpieczenia rolników dobrowolnym 
ubezpieczeniem od wypadków.

Rolnik przy rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpie-
czeniowej, może sobie zabezpieczyć kredyt dostosowu-
jąc sumę ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpiecze-
niowej do wymogów bankowych.

Wszyscy wiemy, że dziś banki wymagają dodatko-
wych zabezpieczeń, a taka polisa może w znaczny spo-
sób ułatwić pobranie kredytu przez rolnika. 

Oferta współpracy z izbami rolniczymi została przed-
stawiona na Walnym Zgromadzeniu Krajowej Rady Izb 

Rolniczych przez prezesa Towarzystwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać  
w biurze obsługi klienta TUW Macif Życie pod 
nr tel.: (14) 655 20 40 oraz (22) 535 02 00.

Mam nadzieję, że współpraca z Towarzy-
stwem Ubezpieczeń Wzajemnych Macif Życie 
przyczyni się do rozwoju ubezpieczeń wzajem-
nych wśród rolników i skutecznie zabezpieczy 
ich interesy.

Wieści z Izby – informacje branżowe

oszacowania strat w produkcji rolnej z uwzględnie-•	
niem produkcji roślinnej i zwierzęcej. W przypadku 
gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest za-
równo produkcja roślinna jak i zwierzęca, niezależ-
nie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w upra-
wach rolnych, czy wyłącznie w zwierzętach, czy też 
w uprawach i zwierzętach łącznie, aby spełnione było 
jedno z kryteriów dostępu do pomocy finansowej  
z działania 126, poziom szkód w produkcji rolnej 
musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej (...), tj. z uwzględnieniem zarówno wartości 

produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej;
uwzględniania w kalkulacji strat w majątku produkcyj-•	
nym i w produkcji rolnej informacji o liczebności po-
siadanych przez rolnika stad zwierząt poszczególnych 
gatunków (stado podstawowe, obrotowe), wg stanu 
na dzień przeprowadzania lustracji w gospodarstwie,  
co Agencja weryfikuje zgodnie z danymi widniejący-
mi w ewidencji prowadzonej przez ARiMR w ramach 
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Na podstawie pisma z dnia 24.06.2013 r.
nr ZP-259-DDI-69173-26-1/WMGiOP/IP/13.

Zabezpieczą interesy rolników

Zgodnie z zasadą ubez-
pieczenia rolników w KRUS 
ubezpieczeniu podlega osoba 
prowadząca gospodarstwo 
rolne powyżej 1 ha przelicze-
niowego, co jest jednoznaczne 
z tym, że rolnicy posiadają-
cy małe gospodarstwa rolne  
o powierzchni 1–4 hektarów 
fizycznych, o bardzo niskiej 
klasie gleby (V–VI), nie pod-
legają obowiązkowemu ubez-
pieczeniu w KRUS, gdyż nie 
posiadają przynajmniej 1 ha 

przeliczeniowego. Rolnicy, którzy przechodzą na ren-
tę lub emeryturę również nie są objęci świadczeniami  
z tytułu wypadku, który nastąpi w gospodarstwie.

Ci rolnicy, czy domownicy mogą dobrowolnie za-
wrzeć ubezpieczenie w KRUS na wniosek, albo też wy-
kupić dodatkowa polisę ubezpieczeniową, na którą ich 
będzie stać i która zabezpieczy ich minimalne potrzeby. 
Należy również dodać, że obowiązkowe ubezpieczenie 
w KRUS obejmuje ochroną ubezpieczeniową wypadki  
i świadczenia z tego tytułu, jeżeli wypadek nastąpi tylko 
i wyłączne podczas pracy związanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego.

Śmierć z każdej 
przyczyny

Śmierć w 
wyniku NNW

Pobyt w szpitalu w wyniku NNW

40 zł 1 500,00 zł 15 000,00 zł 30,00 zł/dzień do 15 dni pobytu

80 zł 3 000,00 zł 30 000,00 zł 60,00 zł/dzień do 15 dni pobytu

195 zł 1 000,00 zł 100 000,00 zł 100,00 zł/dzień do 90 dni pobytu

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA 
ROCZNA

TABELA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE

Paweł Augustyn
Przewodniczący komisji 
ds. ubezpieczeń majątkowych 
i osobowych w rolnictwie
przy KRIR dwóch kadencji
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W historii ludzkości ło-
wiectwo i rolnictwo jest naj-
starszą działalnością, której 
celem było zdobywanie poży-
wienia. Przez 150 tys. lat prze-
szliśmy długą drogę ewolucji 
nie tylko gatunku, ale również 
charakteru łowiectwa i rolnic-
twa. Bezspornym faktem jest 
to, że łowiectwo jest najstar-
szą działalnością człowieka. 

Pierwszą sztuką była „sztuka mięsa”. Osiadły tryb życia 
ludzi spowodował z czasem przeniesienie ciężaru waż-
ności w relacjach łowiectwo – rolnictwo w większości 
na rolnictwo, w produkcji i przetwarzaniu żywności.  
Z czasem rolnictwo ten proces w pełni zdominowało. 

Henryk Dankowiakowski

Analizy i opinie

Dzisiejsze łowiectwo, które również ewoluuje, sta-
je się hobbystycznym zajęciem wynikającym nie tyle  
z konieczności zdobywania pożywienia, ile z chęci kon-
taktu z przyrodą i jej naturalnym bytem. Realizujemy 
swoje pragnienia bycia częścią naturalnego środowi-
ska, z którego wyszliśmy, tworząc dzisiaj wokół siebie 
sztuczne warunki bytowania, często przeczące potrze-
bie naturalnej więzi ze środowiskiem.

Przez wiele tysięcy lat łowiectwo i rolnictwo koegzy-
stowało w zgodzie, nawzajem się uzupełniając w zapew-
nieniu żywności ludziom. Dzisiejsze łowiectwo znajdu-
je się w odmiennej sytuacji. Żywności mamy nadmiar 
(przynajmniej w Europie) i zapomnieliśmy co to głód, 
kartki żywnościowe, czy przednówek – jeszcze w okre-
sie międzywojennym. Na dobrą sprawę łowiectwo nie 
stanowi już dziedziny gospodarki, która musi uzupeł-
niać braki żywnościowe. Pozostaje mu rola wyręczania 
natury w regulacji pogłowia zwierząt dziko żyjących. 

Dochodzimy do sedna dzisiejszych relacji rolnik – 
myśliwy, rolnictwo – łowiectwo. W przyrodzie człowiek 
stał się jej niepodważalnym władcą. Traktuje ją przed-
miotowo, nie pamiętając o potrzebie zachowania rów-

Myśliwi – rolnicy, relacje wczoraj i dzisiaj 

nowagi i rozsądku. Jesteśmy, jako społeczeństwo, głów-
ną przyczyną wielu klęsk występujących w przyrodzie  
i zmian w nim zachodzących. Uważny obserwator śro-
dowiska naturalnego, na przestrzeni chociażby ostat-
niego pokolenia, widzi te zmiany. Ekspansja obcych 
gatunków w naszym środowisku – jenotów i szopów, 
wzrastająca populacja bobrów i dzików, obecność jeleni 
w wielu obwodach kół, których nie było jeszcze 30 lat 
temu, zmniejszające się stado wróbli, zmiana obszarów, 
kiedyś typowo rolniczych, w nieużytki (w województwie 
małopolskim 80 tys. hektarów to ziemia źle użytkowa-
na, a co szósty hektar ziemi, kiedyś ziemi uprawnej, nie 
produkuje żywności). Wszystko to dzieje się na naszych 
oczach, mamy wrażenie, że zbyt szybko i możemy mieć 
wiele obaw związanych z przyszłością. 

Rolnictwo, w pogoni za zyskiem, przeżyło okres 
fascynacji nowymi technologiami, z których niektóre 
okazały się zgubne dla ludzi i środowiska. Wystarczy 
przypomnieć historie DDT, BSE, czy wpływu środ-
ków chemicznych stosowanych w uprawach buraków 
na rodziny pszczele. Nikt nie umie ocenić obiektyw-
nie wpływu GMO na nasze zdrowie i życie (w ponad 
tysiącu produktów obecnych na rynku występuje 
GMO). Dodając do tego efekt cieplarniany, czyli zmia-
ny klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska itd., do-
chodzimy do wniosku, że musimy niezwłocznie odpo-
wiedzieć na pytanie: co dalej? 

