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Zbli¿a siê koniec okresu wegetacyjnego roœlin, zbli¿a siê koniec roku.

Zwyczajowo ka¿dy z nas próbuje odpowiedzieæ na pytanie: jaki by³ to okres

dla gospodarstwa i jego dochodów? Chyba nie pope³niê b³êdu jak stwierdzê,

¿e by³ on nie najgorszy, pogodowe katastrofy generalnie nas ominê³y, ceny

p³odów rolnych utrzymywa³y siê na dobrym poziomie (zbo¿a, kukurydza)

nie by³o gwa³townych skoków cen ¿ywca wo³owego, mleka i drobiu.

Sytuacja ta jak zwykle nie dotyczy wszystkich. Producenci ¿ywca

wieprzowego (ze wzglêdu na wysokie ceny pasz) i ziemniaków maj¹ powody do narzekañ. Co maj¹

jednak powiedzieæ rolnicy Wêgier i Rumunii, gdzie susza spowodowa³a spadek produkcji zbó¿,

kukurydzy, owoców i warzyw od 60-80%. Kiedyœ obce by³y dla nas takie informacje, a dzisiaj na

rynkach Proszowic, Miechowa widzimy handlowców z Rumunii, którzy kupuj¹ ziemniaki i warzywa

uzupe³niaj¹c ich braki na tamtejszym rynku.

Globalizacja dotyka nas na ka¿dym kroku. Niestety niesie ona tak¿e negatywne skutki.

Zamieszanie na rynku produktów ¿ywnoœciowych pochodz¹cych z ca³ego œwiata, dziesi¹tki

oznaczeñ, brak istotnych informacji na produktach powoduj¹, ¿e konsument jest zdezorientowany,

zaœ nasi producenci trac¹. W tej sytuacji sprzeda¿ bezpoœrednia jest alternatyw¹ dla rynku. Ostatnie

Walne Zgromadzenie Ma³opolskiej Izby Rolniczej dokona³o oceny sytuacji prawnej warunkuj¹cej

sprzeda¿ bezpoœredni¹ oceniaj¹c, ¿e jest ona restrykcyjna i nie przystaje do tego, co jest zwyczajowo

przyjête w Europie. St¹d ¿¹danie Walnego Zgromadzenia, aby zmieniæ ten stan.

Ka¿dy z nas produkuj¹c ¿ywnoœæ, wprowadzaj¹c j¹ na rynek i rzetelnie j¹ oznaczaj¹c zawiera

z konsumentem umowê, za któr¹ odpowiada i to powinno wystarczyæ.

Szanowni Rolnicy, Cz³onkowie Ma³opolskiej Izby Rolniczej

Ryszard Czaicki
Prezes MIR

Szczêœæ Bo¿e !
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4 paŸdziernika br. odby³o
siê II Walne Zgromadzenie
Ma³opolskiej Izby Rolniczej.
Jego tematem przewodnim
by³a sprzeda¿ bezpoœrednia.
Przedstawiciele takich insty-
tucji jak: Wojewódzki Inspe-
ktorat Weterynarii, Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, Izba Skar-
bowa oraz Fundacja Partne-

stwo dla Œrodowiska omówili akty prawne reguluj¹ce
sprzeda¿ bezpoœredni¹ oraz udzielali odpowiedzi na
zadawane przez delegatów pytania.

Jako pierwsza g³os zabra³a Pani

Omówi³a wymogi sprzeda¿y bezpoœredniej, które
reguluje Rozporz¹dzenie MRiRW w sprawie sprzeda¿y
produktów pochodzenia zwierzêcego w ramach
sprzeda¿y bezpoœredniej, okreœlaj¹ce warunki produkcji
i sprzeda¿y nieprzetworzonych produktów pochodzenia
zwierzêcego.
W ramach tej sprzeda¿y mo¿na sprzedawaæ: tuszki
drobiowe ubijane w gospodarstwie, zajêczaki ubijane
w gospodarstwie, produkty pszczele, produkty rybo-
³ówstwa, jaja konsumpcyjne, mleko surowe i surow¹
œmietanê. Limity produkcji szczegó³owo okreœla w/w
rozporz¹dzenie. Sprzeda¿ bezpoœredni¹ mo¿na
prowadziæ na targowisku, w gospodarstwie lub w pun-
kcie sprzeda¿y detalicznej. Warunkiem jest, aby sprze-
da¿ kierowana by³a zawsze do konsumenta koñcowego.

Sprzeda¿ mo¿e odbywaæ siê na terenie woje-
wództwa, w którym odbywa siê produkcja, jak równie¿
na terenie województw s¹siaduj¹cych. Taka dzia³alnoœæ
musi byæ zarejestrowana u Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii, 30 dni przed zamiarem jej rozpoczêcia.
Je¿eli dany podmiot chcia³by prowadziæ sprzeda¿ na
terenie innych powiatów, ni¿ odbywa siê jego

Agnieszka
Zacharzewska Wojewódzki Inspektor Weterynarii.

produkcja, to taka dzia³alnoœæ musi byæ zg³oszona 7 dni
przed jej rozpoczêciem u w³aœciwego, ze wzglêdu na
miejsce prowadzenia sprzeda¿y Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Wymagania sanitarne: pomieszczenie wyposa¿one
w umywalkê, dostêp do ciep³ej i zimnej wody, œciany
³atwo zmywalne, pomieszczenie zamkniête, zabezpie-
czone przed dostêpem owadów, szkodników, oœwietlo-
ne, utrzymywane we w³aœciwym stanie sanitarno-
higienicznym.

Personel pracuj¹cy przy produkcji i sprzeda¿y:
osoby te musz¹ byæ zdrowe, co musi byæ potwierdzone
orzeczeniem lekarskim. Musz¹ mieæ czyst¹ odzie¿ a
czynnoœci przez nie wykonywane musz¹ byæ w sposób
higieniczny.
Wymagania dla produktów wymogi dotycz¹ tempe-
ratur i zachowania ³añcucha ch³odniczego; np. tuszki
drobiowe, tuszki zajêczaków, mleko.
Opakowania produktów nale¿y dokonywaæ w miejscu
sprzeda¿y w obecnoœci konsumenta (wyj¹tek: tuszki
drobiowe, zajêczaki i produkty pszczele, które mo¿na
opakowaæ w gospodarstwie). Je¿eli produkty s¹ sprze-
dawane poza gospodarstwem, to miejsce to powinno
byæ oznakowane: imiê nazwisko w³aœciciela gospo-
darstwa lub nazwa podmiotu wprowadzaj¹cego towar
do obrotu, adres.
Wymogi zawarte w rozporz¹dzeniu dotycz¹ sprzeda¿y
produktów nieprzetworzonych. Sprzeda¿ produktów
przetworzonych reguluje rozporz¹dzenie dotycz¹ce
dzia³alnoœci uznanej za marginaln¹, ograniczon¹ i lo-
kaln¹.

Niezg³oszenie dzia³alnoœci podlega karze pieniê¿nej.
Po Wyst¹pieniu Pani Agnieszki Zacharzewskiej
delegaci zadawali pytania:

czy jedno pomieszczenie mo¿e byæ wykorzystane
do ró¿nych celów np: uboju zajêczaków, drobiu
i produkcji miodu?

WIW - nale¿y zapewniæ tyle pomieszczeñ ile jest

:

-
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dzia³alnoœci. Drób jest traktowany razem.
a co z przetworzonym nabia³em np. serem. Przepisy
s¹ coraz ostrzejsze. Powinniœmy wspólnie walczyæ
o to, by te przepisy by³y bardziej ³agodne dla
rolnika. Wszyscy mówi¹, ¿e pomaga siê rolnikom,
tylko jak siê pomaga, skoro coraz bardziej zaostrza
siê przepisy? Aby ubiæ królika trzeba siê zareje-
strowaæ, aby sprzedaæ s³oik miodu trzeba siê
zarejestrowaæ, to ma byæ u³atwienie? Dla kogo?

Wojew. Inspektor Weterynarii - autorem rozporz¹dzeñ
jest Ministerstwo Rolnictwa a Inspekcja nie ma w tym
temacie ¿adnych kompetencji.

czy sprzeda¿ bezpoœrednia mo¿e dotyczyæ
sprzeda¿y do restauracji?

WIW - punkty sprzeda¿y detalicznej do konsumenta
koñcowego, tak mo¿na.

jak legalnie sprzedawaæ mleko, mas³o, ser?
WIW w ramach sprzeda¿y bezpoœredniej jest
dopuszczona sprzeda¿ m.in. jajek, mleka surowego i
œmietany surowej. Sprzeda¿ twarogu czy mas³a podlega
pod sprzeda¿ produktów przetworzonych, która okreœla
rozporz¹dzenie o dzia³alnoœci marginalnej, ograni-
czonej i lokalnej. To rozporz¹dzenie mówi o takiej

produkcji a przede wszystkim odsy³a do rozporz¹dzenia
wspólnotowego.

bêd¹c w Austrii, gdzie obowi¹zuj¹ te same
wspólnotowe wymagania, dowiedzia³em siê, ¿e
mo¿na tam ubiæ tucznika na sprzeda¿ bezpoœredni¹!

WIW - nale¿y wnioskowaæ do MRiRW i przedstawiaæ
swoje argumenty podpieraj¹c siê przyk³adami z innych
krajów. Musi byæ oddolna inicjatywa.

Kolejnym prelegentem by³ Pan Piotr Pokrzywa -
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Pan Piotr Pokrzywa omówi³ warunki sanitarno -
higieniczne przy sprzeda¿y bezpoœredniej produktów
rolnych. Omówi³ przepisy, jakim podlega sprzeda¿
bezpoœrednia. Zwróci³ uwagê, i¿ jednym z obowi¹zków
przedsiêbiorcy przy prowadzeniu dzia³alnoœci w bran¿y
spo¿ywczej jest uzyskanie zatwierdzenia zak³adu o wpis
do rejestru zak³adów lub wpisanie do rejestru zak³adów.

-

-

-

-

Obowi¹zek ten wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia
2006r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia. Wniosek
sk³ada siê w formie pisemnej w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczêcia planowanej dzia³alnoœci do
w³aœciwego, ze wzglêdu na siedzibê zak³adu, Pañstwo-
wego Inspektora Sanitarnego.
Obowi¹zkowi zatwierdzenia podlegaj¹ zak³ady, które
produkuj¹ lub wprowadzaj¹ do obrotu ¿ywnoœæ
pochodzenia niezwierzêcego oraz zak³ady, które
wprowadzaj¹ do obrotu produkty pochodzenia
zwierzêcego, nieobjête urzêdow¹ kontrol¹ organów
Inspekcji Weterynaryjnej, produkuj¹ lub wprowadzaj¹
do obrotu ¿ywnoœæ zawieraj¹c¹ jednoczeœnie œrodki
spo¿ywcze pochodzenia niezwierzêcego i produkty
pochodzenia zwierzêcego. Zatwierdzenie zak³adu jest
dokonywane w nastêpstwie, co najmniej jednej wizyty
w miejscu funkcjonowania. Pañstwowy Inspektor
Sanitarny zatwierdza zak³ad do celów okreœlonej
dzia³alnoœci jedynie wtedy, gdy podmiot prowadz¹cy
przedsiêbiorstwo paszowe lub ¿ywnoœciowe wykaza³,
¿e spe³nia odpowiednie wymagania prawa paszowego
i ¿ywnoœciowego.

Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do
dzia³alnoœci w zakresie m.in.:

dzia³alnoœci w zakresie dostaw bezpoœrednich;
urz¹dzeñ dystrybucyjnych do sprzeda¿y ¿ywnoœci;
obiektów lub urz¹dzeñ ruchomych lub tymczaso-
wych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie produkcji lub
obrotu ¿ywnoœci¹ w innym pañstwie cz³onkowskim
UE;
gospodarstw agroturystycznych;
produkcji pierwotnej;

W przypadku rozpoczêcia dzia³alnoœci w zakresie
produkcji lub obrotu ¿ywnoœci¹ bez z³o¿enia wniosku
o wpis do rejestru zak³adów lub o zatwierdzenie zak³adu
i wpis do rejestru zak³adów, Pañstwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny wymierza karê pieniê¿n¹ w wyso-
koœci od jednego tysi¹ca do piêciu tysiêcy z³otych.
Dzia³alnoœæ zakresie produkcji podstawowej lub
sprzeda¿y bezpoœredniej nale¿y rozpocz¹æ po uzyskaniu
wpisu do rejestru zak³adów. Celem rejestracji jest
umo¿liwienie organom urzêdowej kontroli ¿ywnoœci
posiadanie wiedzy o lokalizacji przedsiêbiorstwa i jego
dzia³alnoœci oraz umo¿liwienie przeprowadzenia
urzêdowych kontroli wówczas, gdy s¹ one uwa¿ane za
konieczne.
Wymagania w zakresie dostaw bezpoœrednich okreœlone
s¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca
2007 r. w sprawie dostaw bezpoœrednich œrodków
spo¿ywczych Dz. U. z 2007 Nr 112 poz.774).

wielkoœæ plonów
ograniczona mo¿liwoœæ sprzeda¿y (dane wojewó-
dztwo oraz oœcienne)

Pan Andrzej Nowak WIORiN - zwróci³ uwagê, i¿ ka¿dy
rolnik wprowadzaj¹cy towar pierwotny roœlinny na
rynek musi byæ zarejestrowany w SANEPIDZIE

-

-

-

-

-

-

-
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Pan Bronis³aw Dutka - czy rolnik dostarczaj¹cy
warzywa do skupu musi siê zarejestrowaæ?:
Pan Pokrzywa - Tak, podlega rejestracji, ¿e prowadzi
tak¹ dzia³alnoœæ. Rejestracja jest bezp³atna.
Pani Rudnicka z Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska
zwróci³a uwagê, i¿ formularz rejestracyjny jest
nieczytelny.

gdy rolnik sprzedaje na placu to te¿ musi byæ
zarejestrowany?

Pan Pokrzywa
Tak

je¿eli jestem producentem mleka, to te¿ muszê byæ
zarejestrowany Pan Pokrzywa - tak, ale w Inspekcji
Weterynaryjnej.
Je¿eli mam tytoñ, rzepak i zbo¿e, muszê siê
rejestrowaæ?

Pan Pokrzywa - tytoñ nie, reszta tak.
Nastêpnie g³os zabra³a Pani Ewa Chmielarz -

Naczelnik Izby Skarbowej w Krakowie i Pan Dariusz
Czepielik Kierownik - Izba Skarbowa w Krakowie. Pani
Naczelnik omówi³a przepisy dotycz¹ce podatku VAT w
rolnictwie. W œwietle przepisów o podatku VAT,
dzia³alnoœæ rolnicza jest uznawana za dzia³alnoœæ
gospodarcz¹. Rolnicy z podatku VAT mog¹ rozliczaæ siê
w nastêpuj¹cy sposób:

na zasadach ogólnych,
rycza³t (rolnik rycza³towy)

nie wystawiaj¹ faktur ani rachunków,
kupuj¹cy, je¿eli jest p³atnikiem podatku VAT,
wystawia rolnikowi rycza³towemu FAKTURÊ VAT
RR i do ceny towaru dolicza rycza³tow¹ stawkê
podatku (obecnie 7%). Kupuj¹cy ma 14 dni na
zap³acenie faktury, chyba, ¿e z faktury wynika inny
termin. Aby kupuj¹cy móg³ odliczyæ sobie podatek
VAT, faktura musi byæ zap³acona przelewem.

Rolnik rycza³towy mo¿e mieæ obowi¹zek wystawienia
rachunku kupuj¹cemu tylko wtedy, gdy sprzedaje
w sta³ym miejscu sprzeda¿y po za granicami gospo-
darstwa, na ¿¹danie kupuj¹cego. Zarówno rachunki jak i
faktury VAT RR rolnik zobowi¹zany jest przechowywaæ
przez 5 lat.
Rolnik rozliczaj¹cy VAT na
zobowi¹zany jest do:

zarejestrowania siê w US,
zadeklarowania, czy rozlicza siê z podatku co
miesi¹c, czy te¿ kwartalnie,
prowadzenia ewidencji faktur zakupów
prowadzenie ewidencji faktur sprzeda¿y
prowadzenie ewidencji sprzeda¿y nie fakturowanej
Rolnik na zasadach ogólnych musi byæ minimum
3 lata.

Po wyst¹pieniu Pani Naczelnik z sali pad³o wiele pytañ:
Je¿eli rolnik dokona zakupu ci¹gnika bêd¹c „VAT-
owcem” i nie minie 5 lat od zakupu ci¹gnika bêdzie
chcia³ siê wyrejestrowaæ z VAT to co wtedy? Jakie
s¹ przepisy reguluj¹ce sprzeda¿ maszyn kupionych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rolnicy rycza³towi:

zasadach ogólnych

„bez VAT-u”, a jak jest przy sprzeda¿y maszyn
kupionych „z VAT-em”? Jak ewidencjonowaæ
sprzeda¿ mleka s¹siadowi w iloœci 1 l/ dziennie?
Czy wystawiaæ fakturê?

Je¿eli ci¹gnik nie bêdzie u¿ytkowany przez 5 lat, to
wraz z rezygnacj¹ z rozliczania siê z podatku na
zasadach ogólnych zwraca „5-te” czêœci VAT. Tyle
czêœci, ile brakuje do pe³nych 5 lat.
maszyny kupione bez podatku VAT sprzedajemy
równie¿ bez VAT-u,
przy sprzeda¿y maszyn i ci¹gników kupionych
z VAT-em, do ceny netto sprzeda¿y doliczamy
stawkê VAT. Obecnie jest to 23 %.
rolnik - p³atnik podatku VAT wystawia fakturê na
¿¹danie kupuj¹cego. Towar, na który nie wystawia
faktury musi byæ zaewidencjonowany jako
sprzeda¿ niefakturowana.

Dariusz Czepielik;
Poinformowa³, i¿ nie ma jeszcze przepisów wykona-
wczych dotycz¹cych podatku dochodowego. Pracown-
icy US bazuj¹ na przepisach ju¿ obowi¹zuj¹cych.

Fundacjê reprezentowa³y: Pani Bo¿ena Piertas -
Goc Kierownik Centrum Marki Lokalnej i Pani
Ma³gorzata Rudnicka Doradca Marki Lokalnej.

Pani Bo¿ena Piertas-Goc Kierownik Centrum
Marki Lokalnej, omówi³a budowanie lokalnego
systemu gospodarki ¿ywnoœciowej w Ma³opolsce.

Pani Rudnicka omówi³a miejsca, gdzie obecnie jest
prowadzona sprzeda¿ bezpoœrednia.

Kolejnym punktem posiedzenia by³o wyst¹pienie
zaproszonych goœci: Jaros³aw Bomba-CDR Kraków,
Bogus³aw Wiœniewski - ARR, Wojciech W³odarczyk -
Solidarnoœæ RI Ma³opolska, Ma³gorzata Kura -ARiMR,
Iwona Szabliñska - KRUS.

Podsumowaniem dyskusji nt. sprzeda¿y bezpoœredniej
oraz wyst¹pieñ goœci by³o podjêcie uchwa³y w sprawie
usprawnienia sprzeda¿y produktów rolnych przez
rolników. Nastêpnie Pan Henryk Dankowiakowski -
Dyrektor MIR omówi³ aktualn¹ dzia³alnoœæ biura. Ju¿
na koniec posiedzenia delegaci zg³osili nastêpuj¹ce
wnioski:

IZBASkarbowa:

Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska.

1. Wyst¹piæ do ARiMR o wyd³u¿enie czasu, w któ-
rym nale¿y zg³osiæ narodziny ciel¹t z dotychcza-
sowych 7 dni do 14 dni.

2. Utrzymaæ dotychczasowe limity na kwotê mlecz-
n¹ i kwotê cukrow¹.

3. Wyst¹piæ do Radio i TVP o przedstawianie kwot,
jakie rzeczywiœcie otrzymuj¹ rolnicy. Nie poda-

-

-

-

-
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waæ nieprawdziwych danych, gdy¿ s¹ dla rolni-
ków krzywdz¹ce.

4. W bud¿ecie MIR zapewniæ œrodki na zwrot
kosztów dojazdu delegatów do prac w komisjach
ds. scalania gruntów.

5. Nale¿y za¿¹daæ od autorów projektu ustawy
o nowym systemie opodatkowania w rolnictwie

4

przekazania do konsultacji spo³ecznych mate-
ria³ów - zapisów ujêtych w projekcie.

6. Odroczyæ wprowadzenie podatku dochodowego
w rolnictwie na lata 2014-2018.

Wnioski jednog³oœnie przyjêto, a pan Prezes Ryszard
Czaicki zakoñczy³ IV posiedzenie WZ MIR.

Uchwa³a nr 30/WZ/2012
Walnego Zgromadzenia Ma³opolskiej Izby Rolniczej z dnia 4 paŸdziernika 2012 r.

W sprawie: usprawnienia sprzeda¿y produktów rolnych przez rolników

W obecnej sytuacji produkcji ¿ywnoœci w Polsce (systematyczny wzrost cen, Polska jest
importerem netto ¿ywnoœci - cukru, zbó¿, ziemniaków, wieprzowiny) umo¿liwienie sprzeda¿y
bezpoœredniej produktów lokalnych, a przede wszystkim produktów ekologicznych w ramach
sprzeda¿y bezpoœredniej, pozwoli odbudowaæ wielkoœæ produkcji ¿ywnoœci w Polsce z korzyœci¹ dla
rolników i konsumentów. Przyk³ady sprzeda¿y bezpoœredniej realizowane w krajach UE pozwalaj¹
s¹dziæ, ¿e mo¿emy na tych samych zasadach realizowaæ j¹ w Polsce.

Podstawowym powodem, dla których nie jest realizowana, w takiej skali jak chcielibyœmy, s¹
bariery prawne, biurokratyczne oraz bezduszne i nieprzemyœlane wdra¿anie dyrektyw
i rozporz¹dzeñ UE.

W zwi¹zku z powy¿szym ¿¹damy dokonania nastêpuj¹cych zmian legislacyjnych, które u³atwi¹
dostêp do rynku drobnym producentom i przetwórcom poprzez:

Przewodnicz¹cy
Walnego Zgromadzenia Ma³opolskiej Izby Rolniczej

-

-

-

-

zebranie w jednym rozporz¹dzeniu, napisanym zrozumia³ym jêzykiem, wszystkich przepisów
z ró¿nych dziedzin, reguluj¹cych dany sposób przetwórstwa i sprzeda¿y tak, aby rolnik - w³aœciciel
ma³ego gospodarstwa, drobny hodowca, czy przetwórca móg³ znaleŸæ w jednym miejscu
informacje o wszystkich obowi¹zkach, które musi spe³niæ, a w zakresie sprzeda¿y produktów
lokalnych z ma³ych gospodarstw sugerujemy, aby adaptowaæ do warunków polskich, najlepsze
rozwi¹zania europejskie, gdzie istnieje d³uga tradycja wytwarzania i popularyzacji produktów
lokalnych,

¿¹damy stworzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y bezpoœredniej dla przetworów domowych
wytwarzanych we w³asnym gospodarstwie, z w³asnych produktów w niewielkich iloœciach,

¿¹damy stworzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y przetworów mlecznych, w tym serów, wytwarzanych
w niewielkich iloœciach,

s³u¿by sanitarne i weterynaryjne winny byæ zobowi¹zane do udzielenia fachowego doradztwa dla
rolników w zakresie sprzeda¿y bezpoœredniej.
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Oceniaj¹c warunki pogo-
dowe oraz sytuacjê na rynkach
rolnych nale¿y stwierdziæ, ¿e
mijaj¹cy rok dla wiêkszoœci
rolników by³ sprzyjaj¹cy.
Województwo ma³opolskie
zosta³o oszczêdzone przez
gwa³towne zjawiska katastro-
ficzne, a przede wszystkim
przez mrozy, które spowodo-
wa³y wymarzniêcie tylko 2,5-

4,5% zbó¿ i rzepaku. W konsekwencji, niewielka iloœæ
przesiewów zbo¿ami jarymi lub nasadzeniami
ziemniaków nie mia³a znacz¹cego wp³ywu na strukturê
zasiewów. Pod koniec lata wyst¹pi³ brak opadów, który
spowodowa³ mniejsze plony, kukurydzy (w Polsce s¹
one rekordowe), owoców i warzyw oraz przed³u¿y³
agrotechniczne terminy wysiewów. Mia³ jednak
pozytywny wp³yw na zdrowotnoœæ roœlin.

Na rynku zbó¿ obserwowaliœmy stabilizacjê.
Podobna wielkoœæ plonów uzyskana w roku bie¿¹cym
by³a przede wszystkim tego powodem. Zmiany cen zbó¿
by³y niewielkie i oscylowa³y w granicach od 3-6%.
Ceny by³y bardzo wysokie i przy plonach zbó¿ np.
pszenicy od 50 kwintali z ha - dawa³y wynik finansowy
ok. 1 500 z³ dochodu z 1 ha. Podobny wynik finansowy
mo¿na by³o uzyskaæ z uprawy jêczmienia jarego.

Na rynku zbó¿ w województwie ma³opolskim,
wp³yw ma nie tylko area³ upraw ale przede wszystkim
wielkoœæ hodowli - w szczególnoœci trzody chlewnej,
która kolejny rok pomimo wzrastaj¹cych cen za
kilogram ¿ywca wieprzowego by³a produkcj¹
nieop³acaln¹. Powodem by³y nie tylko wysokie ceny
pasz (przede wszystkim soi), ale równie¿ zmieniaj¹cy
siê kurs Euro. Efektem jest spadaj¹ce stado podstawo-
we, wysokie ceny prosi¹t oraz w coraz wiêkszym
stopniu import miêsa wieprzowego z Niemiec i Danii
(dotyczy to równie¿ importu warchlaków i prosi¹t).

Na rynku miêsa wo³owego i ¿ywca wo³owego
panuje w miarê stabilna sytuacja pomimo doœæ du¿ego
zainteresowania tañsz¹ polsk¹ wo³owin¹ przez kraje
UE. Majowe decyzje Komisji Europejskiej o obni¿eniu
dop³at eksportowych uderzy³y w polskich eksporterów.
Zahamowany zosta³ eksport polskiej wo³owiny na rynek
turecki. Wed³ug informacji nieoficjalnych, pocho-
dz¹cych z Urzêdu Marsza³kowskiego, w województwie
stwierdza siê wystêpowanie prawie 80 tys. ha ziemi Ÿle
u¿ytkowanej, od³ogowanej, zarastaj¹cej krzakami
i drzewami. S¹ to naturalne tereny do ekstensywnego
chowu prze¿uwaczy. Niestety nikt nie ma pomys³u jak t¹
hodowlê zintensyfikowaæ.

Polska jest potentatem na skalê europejsk¹
w produkcji drobiu. Konsumpcja drobiu ze wzglêdu na
walory zdrowotne miêsa drobiowego oraz ceny, syste-
matycznie wzrasta i zaczyna konkurowaæ z konsumpcj¹
wieprzowiny. Dynamicznie rozwija siê eksport drobiu.

Œrednie ceny brojlerów kszta³towa³y siê w granicach
4.1-4.5 z³/kg, natomiast œrednia cena indyka oscylowa³a
w granicach 5.1-5.4/kg.

Og³oszony przez Ministerstwo program upraw
str¹czkowych, które preferowane s¹ w ramach dop³at, a
tak¿e wspieranie przy zakupie kwalifikowanego
materia³u siewnego oraz maj¹ mo¿liwoœæ korzystania
z programów rolnoœrodowiskowych - wzbudza syste-
matycznie wzrost zainteresowania wœród rolników, lecz
nie mo¿e on zast¹piæ potrzeb rolnictwa w wysoko-
bia³kow¹ sojê. Zawodnoœæ plonowania i czynniki
anty¿ywieniowe w nasionach, powoduj¹ znacz¹ce
ograniczenia w wykorzystaniu tych roœlin w produkcji
zwierzêcej, co nie umniejsza faktu, ¿e roœliny str¹-
czkowe maj¹ korzystny wp³yw na œrodowisko glebowe.

Od kilku lat stwierdzamy systematyczny spadek
powierzchni upraw ziemniaków. Niskie ceny ziem-
niaków w sezonie 2011/2012 sk³oni³y rolników do
dalszego ograniczenia lub nawet zaniechania ich
uprawy w bie¿¹cym roku. Œrednie ceny w okresie letnim
by³y ni¿sze o 32% ni¿ przed rokiem. W sierpniu za
ziemniaki œrednio p³acono 33 z³/dt.

Na rynku owoców i warzyw obserwujemy niewielki
spadek powierzchni upraw wynikaj¹cych przede
wszystkim ze s³abych cen uzyskiwanych w roku
poprzednim (dotyczy to w szczególnoœci upraw cebuli).
Ceny warzyw w roku 2012 by³y ni¿sze w porównaniu do
roku 2011 i np. w kwietniu ceny skupu cebuli by³y
mniejsze o 67 %, a kapusty o 84 %. Wysokie tempe-
ratury latem przyspieszy³y dojrzewanie warzyw
powoduj¹c szybsze dojrzewanie oraz ich du¿¹ poda¿
skutkuj¹c¹ niskimi cenami. Sytuacja zmieni³a siê pod
koniec lata, kiedy nast¹pi³ niewielki wzrost cen. Na
rynku owoców wed³ug prognoz stwierdzamy wy¿sze
o ok. 10% plony w stosunku do roku ubieg³ego, dotyczy
to wszystkich gatunków oprócz wiœni. Ceny truskawek
i malin by³y ni¿sze ni¿ w roku 2011. Ceny jab³ek
konsumpcyjnych i przemys³owych by³y doœæ wysokie,
szczególnie dotyczy to jab³ka przemys³owego w pier-
wszym okresie zbioru. Ceny jab³ek konsumpcyjnych po
zbiorach by³y ni¿sze o ok. 5% w stosunku do roku
ubieg³ego.

Na rynku œrodków ochrony roœlin i nawozów
stwierdzamy ich niewielki wzrost cen. W asortymencie
œrodków ochrony roœlin najbardziej podro¿a³ Miedzian
o 6-8%, zaprawy nasienne i Roundup o 4.6-5.2%.

Ceny nawozów mineralnych kszta³towane by³y
zale¿nie od okresu wegetacyjnego. Powtarza siê od
kilku lat zasada, ¿e w okresie otrzymywania dop³at
przez rolników - nawozy gwa³townie dro¿ej¹. Spadki
cen nawozów mia³y miejsce w okresie przed zbiorami tj.
maj, czerwiec, lipiec - kiedy zak³ady wprowadza³y
sezonowe obni¿ki. W ci¹gu roku wzrost cen nawozów
wyniós³ 13.7 % w tym: Polifoska 17%, sól potasowa
15%, fosforan amonu 15%. Relatywnie najtañszym
nawozem mineralnym jest sól potasowa za 1 kg/3,6 kg
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pszenicy, a najdro¿szym nawóz trójsk³adniowy za
1 kg/6 kg pszenicy. Relacje cen nawozów do ceny trzody
chlewnej nieznacznie siê pogorszy³y. W lipcu noto-
waliœmy równie¿ spadek cen nawozów wapniowych,
które potania³y o 4.2% w stosunku do roku ubieg³ego.

P³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych: w 2012
r. liczba beneficjentów w Ma³opolsce staraj¹cych siê
o dop³aty bezpoœrednie wynosi³a 120 253 i by³a
mniejsza o 375 osób w stosunku do 2011 r. Kwota
zrealizowanych p³atnoœci uzupe³niaj¹cych wynosi³a 64
331 280 z³ natomiast kwota zrealizowanych p³atnoœci
w ramach jednolitych p³atnoœci obszarowych wynios³a
341 517 899 z³.

Systematycznie wzrasta zainteresowanie zakupem
ziemi. Œrednia cena zakupu gruntów rolnych w obrocie
agencyjnym wynios³a ok. 18 tys. z³/ha, natomiast
w obrocie prywatnym 24 tys. z³/ha. W obrocie
agencyjnym oferowane s¹ dzia³ki ma³o atrakcyjne pod
wzglêdem rolniczym - czêsto bez dróg dojazdowych,
wiele lat nieu¿ytkowane i zakrzaczone.

Oceniaj¹c sezon agroturystyczny 2012, który
jeszcze trwa, us³ugi œwiadczy³o 2,5 tys. gospodarstw.
Ceny za nocleg w gospodarstwie wynosi³y od 20-50 z³,
ca³odziennie wy¿ywienie kszta³tuje siê w granicy od 40-
50z³. Na wzrost zainteresowania gospodarstwami
agroturystycznymi, wp³yw mia³y bankructwa biur
turystycznych. Ob³o¿enie pokoi w sezonie wakacyjnym
70-80%, w czasie pobytów weekendowych 20-30%.