Rolnicy i myśliwi pełnią niezmiernie ważną rolę 
w ochronie środowiska naturalnego, przede wszyst-
kim w budowaniu etycznego spojrzenia na jego wy-
korzystanie – stąd naturalna potrzeba współpracy.  
Jej podstawą jest zrozumienie istniejącego prawa, 
mentalności oraz potrzeb rolników i myśliwych. 
Obecne konflikty, a że one są nikt nie ma wątpliwości, 
wynikają głównie ze szkód łowieckich i mogą być roz-
wiązywane na drodze porozumienia. 
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Analizy i opinie

W roku 2011/2012, wspólnie z Radami Okręgowymi 
PZŁ w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Bielsku-Bia-
łej, zorganizowaliśmy w każdym powiecie spotkania rol-
ników i myśliwych, dążąc do ustalenia wspólnych zasad 
współpracy przy likwidacji szkód łowieckich. Większość 
tych spotkań spełniło swój cel i wiele sytuacji konflikto-
wych zostało zażegnanych. Zrozumienie ze strony Rad 
Okręgowych PZŁ było pełne, gorzej było w terenie…

Przyjęcie skrajnych założeń we współpracy z rolni-
kami tj. stwierdzenia, że „rolnik powinien chronić swoje 
uprawy, bo to jest jego warsztat pracy i nas myśliwych 
nic to nie obchodzi, że są szkody” lub zupełnie przeciw-
stawne, które brzmi: „za wszelkie szkody odpowiada 
myśliwy i rolnik ma prawo żądać wysokich odszkodo-
wań” – jest błędne. Prawo dokładnie precyzuje proces 
likwidacji szkód i sposób ich naliczania. Oczywiście 
diabeł tkwi w szczegółach. Podstawą jest nie tylko do-
bra znajomość prawa, ale również technologii produk-
cji rolnej i podstaw psychologii. 

Na nasze relacje mają wpływ:
1. Etyka – presja „Zielonych” i argument, że mię-
sa mamy wystarczająco dużo w sklepie, traktowanie 
strzelania do zwierząt jako coś zbędnego i obecnie 
nieakceptowanego, zmusza myśliwych do absolutnej 
konieczności zachowań etycznych na polowaniach  
i przestrzegania szacunku do zwierząt. Słowa św. Fran-
ciszka, które brzmią: „wilk jest naszym bratem, a sarna 
siostrą”, jakże często powtarzane na mszach hubertow-
skich, powinny głęboko zapaść nam w naszych sercach. 
„Złom”, modlitwa przy padniętej sztuce za przyczyną 
„królewskiego strzału”, jest piękną tradycją, która wciąż 
czyni ze śmierci zwierzęcia bolesny fakt niwelowany 
jednak tym, że zwierzę nie cierpiało. Ta śmierć jest lep-
sza, o ile w ogóle może być dobra, od tej jakiej dozna-
ją zwierzęta w rzeźni, czując instynktownie jej nadej-
ście, jeszcze na rampach wyładowczych. Co wspólnego  
z etyką łowiecką ma polowanie na wilka z helikoptera 
na Białorusi, lub strzelanie do zwierząt przy wodopoju 

w RPA? Jesteśmy pod pilną obserwacją społeczeństwa 
i nie możemy o tym zapomnieć – przykład Prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego, jak bardzo musiał się 
tłumaczyć ze swojej pasji myśliwskiej, dobitnie o tym 
świadczy. Etyczny rolnik to rolnik, który akceptuje ło-
wiectwo, współpracuje z myśliwymi, rozumie obowią-
zek ochrony przyrody i walczy z kłusownikami, któ-
rych najczęściej zna. 
2. Wiedza – znajomość aktów prawnych regulujących 
relacje rolnik – myśliwy, uznaję, że wśród myśliwych 
jest dobra. O wiele gorzej jest z wiedzą technologiczną 
w zakresie produkcji rolnej, znajomości agrotechniki  
i systemu gospodarowania oraz wiedzy na temat bio-
logii upraw. Unia Europejska wymaga od rolników 
posiadania wielu dokumentów, które mogą pomóc  
w szacowaniu szkód – wnioski obszarowe, rejestracja 
zabiegów agrotechnicznych, w gospodarstwach ekolo-
gicznych, rejestracja oprysków. Wgląd do tych doku-
mentów ułatwia ocenę plonu, a tym samym pozwala 
na udzielenie odpowiedzi na pytanie czy agrotechni-
ka i uprawa jest prawidłowo założona i prowadzona. 
Moim zdaniem, szczególnie trudne jest szacowanie 
szkód na użytkach zielonych ze względu na koniecz-
ność oceny składu botanicznego runa. 
3. Asertywność – poszanowanie partnera, rozumienie 
jego problemu, sposób prowadzenia rozmów z poszko-
dowanym, konieczność nawiązania więzi – pozwala 
bez nerwów przeprowadzić proces szacowania szkód. 
Brak umiejętności nawiązania porozumienia z rolni-
kiem rodzi oczywiste konflikty. 
4. Udział obserwatorów – prawo zezwala na udział  
w szacowaniu szkód, na zaproszenie rolnika lub koła, 
delegata Izby Rolniczej. W związku z tym, że są to 
czynni rolnicy zakładam, że znają oni zasady produkcji 
rolnej i ich obecność uznaję za zasadną.
5. Funkcje rozjemcze – przypadają urzędowi gminy 
który może, na wniosek obydwu lub jednej ze stron, 
organizować spotkania pojednawcze. Z moich do-
świadczeń wynika, że spotkanie przy wspólnym stole 
przedstawiciela wójta, koła i rolnika często pozwala na 
rozwiązanie problemu.
6. Procedura sądowa – jest ostatecznością narażają-
cą strony konfliktu na koszty i stratę czasu. Rozsądną 
propozycją wydaje się stworzenie listy osób ze strony 
myśliwych i rolników, którzy będą „biegłymi” opiniu-
jącymi przypadki konfliktu zanim znajdzie on swój 
epilog w sądzie. 

Rolnicy i myśliwi zdani są na siebie. W obecnym 
systemie prawnym, który musimy szanować, pozostaje 
współpraca i wzajemny szacunek, który pozwoli nam 
zachować autorytet w środowisku i bez przeszkód kul-
tywować piękne tradycje polskiego łowiectwa.
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Wydarzenia

W dniach 13-14 kwietnia 
2013 r. w obiektach UR w Kra-
kowie odbyła się XVI Mało-
polska Giełda Agroturystycz-
na zorganizowana wspólnie 
przez Uniwersytet Rolniczy, 
Małopolskie Stowarzysze-
nie Doradztwa Rolniczego, 
Małopolską Izbę Rolniczą, 
Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego, Centrum 

Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Góralskie Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne oraz Stowarzyszenie „Ga-
licyjskie Gospodarstwa Gościnne”, które obchodziło 
w tym roku 20-lecie istnienia.

Uroczystej inauguracji Giełdy dokonali: Rektor 
Uniwersytetu Rolniczego prof. dr. hab. Włodzimierz 
Sady, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Wojciech Kozak oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Mil-
ler. Wicemarszałek w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
oferta agroturystyczna naszego regionu jest znana i do-
ceniania również w Europie, która z podziwem patrzy, 
w jaki sposób Polacy łączą tradycję z nowoczesnością.

Małopolska Giełda Agroturystyczna na dobre wpi-
sała się już do kalendarza małopolskich imprez pro-
mujących agroturystykę na terenie południowej Polski 
i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców 
Krakowa, którzy również w tym roku licznie odwiedzi-
li stoiska przygotowane przez stowarzyszenia agrotu-
rystyczne, lokalne grupy działania i samorządy lokalne 
z terenu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. Uczestnicy mogli 
zapoznać się z szeroką ofertą aktywnego i atrakcyjne-
go wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych 
w rejonie Polski południowej. Ponadto organizato-
rzy przygotowali liczne atrakcje dla zwiedzających 
m.in. wystawy rękodzieła ludowego i rzemiosła arty-

Lucyna Chęcińska

XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna

stycznego, degustację napojów regionalnych i potraw 
przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Giełdę 
dodatkowo urozmaiciły występy zespołów folklory-
stycznych z Małopolski. Z kolei najmłodsi goście mogli 
uczestniczyć w interesujących wykładach i warsztatach. 
W ramach oferty prezentowanej przez CDR w Krako-
wie uczestnicy Giełdy mogli wziąć udział w przykłado-
wych zajęciach warsztatowych takich jak: „Od owiecz-
ki do niteczki”, „Obraz wiejski utkany kolorową łąką”, 
„Od ziarenka do bochenka”.