Od 2004 roku, czyli od momentu przyst¹pienia do
UE, obserwujemy wzrost iloœci gospodarstw ekolo-
gicznych. Najwiêksza dynamika przyrostu gospodarstw
ekologicznych nast¹pi³a w ostatnich latach. Rozwojowi

rolnictwa ekologicznego sprzyjaj¹ równie¿ wysokie
ceny nawozów i œrodków ochrony roœlin. Wed³ug
danych IJHARS - liczba producentów ekologicznych
w Polsce na dzieñ 31 grudnia 2011 roku wynosi³a 23
847, liczba przetwórni produktów ekologicznych
wynosi³a 270. Obecnie u¿ytki ekologiczne zajmuj¹
w Polsce powierzchniê 605 519,61[ha].W Ma³opolsce
funkcjonuje 2165 gospodarstw ekologicznych zajmuj¹-
cych powierzchniê 21 395,76 [ha] oraz 23 przetwórnie.
Liczba gospodarstw ekologicznych w Ma³opolsce zmie-
nia siê, obserwujemy tendencjê do zaprzestania produ-
kcji ekologicznej wraz z koñcem planów piêcioletnich.
Pomimo wzrostu zainteresowania produkcj¹ ekologi-
czn¹ (wed³ug Rzeczypospolitej sprzeda¿ produktów
ekologicznych w roku bie¿¹cym ma wzrosn¹æ o 15-
20%) bariery prawne oraz niewielka produkcja
stwarzaj¹ trudnoœci w zbycie produktów ekologicznych.

W ubezpieczeniach spo³ecznych w 2012 r. zosta³y
wprowadzone zmiany przede wszystkim w sk³adkach
do ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany te zosta³y
zaskar¿one przez Izbê do Trybuna³u Konstytucyjnego
pomimo tego w dalszym ci¹gu one obowi¹zuj¹.

Propozycja zmiany w systemie dop³at ubezpieczeñ
maj¹tkowych bardziej przyjazna dla rolników, gdy¿
zwiêksza wielkoœæ dop³at za strony bud¿etu pañstwa, nie
znalaz³a jednak uznania w Sejmie. W dalszym ci¹gu
tylko 15% rolników ubezpiecza swoje uprawy zaœ iloœæ
ubezpieczonych zwierz¹t gospodarczych wynosi ok. 2%.

Henryk Dankowiakowski

-

-

Proœba o podjêcie starañ, aby parlamentarzyœci
podjêli inicjatywê ustawodawcz¹ zmierzaj¹c¹ do
uproszczenia procedur regulacji z mocy prawa
stanów prawnych nieruchomoœci zajêtych pod drogi
publiczne na rzecz jednostek samorz¹du terytorial-
nego.

Wniosek w sprawie ubezpieczenia sadów, aby
dop³ata pañstwa nie by³a uzale¿niona od wysokoœci
stopy ubezpieczeniowej.

(pismo do KRIR z dnia 4.07.12 MIR-K/206/07/12)

(pismo MIR-K/202/07/12 wraz z za³¹cznikiem
z dnia 28.02.2012r do KRIR: MIR/36/02/2012/T,
informuj¹ce, ¿e projekt ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich by³
opiniowany przez Izbê)

-

-

-

Wniosek o podjêcie stosownych dzia³añ przeciw-
stawiaj¹cych siê ograniczeniu œrodków finanso-
wych na wspieranie grup producentów rolnych.

Stanowczy sprzeciw nowelizacji Ustawy Zdrowo-
tnej, gdzie choruj¹” hektary a nie rolnik.

Przyspieszyæ wyp³aty dop³at z ARiMR dla
rolników, u których pozytywnie zakoñczy³a siê
kontrola. Wyp³acaæ je bezpoœrednio po zakoñczeniu
kontroli.

(pismo MIR/NS/49/2012, odpowiedŸ Ministra
Rolnictwa Pana Stanis³awa Kalemby)

(pismo od Prezesa KRUS nr UB 400/234/12 z dnia
25.05.2012 do KRIR informuj¹ce o wysokoœci obo-
wi¹zuj¹cej sk³adki zdrowotnej w 2012 roku oraz
sposobie jej naliczania).

”

Wnioski rad powiatowych, rozpatrzone przez

Zarz¹d MIR skierowane do dalszej realizacj

oraz sposoby ich rozpatrzenia



Biuletyn Informacyjny Ma³opolskiej Izby Rolniczej 7

(pismo MIR-K/36/02/12 do KRIR, odpowiedŸ
KRIR/MC/W/1555 z 14.05.2012).

(odpowiedŸ MRiRW z dnia 4.04.2012r, informuj¹ca,
¿e wdro¿enie takiego instrumenty bêdzie szeroko
konsultowane podczas prac nad nowym PROW
2014-2020)

(wczeœniejsze pisma pismo MIR/39/02/2012 do
KRIR; MIR-K/108/04/12 do Sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach
oraz do Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do
spraw Zmian w Kodyfikacjach; oraz MIR-
K/200/07/2012 do KRIR).

(pismo MIR-K/197/06/2012 do Dyr.   ARiMR;
odpowiedŸ Dyr. ARiMR z dnia 11.07.2012r,
informuj¹ce, ¿e pracownicy biura pracuj¹ przez
kilka ostatnich dni przed 15 maja na dwie zmiany, by
wszyscy rolnicy zd¹¿yli z³o¿yæ wnioski w terminie)

(pismo MIR-K/198/06/2012 do KRIR; odpowiedŸ
z KRIR10.08.2012 z za³¹cznikiem z MRiRW z dnia
3.08.12 PB-pb-076-21/12(jh-2757, informuj¹ca, ¿e
harmonogram realizacji poszczególnych etapów
p³atnoœci do tytoniu skonstruowano z uwzglê-
dnieniem interesów wnioskuj¹cych rolników.)

-

-

-

-

-

-

Wprowadziæ dodatkow¹ p³atnoœæ dla rolników
gospodaruj¹cych na obszarach „Natura 2000”,
po³o¿onych w otulinach parków i innych obszarów
objêtych ochron¹ przyrody. Rolnicy dodatkowo
ponosz¹ koszty oraz maj¹ dodatkowe utrudnienia
wynikaj¹ce z po³o¿enia gospodarstw.

Doprowadziæ do wprowadzenia zmian w Kodeksie
Cywilnym dotycz¹cych s³u¿ebnoœci przesy³u,
og³oszonego na druku sejmowym nr 74.

Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do egzekwowania
wykonania pe³nego planu odstrza³u przez ko³a
³owieckie.
(pismo z dnia 22.02.2012 do Nadleœnictwa Olkusz;
pismo MIR-K/136/05/12 do Regionalnej Dyrekcji
lasów Pañstwowych w Krakowie; odpowiedŸ
RDLP z dnia 5.06.12 ZO-7521-18/12, nasz nr:
1004; wg RDLP w Krakowie wnioski rolników
o zwiêkszenie odstrza³u powinny byæ kierowane
poprzez Urzêdy gmin do poszczególnych kó³
³owieckich)
Modernizacja i przystosowanie placu targowego w
Wolbromiu do sprzeda¿y zwierz¹t przez
rolników.(pismo z dnia 22.02.2012 do Burmistrza
Wolbromia; odpowiedŸ Burmistrza z dnia
25.07.2012 WOœ.7021.2.35.2012 o niespe³nianiu
wymogów weterynaryjnych w zakresie handlu
¿ywymi zwierzêtami oraz trwaj¹cych pracach
maj¹cych na celu ustalenie nowych zasad
organizacji targowiska)
Zwróciæ siê do ARiMR o zwiêkszenie iloœci
pracowników podczas przyjmowania wniosków
obszarowych w ostatnich dniach ich przyjmowania.

Zwróciæ siê do ARiMR o oddzielenie dop³at
obszarowych od dop³aty niezwi¹zanej do tytoniu,
która ma byæ wyp³acana maj-czerwiec 2013r.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przy opiniowaniu obwodów ³owieckich nie
wydawaæ pozytywnej opinii tym, które nie
wyp³acaj¹ rolnikom nale¿nych odszkodowañ.

Zrównaæ dop³aty w ca³ej UE.

Uregulowaæ sprawê wy³¹czonych z uprawy
gruntów rolnych przeznaczonych pod drogi
(pismo MIR-K/206/07/12 do KRIR)
Zwróciæ siê do Urzêdu Marsza³kowskiego o prze-
znaczenie stosownej kwoty na odszkodowania
i pomoc dla rolników, których uprawy zosta³y
zniszczone podczas majowych (17-18 maja)
przymrozków na ternie powiatu tarnowskiego i d¹-
browskiego.

Podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu doprowadzenie
do zmiany „propozycji” op³acania sk³adek przez
rolników od szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê
³own¹. Rada Powiatowa w Tarnowie wnioskuje, aby
rolnicy p³acili w/w sk³adki. Poszczególne ko³a
³owieckie powinny siê ubezpieczaæ, bo to one
szacuj¹ i wyp³acaj¹ odszkodowania za szkody
w uprawach rolnych.

Wniosek do Zarz¹du MIR o rozpatrzenie
mo¿liwoœci zwrotu kosztów dojazdu delegatom do
RP MIR uczestnicz¹cych w posiedzeniach komisji
ds. scalania gruntów w poszczególnych gminach
i powiatach.

Zarz¹d MIR powinien ponawiaæ starania o pozy-
skanie dofinansowania do wapnowania gleb w Ma-
³opolsce

Podjêcie dzia³añ, które nie dopuszcz¹ do podnie-
sienia minimalnej powierzchni dzia³ki rolnej, do

(izby maj¹ szanse raz na 10 lat opiniowania
obwodów ³owieckich - przy najbli¿szym opinio-
waniu powinny uwzglêdniæ swoje interesy)

(wniosek wielokrotnie zg³aszany przez wszystkie
izby rolnicze oraz przez KRIR)

OdpowiedŸ - Zakres pomocy Pañstwa dla osób
poszkodowanych wymro¿eniami zosta³ okreœlony
w decyzjach MRiRW, o czym wczeœniej informo-
waliœmy na stronach internetowych Izby.”

(pismo MIR/17/07/2012/T z dnia 18.07.2012 do
KRIR).

(wniosek pozostawiono do decyzji Walnego
Zgromadzenia MIR).

(pismo MIR-K/35/02/2012 do Ministerstwa
Œrodowiska w W-wie; wniosek do WFOŒiGW
w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2012 MIR-
K/250/08/12).

(pismo MIR-K/36/02/2012 do KRIR; odpowiedŸ
KRIR z dnia 14.05.2012 KRIR/MC/W/1555/12,
informuj¹ca, ¿e rozpoczêty przez ARiMR proces
ustalenia powierzchni PEG jest procesem ci¹g³ym.
W jego trakcie s¹ uwzglêdniane informacje
pochodz¹ce z wyników kontroli na miejscu metod¹
inspekcji terenowej i metod¹ FOTO).

nie

Konsekwencje uniewa¿niania w³asnych decyzje
wydanych przez ARiMR w 2009 roku, powinna
ponosiæAgencja a nie rolnicy.
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której mo¿na otrzymaæ dop³atê obszarow¹.Obecnie
obowi¹zuj¹ca minimalna powierzchnia dzia³ki
rolnej wynosi 10 arów i taka powinna pozostaæ.

Wyst¹piæ do GUS, by przyjmowa³ do wyliczenia
œredniego dochodu rolniczego dane z konkretnego
województwa. Rolnicy gospodaruj¹cy na gruntach
niskich klas osi¹gaj¹ dochody znacznie ni¿sze ni¿ to
podaje GUS.

Wniosek o podjêcie dzia³añ w kwestii dop³aty do
paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego)

Doprowadziæ do wprowadzenia zmian w Kodeksie
Cywilnym dotycz¹cych s³u¿ebnoœci przesy³u
(wspólne pismo z RPNowy S¹cz i RPZakopane)

(pismo MIR-K/36/02/2012 do KRIR; odpowiedŸ
KRIR z dnia 14.05.2012 KRIR/MC/W/1555/12,
informuj¹ca, ¿e minimalna powierzchnia dzia³ki,
która mo¿e byæ objêta wsparciem zosta³a okreœlona
w art.2 pkt 1 ustawy o p³atnoœciach w ramach
systemów wsparcia bezpoœredniego i wynosi
w Polsce 0,1 ha.)

(odpowiedŸ Prezesa GUS Janusza Witkowskiego
z dnia 23.04.2012r, opisuj¹ce metodologiê stoso-
wan¹ w rachunkach narodowych, zgodn¹ z Euro-
pejskim Systemem Rachunków Narodowych
i Regionalnych ESA'95)

(opinia MIR dotycz¹ca rozporz¹dzenia MRiRW
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie
oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej do UMWM z dnia 5.01.2012 oraz do KRIR
z dnia 28.02.2012 r., pismo MIR/45/02/2012/T;
opinia negatywna dotycz¹ca wysokoœci zwrotu
podatku.)

-

-

-

(wczeœniejsze pisma MIR/39/02/2012 do KRIR;
MIR-K/108/04/12 do Sejmowej Komisji Nadzwy-
czajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach oraz do
Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw
Zmian w Kodyfikacjach; oraz MIR-K/200/07/2012
do KRIR)

(opinia do KRIR z dnia 10.01. ., dotycz¹ca
rozporz¹dzenia MRiRW nt. kwalifikacji osób
uprawnionych do zawodowego uboju oraz
warunków i metod uboju i uœmiercania zwierz¹t;
tematowi temu poœwiecono ca³e WZ MIR - bêd¹
organizowane szkolenia w tym zakresie)

(temat obecnie realizowan poœwiêcone mu by³o
ostatnie WZ MIR)

-

-

Podj¹æ dzia³ania w kierunku znowelizowania
ustawy o uboju gospodarczym i z³agodzeniu
przepisów dotycz¹cych uboju gospodarczego
zwierz¹t wymagaj¹cych rejestracji tj.; owiec, kóz,
byd³a do 6 miesi¹ca ¿ycia oraz trzody chlewnej.

Nale¿y z³agodziæ przepisy weterynaryjne i sani-
tarne dla rolników zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹
bezpoœredni¹ produktów rolniczych nieprze-
tworzonych takich jak: mleko, jaja, ¿ywe zwierzêta,
owoce, warzywa oraz produkty przetworzone takie
jak: mas³o, sery, wêdliny. Z³agodzenie obowi¹zu-
j¹cych przepisów oraz przeprowadzenie akcji
promuj¹cej ten rodzaj handlu ¿ywnoœci¹ dopro-
wadzi do upowszechnienia sprzeda¿y bezpoœre-
dniej.

2012r

y -

Katarzyna Pniak

Zarz¹d Krajowej Rady Izb Rolniczych:

Ma³opolska Izba Rolnicza wyst¹pi³a do Ministerstwa
Rolnictwa b¹dŸ KRIR przedstawiaj¹c szereg wniosków
w zakresie uregulowañ prawnych, a tak¿e opiniowa³a

-

-

dnia 14 marca br. wyst¹pi³ w sprawie zwiêkszenia
limitu œrodków na dop³aty do oprocentowania
kredytów preferencyjnych dla sektora rolno-
spo¿ywczego, po uprzednim z³o¿eniu przez resorty
finansów i rolnictwa wniosku stwierdzaj¹cego
potrzebê zwiêkszenia œrodków w planie finanso-
wym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
w zwi¹zku z niepewn¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ ze
zbli¿aj¹cym siê terminem wygaœniêcia ustawy o
sk³adkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za
2012 rok Zarz¹d KRIR wyst¹pi³ do premiera
Donalda Tuska wyra¿aj¹c zaniepokojenie brakiem
dzia³añ nad nowelizacj¹ ustawy o ubezpieczeniu
zdrowotnym rolników oraz przypominaj¹c o ko-
niecznoœci uwzglêdnienia stanowiska rolników
w konsultacjach spo³ecznych,

przekazane jej do konsultacji propozycje nowych aktów
prawnych i tak:
-

-

-

MIR w porozumieniu z izbami rolniczymi woje-
wództw œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego, podkarpac-
kiego i lubelskiego zaproponowa³o Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Regionalnego wyodrêb-
nienie makroregionalne PROW na lata 2014 -2020
uwzglêdniaj¹cy specyfikê rolnictwa i œrodowiska
wiejskiego tego regionu. Dotyczy to w szczegól-
noœci problematyki dotycz¹cej ma³ych gospo-
darstw, gospodarowania na obszarach górskich,
m³odych rolników,
MIR wnios³a uwagi do projektu rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa w sprawie wykazu artyku³ów
rolno - spo¿ywczych przywo¿onych z zagranicy
oraz ich minimalnych iloœci podlegaj¹cych kontroli
handlowej wyra¿aj¹c opiniê negatywn¹ (zapropo-
nowano wyeliminowanie sprowadzania mieszanin
miodu sztucznego z naturalnym),
wyst¹piono do KRIR o wyst¹pienie do organów
ustawodawczych o podjêcie inicjatywy ustawo-

PROPOZYCJE KRIR I MIR W ZAKRESIE ZMIAN
PRZEPISÓW DOTYCZ¥CYCH ROLNICTWA
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dawczej zmierzaj¹cej do uproszczenia procedur
regulacji z mocy prawa, stanów prawnych nierucho-
moœci zajêtych, pod drogi publiczne na rzecz
jednostek samorz¹du terytorialnego,

w œlad za Radami Powiatowymi Gorlick¹,
Nowotarsk¹ i Tatrzañsk¹ MIR przedstawi³a
stanowisko do projektu zmiany ustawy kodeks
cywilny w przedmiocie dotycz¹cym tzw. prawa
przesy³u
skierowano wnioski z Walnego Zgromadzenia Izby,
które odby³o siê w maju br.:
zg³oszone zosta³y uwagi do rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.02.2010 r.
w sprawie wymagañ i sposobu postêpowania przy
utrzymywaniu zwierz¹t gospodarskich zauwa¿aj¹c
miêdzy innymi, ¿e nielogiczne s¹ przepisy o
utrzymywaniu loch w du¿ych grupach
negatywnie zaopiniowano propozycjê wprowadze-
nia kastracji immunologicznej œwiñ
zaproponowano przeprowadzenie dok³adnej
analizy importu miêsa z krajów, w których istnieje
w¹tpliwoœæ, co do produkcji w oparciu o stosowanie
pasz odpadowych i pasz modyfikowanych gene-
tycznie,
zasugerowano podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
wycofania z rynku œrodków ochrony roœlin, co do
których stwierdzono szkodliwy wp³yw na
¿ywotnoœæ rodzin pszczelich.
zawnioskowano o wprowadzenie regulacji praw-
nych, dziêki którym rejestracja i dopuszczenie do
u¿ytku œrodków ochrony roœlin bêdzie mo¿liwe
dopiero po przeprowadzeniu dok³adnych badañ
i oceny ich wp³ywu na organizmy ¿ywe.
zawnioskowano tak¿e o podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do obni¿ki cen gazu dla odbiorców indywi-
dualnych.
do KRIR zg³oszono uwagi do projektu rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego zakazu stosowania materia-
³u siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych
za Rad¹ Powiatow¹ w Gorlicach zg³oszono wniosek
o wprowadzenie dodatkowej p³atnoœci dla rolników

- MIR w piœmie skierowanym do KRIR zaopiniowa³a
projekt ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich oraz ustawy o op³acie
skarbowej zauwa¿aj¹c, ¿e nie zosta³y uwzglêdnione
nasze propozycje dotycz¹ce podwy¿szenia sumy
ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk wg. nowych
stawek taryfowych 9 i 12%.
Zasugerowano równie¿ zwiêkszenie wysokoœci
sk³adki ubezpieczeniowej do 4% sumy ubezpie-
czenia i w³¹czenie do zakresu odpowiedzialnoœci
zak³adu ubezpieczeniowego ryzyka zwi¹zanego
z choroba, padniêciem i ubojem z koniecznoœci
zwierz¹t gospodarskich.
Zwrócono tak¿e uwagê na to, ¿e dop³aty w wyso-
koœci 50% sk³adki ubezpieczeniowej obejmuj¹ce
dop³aty do ubezpieczenia upraw i zwierz¹t
gospodarskich winny byæ realizowane ze œrodków
bud¿etu pañstwa, zaœ proponowane 3 systemy
dop³at ze œrodków Unii Europejskiej.

-

-

-

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

gospodaruj¹cych na obszarach „Natura 2000”
po³o¿onych w otulinach parków i innych obszarach
objêtych ochron¹ przyrody
do KRIR zg³oszono opiniê do projektów stanowiska
rz¹du RP do projektów rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cej przepisy
COM (2011, 625, 627, 628, 629, 630, 631 na lata
2014 - 2020, zauwa¿aj¹c, ¿e dokumenty potwier-
dzaj¹ zasadê równych standardów produkcji, ale
ró¿ne zasady jej finansowania, dziel¹c Europê na
stare i nowe kraje, zaprzeczaj¹c idei integracji Unii
Europejskiej,
podkreœlono, ¿e b³êdne jest stosowanie w dalszym
ci¹gu niejednolitych stawek w p³atnoœciach
bezpoœrednich,
zaopiniowano negatywnie funkcjonowanie tzw.
p³atnoœci zielonej zwi¹zanej z dzia³aniami pro-
œrodowiskowymi i obowi¹zkiem przeznaczania, co
najmniej 7% gruntów na dzia³ania œrodowiskowe,
pozytywnie zaopiniowano p³atnoœci rycza³towe dla
ma³ych gospodarstw rolnych
zaproponowano utrzymanie w dalszym ci¹gu
powierzchni kwalifikowanej do dop³at 1 ha i mini-
malnej pow. dzia³ki od 10 arów
pozytywna opiniê wyra¿ono dla pojêcia „aktywny
rolnik” jako osoba której roczna kwota p³atnoœci
bezpoœrednich przekracza b¹dŸ jest równa 5%
³¹cznej sumy przychodów z dzia³alnoœci pozarol-
niczej,
pozytywnie zaopiniowano stosowanie uproszczo-
nego systemu jednolitej p³atnoœci obszarowej
a tak¿e uznano za szczególnie wa¿ne utrzymanie na
poziomie roku 2013 œrodków finansowych przewi-
dzianych na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
nie zgodzono siê z pominiêciem w drugim filarze
wykluczenia ma³ych zak³adów przetwórstwa oraz
braku wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw,
poza gospodarstwami maj¹cymi problemy struktu-
ralne,
negatywnie oceniono dotychczasowe dzia³ania
programu LEADER,
zaopiniowano pozytywnie: ograniczenie instytucji
posiadaj¹cych akredytacje agencji p³atniczych,
ograniczenia procedur i dokumentacji, ograniczenie
iloœci kontroli przez agencje p³atnicze, organy
certyfikuj¹ce i s³u¿by audytorskie, wy³¹czenie
rolników korzystaj¹cych z rycza³towej p³atnoœci dla
ma³ych gospodarstw z obowi¹zku kontroli wzajem-
nej zgodnoœci.
negatywnie zaopiniowano dodatkowe obci¹¿enia
wynikaj¹ce z norm zachowania krajobrazu i tere-
nów podmok³ych, likwidacje kwot mlecznych i cu-
krowych,
negatywnie zaopiniowano ustawê ograniczaj¹c¹ o
10% p³atnoœci obszarowe uzupe³niaj¹ce w 2012
i 2013 roku w przypadku gospodarstw, których
³¹czna kwota dop³at przekroczy 5 tys. Euro,
zauwa¿ono koniecznoœæ objêcia dop³atami obszaro-
wymi powierzchni stawowych,
zauwa¿ono, ¿e istnieje koniecznoœæ zweryfiko-

-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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wania cen referencyjnych dostosowuj¹c je do
aktualnie funkcjonuj¹cych cen rynkowych,
zauwa¿ono równie¿, ¿e w przysz³ych rozwi¹za-
niach nale¿y zwiêkszyæ wsparcie dla produkcji
zwierzêcej i powi¹zaæ j¹ œciœle z produkcj¹ roœlinn¹,
nale¿y wprowadziæ wiêksz¹ elastycznoœæ pomiêdzy
filarami oraz daæ wiêksz¹ swobodê w oddzia³y-
waniu pañstw cz³onkowskich na wybór kierunków
produkcji wewn¹trz krajów w zale¿noœci od
warunków przyrodniczo - ekonomicznych,
podkreœlono brak jasnych i przejrzystych zasad
przyznawania p³atnoœci dla obszarów o ogranicze-
niach naturalnych np. terenach górskich,
wskazano, ¿e okreœlenie pu³apu finansowego dla
m³odych rolników na poziomie 2% koperty
krajowej spowoduje nierówne szanse w poszcze-
gólnych krajach i nie zachêci m³odych ludzi na wsi
do przejmowania gospodarstw rolnych. Nale¿y
zwiêkszyæ poziom premii dla m³odych rolników.
nie nale¿y zmieniaæ wyznaczania terenów ONW -
mo¿na obecny stan poszerzyæ o dodatkowe obszary,
nale¿y wprowadziæ w wiêkszym zakresie
regionalizacjê PROW, utrzymaæ preferencje
krajowe dla kredytów dla rolników,
utrzymaæ specjalna dop³atê dla zwierz¹t (krów i
owiec).
MIR wnios³a równie¿ uwagi do przekazanego do
zaopiniowania projektu rozporz¹dzenia w sprawie
rejonów upraw tytoniu
zg³oszono uwagi do projektu

MIR skierowa³a tak¿e wnioski zg³oszone podczas
posiedzeñ Rad Powiatowych, które w szczególnoœci
dotyczy³y:
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia
zmian w przepisach tak, aby z bud¿etu centralnego
wyp³acaæ odszkodowania za szkody spowodowane
przez zwierzêta leœne (dziki, sarny, zaj¹ce) na
podobnych zasadach jak w przypadku zwierz¹t
prawnie chronionych.
zauwa¿ono, ¿e konsekwencje dokonywanychrzez
ARiMR zmian powierzchniowych i uniewa¿niania
wydanych przez Agencjê w³asnych, wydanych w
2009 roku decyzji winna ponosiæ sama Agencja a
nie rolnicy.
nie dopuœciæ do podwy¿szenia minimalnej
powierzchni dzia³ki rolnej, do której mo¿na
otrzymaæ dop³atê obszarow¹,
z uwagi na to, ¿e dochody rolników gospodaru-
j¹cych na gruntach niskich klas s¹ du¿o ni¿sze ni¿
wskazywane przez GUS, proponuje siê, aby GUS
przyjmowa³ do wyliczenia œredniego dochodu
rolniczego dane z konkretnego województwa.
MIR skierowa³a do KRIR wyst¹pienie w sprawie
likwidacji zbêdnych aktów prawnych a w szcze-

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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-

-

-

-

-

-

ustawy o nasien-
nictwie, zauwa¿aj¹c brak przepisów dotycz¹cych
materia³u siewnego odmian genetycznie modyfi-
kowanych. Brak zakazu w projekcie nowej ustawy
umo¿liwi bezkarne sprowadzanie do Polski nasion
genetycznie modyfikowanych.

gólnoœci:
proponuje siê zast¹pienie wiêkszoœci wymaganych
zaœwiadczeñ oœwiadczeniami
zakwestionowano wliczanie rolnikom, cz³onkom
spó³ek rolno-leœnych ogólnego area³u do iloœci
hektarów przeliczeniowych a nie faktycznie
posiadanego zgodnie z wielkoœci¹ udzia³u
zaproponowani ujednolicenie definicji rolnika
zawnioskowano o zlikwidowanie kary za zadekla-
rowanie do dop³at mniejszej powierzchni do
ARiMR ni¿ przyjêta przezAgencjê,
najwiêcej zbêdnych aktów prawnych dotyczy tzw.
sprzeda¿y bezpoœredniej, co wymaga stworzenia
czytelnych i nie skomplikowanych przepisów
dotycz¹cych sprzeda¿y bezpoœredniej
zawnioskowano ujednolicenie druków dokumen-
tacji kontrolnej prowadzonej przez ARIMR i Inspe-
kcjê Weterynaryjn¹
zg³oszono koniecznoœæ wprowadzenia nadzoru
Inspekcji Weterynaryjnej nad lekarzami prowadz¹-
cymi praktyki w powiecie
zawnioskowano o ujednolicenie nazewnictwa prac
zwi¹zanych z remontem, modernizacj¹, poniewa¿
terminy te s¹ ró¿nie interpretowane przez ro¿ne
instytucje,
zlikwidowanie ewidencji zakupu wêgla dla
rolników,
zlikwidowanie wymogu posiadania zgody na
trzymanie byd³a na uwiêzi,
MIR wnios³a uwagi do projektu ustawy o spó³dziel-
niach rolników, proponuj¹c min. umo¿liwienie
sprzeda¿y 20 % produktów poza spó³dzielni¹, a nie
jak proponowano 100% w ramach spó³dzielni,
MIR zwróci³a siê do Krajowej Rady Izb Rolniczych
z wnioskiem o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
ustawow¹ ochronê przestrzeni rolniczej w Polsce.
Koniecznoœæ taka zwi¹zana jest z coraz czêstszymi
konfliktami wystêpuj¹cymi miêdzy rolnikami a
osobami zasiedlaj¹cymi nowo wybudowane domy
(jedno i wielorodzinne) na terenach wykorzysty-
wanych dot¹d rolniczo.
negatywnie zaopiniowano rozporz¹dzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie rodzajów roœlin objêtych p³atno-
œci¹ uzupe³niaj¹c¹ oraz szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania oraz wyp³aty p³atnoœci w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego.

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

- MIR zwróci³a siê do KRIR z wnioskiem o zniesienie
stawki podatku VAT za badania gleb wykorzystywanych
do produkcji rolnej

W œlad za wyst¹pieniami MIR Krajowa Rada Izb
Rolniczych kierowa³a wyst¹pienia do w³aœciwych
organów i instytucji poruszaj¹c w nich problematykê
wskazan¹ w pismach MIR.

Barbara Gabryœ
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Zarzuca siê czêsto, ¿e Izba
swoj¹ dzia³alnoœæ koncentruje
na wyjazdach zagranicznych,
uznaj¹c, ¿e s¹ one typowo
turystyczne. Nic bardziej
mylnego. Przez 15 lat wys³a-
liœmy i zorganizowaliœmy
dziesi¹tki wyjazdów studyj-
nych o specjalistycz-nym,
rolniczym charakterze, daj¹-
cym mo¿liwoœæ porównania

warunków produkcyjnych krajów, które odwiedza-
liœmy z naszym. Ka¿dy wyjazd za granicê uczy i tak by³o
tym razem. Realizuj¹c wniosek Walnego Zgromadzenia
Izby Rolniczej, zorganizowaliœmy dla cz³onków Rad
Powiatowych piêciodniowy wyjazd do zaprzyjaŸnio-
nych Izb Rolniczych na Wêgrzech i w Rumunii.

Wspó³pracujemy z tamtejszymi Izbami od wielu lat.
Pocz¹tki tej wspó³pracy zaczê³y siê jeszcze w starej
strukturze organizacyjnej Izb. Dziêki osobistym
kontaktom mogliœmy zrealizowaæ ciekawy program
specjalistyczny podporz¹dkowany naszym potrzebom.
Byliœmy goszczeni przez w³adze administracyjne
województw: Szolnok (Wêgry) i Bystrica (Rumunia).
Przyjmowano nas uroczyœcie. Szczególnie cenne jest, ¿e
czynili to najwa¿niejsi przedstawiciele w³adz tych
województw - Marsza³kowie i Wojewodowie. Wizyty
w poszczególnych krajach rozpoczynaliœmy od spotkañ
z przedstawicielami w³adz charakteryzuj¹cymi woje-
wództwo, w którym goœciliœmy.

W obydwu tych krajach warunki wegetacyjne
w 2012 ze wzglêdu na suszê by³y bardzo niekorzystne.
Plony podstawowych plonów zbó¿, kukurydzy,
owoców i warzyw s¹ o 60-70% mniejsze od tych, jakie
zwyczajowo osi¹gali tamtejsi rolnicy w latach
ubieg³ych. Widzieliœmy np. kukurydzê, która nie
wykszta³ci³a kolb i nie nadawa³a siê nawet na zbiór na
kiszonkê. Sytuacja ta stwarza dla nas dodatkowe
mo¿liwoœci eksportu p³odów rolnych. Na rynkach
hurtowych i gie³dach w Krakowie obserwujemy du¿e
zainteresowanie zakupami ziemniaków i warzyw, ze
strony rumuñskich poœredników.

Na Wêgrzech zwiedzaliœmy nastêpuj¹ce gospo-
darstwa:
I. Gospodarstwo rodzinne

zajmuj¹ce siê hodowl¹ zwierz¹t
i produkcj¹ roœlin. Posiadaj¹ 40 szt. owiec oraz 50ha
ziemi, na której uprawiaj¹ pszenicê ozim¹, jêczmieñ
ozimy, s³oneczniki i kukurydzê. Produkcja rolna
wysoko przekracza przeciêtn¹ województwa.