Zorganizowano również konkurs „Agroturystyczny 
stół”, w którym uczestniczyło 21 firm, a 47 produktów 
rywalizowało o nagrody w czterechech kategoriach: 
produkt zbożowy, produkt wędliniarski, potrawa re-
gionalna, inne produkty. Dyplom dla Mistrza „Agro-
turystycznego stołu” w kategorii produkt zbożowy 
uzyskało Gospodarstwo Agroturystyczne Aleksan-
dry i Dariusza Błaszczyków z Olszanej za chleb świę-
tojański. W kategorii produkt wędliniarski I miejsce 
zdobył udziec wieprzowy pieczony w piecu chlebowym 
zaprezentowany przez Agro-Gościniec z Jasienicy.  
Mistrzem „Agroturystycznego stołu” w kategorii po-
trawa regionalna została Janina Zborowska z Witowa 

za zupę zoproską. W ostatniej kategorii I miejsce zdo-
była nalewka jarzębina z owocem bzu zgłoszona przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice.

Pośród licznych wystawców swoje stoisko miała 
również Małopolska Izba Rolnicza. Właściciele gospo-
darstw agroturystycznych z powiatu nowosądeckiego, 
nowotarskiego, tatrzańskiego i gorlickiego prezentowa-
li tutaj swoje oferty, a także przysmaki kulinarne takie 
jak: zupa zoproska, oscypek, bundz, moskole z masłem, 
ser biały z brusznicą. Z kolei w drugim dniu Giełdy 
na stoisku MIR znalazły się sery białe, ciasta: serniki, 
jabłeczniki, kołacze, oraz wyśmienity chleb wiejski ze 
smalcem. Przedstawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej 
udzielali informacji w zakresie przygotowania gospo-
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darstwa do przyjmowania turystów, a ponadto ofero-
wali bezpłatne wsparcie w zakresie:

przepisów prawnych dla rolników rozpoczynających •	
działalność agroturystyczną,
umieszczenia informacji o gospodarstwach agrotu-•	
rystycznych na stronie internetowej MIR,
organizacji i przygotowania stoisk promujących go-•	
spodarstwa agroturystyczne na targach turystycz-
nych, giełdach i innych imprezach,
udzielania informacji turystom o możliwościach •	
wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych 
(wysyłka folderów, informatorów).

Równocześnie z Małopolską Giełdą Agroturystycz-
ną odbywały się II Targi Ogrodnicze, których celem 

było zaprezentowanie ofert branży ogrodniczej. Pod-
czas Targów miały miejsce m.in. wystawy firm szkół-
karskich, nasienniczych i nawozowych. Firmy projek-
tujące ogrody udzielały porad w zakresie zakładania 
funkcjonalnego, a zarazem nowoczesnego i atrakcyj-
nego ogrodu. Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się  
z ofertą firm zajmujących się sprzedażą profesjonalne-
go sprzętu ogrodniczego.

Trudno oszacować dokładną liczbę uczestni-
ków Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej i Targów 
Ogrodniczych, ale bez wątpienia było ich bardzo wie-
lu, a wspaniała atmosfera i bogata oferta wystawców 
z naszego regionu już dzisiaj zachęca do ponownego 
uczestnictwa w przyszłym roku.

W dniach 26-29 kwietnia 
br. Małopolska Izba Rolnicza 
gościła 4 delegacje zagranicz-
ne: dwunastu Węgrów, czte-
rech Rumunów, ośmiu Fran-
cuzów z regionu Doubs oraz 
czterech Francuzów z regio-
nu Rhône-Alpes. Wszyscy 
przybyli do Polski w ramach 
współpracy międzynarodo-
wej z zaprzyjaźnionymi izba-
mi rolniczymi, aby reprezen-
tować rolników swoich krajów 

w turnieju o tytuł Europejskiego Chłopa Roku 2013. 

Oprócz rolników, w czterodniowych wydarzeniach 
aktywnie uczestniczyli również Konsul Rumunii – 
Ioan Gheorghe Crisan, a także Prezes Towarzystwa 
Polsko-Rumuńskiego w Krakowie – Ignat Timar.

Podczas pierwszego dnia wizyty (piątek) odbyła się 
wspólna kolacja. Małopolską Izbę Rolniczą reprezen-
towała Maja Świderska, która powitała przybyłych go-
ści i towarzyszyła im podczas całego pobytu w Polsce.  
Po kolacji odbyła się mała degustacja – Francuzi czę-
stowali kilkoma rodzajami serów, a Rumuni swoimi 
tradycyjnymi wypiekami. Była to doskonała okazja do 
lepszego poznania się i nawiązania nowych kontaktów. 

W drugim dniu wizyty, po wczesnym śniadaniu, 
nasi goście w towarzystwie Pani Krystyny Janeckiej – 
członka Zarządu MIR, zwiedzili obóz koncentracyj-
ny i muzeum Auschwitz Birkenau. Zwiedzanie obozu 
– miejsca kaźni Żydów, Polaków, Węgrów, Cyganów, 
oraz wielu innych narodów – było bardzo emocjonują-
cym przeżyciem dla wszystkich uczestników. 

Chłop Roku 2013

Maja Świderska

Następnym punktem programu była Wieliczka,  
a tam zwiedzanie unikatowych podziemi zabytkowej 
Kopalni Soli, połączone z fascynującymi opowieściami 
przewodnika. 

Późnym popołudniem, w gospodarstwie agrotu-
rystycznym Państwa Domanus w Jasienicy odbyła się 
uroczysta kolacja. W imieniu Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej, przy akompaniamencie kapeli ludowej, 
naszych gości przywitał Marek Lenczowski (delegat 
do KRIR). Po tym wystąpieniu przedstawiciele każdej  
z delegacji, kolejno: Gerard Seigle-Vatte – Francja, Do-
minique Gabry – Francja, Eugenia Pop – Rumunia  
i Tibor Balla – Węgry, podziękowali za zorganizowa-
nie wizyty i wyrazili swoje nadzieje, że współpraca po-
między Izbami będzie się prężnie rozwijała. Na koń-
cu głos zabrał Karol Zachwieja (Wiceprezes Zarządu 
MIR), który opowiedział uczestnikom o działalności 
oraz zasadach funkcjonowania MIR. W kolacji uczest-
niczył także Marek Boligłowa oraz Krystyna Janecka 
(członkowie Zarządu MIR). 

W AGRO-GOŚCIŃCU w Jasienicy
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W trzecim dniu pobytu, delegacje odwiedziły gospo-
darstwo rolne Pana Ryszarda Jędrucha, który opowie-
dział o swojej działalności oraz o realiach i problemach, 
z którymi spotykają się polscy rolnicy. Następnie nasi 
goście wzięli udział we mszy świętej w racławickim ko-
ściele, po której, wraz z organizatorami i uczestnikami 
niedzielnych obchodów, udali się do miejscowości Ja-
nowiczki, gdzie oficjalnie otwarto festiwal. Przybyłych 
gości i uczestników powitali przedstawiciele samorzą-
dów – Gminy Racławice oraz województwa, Prezes Za-
rządu Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki, 
politycy i przedstawiciele instytucji rolniczych.

W pierwszej części turnieju uczestniczyli zawodni-
cy z Polski. Do rywalizacji o tytuł Chłopa Roku stanę-
ło czterech rolników: Tomasz Furman (Jodłowa, woj. 
podkarpackie), Artur Góra (Kwaszyn w woj. święto-
krzyskie), Paweł Łapeta (Baby, woj. śląskie) i Dawid Pie-
trasik (Kobyłczyce, woj. śląskie). Z przyczyn losowych 
w konkursie nie uczestniczył reprezentant Małopolski, 
nie dojechał też zawodnik z woj. pomorskiego.

Zawodnicy, oprócz wiedzy teoretycznej, musieli wy-
kazać się zręcznością w cięciu drewna, wożeniu słomy 
taczkami i ubijaniu masła. Mieli także z zawiązanymi 
oczami ocenić ile waży worek ziemniaków, główka ka-
pusty i jak długa jest marchewka, oraz zaprezentować 
strój regionalny i taniec regionalny z przyśpiewką. 

Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali bilety na wycieczkę do Brukseli.