II. Gospodarstwo rodzinne
. Gospodarze, na powierzchni 112 ha,

uprawiaj¹ rzepak, pszenicê ozim¹, jêczmieñ ozimy,
s³oneczniki, kukurydzê. Produkcja rolna wysoko

Istvana Somogyi w Kun-
szentmarton

Mihalya Panyika w Kun-
szentmarton

przekracza przeciêtn¹ województwa, w zwi¹zku
z tym jest to dynamicznie rozwijaj¹ce siê
gospodarstwo rodzinne.

III. Producent win . Winnice
w tym gospodarstwie s¹ rozmieszczone na 20 ha. S¹
to winnice powsta³e na zapomnianym terenie krainy
win , która posiada wspania³e warunki
glebowe oraz najwiêksz¹ liczbê godzin s³onecz-
nych. Uprawiane s¹ tam bia³e szczepy gronowe,
jednak winnica w Tiszakurt s³ynie przede wszyst-
kim z upraw czerwonych szczepów gronowych.
Wino jest produkowane tylko z w³asnych winnic.

IV. Spó³dzielnia Gospodarcza .
Spó³dzielnia mieœci siê w Karcag (stolicy regionu
Nagykunsag). Za³o¿ycielami s¹ cz³onkowie rodzi-
ny Hubai - rodzicie i ich trójka dzieci, którzy pro-
wadz¹ produkcjê roln¹ ju¿ prawie 20 lat. W 1999 r.
gospodarstwo przekszta³cili w kierunku bioprodu-
kcji. Od 2004 r. gospodarka biodynamiczna
uzupe³nia jakoœciowe, ekologiczne sposoby produ-
kcji (produkcja artyku³ów o jakoœci DEME-TER).
Powierzchnia u¿ytków rolnych - 4 tys. ha,
zatrudnienie - 95 osób, 500 krów objêtych pakieta-
mi genetycznymi, 280 macior rasy Mangalica, upra-
wa 74 gatunków roœlin. W spó³dzielni funkcjonuj¹
rzeŸnie i przetwórnie oraz sklepy. Ca³a wartoœæ
dodana pozostaje w spó³dzielni.
W Rumunii jako pierwsze gospodarstwo zwiedza-

liœmy now¹ farmê mleczn¹ funkcjonuj¹c¹ od dwóch lat
z 750 krowami mlecznymi. Hale wolnostanowiskowe,
wybudowane w oparciu o drewno - bardzo nowoczesne.
Hala udojowa, karuzelowa na 40 stanowisk - w pe³ni
zautomatyzowana z zadawaniem pasz treœciwych.
¯ywienie krów oparte o kiszonki z kukurydzy i pasze
treœciwe zadawane zgodnie z wymaganiami czterech
grup ¿ywieniowych. Kondycja, zdrowotnoœæ krów -
wysoka, œrednia wydajnoœæ za pierwsza laktacjê - ok. 7
tys. litrów mleka.

Drugie gospodarstwo, które odwiedziliœmy zajmo-
wa³o siê odchowaniem ciel¹t do 200-300 kg. W skali
roku produkcja wynosi 25 tys. sztuk. Wiêkszoœæ ekspor-
towana jest na rynki UE w tym Polski. Cena za 1 kg
byczka - 3,6 Euro/kg, cieliczka 2,6 Euro/kg. ¯ywienie
oparte o preparaty mleko zastêpcze w pierwszym okre-
sie tuczu, nastêpnie pasze objêtoœciowe - siano i kiszon-
kê oraz pasze treœciwe. Budynki spe³niaj¹ wymogi
weterynaryjno-zootechniczne.

Gospodarstwo trzecie to odchowalnia owiec.
Ciekawe budynki odchowalni z pod³ogami rusztowymi,
produkcja roczna 250 tys. sztuk. Eksport przede
wszystkim do krajów Pó³nocnejAfryki.

Laszlo Talas w Tiszakurt

Ulloparti w Karcag

Kunság

Wêgry- Szolnok, Rumunia - Bystrica.
Wyjazd studyjny 7-12 paŸdziernika 2012 r.
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Gospodarstwo czwarte 140 ha - produkcja prawie
wszystkich gatunków owoców, g³ownie jednak winnica
i jab³ka. Przechowalnia z kontrolowan¹ atmosfer¹.
Wielkoœæ plonów w roku bie¿¹cym ze wzglêdu na suszê
- bardzo ma³a.

I. Przemiany spo³eczno-gospodarcze jakie nast¹pi³y
w latach 80. i 90. spowodowa³y kryzys na rynku
produkcji ¿ywnoœci na Wêgrzech i w Rumunii.
Likwidacja wielu spó³dzielni spowodowa³a
powa¿ne zaburzenia na rynku produktów rolnych.
W Rumunii przekazanie ziemi rolnikom nieprzygo-
towanym inwestycyjnie i maszynowo by³o
przyczyn¹ znacz¹cego spadku produkcji ¿ywnoœci.

II. Rolnicy gospodaruj¹cy na swoich gospodarstwach -
mentalnie nie wiele ró¿ni¹ siê od nas. Pracuj¹c na co
dzieñ „pod chmurk¹” spotykaj¹ siê z tymi samymi
problemami z jakim spotykamy siê my. Pogoda,
warunki glebowe - podobne warunki jakie tworz¹
przepisy UE, stwarza porównywalne warunki
produkcyjne.

III. Oceniaj¹c wp³yw UE na produkcjê roln¹ i jego
otoczenie odnosimy wra¿enie istniej¹cych na
Wêgrzech i Rumunii, bardziej liberalnych przepi-

Wnioski:

sów w zakresie uboju zwierz¹t gospodarczych,
sprzeda¿y bezpoœredniej, produkcji alkoholu.

IV. W zwi¹zku z tym, ¿e byliœmy w województwach
typowo rolniczych, zaanga¿owanie w³adz woje-
wódzkich w sprawy rolnictwa jest bardzo du¿e.

Na uczestnikach wyjazdu, szczególnie pozytywne
wra¿enie zrobi³a Rumunia. Wielu z nich by³o tam
pierwszy raz. Skala inwestycji, atmosfera jak¹ tworzyli
ludzie spowodowa³a, ¿e stworzyliœmy nowe has³o: „Nie
tylko Polak i Wêgier s¹ bratankami, ale od dzisiaj
Polakowi, Rumun sta³ siê bardzo bliski”. Stereotypy
Rumunów przeniesione z ulic polskich miast nie maj¹
siê nijak do tego co widzieliœmy.

P.S. W wyjeŸdzie uczestniczyli równie¿: Prof.
Czes³aw Nowak z UR w Krakowie, który w czasie
podró¿y bawi¹c - uczy³ nas opowiadaj¹c z ogromn¹
swad¹ i zainteresowaniem o problemach UE, Jan
Grabski - Dyrektor Departamentu Œrodowiska,
Rolnictwa i Geodezji, Pani P³awecka z Urzêdu
Marsza³kowskiego, oraz Pan Gawry³kiewicz z TVP
Kraków.

Henryk Dankowiakowski
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W dniach 1 do 5 paŸdziernika 2012r. na
zaproszenie izby rolniczej z Rhone Alpes grupa
winiarzy z Ma³opolskiego Forum Winnego uczestni-
czy³a w wyjeŸdzie studyjnym. Za³o¿eniem wyjazdu
by³o zapoznanie siê z upraw¹ winoroœli i technikami
winifikacji. W winnicy u pana Francois Chabre
w Ambierle zapoznaliœmy siê upraw¹ biodynamiczn¹.
Oprócz produkcji wina gospodarz hoduje trzodê
chlewn¹ w systemie otwartym na pastwiskach i w lesie.
Jest równie¿ producentem dojrzewaj¹cych

.

Poznaliœmy ró¿ne formy organizacyjne winia-
rzy. Od samodzielnych winiarzy na kilkuhektarowych
winnicach poprzez winiarzy zrzeszonych w spó³dzielni
do du¿ych grup producenckich, maj¹cych w swym
posiadaniu kilkaset hektarów winnic. Co za tym idzie
obiekty i zaplecze techniczne ró¿ni³o siê wyposa-
¿eniem nowoczesnoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ sprzêtu
technicznego. Rzucaj¹c¹ siê w oczy spraw¹ by³a zamo¿-
noœæ wytwórców mimo narzekañ z ich strony na kryzys.
Wiêkszoœæ mia³a tendencje do powiêkszania area³u
upraw zwiêkszania produkcji. Bardzo istotna jest ranga
doradców technologicznych z ramienia regionalnych
izb rolniczych ich wiedza i zaanga¿owanie w œwiad-

czeniu pomocy na ka¿dym etapie dzia³añ technolo-
gicznych (badania gleby na winnicach, dobór sadzonek,
pilotowanie nawo¿enia, ocena zagro¿eñ chorobami,
zalecenia dotycz¹ce rodzaju i czasokresu oprysków),
badania kontrolne owoców przed zbiorami, wykonywa-
nie badañ laboratoryjnych próbek nastawów na po-
szczególnych etapach produkcji.

Bardzo istotn¹ jest pomoc izb rolniczych w pro-
mocji sprzeda¿y bezpoœredniej poprzez: wsparcie orga-

wyrobów
wêdliniarskich

nizowania turystyki winiarskiej w zakresie regionu
i kraju (intensywna wspó³praca z biurami turystyczny-
mi).

W trakcie wizyty odwiedziliœmy punkt sprzeda-
¿y bezpoœredniej za³o¿ony przez rolników. W sklepie
rolnicy sprzedaj¹ przetworzone p³ody (wino, d¿emy,
sery, soki, miêso i wêdliny).

. Ka¿dy z winiarzy
ma mo¿liwoœæ skorzystania z funduszy pomocowych
unijnych w zakresach: modernizacji winnic, obiektów

przetwórczych zakupu nowoczesnych urz¹dzeñ
technologicznych oraz wyposa¿enia sal degustacyjnych
z zapleczem. Ostatniego dnia odby³y siê zajêcia na uni-
wersytecie w Suze la Rousse. Zajêcia mia³y charakter
æwiczeñ w zakresie metod degustacji, oceny wina
i omówienia podstawowych wad wina. Wszyscy uczest-
nicy wykazali siê du¿¹ wiedz¹ i zaliczyli zajêcia. Ka¿dy
otrzyma³ dyplom.

Rejon Sabaudii i Rodan Alpy usytuowany
pomiêdzy Alpami i Masywem Centralnym ma bardzo
urozmaicon¹ strukturê gleby (pod³o¿e granitowe i wa-
pienne co wp³ywa na urozmaicenie i jakoœæ produko-
wanego wina). Z wielka satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ,
¿e mimo presji czasu i ogromu prac przy zbiorach
winogron i podczas przetwórstwa zawsze spotykaliœmy
siê z du¿¹ ¿yczliwoœci¹ i otwartoœci¹ w udzielaniu odpo-
wiedzi i wyjaœnieñ dotycz¹cych procesu technolo-
gicznego.
Kierownikiem wyjazdu studyjnego by³ Jan Marek
Lenczowski.

Sprawozdanie opracowali uczestnicy wyjazdu.

Pomimo wy¿szych cen
produktów ni¿ w marketach, towary nie zalegaj¹ na
pó³kach i ciesz¹ siê du¿ym popytem

Wyjazd studyjny grupy winiarzy z Ma³opolskiego Forum Winnego
do Francji, w rejonie RHONE ALPES

winnica biodynamiczna

spotkanie podsumowuj¹ce wyjazd

laboratorium

punkt sprzeda¿y bezpoœredniej
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W dniach 8-9 wrzeœnia
w Nawojowej odby³a siê
miêdzynarodowa wystawa
rolnicza AGROPROMOCJA
2012. Jedna z najwiêkszych
imprez promocyjno - handlo-
wych w Ma³opolsce. Impreza
zosta³a zorganizowana przez
Ma³opolski Oœrodek Doradz-
twa Rolniczego.
Ma³opolska Izba Rolnicza by³a

jednym ze wspó³organizatorów tej imprezy.
Podczas trwania tej imprezy Izba Rolnicza na

zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Funduszu
Promocji Miêsa Wo³owego zorganizowa³a Piknik pod
nazw¹ ,, w czasie którego
zachêcaliœmy do spo¿ycia wo³owiny.

Dania do degustacji przygotowa³a firma Parkur
z Mochnaczki a by³y to stek z grilla, gulasz wêgierski,
sztuka miêsa w sosie chrzanowym oraz flaczki wo³owe -

w sumie zosta³o wydane 8 tys. porcji. Pracownicy MIR
przygotowali wystawê przedstawiaj¹c¹ rasy byd³a
hodowane w Polsce i Europie. Pan Marcin S³owik na
bie¿¹co przekazywa³ informacje na temat wartoœci
od¿ywczych, smakowych oraz walorów zdrowotnych
miêsa wo³owego.

Wo³owiny Smak Lubimy”

Piknik Wo³owy

W ramach Pikniku by³y organizowane
konkursy z nagrodami dla dzieci i doros³ych.

Prezes Izby Ryszard Czacki oraz Dyrektor
Henryk Dankowiakowski przekazali dzieciom 10
odtwarzaczy MP3 za najlepsze prace plastyczne na
temat ,,

5 elektrycznych maszynek do miêsa osobom
doros³ym, które prawid³owo odpowiedzia³y na
przygotowany przez Izbê zestaw pytañ na temat
,,

Wœród laureatów konkursu plastycznego znaleŸli siê:
Martyna Prorok z Ropy
Anita Tokarczyk z Nawojowej
Albert Dro¿d¿ak z Barnowca
Patrycja Zarabska z Barcic Dolnych
Wiktoria Kramarczyk z Kowalowej
Patryk Faron z M³yñczyka
Roberta Kroczek z Nowego S¹cza
Patrycja Nawalaniec z Mordarki
Monika Zarotyñska z Frycowej
Justyna Kie³basa z Nawojowej

Laureatami konkursu wiedzy zostali:
Krystyna Stanek z £apszy Ni¿nych
Anna G³¹b z Bachowic
Anna Zachwieja ze Szczawnicy
Kazimierz Prorok z Ropy
Teresa Hajduk z Krakowa

Imprezie towarzyszy³a kapela ,, ”,
która zaprezentowa³a bogaty repertuar muzyki

góralskiej. Z ka¿dym rokiem wystawa cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem zarówno ze strony
zwiedzaj¹cych jak i wystawców w tym roku
Agropromocjê zwiedzi³o ponad 35 000 rolników
mieszkañców wsi i miast a na wystawie swoj¹
dzia³alnoœæ promowa³o 360 firm i wystawców
indywidualnych z kraju i zagranicy.

Katarzyna Wêgiel

Te co mucz¹ mleko daj¹ i miêso zdrowe maj¹”
oraz

Wo³owiny smak lubimy”.

Muzyka od Strumyka



BiuletynIinformacyjny Ma³opolskiej Izby Rolniczej 15

W niedzielê, 30 wrzeœnia
br. w Trzyci¹¿u, po raz VI
obchodzono Œwiêto Ziem-
niaka. Festyn wpisany zosta³
do kalendarza imprez Woje-
wództwa Ma³opolskiego
promuj¹cych ma³opolskie
produkty regionalne, i w tym
roku przebiega³ pod has³em
„Zasmakuj w Ma³opolsce”.

Impreza po³¹czona by³a równie¿ z III Nadprzem-
szañskim Festiwalem Smaku „Ze smakiem przez
pokolenia”.

Organizatorzy Œwiêta zadbali o liczne atrakcje.
W czêœci seminaryjno-szkoleniowej mo¿na by³o
skorzystaæ z prelekcji nt. rolniczych ubezpieczeñ

spo³ecznych i zdrowotnych oraz nt. bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym. Odby³ siê równie¿ konkurs
precyzyjnego i bezpiecznego ciêcia pilark¹ spalino-
w¹, zorganizowany przez OT KRU w Wolbromiu
oraz autoryzowanego dealera Husqvarny. Ponadto,
miejscowi rolnicy mogli skorzystaæ z us³ug doradców
rolniczych reprezentuj¹cych g³ównie MODR oraz
PZDD w Olkuszu. Na stoisku Ma³opolskiej Izby
Rolniczej wszyscy zainteresowani otrzymywali
bezp³atnie prasê rolnicz¹.

Stoiska przygotowane przez Ko³a Gospodyñ
Wiejskich oblega³y t³umy amatorów lokalnych
przysmaków tradycyjnej kuchni: ró¿nego rodzaju
potraw z ziemniaków, s³odkich wypieków, napojów
i nalewek.

UMWM wystawi³ stoisko degustacyjne - mo¿na
tu by³o skosztowaæ produkty, którymi szczyci siê nasz
region, i które uzyska³y unijne certyfikaty (Chroniona
Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie
Geograficzne): oscypek, bryndza podhalañska, chleb

pr¹dnicki, obwarzanki krakowskie, suska sechloñska,
kie³basa lisiecka, karp zatorski i jab³ka ³¹ckie.
Zorganizowano równie¿ liczne konkursy i quizy dla
publicznoœci, zwi¹zane z zarejestrowanymi w UE
rodzimymi produktami regionalnymi.

Podczas imprezy rozstrzygniêto równie¿ konkur-
sy: wêdkarski, na Produkt Lokalny „Nad Bia³¹
Przemsz¹”; na naj³adniejszy ogród letni w gminie
Trzyci¹¿; oraz na najwiêkszego ziemniaka - funda-
torem g³ównej nagrody w konkursie „Ziemniak
rekordzista” by³a RP Ma³opolskiej Izby Rolniczej
w Olkuszu.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³y m.in. miejscowe
orkiestry dête, kabaret „Rak”, oraz zespó³ „Baciary”.

Jolanta Ka³muk

Fotorelacja z imprezy na stronie internetowej Izby:
www.mir.krakow.pl w zak³adce GALERIA.

TRZYCI¥¯ ZIEMNIAKIEM STOI!
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Ma³opolska Izba Rolnicza we wrzeœniu 2012 roku przyst¹pi³a do projektu
finansowanego z Funduszu Promocji Miêsa Wieprzowego pn.

. Partnerami projektu s¹ Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz
Agencja Rynku Rolnego. Realizacja projektu podzielona zosta³a na województwa, któr¹
w terenie zajmuj¹ siê wojewódzkie izby rolnicze za poœrednictwem wybranych przez siebie
Ambasadorów Regionalnych Projektu.

„Smaki Polskie -
wieprzowina - polska tradycja”

G³ównym celem Projektu jest utworzenie i rozpropagowanie profesjonalnego portalu internetowego, jako
nowego niewykorzystywanego do tej pory, interaktywnego œrodka przekazu medialnego oddzia³ywuj¹cego na
preferencje i gusty konsumentów, zwiêkszaj¹cego szanse krajowych producentów i przetwórców w grze rynkowej.
Kolejnym celem jest promowanie wœród konsumentów wieprzowiny, jako wartoœciowego i smacznego sk³adnika
codziennej diety. Portal umo¿liwi konsumentowi odnalezienie w interesuj¹cej go okolicy, detalicznych placówek
handlowych i gastronomicznych oferuj¹cych miêso i markowe wyroby z miêsa wieprzowego o gwarantowanej oraz
wysokiej jakoœci pochodz¹ce z polskiej hodowli i przewa¿ane przez zak³ady miêsne i masarskie.
Na portalu ka¿dy zainteresowany mo¿e znaleŸæ informacje m.in. o produkcji miêsa wieprzowego, rasach trzody
chlewnej, stosowanych systemach jakoœci, a tak¿e porady dietetyczne i przepisy kulinarne.

Jednym z wa¿niejszych punktów realizowanego Projektu jest prowadzenie aktualnej bazy firm z podzia³em na:
przetwórców/dostawców (ubojnie, masarnie, ma³e i du¿e zak³ady przetwórcze)
sklepy
restauracje, bary oraz ma³e punkty gastronomiczne

Podstawowym warunkiem kwalifikuj¹cym dan¹ Firmê do wpisania do bazy portalu jest prowadzenie
dzia³alnoœci zwi¹zanej z ubojem, przetwarzaniem i sprzeda¿¹ miêsa wieprzowego. Portal jest znakomit¹ form¹ reklamy
prowadzonej dzia³alnoœci. Wystarczy wyraziæ zgodê na umieszczenie na portalu wskazanych danych teleadresowych
i po przekazaniu tej zgody (wzór oœwiadczenia na stronie mir.krakow.pl) do Ambasadora Regionalnego Projektu,
znajd¹ Pañstwo swoj¹ Firmê na stronie www.wieprzopedia.pl.

Jeœli s¹ Pañstwo zainteresowani przy³¹czeniem siê do Projektu, proszê skontaktowaæ siê ze swoim
Ambasadorem Regionalnym Projektu -Agnieszka Kliœ 508-461-953 lub z Ma³opolsk¹ Izb¹ Rolnicz¹ Biuro Powiatowe
w Wadowicach Ul. Olbrychta 13, 34-100 Wadowice, tel./fax 33 823 26 58.

-

-

-

Udzia³ w Projekcie jest bezp³atny!

Opracowano na podstawie strony www.wieprzopedia.pl
Jolanta Mocniak
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Stara zasada sprawowania
w³adzy daæ ludziom igrzysk
i chleba. Do¿ynki to ludowe
œwiêto po³¹czone z obrzêdami
dziêkczynnymi za ukoñczenie
szczêœliwe i pomyœlne ¿niw
i prac polowych. W czasach
przedchrzeœcijañskich by³o to
etniczne œwiêto s³owiañskie,
przypadaj¹ce w okresie równo-
nocy jesiennej (23 wrzeœnia).
Przez S³owian i plemiona

ba³tyckie w ró¿nych regionach Polski okreœlane by³y, jako
wy¿ynki, obrzynki, wieniec, wieñcowe, okrê¿ne. W XV
wieku wraz z rozwojem gospodarstw folwarczno dworskich
zagoœci³y na dworach maj¹tków ziemskich. Urz¹dzano je

dla ¿niwiarzy, s³u¿by folwarcznej, pracowników najemnych
w nagrodê za wykonane prace przy ¿niwach i zebrane polny.
Fina³em do¿ynek by³y tañce, które odbywa³y siê gospodach,
karczmach lub na terenie dworu, a nastêpny dzieñ by³ wolny
od prac. Do¿ynkom towarzyszy³y ró¿ne praktyki i do
niedawna zachowane zwyczaje zwi¹zane np. z ostatni¹
garœci¹, kêp¹ lub pasem niez¿êtego zbo¿a, które
pozostawiano na pustym ju¿ polu dla ci¹g³oœci urodzaju.
Niemniej wa¿ny by³ ostatni z¿êty snop zbo¿a, z którego
ziarno wykorzystywano, jako pierwszy siew, przy którym
gospodarz odmawia³ modlitwê. Obchody do¿ynek
rozpoczyna³y siê wiciem wieñca z pozostawionych na polu
k³osów z kiœci czerwonej jarzêbiny, orzechów, kwiatów
owoców, kolorowych wst¹¿ek. Wieniec do¿ynkowy zwany
by³ „Plonem” i nios³a go na wyci¹gniêtych rêkach najlepsza
¿niwiarka z pomoc¹ parobków i innych ¿eñców. Za ni¹ szed³
orszak odœwiêtnie ubranych ¿niwiarzy, nios¹c na ramionach
przybrane kwiatami kosy i sierpy.

Po II wojnie œwiatowej gospodarzami do¿ynek sta³y siê
w³adze administracyjne z ró¿nych szczebli i mia³y one
charakter polityczny. Zosta³y jednak zachowane w nich
elementy tradycyjne: uroczyste pochody z wieñcami.
Odbywa³y siê tak¿e ró¿ne festyny ludowe. Gospodarzem
do¿ynek ogólnopolskich zazwyczaj by³ I sekretarz partii
komunistycznej wraz z nim w tej uroczystoœci bra³ udzia³
przewodnicz¹cy Rady Pañstwa. W czasach PRL do¿ynki
sta³y siê wa¿nym przedsiêwziêciem propagandowym. W
latach 80 do¿ynki zmieniaj¹ swój charakter staj¹ siê
œwiêtem rolników o charakterze religijnym.

W tym roku odby³a siê kolejna edycja do¿ynek
tradycyjnego œwiêta chleba i plonów na wszystkich
szczeblach samorz¹du lokalnego - w gminach, w powiatach
i na szczeblu wojewódzkim. Dobrze, ¿e tradycja ta jest
kultywowana. Obserwuj¹c jednak corocznie obchody tego -
przypomnijmy ch³opskiego œwiêta - trudno jest uciec od
refleksji jak daleko odeszliœmy od jego historycznych
przes³anek.

Obecne do¿ynki, które kiedyœ w zamierzch³ych czasach
by³y pogañskim œwiêtem p³odnoœci i wszelkiego urodzaju
po rozpowszechnieniu siê w naszym kraju religii katolickiej
obchodozne s¹ jako œwiêto plonów. Jest to czas podziê-
kowania Bogu za b³ogos³awieñstwo udzielone dla ciê¿kiej
pracy rolników. Teraz ju¿ nie przypominaj¹ w swojej formu-
le tych radosnych dawnych obrzêdów. Do dzisiaj kultywo-
wane s¹ jeszcze czêœciowo niektóre z nich, zwi¹zane z po-
œwiêceniem chleba czy te¿ prezentacj¹ wieñców do¿ynko-
wych. Jednak trudno nie zauwa¿yæ, ¿e imprezy te sta³y siê
w chwili obecnej komercyjno-marketingowe. Nie negujê
oczywiœcie zasadnoœci prezentowania podczas do¿ynek
oferty firm zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio z pro-

dukcj¹ roln¹ czy te¿ ³¹czenia do¿ynek z koncertami
zespo³ów artystycznych. Ra¿¹ce jest jednak to, i¿ na
wiêkszoœci tego typu imprez gospodarze, - jakimi s¹
najczêœciej lokalne samorz¹dy trac¹ z pola widzenia g³ówny
sens ich organizacji. Rozumiem, ¿e du¿a czêœæ samo-
rz¹dowców ró¿nego szczebla to ludzie zas³u¿eni, ale ciê¿ko
mi zrozumieæ, dlaczego wyznacza siê dla nich specjalne
strefy, do których wstêpu nie maj¹ najbardziej zas³u¿eni,
czyli pracuj¹cy na roli rolnicy. To dla VIP-ów organizuje siê
specjalne poczêstunki, czêsto w wyznaczonych namiotach
przy suto zastawionych jad³em i napitkiem sto³ach w czasie,
gdy pozostali uczestnicy imprezy mog¹, co najwy¿ej zjeœæ
dania z grilla b¹dŸ zupê z kuchni polowej. Kiedy ludzie
sprawuj¹cy funkcje publiczne zrozumiej¹ wreszcie, ¿e ich
praca to nie tylko przywileje i luksusy, ale przede
wszystkim, s³u¿ba ludziom. Sytuacja ta zmienia siê, co
cztery lata wraz z terminem nadchodz¹cych wyborów.

Barbara Czapla

DO¯YNKI - LUDZIE POTRZEBUJ¥ IGRZYSK I CHLEBA
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A czasem by³ jak piorun
jasny, prêdki a czasem jak
pieœñ stepowa.

Beniowski(Juliusz S³owacki )

Cyta t ten wszyscy
t³umacze dyrektyw, rozpo-
rz¹dzeñ Unii Europejskiej,
autorzy polskich ustaw
i rozporz¹dzeñ powinni mieæ
na swoich biurkach. Tworz¹c
akty prawne, tworz¹ je dla

przeciêtnego odbiorcy, który nie powinien mieæ
problemu z ich zrozumieniem. W przeciwnym
przypadku „nos jest dla tabakiery a nie odwrotnie”.

Zjawisko bylejakoœci, aktów prawnych jest ju¿
zjawiskiem powszechnym prowadz¹cym donik¹d.
W pañstwie prawa, prawo powinno byæ nie tylko znane,
ale przede wszystkim zrozumia³e - tak nie jest. Oto kilka
przyk³adów cytatów z rozporz¹dzeñ:

1. P³atnoœæ rolnoœrodowiskowa nie podlega zwrotowi
mimo zmniejszenia powierzchni, na której rolnik
powinien realizowaæ zobowi¹zanie rolnoœro-
dowiskowe, je¿eli zmniejszenie to stanowi¹ce sumê
zmniejszeñ powierzchni, na której rolnik powinien
realizowaæ zobowi¹zanie w ramach poszcz-
ególnych wariantów, nie przekracza 10% ca³kowitej
powierzchni objêtej zobowi¹zaniem rolnoœro-
dowiskowym stanowi¹cej sumê powierzchni, na
której rolnik powinien realizowaæ zobowi¹zanie
rolnoœrodowiskowe w ramach poszczególnych
wariantów.

2. W Rozporz¹dzeniu w sprawie dzia³alnoœci
marginalnej lokalnej i organicznej § 3 ust. 2b, 3b, 4a,
4b, 5b.

-

-

W gospodarstwie - w sposób okreœlony w rozpo-
rz¹dzeniu nr 853/2004 w za³¹czniku III w sekcji II
w rozdziale VI oraz poddanych badaniu poubojowe-
mu przez urzêdowego lekarza weterynarii w sposób
okreœlony w rozporz¹dzeniu(WE) nr 854/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiaj¹cym szczególne przepisy
dotycz¹ce organizacji urzêdowych kontroli w od-
niesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego
przeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi ( Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z póŸn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45,
str.75), zwanym dalej „rozporz¹dzeniem nr
854/2004”, w za³¹czniku I w sekcji IV w rozdziale V
w czêœci B lub w rozdziale VI;

Producent rolny- rolnik, przetwórca, przedsiêbiorca
etc.13

W gospodarstwie - w sposób okreœlony w roz-
porz¹dzeniu nr 853/2004 w za³¹czniku III sekcji III
oraz poddanych badaniu poubojowemu przez
urzêdowego lekarza weterynarii w sposób
okreœlony w rozporz¹dzeniu nr 854/2004 w za³¹-
czniku I sekcji IV w rozdziale VII w czêœci B;

Takich przyk³adów niezrozumia³ego prawa,
niezrozumia³ych instrukcji s¹ dziesi¹tki. Spróbujmy
przeczytaæ dokumenty Uczestnictwa Rolników w Sy-
stemie Jakoœci - czy rolnik jest w stanie je zrozumieæ?
Nie powinniœmy pozwoliæ na dalsze traktowanie
przeciêtnego doradcy, rolnika i jako tych, dla których te
dokumenty s¹ niezrozumia³e. Mam nadziejê, ¿e
rozumiej¹ je Ci, którzy je sami tworzyli. Prosty jêzyk nie
musi byæ prymitywny i udzia³ jêzykoznawców w two-
rzeniu aktów prawnych jest nieodzowny.

Henryk Dankowiakowski

-

-

-

-

-

W okreœlony w rozporz¹dzeniu nr 853/2004 w za³¹-
czniku II w sekcji IV w rozdziale II o III:
oglêdzinom przez osobê przeszkolon¹ zgodnie
z przepisami rozporz¹dzenia nr 853/2004;

Badaniu przez urzêdowego lekarza weterynarii
w sposób okreœlony w rozporz¹dzeniu nr 854/2004
w za³¹czniku I w sekcji IV w rozdziale VIII;
Rozporz¹dzeniu nr 853/2004 w za³¹czniku III
w sekcji VIII w rozdziale III w czêœci A i D oraz
w rozdziale IV i V;

Rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia
5 grudnia 2005 r. ustanawiaj¹cym œrodki
wykonawcze w odniesieniu do niektórych
produktów objêtych rozporz¹dzeniem (WE) nr
853/2004 i do organizacjo urzêdowych kontroli na
mocy rozporz¹dzeñ (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr
882/2004, ustanawiaj¹cym odstêpstwa od
rozporz¹dzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniaj¹cym
rozporz¹dzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr
854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27,
z póŸn. zm.) w za³¹czniku II;

O dostawie surowego mleka, spe³niaæ wymagania
w rozporz¹dzeniu nr 853/2004 w za³¹czniku II
w sekcji IX w rozdziale I. W rezultacie: pomimo, i¿
Rozporz¹dzenie dot. MOL, zapisane jest na 4.
stronach, to odwo³ania do kolejnych aktów
prawnych powoduje, ¿e rolnik powinien przeczytaæ
tych stron, przy tym jednym Rozporz¹dzeniu ponad
1000.

Przyk³ady dotycz¹ce MOL pochodz¹ z dokumentów opracowanych przez
Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska.

„Aby jêzyk giêtki powiedzia³, co pomyœli g³owa...”
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Od kilku miesiêcy analizujemy i opiniujemy
oficjalne stanowisko Rz¹du w sprawie WPR na lata
2014-2020.

Mam wra¿enie, ¿e decyzje ju¿ zapad³y, wypowiedzi
polityków coraz bardziej mnie o tym przekonuj¹.

Wiemy, ¿e w obliczu kryzysu, zaciskania pasa -
bud¿et rolny UE bêdzie o 12% mniejszy, a wiêc i Polska
dostanie mniej i tym samym rolnicy.