Po zakończeniu polskiej części turnieju, swoje zma-
gania rozpoczęli kandydaci do tytułu Europejskiego 

Chłopa Roku. Laureatem konkursu został László Már-
kus z Węgier, który zachwycił jury konkursowe i pu-
bliczność znakomitym poczuciem humoru oraz wyjąt-
kową pomysłowością. Drugie miejsce zajął Adrian Ma-
rius Solcan (Rumunia), trzecie – Émilien Claudepierre 
(Francja), czwarte – Paweł Łapeta, a piąte – Sébastien 
Poncet (Francja). 

Zagraniczni goście prezentując część swojej kultu-
ry, dodali kolorytu oraz sprawili, że Konkurs był jesz-
cze ciekawszy, zachęcający do wzajemnego poznawania 
obyczajów i historii innych narodów. Wierzymy, że do-
świadczenia zdobyte w czasie tej wizyty uczynią współ-
pracę między naszymi krajami jeszcze bardziej owocną.

László Márkus wraz z zespołem oraz przedstawicielami MIR 

Adrian Marius Solcan wraz z Prezesem MIR  
oraz Prezesem Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego 

Émilien Claudepierre wraz z zespołem

Paweł Łapeta podczas jednej z konkurencji
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5 maja br. na płycie lotniska 
Aeroklubu Podhalańskiego  
w Łososinie Dolnej miała miej-
sce XX edycja Święta Kwitną-
cych Sadów oraz inauguracja 
Sezonu Lotniczego. Obchody 
Święta odbyły się na terenie 
lotniska, w dużej części zago-
spodarowanego przez liczne 
stoiska z atrakcjami kulinar-
nymi i rzemiosłem ludowym.

Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej

Alicja Kostuś

W części artystycznej publiczność podziwiała mię-
dzy innymi występ młodzieżowej grupy regionalnej 
„Michalczowa” oraz zespół ze Słowacji „Liptovská Te-
plička”. W czasie trwania festynu odbywały się wido-
wiskowe loty rekreacyjne nad Jeziorem Rożnowskim,  
a także prezentacja dzieł twórców ludowych. 

Na stoiskach zainteresowani mogli zasięgnąć profe-
sjonalnej porady z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa 
i artykułów produkcji rolnej. Na stoisku MIR dostępne 
były biuletyny informacyjne i prasa rolnicza.

Odbyła się również kampania promująca małopol-
skie produkty regionalne – „Zasmakuj w Małopolsce”. 
Uczestnicy mogli skosztować wielu regionalnych przy-
smaków takich jak: oscypek, bryndza podhalańska, 
karp zatorski, jagnięcina podhalańska, kiełbasa lisiec-
ka, chleb prądnicki, jabłka łąckie.

Frekwencja jak i pogoda dopisały, toteż niedziel-
ne Święto połączone z inauguracją Sezonu Lotniczego 
upłynęły pod znakiem dobrej zabawy.

Święto Kwitnących Sadów odbywa się w malowni-
czej miejscowości sadowniczo-rolniczej, jaką jest Ło-
sosina Dolna. W tym rejonie spotka się głównie sady 
jabłoniowe, w mniejszej ilości gruszowe oraz śliwkowe.

Uroczystej inauguracji Święta Kwitnących Sadów 
dokonał Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golon-
ka witając przybyłych gości m.in. posłów ziemi sądec-
kiej: Andrzeja Czerwińskiego, Arkadiusza Mularczyka, 
Andrzeja Romanka, Wiesława Janczyka oraz senatora 
Stanisława Koguta. Małopolską Izbę Rolniczą repre-
zentował Wiceprezes Karol Zachwieja oraz Przewod-
niczący RP MIR w Nowym Sączu Stanisław Śmierciak.

Po powitaniu wszystkich zebranych i przemówie-
niach okolicznościowych przyszedł czas na wręczenie 
wyróżnień. Rada Gminy Łososina Dolna przyznała ho-
norowe obywatelstwo ks. prałatowi Marianowi Stępnio-
wi, rezydentowi w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Trzetrzewinie. Wręczono również wyróżnienia dla 
zasłużonych działaczy i sadowników z Gminy Łososina 
Dolna. Otrzymali je Eugeniusz Baran z orkiestry OSP 
w Tęgoborzy oraz Tadeusz Zelek, Prezes Sadowniczej 
Spółdzielni Handlowej Łososina. Z kolei Małopolska 
Izba Rolnicza przyznała Wójtowi Gminy Łososina Dol-
na Stanisławowi Golonce medal „Zasłużony dla Mało-
polskiej Izby Rolniczej” oraz dyplom za zaangażowanie 
w działalność na rzecz rolnictwa.
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W tym roku Święto Kwitnącej Jabłoni zorganizo-
wane zostało w Łącku w dniach 10-12 maja. Jest to 
święto sadowników oraz kultury i folkloru regionu 
sądeckiego, a bogaty program imprezy przyciąga każ-
dego roku do Łącka tysiące ludzi z nowosądecczyzny  
i nie tylko. Warto podkreślić, że ziemia łącka to zagłę-
bie małopolskiego sadownictwa.

Święto Kwitnącej Jabłoni

Zbigniew Frączek i Józef Sułkowski – łąccy sadownicy

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 
mszą św. w kościele parafialnym w Łącku. Następnie 
kolorowy korowód, a w nim m.in. zespoły regionalne, 
kapele i orkiestra oraz dzieci ze szkół gminy Łącko,  
a także licznie przybyli goście, przeszli do Amfiteatru na 
Jeżowej gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie Święta 
Kwitnącej Jabłoni. Uroczystej inauguracji dokonał Wójt 
Gminy Łącko Janusz Klag witając przybyłych gości m.in. 
posłów ziemi sądeckiej: Barbarę Bartuś, Annę Paluch, 
Andrzeja Romanka, Wiesława Janczyka oraz senatora 
Stanisława Koguta. Małopolską Izbę Rolniczą reprezen-
tował Wiceprezes Karol Zachwieja. Do Łącka zawitali 
również przedstawiciele świata nauki. Po powitaniu 
wszystkich zebranych Wójt Janusz Klag, Józef Orban  
z zaprzyjaźnionej gminy z Węgier oraz Pani Akiko Miva 
z Japonii dokonali symbolicznego wypuszczenia gołębi.

Podczas niedzielnej uroczystości nie zapomniano 
również o muzycznych tradycjach, a Wójt Gminy Łąc-
ko uhonorował Góralską Orkiestrę Dętą im. Tadeusza 
Moryto i jej dyrygenta Stanisława Strączka wręczając 
mu niedawno wydaną płytę z nagraniami orkiestry.  
W części artystycznej publiczność podziwiała twórczość 
tejże orkiestry, a także występy zespołów regionalnych 
takich jak: „Małe Łącko”, „Mali Zagorzynianie”, „Mali 
Maszkowianie”, „Czarny Potoczek”, „Górale Łąccy”.

W trakcie Święta Kwitnącej Jabłoni promowano też 
produkty regionalne z całej Małopolski, w ramach ak-
cji „Zasmakuj w Małopolsce”, między innymi jabłka 
łąckie. Na stoiskach wystawienniczych nie zabrakło 
również tradycyjnych wyrobów twórców ludowych: 
rzeźb w drewnie, obrazów i pięknie zdobionych regio-
nalnych strojów.

Na stoisku Małopolskiej Izby Rolniczej jak zwykle 
dostępne były biuletyny informacyjne, prasa oraz ma-
teriały rolnicze.

Alicja Kostuś

17



Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Wydarzenia

Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie

1 i 2 czerwca br. w Stry-
szawie już po raz XVII ob-
chodzono Święto Zabawki 
Ludowej. Tematem tegorocz-
nych obchodów był „Konik 
na biegunach”. Zabawka lu-
dowa zainteresowała nie tyl-
ko dzieci ale i dorosłych.

Twórcy ludowi – zabawka-
rze – w plenerze, na specjal-
nie przygotowanych stoiskach 

prezentowali swoje warsztaty. Można było nie tylko 
podpatrzeć twórcę przy pracy, porozmawiać z nim, ale 
również spróbować swoich sił w tym artystycznym rze-
miośle. Dorośli próbowali wystrugać zabawki z kawał-
ka drewna, a dzieci chętnie je malowały i zdobiły. 

Jolanta Mocniak

Ponadto przygotowano inne atrakcje – były pokazy 
baniek mydlanych, szczudlarze, przejazdy „Ciuchcią”, 
występy kapel ludowych, zespołów regionalnych z Pod-
babiogórza i okolic. Wśród wykonawców znaleźli się 
również znani i lubiani w całej Polsce artyści tj. zespół 
„Baciary”, kabaret „Jurki” oraz Andrzej Rybiński.