Równo te¿ nie bêdzie, stare kraje UE nigdy do tego
nie dopuszcz¹. Straciliœmy w walce o równe dop³aty
sprzymierzeñców, których upatrywaliœmy w Litwie,
£otwie i Estonii, które dosta³y o 60 Euro wiêcej na jeden
hektar i uzna³y, ¿e to wystarczy. My prawdopodobnie
dostaniemy tylko o 15 Euro wiêcej. Skoro jedni dostan¹
wiêcej, a my mniej to jak ma byæ sprawiedliwie.

Mia³o byæ prosto, ale nie bêdzie. Rolnik
„rycza³towy”, „aktywny”, „greening component” to
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Mia³o byæ wiêcej, równo, prosto i sprawiedliwie - bêdzie mniej,
nierówno, skomplikowanie i niesprawiedliwie...

zapowiedzi i tak skomplikowanego systemu dop³at.
Brakuje dok³adnych wyliczeñ dotycz¹cych np.

rolników, którzy maj¹ utrzymywaæ rycza³towe dop³aty,
nie pozwala to na racjonaln¹ odpowiedŸ - czy warto
w ogóle ten pomys³ popieraæ.

Cieszyæ mo¿e zainteresowanie UE ma³ymi
gospodarstwami, porz¹dkowanie umów kontraktacyj-
nych, wiêksze przyzwolenie do regionalizacji PROW-u,
czym region po³udniowo-wschodniej Polski jest bardzo
zainteresowany.

A wiêc mo¿e nie bêdzie tak Ÿle, aby tylko nasze
Ministerstwo czegoœ nie przedobrzy³o na zasadzie bycia
„bardziej papieskim ni¿ sam papie¿”, czemu da³o ju¿
wielokrotnie dowód chocia¿by przy p³ytach oborniko-
wych, sprzeda¿y bezpoœredniej i przepisach wetery-
naryjnych.

Henryk Dankowiakowski

W 2013 r. nie bêdzie zmiany zasad ubezpieczeñ rolnych

Rada Ministrów nie
zgodzi³a siê na zwiêkszenie
dofinansowania z bud¿etu
dop³at do ubezpieczeñ upraw
i zwierz¹t gospodarskich
w 2013 r.

Ministerstwo rolnictwa
przygotowa³o projekt nowe-
lizacji ustawy o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i

zwierz¹t, w którym by³a mo¿liwoœæ zawierania tzw.
umów pakietowych obejmuj¹cych co najmniej trzy
ryzyka. Przewidywa³a zwiêkszenie dofinansowania
dop³at do sk³adek. Takie rozwi¹zanie wymaga³o jednak
wy³o¿enia z z bud¿etu dodatkowych 120 mln z³, na co
rz¹d nie zgodzi³ siê.

Ma³opolska Izba Rolnicza opiniuj¹c projekt
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich uwa¿a, ¿e
propozycja nowelizacji ustawy wychodzi naprzeciw
naszym oczekiwaniom, nie uwzglêdnia ona jednak
wiêkszego zakresu ochrony zwierz¹t gospodarskich, co
wielokrotnie sugerowaliœmy ju¿ wczeœniej.

Obecnie rolnik mo¿e ubezpieczyæ siê nawet od
jednej klêski np. suszy lub powodzi, co jest niekorzystne
dla firm ubezpieczeniowych. Wielu rolników ubezpie-

czy³o siê np. od wymarzniêcia upraw, a poniewa¿ w tym
roku straty z tego powodu by³y du¿e, firmy musia³y
wyp³aciæ du¿e odszkodowania. Dlatego te¿ nie chc¹ one
ubezpieczaæ upraw lub te¿ proponuj¹ rolnikom p³acenie
wysokich sk³adek. Nowelizacja jest bardzo oczekiwana
przez rolników. Trzeba stworzyæ system, w którym
ubezpieczenia rolne bêd¹ finansowane ze sk³adek rolni-
ków i œrodków z bud¿etu pañstwa

W projekcie proponowano, aby dop³aty przys³ugi-
wa³y rolnikom w wysokoœci 50% sk³adki z tytu³u
ubezpieczenia upraw, je¿eli zak³ady ubezpieczeniowe
okreœl¹ stawki ubezpieczeniowe na poziomie nieprze-
kraczaj¹cym 7 proc. sumy ubezpieczenia (obecnie jest
to 3,5%) dla upraw zbo¿owych, kukurydzy, rzepaku
jarego, ziemniaków, buraków cukrowych i roœlin str¹cz-
kowych, a w przypadku rzepaku ozimego, warzyw
gruntowych, chmielu, tytoniu krzewów owocowych
i truskawek - na 9% sumy ubezpieczenia (obecnie 5%).

Wed³ug danych resortu rolnictwa, na 30 czerwca
2012 r. zawartych by³o ponad 75,3 tys. takich umów.
Ubezpieczone by³o ponad 1,425 mln hektarów upraw
(ok. 15% powierzchni upraw) i ponad 1 mln zwierz¹t
gospodarskich. W 2011 r. podpisano 138,7 tys. polis,
ubezpieczono ok. 3 mln ha upraw i ponad 1 mln 425 tys.
zwierz¹t.

Alicja Kostuœ

OBOWI¥ZKOWE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH
I ZWIERZ¥T GOSPODARSKICH.



Biuletyn Informacyjny Ma³opolskiej Izby Rolniczej

Mamy za sob¹ kolejn¹
ju¿ - 4 edycjê konkursu
„Zabezpiecz siê przed upad-
kiem z wysokoœci”. Organi-
zatorem konkursu jest tar-
nowski oddzia³ KRUS-u zaœ
jego wspó³organizatorami
Ma³opolska Izba Rolnicza,
Pañstwowa Inspekcja Pracy
i Biuro Powiatowe MODR
w Tarnowie. Tradycyjnie ju¿,

jak co roku, w konkursie udzia³ wziê³y gospodarstwa
rolne z terenu by³ego województwa tarnowskiego.
Warunkiem udzia³u w konkursie by³o dobrowolne
poddanie gospodarstwa kontroli komisji konkursowej.
W jej sk³ad weszli przedstawiciele instytucji na co dzieñ
zajmuj¹cych siê m.in. poszerzaniem wiedzy rolników
w zakresie BHPw pracach rolniczych.

Zagadnienie bezpiecznej pracy na wysokoœ-
ciach, kojarzone czêsto z wykonywaniem pracy przez
wyspecjalizowane osoby wyposa¿one w odpowiedni do
tego sprzêt, dotyka ka¿dego rolnika pracuj¹cego
w swoim gospodarstwie. Nie ma bowiem chyba w
naszym kraju gospodarstwa gdzie w budynkach
gospodarczych nie znaleŸlibyœmy schodów czy drabiny.
Wed³ug danych KRUS-u konsekwencje upadków,
niekiedy zdawa³o by siê banalnych wysokoœci, stanowi¹
ok 15% wszystkich zg³aszanych przez rolników urazów
odniesionych przy pracach gospodarczych. Czêsto
bywa, ¿e upadki z niewielkich nawet wysokoœci koñcz¹
siê dla poszkodowanego powa¿nym urazem i w kon-
sekwencji, d³ugim okresem niezdolnoœci do pracy.
Zwichniêcia i z³amania koñczyn, st³uczenia i z³amania
¿eber, uszkodzenia krêgos³upa, wstrz¹s mózgu. Lista
obra¿eñ w przypadku nieszczêœliwego upadku jest
zadziwiaj¹co d³uga. A przecie¿ wielu z tych wypadków
mo¿na by spokojnie unikn¹æ zachowuj¹c podstawowe
zasady bezpieczeñstwa pracy.
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W dniach 7, 11 i 12 wrzeœnia br. wizytowaliœmy
gospodarstwa rolne zg³oszone do tegorocznej edycji
konkursu z terenu powiatów bocheñskiego, d¹brow-
skiego i tarnowskiego.

Generalnie stwierdziæ nale¿y, ¿e dziêki zacho-
waniu zasady dobrowolnoœci przy zg³aszaniu siê
gospodarstw do udzia³u w konkursie by³y one
przygotowane dobrze. Wszystkie wizytowane gospo-

darstwa pochwaliæ siê mog³y porz¹dkiem w obrêbie
zabudowañ gospodarczych oraz zabezpieczeniem w po-
staci porz¹dnie wykonanych i utrzymanych schodni
i drabin. Ale znaj¹c realia ma³opolskiej wsi bez wahania
powiem, ¿e s¹ to nieczêste przypadki. Bywaj¹c w go-
spodarstwach rolnych niejednokrotnie widzê, ¿e nawet
u rolników uznawanych za dobrych gospodarzy
dostrzec mo¿na brak wyczucia niebezpieczeñstwa jakie
niesie za sob¹ nie przestrzeganie zasad BHP.

Podsumowanie konkursu odby³o siê 28 wrze-
œnia. Mamy nadziejê, ¿e akcje takie jak ta pomog¹
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo prac wykonywanych w go-
spodarstwach rolnych, a przede wszystkim zwiêksz¹
œwiadomoœæ rolników odnoœnie zapobiegania wypad-
kom zwi¹zanym z prac¹ na wysokoœciach.

Marcin S³owik

ZABEZPIECZ SIÊ PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI
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Jakie gospodarstwo Pan prowadzi?

Czy uwa¿a Pan, ¿e hodowla tuczników jest
op³acalnym dzia³em produkcji rolnej?

W chwili obecnej gospodarujê na gruntach o po-
wierzchni ok. 30 ha, z czego 18 ha to grunty w³asne
a pozosta³e to dzier¿awy. W gospodarstwie specjalizujê
siê w hodowli tuczników. Produkcja oparta jest na cyklu
zamkniêtym. W ci¹gu roku sprzedajê ok. 350 sztuk
tuczników. Zajmujê siê tak¿e upraw¹ bobiku, buraków
cukrowych i zbó¿.

Jeœli powie ktoœ, ¿e siê coœ nie op³aca to nic z tego
nie bêdzie mia³. Nie patrzê na swoje gospodarstwo
z punktu widzenia krótkoterminowych zysków. Nigdy
nie kierowa³em siê zasad¹, ¿e jeœli dzisiaj bardziej
op³aca siê sprzedawaæ prosiêta to nale¿y je sprzedaæ
a jeœli przewidywany jest wzrost op³acalnoœci produkcji
¿ywca to nastawiam siê na tucz. Prowadz¹c gospo-
darstwo kierujê siê zasad¹, ¿e, we w³asnym gospo-
darstwie powinienem wyprodukowaæ tyle paszy, aby
starczy³o na wyhodowanie utrzymywanych w nim
tuczników. W ten sposób jestem prawie niezale¿ny od
zmiennych cen na rynku œrodków do produkcji,
poniewa¿, oprócz koncentratów i dodatków mineral-
nych, nie muszê kupowaæ innych pasz.

Pan Andrzej Ruta - rolnik z gminy Grêboszów
Delegat do Walnego Zgromadzenia MIR

Z jakimi problemami boryka siê Pan
prowadz¹c gospodarstwo?

Jak Pana zdaniem powinny funkcjonowaæ
gospodarstwa rolne w Ma³opolsce?

Jakie ma Pan plany na przysz³oœæ?

Ogólnie jestem zadowolony z mojej sytuacji.
Posiadam gospodarstwo, z którego dochodów udaje mi
siê utrzymaæ rodzinê, mam potrzebne maszyny i co
bardzo wa¿ne, prowadzê gospodarstwo wraz z jednym
z synów. Ukoñczenie szko³y o profilu rolniczym by³o
jego w³asn¹ decyzj¹. Sam te¿ zdecydowa³, ¿e chce swoje
¿ycie zawodowe zwi¹zaæ z rolnictwem. Jestem wiêc
spokojny o przysz³oœæ gospodarstwa.

G³ównym problemem, z jakim siê borykam jest
brak mo¿liwoœci zakupu ziemi rolnej w naszej okolicy.
Brakuje równie¿ osób, z którymi mo¿na by podpisaæ
wieloletnie umowy dzier¿awy gruntów. Niestety w na-
szej gminie dzia³a do dzisiaj gospodarstwo
doœwiadczalne IUNG-u z Pu³aw. Gospodaruj¹ oni na
areale równym prawie sumie gruntów u¿ytkowanych
przez indywidualnych rolników korzystaj¹c m.in. ze
zwolnieñ podatkowych od podatku rolnego i dop³at
bezpoœrednich. Krótko mówi¹c korzystaj¹ z maj¹tku
naszej gminy nie wnosz¹c w zamian dochodów do jej
bud¿etu. Wraz z innymi rolnikami z okolicy jesteœmy
zainteresowani zakupem tej ziemi.

Na naszym terenie powinny funkcjonowaæ przede
wszystkim gospodarstwa rodzinne. Z uwagi na
uwarunkowania rynkowe ich wielkoœæ powinna
oscylowaæ w granicach 30-50 ha. Istnia³a by wtedy
szansa, ¿e przy spe³nieniu tych warunków wiêcej
m³odych ludzi zostawa³oby na wsiach a nie, jak
obserwujemy to w chwili obecnej, wyje¿d¿a³o w poszu-
kiwaniu pracy i perspektyw za granicê. Aby tak siê sta³o
musz¹ zaistnieæ warunki umo¿liwiaj¹ce im uzyskanie
dochodów gwarantuj¹cych utrzymanie normalnego
poziomu ¿ycia ich rodzin. Uwa¿am, ¿e zadanie kszta³to-
wania polityki rolnej w tym w³aœnie kierunku spoczywa
na barkach naszego pañstwa.

Trzeba marzyæ. Ja ju¿ mia³em byæ na emeryturze
a moje gospodarstwo mia³ przej¹æ syn, ale mo¿e dobrze
siê sta³o, ¿e jeszcze jej nie dosta³em mo¿e bêdzie lepiej.
Gdybym naby³ ziemi móg³bym zmieniæ maszyny na
bardziej nowoczesne. Ale nie mogê narzekaæ, poniewa¿
w ¿yciu osi¹gn¹³em bardzo du¿o, wszystko, co sobie
zaplanowa³em to zdoby³em. Jestem zadowolony i szczê-
œliwy z tego, co mam i lubiê swoj¹ pracê.

Anna Pinas
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Jakie gospodarstwo Pani prowadzi

Jakie perspektywy widzi Pani przed

w³asnym gospodarstwem?

?

W chwili obecnej gospodarujê na 16 ha, z czego
10 ha zajmuj¹ grunty orne. Gospodarstwo
specjalizuje siê w produkcji mleka oraz warzyw
gruntowych. Obecnie posiadam 7 krów mlecznych.
Zajmujê siê tak¿e produkcj¹ roœlinn¹. Uprawiam
ogórki, patisony i bobik.

Dzisiejsze czasy s¹ trudne dla rolnictwa. Jako
rolnicy ci¹gle poszukujemy produkcji, która
zapewni nam sta³y i stabilny dochód. Próbujê wielu
ró¿nych upraw. Kontaktujê siê przede wszystkim
z firmami, które zapewniaj¹ odbiór wyproduko-
wanych p³odów, poniewa¿ znalezienie sta³ego
odbiorcy jest, w chwili obecnej, najciê¿szym zada-
niem zwi¹zanym z ca³oœci¹ produkcji. Niestety,
firmy zapewniaj¹ce odbiór p³odów rolnych
stawiaj¹ wysokie wymagania. Przede wszystkim
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chodzi o skalê produkcji. Najczêœciej nie mam
mo¿liwoœci zapewnienia wymaganych przez nich
iloœci produktów we w³asnym zakresie. Dlatego te¿
staram siê znaleŸæ w okolicy innych rolników
zainteresowanych wspó³prac¹. Nie zawsze jednak
tacy chêtni siê znajduj¹. Tak by³o chocia¿by
w przypadku wspó³pracy z firm¹ kontraktuj¹c¹
ogórki. Problemem okaza³a siê koniecznoœæ
nawadniania plantacji oraz fakt, i¿ firma kontraktu-
j¹ca dokonywa³a p³atnoœci w okresie 14 dni po
odbiorze zakontraktowanych p³odów. Niestety nasi
rolnicy, nauczeni wieloma z³ymi przyk³adami
z przesz³oœci, boj¹ siê, ¿e nie otrzymaj¹ zap³aty
wcale. W naszym regionie wci¹¿ najlepszym
sposobem rozliczania siê z nale¿noœci pozostaje
gotówka. To bardzo utrudnia nawi¹zywanie no-
wych kontaktów handlowych.