Na estradzie odbył się także konkurs dla dzieci  
i młodzieży szkolnej na „Najlepiej Prezentująca się 
Grupę” – jak co roku grupy miały przygotowywać 

krótki program artystyczny, zgodny z tematem impre-
zy oraz wykazać się wiedzą związaną z historią zabaw-
karstwa. W tym roku w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła SP nr 2 w Stryszawie, drugie miejsce zajął 
ZSP w Lachowicach, a trzecie – Klub 4H z Jachówki.  
W kategorii gimnazjalnej najlepsza była grupa z Gim-
nazjum nr 1 w Stryszawie, zaraz za nią – Gimnazjum 
nr 2 w Lachowicach, a na trzecim miejscu – Gimna-
zjum ZSS w Krzeszowie. 

Nie zabrakło też dobrego jedzenia – uczestnicy im-
prezy mogli próbować wyśmienitych potraw regional-
nych, przygotowanych przez koła gospodyń, a także 
skosztować żurku przygotowanego przez restauratorów 
na „Konkurs na Najsmaczniejszy Żurek”. Jak co roku 
do komisji oceniającej potrawy została zaproszona Ma-
łopolska Izba Rolnicza, którą reprezentował Prezes Ry-
szard Czaicki. Izba była też fundatorem jednej z nagród 
dla KGW, które przyrządziło najlepsze potrawy. 

Opracowanie na podstawie materiałów GOK Stryszawa
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W dniach 1–2 czerwca br. 
w Książu Wielkim k. Mie-
chowa, na terenie boiska 
sportowego Zespołu Szkół 
odbył się plenerowy Mało-
polski Piknik Rybacki. Or-
ganizatorami Pikniku byli: 
Małopolska Izba Rolnicza, 
Polskie Towarzystwo Ry-
backie, Gospodarstwo Ry-
backie Przyborów, ZS im. 

W. Witosa w Książu Wielkim, Starostwo Powiato-
we w Miechowie oraz UG w Książu Wielkim. Piknik 
sfinansowany został ze środków Funduszu Promo-
cji Ryb, a jego celem było zachęcanie do zwiększenia 
udziału ryb i ich przetworów w naszych jadłospisach.

W pierwszym dniu, który miał charakter semina-
ryjny, uczestnicy Pikniku mieli okazję wysłuchać pre-
lekcji: Eurodeputowanego dr Czesława Siekierskiego 
– nt. WPR; prof. Krystyny Skibniewskiej z Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego nt. wpływu żywności na 
zdrowie człowieka; oraz dr Andrzeja Lirskiego z Insty-
tutu Rybactwa Śródlądowego, który głośno rozważał 
„Co z tym karpiem?”.

W tym samym dniu, mimo deszczowej pogody, od-
były się również zawody wędkarskie. Wieczorem roz-
palono ognisko, podczas którego śpiewano pieśni bie-
siadne oraz odbyła się degustacja zupy rybnej. Późnym 
wieczorem, około godziny 21:00 uczestnicy Pikniku 
mieli okazję zwiedzić zamek w Książu Wielkim oraz 
obejrzeć pokaz walk rycerskich.

Małopolski Piknik Rybacki

Jolanta Kałmuk

W drugim dniu Pikniku pogoda sprawiła bardzo 
przyjemną niespodziankę – uroczyste otwarcie odby-
ło się w, słoneczne niedzielne popołudnie. Wszystkich 
przybyłych przywitali: Prezes MIR Ryszard Czaicki, 
Pani Dyrektor ZS Edyta Sychowska oraz Prezes GR 
Przyborów – Marian Tomala (na zdjęciu – od lewej). 

Wśród zaproszonych przez MIR gości znaleźli się 
m.in. Ioan Gheorghe Crisan – Konsul Rumunii w Pol-
sce (Ambasada Rumunii w Warszawie), Ignat Timar 
– Prezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krako-
wie oraz Pani Lidia Gądek – Poseł na Sejm RP.

Najważniejszym punktem programu Pikniku były 
degustacje różnych potraw z ryb, przygotowanych 
przez Firmę ELPA z Miechowa. Każdy mógł skoszto-
wać m.in. takich specjałów jak karp po żydowsku, sum 
w galarecie, pstrąg z grilla, szczupak w galarecie.

Organizatorzy przygotowali również stoiska tema-
tyczne, na których dostępne były m.in. broszury nt.: 
historii rybactwa na ziemiach polskich; dobroczyn-
nych właściwości ryb i ich wpływu na kondycję i zdro-
wie człowieka; zawierające przepisy na przygotowanie 
kilkudziesięciu smacznych i zdrowych dań z udziałem 
ryb. Odwiedzający te stoiska otrzymywali również pa-
miątkowe gadżety w postaci długopisów, breloków, la-
tarek, opasek odblaskowych itp.

Na stoisku przygotowanym przez GR Przyborów 
można było obserwować żywe okazy ryb hodowanych 
w stawach gospodarstwa.

Na uczestników Pikniku czekało również wiele in-
nych atrakcji – szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się konkursy: konkurs wiedzy o rybach dla dorosłych, 
krzyżówka z karpiem oraz konkurs plastyczny dla naj-
młodszych. Szczególnie emocjonujący był ostatni etap, 
czyli wręczenie nagród laureatom konkursów oraz pa-
miątkowe fotografie.

Dodatkowe atrakcje w czasie Pikniku zapewniły: 
pokaz odłowu ryb, pokaz młodzieżowej grupy parami-
litarnej oraz pokazy, gry i zabawy dla dzieci przygoto-
wane przez straż pożarną i policję.

Oprawę artystyczną Pikniku stanowiły występy ze-
społu ludowego „Książowiacy” oraz młodzieżowych 
zespołów muzycznych, które zapewniły wesołą zabawę 
taneczną do samego wieczora.
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Spożycie ryb w Polsce jest 
zdecydowanie za niskie, a spa-
dek konsumpcji jest cechą cha-
rakterystyczną zmian obycza-
jów żywieniowych, jakie nastą-
piły w XX wieku. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że ze względu na skład oraz wartości 
odżywcze mięsa ryb są one niezbędnym elementem 
diety człowieka. Pełnowartościowe białko zawiera ami-
nokwasy konieczne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, a słynny kwas omega-3 wpływa korzystnie 
między innymi na odporność, pamięć i koncentrację. 
Warto pamiętać, że ryby chude zawierają więcej wi-
tamin z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP), a ryby tłuste są  
z kolei bogatsze w kwasy omega-3 oraz witaminy A i D. 

Lista zalet spożywania ryb jest długa, lecz do naj-
ważniejszych należą:

obniżenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyj-•	
nych takich jak: choroby układu krążenia, nadciśnie-
nie, miażdżyca, udar mózgu, otyłość, nowotwory;
korzystne oddziaływanie na wygląd skóry, włosów  •	
i paznokci, ze względu na obecność zarówno kwasów 
omega-3 jak i witamin antyoksydacyjnych A i E;
wspomaganie prawidłowego rozwoju układu ner-•	
wowego płodu i zapobieganie przedwczesnemu 
porodowi;
zapobieganie chorobom oczu, poprawa stanu siat-•	
kówki oka, 
zwiększenie odporności organizmu,•	
usprawnianie pamięci i koncentracji,•	
źródło wapnia (drobne gatunki ryb np.: szproty, sar-•	
dynki jedzone razem z drobnymi ośćmi).

Powyższe informacje powinny zachęcić Polaków 
do częstszego przyrządzania potraw z ryb. Czy jednak 
wiemy w jaki sposób przyrządzać ryby, aby zachowały 
swoje wartości odżywcze? Dietetycy najbardziej pole-
cają ryby świeże lub mrożone, które można gotować 
na parze, piec w folii, dusić lub smażyć na niewielkiej 
ilości oleju. Pozwoli to dodatkowo wzbogacić i urozma-

Czy warto promować spożycie ryb?

icić dietę. Z kolei nie zaleca się częstego spożywania ryb 
wędzonych, solonych, marynowanych i konserwowych, 
gdyż sposób ich utrwalania powoduje znaczne ubytki 
ich właściwości odżywczych. 

Na zakończenie warto przeanalizować Piramidę 
Zdrowego Żywienia, która jest graficznym przedsta-
wieniem grup produktów spożywczych wchodzących 
w skład wzorcowej dziennej racji pokarmowej. Nale-
ży zauważyć, że w Piramidzie uwzględniono produk-
ty najbardziej wartościowe dla zdrowia człowieka,  
a wśród nich grupę produktów, których cechą charak-
terystyczną jest duża zawartość białka. W codziennej 
racji pokarmowej powinien występować przynajmniej 
jeden produkt z danej kategorii. Jednym z preferowa-
nych produktów w obrębie tej grupy są właśnie ryby. 

Mięso ryb dzięki swoim właściwościom powinno 
stanowić znaczącą pozycję jadłospisu zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Zdaniem ekspertów ryby należy spo-
żywać co najmniej dwa razy w tygodniu, ponieważ ich 
mięso przewyższa pod względem wartości odżywczych 
wieprzowinę, wołowinę i drób, a ich białko jest łatwiej 
przyswajalne przez człowieka niż białko zwierząt rzeź-
nych. Według zaleceń należy spożywać 200-300 gra-
mów ryb morskich w tygodniu. Zaleca się zwiększenie 
spożycia głównie takich ryb jak łosoś, makrela, śledź, 
sardynka i tuńczyk.

Alicja Kostuś
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W dniu 9 czerwca 2013 r. Przedstawiciele Mało-
polskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Święcie Gminy 
Wieprz, które tym razem ze względu na warunki pogo-
dowe zamiast na Orliku odbyło się obok Urzędu Gmi-
ny. Tegoroczna impreza zorganizowana została przez 
Urząd Gminy w Wieprzu, Gminny Ośrodek Kultury, 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezrobotnym i Ich 
Rodzinom „Nadzieja” oraz LKS „Orzeł” Wieprz.

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla uczestni-
ków w każdym wieku. Na scenie występowały najlep-
sze zespoły taneczne, wokalno-muzyczne oraz soliści  
z terenu całej Gminy Wieprz. Uczestnicy lubiący ry-
walizację sportową mogli jej doświadczyć w „turnieju 
dzikich drużyn”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się Laboratorium 
Młodego Naukowca. Najmłodsi mieli do dyspozycji 
tradycyjnie zjeżdżalnie i trampoliny. Impreza wzboga-
cona została także przez lokalne stowarzyszenia które 
przygotowały przysmaki przyciągające aromatem, wy-
glądem i smakiem tłumy smakoszy. 

Małopolska Izba Rolnicza jako koordynator portalu 
wieprzopedia została zaproszona do komisji oceniającej 
przygotowane potrawy. 

Święto Gminy Wieprz

II miejsce zajęło KGW z Wieprza za karczek w ka-
puście. Na podium znalazło się również KGW z Przy-
bradza za sprawą warkoczy na kapuście. Pozostałe koła 
gospodyń wiejskich otrzymały wyróżnienia. 

W pierwszym konkursie kulinarnym na potrawy  
z wieprzowiny I miejsce zdobyło KGW z Nidku za po-
trawę schab faszerowany z jajecznicą i brokułami.

Wśród wielu stoisk prezentujących się podczas 
gminnego święta znalazło się również stoisko MIR, na 
którym zwiedzający mogli otrzymać bezpłatnie prasę 
rolniczą, broszury i ulotki informacyjne. 

Jolanta Mocniak
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19 czerwca 2013 r. odbyła się Pielgrzymka Rolni-
ków do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zaba-
wie, współorganizowana przez księdza kustosza Zbi-
gniewa Szostaka, prezesa Forum Młodych Ludowców 
w Tarnowie Grzegorza Piotrowskiego oraz przewod-
niczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolni-
czej w Tarnowie Grzegorza Dudę.

Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium w Zabawie

Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji rolni-
ków przy asyście licznie przybyłych pocztów sztandaro-
wych: Polskiego Stronnictwa Ludowego, szkół, ochot-
niczych straży pożarnych oraz po raz pierwszy obecny 
był  również sztandar Małopolskiej Izby Rolniczej.

Następnie na placu sanktuaryjnym pielgrzymi wy-
słuchali przemówień dostojnych gości: przedstawicieli 
władz wojewódzkich i powiatowych oraz Wiceministra 
Transportu i Budownictwa Janusza Żbika.

Pielgrzymkę umiliły występy miejscowych zespo-
łów i kapel ludowych oraz grupy młodzieżowej z Ja-
downik Mokrych. Na stoiskach wystawowych firm 
związanych z rolnictwem można było uzyskać cenne 
porady i informacje.

W trakcie trwania uroczystości uczestnicy mogli 
skorzystać z darmowych posiłków i napojów, dzieci na-
tomiast bawiły się na placu zabaw.

Grzegorz Duda
Przewodniczący RP MIR w Tarnowie
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15-16 czerwca 2013 r. na 
Błoniach Szczyrzyckich od-
była się kolejna, VII edycja 
Krajowej Wystawy Czerwo-
nego Bydła Polskiego oraz 
Regionalny Czempionat 
Koni Rasy Huculskiej „Wa-
kacje z Hucułem”.

Głównymi organizatora-
mi Wystawy byli: Krajowy 
Związek Hodowców Czer-
wonego Bydła Polskiego  
w Jodłowniku, Małopolski Związek Hodowców Koni, 
Wójt Gminy Jodłownik, Małopolska Izba Rolnicza. 
Honorowy patronat nad Wystawą objęli Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mało-
polskiego i Agencja Rynku Rolnego.

W pierwszym dniu Wystawy komisja sędziowska 
dokonała oceny 79 sztuk bydła rasy polskiej czerwonej 
zgłoszonych do konkursu w 9 kategoriach. Hodowcy 
przybyli z powiatów: limanowskiego, nowotarskiego, 
tatrzańskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i bocheń-
skiego. Najwyższym wyróżnieniem dla hodowców były 
zdobyte tytuły superczempionów i czempionów.

Superczempionem VII Krajowej Wystawy Bydła Pol-
skiego Czerwonego w programie ochrony zasobów ge-
netycznych została krowa Wiśnia, hodowli Pana Miro-
sława Staniszewskiego z Zawadki (powiat limanowski).

Superczempionem VII Krajowej Wystawy Bydła 
Polskiego Czerwonego w programie doskonalenia rasy 
została krowa Wera, hodowli Państwa Ewy i Wojcie-
cha Łukaszów z Krempachów (powiat nowotarski).

Komisja sędziowska dokonała również oceny  
31 sztuk koni rasy huculskiej.

W drugim dniu Wystawy, podczas oficjalnego otwar-
cia Wystawy Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz 
przywitał przybyłych gości, podziękował wszystkim 
hodowcom za prezentację najlepszych sztuk hodowla-
nych. Podziękował również Wacławowi Drożdżowi – 
Prezesowi Krajowego Związku Hodowców Polskiego 
Bydła Czerwonego w Szczyrzycu za doprowadzenie do 
wpisania Mleka od krów rasy polskiej czerwonej na li-
stę produktów tradycyjnych MRiRW.

W tym samym dniu odbyło się uroczyste wręczenie 
nagrodzonym hodowcom pucharów, medali, nagród 
oraz pamiątkowych dyplomów. W uroczystościach 
uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu MIR – 
Prezes Ryszard Czaicki, Wiceprezes Karol Zachwieja, 
Delegat do WZ KRIR Jan Marek Lenczowski oraz prze-
wodniczący RP MIR w Limanowej Leszek Leśnik, który 
bardzo aktywnie włączył się w organizację Wystawy.

Podczas Wystawy odbywały się liczne konkursy, 
w tym konkurs wiedzy dla hodowców, konkurs dla 
młodzieży, konkurs rysunkowy dla dzieci oraz loteria 
fantowa, w której nagrodą główną, ufundowaną przez 
Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Pol-
skiego, było cielę rasy polskiej czerwonej.

Wiceprezes MIR Karol Zachwieja wręczył 5-u lau-
reatom konkursu wiedzy nagrody ufundowane przez 
Radę Powiatową MIR w Limanowej. Pozostałe na-
grody zostały ufundowane przez ARiMR oraz MODR.

VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu

Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz młodych 
hodowców, którzy w pięknych strojach regionalnych 
prezentowali na ringu małe cieliczki. Młodzi, dobrze 
zapowiadający się hodowcy otrzymali nagrody ufun-
dowane przez sponsorów.

Odbył się również amatorski konkurs zręczności 
powożenia, pokaz ścieżki huculskiej oraz prezentacja 
klaczy wraz ze źrebięciem, a wszyscy chętni mogli sko-
rzystać z przejażdżki wierzchem lub bryczką.

Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji i ofert 
przygotowanych na licznych stoiskach wystawienni-
czych m.in. wyroby rękodzieła artystycznego, maszy-
ny i urządzenia rolnicze oraz degustacja potraw przy-
gotowanych przez KGW z Gminy Jodłownik.

Alicja Kostuś
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Piknik Wieprzowy – było naprawdę smacznie!

W niedzielę 30 czerwca br. Małopolska Izba 
Rolnicza, we współpracy z KRIR, zorganizowała 
Piknik Wieprzowy. Impreza odbyła się na terenie 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, pod-
czas IX Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Tym 
razem zachęcaliśmy do spożywania polskich pro-
duktów z mięsa wieprzowego.

Pośród licznych wystawców zgromadzonych na 
płycie lotniska, rozlicznych rozrywek – w tym głównie 
wspaniałych pokazów akrobacji lotniczych – Piknik 
Wieprzowy stanowił nie lada atrakcję. Nasze stoisko 
tłumnie odwiedzali zwiedzający, zachęceni zapachem  
i smakiem potraw oraz wyrobów wędliniarskich 
przygotowanych do degustacji. Można było skoszto-
wać m.in. różnego rodzaju wędlin i wyrobów takich 
jak szynki, kiełbasy, kabanosy, pasztety. Serwowali-
śmy również gorące dania z grila: kiełbaski, pieczeń, 
kaszankę, oraz wyśmienity bigos.

Uczestnicy pikniku otrzymywali również broszu-
ry informacyjne nt. wartości odżywczych wieprzo-
winy, produktów tradycyjnych z mięsa wieprzowego 
jak też przepisy kulinarne na dania z wieprzowiny.

Niemałym zainteresowaniem cieszyły się również 
konkursy: plastyczny dla dzieci i wiedzy dla doro-
słych. Wszyscy uczestnicy niecierpliwie oczekiwali 
na rozstrzygnięcie ponieważ na laureatów czekały 
wspaniałe nagrody: zestaw wakacyjny dla dzieci (ple-
caki, piłki, książeczki, latawce, splizery), a dla doro-
słych – parowary. 

Jolanta Kałmuk 

Mięsne dania można było przekąsić chlebem ze 
smalcem i ogórkiem. W czasie kilku godzin wydali-
śmy ponad 5 tys. porcji. Degustację przygotowała Fir-
ma „GABI” z Klimontowa produkująca wyroby trady-
cyjne, a miłą atmosferę sprzyjającą delektowaniu się 
współtworzył zespół góralski „Muzyka od Strumyka”.

Organizację Pikniku sfinansowano ze środków 
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
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„Jak jest żytko, będzie wszytko”

7 lipca br. na Rynku Miasta w Tarnowie 
można się było przekonać, że ziarno zbóż to 
podstawa diety większości z nas. Wszystko 
za sprawą Pikniku Zbożowego, zorganizo-
wanego przez Małopolską Izbę Rolniczą, 
który odbył się w niedzielę, podczas obcho-
dów Święta Miasta Tarnowa.

„Aż miło na duszy, jak świeży chleb puszy”

Kukiełka uszewska to podłużne pieczywo, z charakterystycz-
nym splotem dwóch wałków ciasta na górze. Legendy podają, 
że tradycja ich wypieku sięga XIV wieku. Jest to produkt głębo-
ko zakorzeniony w świadomości mieszkańców, którzy są bar-
dzo dumni ze swojej tradycji. Obecnie trwa weryfikacja wnio-
sku – złożonego przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 
– o wpis kukiełki uszewskiej na Listę Produktów Tradycyjnych.

Uczestników Pikniku właściwie nie trzeba było 
zachęcać do degustacji – wszyscy ochoczo kosztowali 
oferowane przez nas wypieki i potrawy. Były różnego 
rodzaju chleby domowe ze smalcem oraz tradycyjna 
kukiełka uszewska z masłem. Można było kosztować 
wyrobów cukierniczych w tym m.in. drożdżowych 
placków, babek piaskowych, pierników, kruchych cia-
steczek i rogalików. Serwowaliśmy również dania „na 
ciepło” – pizzę oraz najpopularniejsze w Polsce pierogi 
– ruskie, z kapustą i grzybami oraz z mięsem. Wszyst-
kie degustowane potrawy „rozchodziły się” jak przy-
słowiowe ciepłe bułeczki! 

Degustację przygotowała 
Piekarnia „Głęziowscy i Ania” z Uszewa.

Zwiedzającym i degustującym „pikniko-
wiczom” zapewniliśmy również atrakcje 
artystyczne. Na scenie pojawiły się m.in. 
zespoły folklorystyczne – „Nieczajnianie” 
i „Sokolanie”, był folklor indyjski w po-
staci pokazu tańca Masala Bhangra Wor-

kout®, jak również mieszanka brytyjskiego 
rocka i polskiej poezji śpiewanej w wykonaniu 

Janka Samołyka z zespołem. 

„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”

Degustacja była zapewne bardzo atrakcyjnym 
elementem Pikniku, jednak spore zainteresowanie 
budziły również inne przygotowane przez nas nie-
spodzianki. Szczególnym powodzeniem cieszyły się 
konkursy – zarówno rysunkowy dla dzieci pn. „Od 
ziarenka do bochenka”, jak też konkurs wiedzy dla 
dorosłych. Oczywiście najbardziej emocjonującym 
momentem było rozstrzygniecie konkursów i wręcze-
nie nagród, które odbyło się uroczyście na estradzie. 
Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali członko-
wie komisji konkursowych, w tym m.in. Pan Tadeusz 
Wójcik – członek Zarządu MIR. 
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Wydarzenia – promocja polskiej żywności

Podczas Pikniku staraliśmy się zaprezentować wiele 
różnych produktów zbożowych – oprócz samych zia-
ren różnych gatunków zbóż pokazaliśmy to, co z ziarna 
powstaje. Były więc różnego rodzaju kasze, płatki zbo-
żowe, mąki i otręby. Uczestnicy pikniku otrzymywali 
również broszury informacyjne i książeczki pt. „Zdro-
wa żywność z polskich zbóż” opracowane przez KRIR 
i ARR. Była też okazja do obejrzenia wystawy fotogra-
ficznej, w której motywem przewodnim było zboże.

Sporą atrakcję Pikniku stanowiła ekspozycja przy-
gotowana przez Pana Adama Tomczyka z Żabna pt. 
„Wieś dawniej”. Tutaj zwiedzający mogli zobaczyć, 
dotknąć a nawet sprawdzić jak działają sprzęty i urzą-
dzenia używane kiedyś na polskich wsiach do obrób-
ki ziaren zbóż i nie tylko. Największą popularnością 
wśród zwiedzających – zarówno tych młodszych jak 
i starszych – cieszyły się żarna. Niemal każdy chciał 
spróbować swych sił we własnoręcznym mieleniu zbo-
ża i przesianiu mąki – może i z tej mąki będzie chleb?

Jolanta Kałmuk
Organizację Pikniku sfinansowano ze środków 

Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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Gospodarstwa małe i duże

15 lutego 2013 roku w Warszawie odbyło się uroczyste 
zakończenie XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Rolnik-Farmer Roku, w którym brali Państwo udział. 
Jak wyglądała procedura konkursowa? Czy udało się 
Państwu zdobyć nagrodę? 

Do konkursu zgłoszono łącznie 276 kandydatów,  
a po wyłonieniu 57 półfinalistów odbyła się wizytacja 
gospodarstw. W grudniu 2012 r. wyłoniono laureatów,  
a w lutym bieżącego roku, podczas Gali Finałowej od-
było się ogłoszenie wyników Konkursu. Zostaliśmy 
laureatami Konkursu w kategorii „ogrodnictwo, sadow-
nictwo, szkółkarstwo”. Dzięki temu uzyskaliśmy prawo 
do używania tytułu Rolnik-Farmer Roku i prawo 
członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub Rolnik-
Farmer Roku” oraz statuetkę „Złote Jabłko”.

Jak zaczęła się Państwa przygoda z sadownictwem?

W 1999 r ukończyliśmy studia na Wydziale Ogrod-
niczym Akademii Rolniczej w Krakowie i po powrocie 
do domu nie pozostało nic innego jak wcielić zdobytą 
wiedzę w życie. Postanowiliśmy zmienić profil gospo-
darstwa przekazanego przez rodziców z typowo rolni-
czego na sadownicze. O wyborze kierunku zadecydo-
wały nasze zainteresowania oraz korzystne warunki 
mikroklimatyczne. Gospodarstwo położone jest w By-
strej w powiecie gorlickim na południowo-zachodnim 
stoku wzgórza Taborówka. Sad wyhodowany został 

Wyprawa po „Złote Jabłko”

przez nas praktycznie od pestki. Większość nasadzeń 
pochodzi z własnej produkcji szkółkarskiej. Podsta-
wowym gatunkiem uprawianym w gospodarstwie jest 
śliwa domowa.

Jakie odmiany śliw rosną w sadach?
Uprawiamy kilkanaście podstawowych odmian 

oraz kilkanaście kolejnych, w mniejszej ilości, w celu 
przetestowania i ewentualnego wdrożenia na większą 
skalę. Odmiany śliw są tak dobrane aby plony uzyski-
wać przez cały sezon, począwszy od najwcześniejszych 
dojrzewających w lipcu, aż do tych owocujących do 
pierwszych przymrozków. Paleta odmian jest bardzo 
szeroka i obejmuje zarówno śliwy typu węgierki, jak 
również kolorowe renklody. Śliwy zbierane są sukce-
sywnie i po przygotowaniu do sprzedaży w sortowni, 
dostarczane na bieżąco do punktu sprzedaży – sklepu 
owocowo-warzywnego w pobliskich Gorlicach. 

Prowadzimy też sprzedaż bezpośrednią na miejscu 
dla odbiorców indywidualnych, a także zaopatrujemy 
samodzielnie np. przedszkola. Dużą zaletą takiego roz-
wiązania jest według nas maksymalne skrócenie czasu 
jaki mija pomiędzy zbiorem, a zakupem owoców przez 
konsumenta, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na 
jakość produktu. 
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Czy zajmujecie się uprawą innych gatunków drzew  
i krzewów owocowych?

Uprawiamy jeszcze borówkę wysoką – na niewiel-
kiej powierzchni, lecz w sposób bardzo intensywny. 
Plantacja jest nawadniana, ściółkowana materiałem 
organicznym i w całości przykrywana siatką przeciw 
ptakom. Oprócz śliw i borówek na niewielką skalę pro-
dukujemy również gruszki, czereśnie i aronię. 

Prowadzenie gospodarstwa typu sadowniczego wią-
że się z kosztownymi inwestycjami. Czy korzysta-
li Państwo z programów dofinansowanych z Unii 
Europejskiej?

W ciągu minionych lat udało nam się poczynić 
szereg inwestycji. Do najważniejszych należą remont 
istniejących budynków gospodarczych i adaptacja ich 
na potrzeby sortowni i przechowalni owoców, suszar-
ni zrębek, pomieszczeń garażowych i warsztatowych. 
Gospodarstwo zostało też w możliwym zakresie zme-
chanizowane. Zakupiliśmy m.in. kosiarkę sadowniczą, 
kosiarko-rozdrabniacz, rębak gałęzi, przyczepę sa-
downiczą, opryskiwacz sadowniczy, zgrabiarkę gałęzi, 
ciągnik rolniczy oraz mikrociągnik wraz z zestawem 
maszyn. Inwestycje te mogliśmy poczynić dzięki dofi-
nansowaniu jakie uzyskaliśmy w ramach programów 
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” oraz „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych”.

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na ochronę 
środowiska. Czy w gospodarstwie stosujecie metody 
ekologiczne?

W naszej działalności stosujemy technologie przy-
jazne dla natury. Od wielu lat prowadzimy monitoring 
występowania najgroźniejszego dla naszych sadów 
szkodnika – owocówki śliwkóweczki – metodą odło-
wu do pułapek feromonowych. Część upraw od daw-
na prowadzona jest metodą ekologiczną, a w ubiegłym 
roku zdecydowaliśmy się na przestawienie całości pro-
dukcji na tę metodę. Udało nam się wdrożyć również 
kompleksową technologię zagospodarowania gałęzi  

z zimowej przecinki drzew. Gałęzie zbierane są grabia-
mi ciągnikowymi na pryzmę, na której podsuszane są 
przez okres lata, a następnie rozdrabniane rębakiem 
stacjonarnym i pneumatycznie transportowane do su-
szarni. Stamtąd sukcesywnie trafiają do domowej ko-
tłowni zapewniając ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową 
przez cały rok. 

Poza sadownictwem zajmujecie się również produk-
cją nasienną.

Produkujemy nasiona róży wielokwiatowej Rosa 
multiflora. Całe gospodarstwo otoczone jest różanym 
żywopłotem o długości blisko dwóch kilometrów, który 
oprócz funkcji ochronnej pełni rolę matecznika. Pozy-
skujemy z niego nasiona, które oczyszczamy, suszymy 
i dostarczamy do firmy nasiennej zajmującej się zaopa-
trzeniem szkółkarzy w materiał reprodukcyjny. Wyho-
dowane z nich krzewy zdobią ogrody w całej Europie.

W imieniu Małopolskiej Izby Rolniczej gratuluję Pań-
stwu zdobycia tytułu Rolnik-Farmer Roku 2012  
oraz życzę dalszych sukcesów w działalności sadow-
niczej i ogrodniczej. 

Z Moniką Staszyńską 
rozmawiała Lucyna Chęcińska
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2. Podjęcie stałych dostaw żywności ekologicznej i naturalnej, szczególnie płodów rolnych, na potrzeby stoiska 
patronackiego w delikatesach w Krakowie oraz do wybranych krakowskich restauracji

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od blisko 2 lat współpracuje z Małopolską Izbą Rolniczą oraz innymi 
partnerami lokalnymi nad ukształtowaniem regionalnego systemu sprzedaży produktów lokalnych pn. Produkt 
Lokalny Małopolska. Chodzi o umożliwienie i ułatwienie rozwoju produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i sprzedaży 
lokalnych produktów żywnościowych wiadomego pochodzenia, pochodzących z określonych regionów Małopolski.

Współpracujemy już z rolnikami z następujących regionów: 

LGD Gościniec 4 Żywiołów•  (Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów), 
LGD Korona Północnego Krakowa•  (Michałowice, Kocmyrzów–Luborzyca, Zielonki, Liszki, Wielka Wieś, 
Zabierzów, Igołomia–Wawrzeńczyce), 
LGD Na•  Śliwkowym Szlaku (Czchów, Gródek, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna, Laskowa), 
LGD Zielony Pierścień Tarnowa•  (Wierzchosławice, Wietrzychowice, Tarnów, Żabno, Lisia Góra, Skrzyszów), 
LGD Dunajec – Biała•  (Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn), 
Region Podtatrza•  (Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji Kultury – Zakopane, Biały Dunajec, Bukowina 
Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Szaflary, Nowy Targ, Krościenko, Zubrzyca, Szczawnica, Rabka).

Zapraszamy do współpracy rolników z powyższych i kolejnych regionów!

Chcemy zwiększyć skalę legalnego obrotu lokalną żywnością przetworzoną i nieprzetworzoną, poprzez 
tworzenie trwałych punktów sprzedaży i kanałów dystrybucji dla produktów wiadomego pochodzenia takich 
jak restauracje, targi w Krakowie, stoiska patronackie, szkoły oraz sklepy w Krakowie.

Zapraszamy do udziału w dwóch przedsięwzięciach na rzecz rozwoju rynku zbytu dla żywnościowych 
produktów lokalnych wiadomego pochodzenia. 

Produkt Lokalny Małopolska – Zapraszamy do współpracy
www.produktlokalny.pl

1. Udział w stałych, sobotnich targach i kiermaszach sprzedaży bezpośredniej, które organizujemy w Krakowie

Od 29 czerwca br. – w każdą sobotę – zapraszamy do udziału w Targu Pietruszkowym na krakowskim Rynku Podgórskim. 
Targ realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem PODGÓRZE.pl. W ramach swoich działań Fundacja organizuje 
miejsce oraz dba o promocję wśród krakowskich konsumentów. Udział rolników i przetwórców jest bezpłatny.

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją:
Małgorzata Rudnicka (malgorzata.rudnicka@fpds.pl)
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków, tel./fax 12 430 24 43

e-mail: biuro@fpds.pl, www.fdps.pl

Projekt Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską
inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski jest 
realizowany w okresie sierpień 2011 – lipiec 2015 ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Projekt realizujemy we współpracy z Małopolską Izbą Rolniczą, Województwem Małopolskim, Stowarzyszeniem
Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszeniem Gościniec 4 Żywiołów, Tatrzańską Agencją Rozwoju Regionalnego,
LGD Dunajec-Biała, Stowarzyszeniem Na Śliwkowym Szlaku, Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa, 
Stowarzyszeniem Dolina Raby i Małopolskim Stowarzyszeniem Rolników Ekologicznych Natura.