Innym z problemów, z jakim w ostatnim czasie
przysz³o siê zmierzyæ rolnikom jest brak mo¿li-
woœci znalezienia ludzi chêtnych do pracy. Od
wielu lat mówi³o siê o przeroœcie zatrudnienia
w rolnictwie. Ze swojego doœwiadczenia mogê po-
wiedzieæ, ¿e problem ten ju¿ dawno nie jest
aktualny. Du¿a grupa m³odych ludzi wyjecha³a
bowiem w poszukiwaniu pracy, za granicê wiêc,
w okresie zbiorów po prostu brakuje r¹k do pracy.

Od wielu lat obserwujê pogarszaj¹c¹ siê
sytuacjê rolników z naszego powiatu. Pomimo
wzrostu cen niektórych p³odów rolnych np. zbó¿
ma³e gospodarstwa bardziej odczuwaj¹ wzrost cen
œrodków do produkcji. Sama stojê przed dylema-
tem czy d³ugo jeszcze uda mi siê utrzymaæ swoj¹
rodzinê z dochodów gospodarstwa. Bywaj¹ chwile,
kiedy mam ochotê zrezygnowaæ z prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej. Szans¹ dla naszych gospo-
darstw by³o by rozwiniêcie grupowych form
wspó³dzia³ania, ale do tego potrzebna jest zmiana
mentalnoœci rolników a jest to proces d³ugotrwa³y.

Anna Pinas

Jakie ma Pani plany na przysz³oœæ?



Dodatki do ¿ywnoœci
u¿ywane by³y od wieków i nie
jest to praktyka stosowana
zaledwie od kilku lat. Dodatki,
które stosowano kiedyœ, by³y
bardziej szkodliwe dla orga-
nizmu cz³owieka, czego przy-
k³adem mo¿e byæ np. stosowa-
nie na pocz¹tku XIX wieku
o³owiu do wina w celu podnie-
sienia jego s³odkoœci i wzmo-

cnienia barwy. Dziœ maj¹c wiedzê w zakresie toksyko-
logii ¿ywnoœci wiemy, ¿e o³ów jest jedn¹ z najgro-
Ÿniejszych toksycznych substancji i jest szkodliwy dla
organizmu cz³owieka. Dawniej dodatki stosowano
w celu konserwowania ¿ywnoœci lub jej fa³szowania.
Obecnie g³ównym celem stosowania dodatków jest
podniesienie walorów wizualnych, sensorycznych
(smak i zapach), a tak¿e zwiêkszenie jej trwa³oœci.
Ponadto przyczyniaj¹ siê one do usprawniania procesów
przetwarzania oraz podnoszenia jakoœci produktów.
Badaj¹c zachowania klientów stwierdzono, ¿e wybie-
raj¹ oni produkty o d³u¿szym terminie przydatnoœci do
spo¿ycia, ³adniejszym wygl¹dzie i lepszym smaku.
Producenci w g³ównej mierze stosuj¹ wiêc dodatki po
to, aby spe³niæ wymagania nas-klientów, co do ¿ywno-
œci.

Dodatki do ¿ywnoœci stosuje siê wiêc ze wzglêdu
na:

Wa¿ne, by zdawaæ sobie sprawê, ¿e zastosowanie
substancji dodatkowych nie mo¿e przyczyniæ siê do
wprowadzania w b³¹d konsumenta co do jego jakoœci
oraz nie mo¿e byæ wykorzystane w celu ukrycia wad
wynikaj¹cych np. z nieprawid³owego procesu technolo-
gicznego lub u¿ycia z³ej jakoœci surowców. Listê dodat-
ków do ¿ywnoœci (lista E) ustali³ Komitet Naukowy
Technologii ¯ywnoœci, a warunki jej zastosowania
okreœlaj¹ Dyrektywy Unijne. W Unii Europejskiej za
ocenê bezpieczeñstwa, kontrolê i znakowanie dodatków
do ¿ywnoœci odpowiedzialne s¹: Europejski Urz¹d ds.
Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (EFSA), Parlament Europej-
ski oraz Komisja i Rada Europejska. Nowy dodatek, aby
móg³ byæ wprowadzony w naszym kraju, musi posiadaæ

-
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-

-
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zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywno-
œci, np. sól jodowana,
ochronê sk³adników œrodka spo¿ywczego, np. prze-
ciwutleniacze w t³uszczach,
zwiêkszenie wydajnoœci produkcyjnej, np. hydro-
koloidy w przetworach miêsnych,
zapobieganie niekorzystnym zmianom produktu,
np. stabilizatory w emulsjach,
zwiêkszenie atrakcyjnoœci wyrobu, np. barwniki
i aromaty,
przed³u¿enie terminu trwa³oœci ¿ywnoœci, np.
konserwanty w napojach.

udokumentowane bezpieczeñstwo ¿ywieniowe oraz
uzyskaæ opiniê Pañstwowego Zak³adu Higieny.
Stosowanie substancji dodatkowych do ¿ywnoœci
w Polsce reguluje rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych
substancji dodatkowych. Pojêcie dodatków do
¿ywnoœci zdefiniowane jest w ustawie z dnia 11 maja
2001 roku o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci
i ¿ywienia. Definicja ta mówi, ¿e: „

W Polsce za
bezpieczeñstwo i jakoœæ ¿ywnoœci odpowiada a¿ 7
instytucji: G³ówny Inspektorat Sanitarny kontroluje
jakoœæ produktów pochodzenia niezwierzêcego na
etapie produkcji oraz na sklepowych pólkach, G³ówny
Inspektorat Weterynarii odpowiada za ¿ywnoœæ
pochodzenia zwierzêcego, ale tylko na etapie produkcji.
Z kolei jakoœæ ¿ywnoœci u producentów kontroluje
Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-
Spo¿ywczych, natomiast Inspekcja Handlowa dba
o jakoœæ ¿ywnoœci w obrocie detalicznym. Wydaje siê,
wiêc, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem by³oby utworzenie
jednej instytucji sprawuj¹cej kontrolê nad ¿ywnoœci¹.
Takie dzia³ania zapowiadano ju¿ w roku 2006, ale jak do
tej pory ¿adnych dzia³añ w tym kierunku nie
poczyniono. Jak pokazuj¹ ostatnie wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Inspekcjê Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno Spo¿ywczych w II kwartale 2012 r.,
w porównaniu do poprzednich kontroli, zmniejszy³ siê
udzia³ stwierdzonych nieprawid³owoœci zarówno
w zakresie cech organoleptycznych i znakowania, co
œwiadczyæ mo¿e o poprawiaj¹cej siê jakoœci ¿ywnoœci
w Polsce. Spoœród przebadanych grup artyku³ów rolno-
spo¿ywczych tj. mro¿onek owocowych i warzywnych,
jaj, przetworów z miêsa czerwonego, soków i nektarów,
œwie¿ych owoców i warzyw, oliwy z oliwek, najwiêcej
zakwestionowano partii przetworów z miêsa czerwo-
nego (wzrost odsetek nieprawid³owoœci o 0,2 % przy
ocenie organoleptycznej oraz o 3,5 % przy sprawdzaniu
prawid³owego oznakowania). Nale¿y niestety stwier-
dziæ, ¿e podstawowym zagro¿eniem masowego stoso-
wania dodatków do ¿ywnoœci jest fakt, ¿e codzienny
kontakt z wieloma setkami ró¿nych zwi¹zków chemicz-
nych, w stê¿eniach wiêkszych ni¿ w naturalnych
produktach, wywo³uje u coraz wiêkszej liczby osób

dozwolone
substancje dodatkowe s¹ to substancje niespo¿ywane
odrêbnie jako ¿ywnoœæ, niebêd¹ce typowymi
sk³adnikami ¿ywnoœci, posiadaj¹ce wartoœæ od¿ywcz¹
lub jej nieposiadaj¹ce, których celowe u¿ycie
technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania,
pakowania, przewozu i przechowywania spowoduje
zamierzone lub spodziewane rezultaty w œrodku
spo¿ywczym albo pó³produktach bêd¹cych kompo-
nentami (…) dozwolone substancje dodatkowe mog¹
byæ stosowane tylko wtedy kiedy ich u¿ycie jest
technologicznie uzasadnione i nie stwarza zagro¿enia
dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka”.
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(szczególnie dzieci) alergie. Nawet, jeœli ¿aden
z tych zwi¹zków osobno nie jest szkodliwy, ci¹g³e
ich spo¿ywanie w du¿ych iloœciach w produktach
¿ywnoœciowych radykalnie zwiêksza ryzyko
nabycia ró¿nego rodzaju alergii. Patrz¹c jednak na
problem z drugiej strony nale¿y zdawaæ sobie
sprawê, ¿e masowa produkcja pakowanej ¿ywnoœci
nie jest mo¿liwa bez stosowania dodatków
chemicznych, zw³aszcza konserwantów (spo¿ycie
zepsutego mas³a lub jogurtu jest znacznie bardziej
niebezpieczne dla zdrowia ni¿ spo¿ycie produktu
zawieraj¹cego konserwant).

Z punktu widzenia konsumenta powinniœmy
sprawdzaæ etykiety zamieszczone na produkcie
albowiem œwiadomy klient przed zakupem
sprawdza, z czego produkt siê sk³ada. Producent ma
w obowi¹zku podaæ do wiadomoœci konsumenta, ¿e
do artyku³u spo¿ywczego zosta³a dodana substancja
dodatkowa - jej nazwê chemiczn¹ lub symbol E oraz
jak¹ funkcjê technologiczn¹ pe³ni. Symbol E
oznacza, ¿e substancja nim oznaczona jest
zaakceptowana do stosowania w produkcji ¿ywnoœci
na podstawie jego oceny toksykologicznej. Nie
sugerujmy siê atrakcyjn¹ szat¹ graficzn¹ opakowa-
nia ani wyeksponowan¹ fantazyjn¹ nazw¹, która
czêsto zamiast informowaæ o rodzaju wyrobu mo¿e
wprowadziæ w b³¹d- nale¿y wtedy szukaæ na
opakowaniu w³aœciwej nazwy, z regu³y podanej

znacznie mniejsz¹ czcionk¹. Warto
, np. œmietany (mo¿e ona

zawieraæ substancje dodatkowe dozwolone b¹dŸ nie
zawieraæ ich w ogóle) lub parówek (zawartoœæ miêsa
mo¿e w nich wynosiæ od 20 do 70 %). Producent ma
obowi¹zek podawaæ procentow¹ zawartoœæ g³ównego
sk³adnika, np. miêsa dla wêdlin. Ponadto w wyborze
produktu mo¿e pomagaæ klientowi umieszczony na
opakowaniu „certyfikat” lub inny znak œwiadcz¹cy
o dobrej jakoœci. St¹d warto zwracaæ uwagê na
„certyfikowane produkty” np. ekologiczne, regionalne,
tradycyjne itp. Produkty opatrzone taki znakami jak:
Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie
Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalnoœæ,
Jakoœæ Tradycja, System QMP, Poznaj Dobr¹ ¯ywnoœæ,
spe³niaj¹ najwy¿sze kryteria i jakoœæ handlow¹
i œwiadcz¹ o wysokiej jakoœci danego wyrobu.

Podsumowuj¹c, stosowanie substancji dodatko-
wych dajê mo¿liwoœæ wyprodukowania ¿ywnoœci
o dobrych cechach jakoœciowych i d³u¿szej trwa³oœci,
jednak nie nale¿y równie¿ wierzyæ w okreœlenie
„zdrowa ¿ywnoœæ”, poniewa¿ z zasady innej na naszym
rynku byæ nie mo¿e. My sami znaj¹c swoje potrzeby
mo¿emy okreœliæ, ¿e jakiœ produkt jest dla nas dobry,
czyli prozdrowotny. Ostatecznie to konsument
decyduje, po który produkt siêgnie ze sklepowej pó³ki.

Joanna Krasicka

porównywaæ sk³ad
podobnych produktów

W Unii Europejskiej od
lat funkcjonuje system ochro-
ny, identyfikacji i wyró¿nia-
nia wysokojakoœciowych
produktów rolnych i spo¿yw-
czych. Produkty te swoj¹
wyj¹tkowoœæ zawdziêczaj¹
okreœlonemu pochodzeniu
geograficznemu lub trady-
cyjnej metodzie wytwarzania.
Podstaw¹ i bezpoœredni¹

przyczyn¹ stworzenia w unijnym prawie odrêbnych
regulacji dotycz¹cych produktów by³a chêæ zapewnie-
nia im kompletnej ochrony, która uniemo¿liwi³aby
fa³szywe u¿ywanie nazwy nawi¹zuj¹cej do tradycyjnej
metody wytwarzania lub wskazuj¹cej na miejsce, gdzie
dany wyrób jest produkowany. Producenci wyrobów
regionalnych i tradycyjnych, oprócz prawa do ochrony
nazwy, mog¹ tak¿e na opakowaniach umieszczaæ
symbole œwiadcz¹ce o wyj¹tkowoœci produktu.

Polska odznacza siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ i atra-
kcyjnoœci¹ oryginalnych polskich produktów tradycyj-
nych i regionalnych, które stanowi¹ nasz wk³ad w szero-
ko rozumian¹ kulturê europejsk¹. UE wymaga dostarcz-

enia konsumentowi jasnych i œciœle okreœlonych infor-
macji o pochodzeniu produktów, co wymusza dok³adny
ich opis i oznakowanie.

W europejskim systemie jakoœci ¿ywnoœci zosta³y
wyró¿nione 2 kategorie produktów:

produkty, których zwi¹zana jest
z lub

s¹ rejestrowane
w Unii Europejskiej, jako

produkty, których zwi¹zana jest
z i z jego
naturaln¹ i kulturow¹. Produkty te s¹ rejestrowane
w Unii Europejskiej jako

lub

O
mo¿e ubiegaæ siê dla

produktu tradycyjnego (bêd¹cego w obiegu
, posiadaj¹cego cechy odró¿niaj¹ce ten

produkt od innych jemu podobnych. Wyj¹tkowa
wynika ze

Posiadanie specjalnego
oznaczenia poœwiadcza autentycznoœæ wyrobu i jest
gwarancj¹ jego jakoœci.

1. wybitna jakoœæ
tradycyjnymi metodami wytwarzania

tradycyjnym sk³adem surowców
Gwarantowane

Tradycyjne Specjalnoœci.
2. wybitna jakoœæ

obszarem wytwarzania specyfik¹

Chronione Nazwy
Pochodzenia Chronione Oznaczenia Geogra-
ficzne.

Gwarantowan¹ Tradycyjn¹ Specjalnoœæ
(GTS) grupa producentów

od co
najmniej 25 lat)

jakoœæ
produktu specjalnego sk³adu i sposobu

AKTUALNA OCENA RYNKU
PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH
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wytwarzania

rejestru chronionych nazw pochodzenia i chro-
nionych oznaczeñ geograficznych

wysoka jakoœæ cechami
regionu

grupa

36
produktów, z czego 9 produktów Gwarantowana
Tradycyjna Specjalnoœæ GTS);

9 produktów Chroniona Nazwa Pochodzenia
(ChNP):

18 produktów Chronione Oznaczenie Geogra-
ficzne (ChOG):

. Czêsto pochodz¹ z konkretnego kraju
czy regionu, ale ich upowszechnienie i renoma sprawia,
¿e mog¹ byæ produkowane tak¿e w innych krajach.

Do prowadzonego przez Komisjê Europejsk¹

wpisuje siê produ-
kty, których jest zwi¹zana z

, w jakim s¹ wytwarzane. Obowi¹zuje zasada,
¿e wyj¹tkowe cechy regionu nie mog¹ byæ w³asnoœci¹
jednostki, dlatego do z³o¿enia wniosku o rejestracjê
ChNP lub ChOG uprawniona jest . W niektórych
przypadkach osoba fizyczna lub prawna mo¿e byæ
traktowana, jako grupa.

W wszystkich krajach UE w dziedzinie produktów
rolno-spo¿ywczych zosta³o zarejestrowanych (wrzesieñ
2012) ponad 1200 produktów, w tym ponad: 200 serów,
250 gatunków miês œwie¿ych i przetworzonych, 100
rodzajów oliw i innych t³uszczów, 30 piw oraz wiele
owoców i warzyw hodowanych w ró¿nych regionach.
Najwiêcej produktów, bo ponad ponad 700 zareje-
strowa³y kraje œródziemnomorskie: Hiszpania, Francja,
Grecja, W³ochy i Portugalia. Niewiele zarejestrowa-
nych produktów maj¹ kraje nordyckie. Rejestracje
krajów nowych pañstw cz³onkowskich rozwijaj¹ siê
doœæ dynamicznie. Przyk³adowo: Czesi z³o¿yli 39 wnio-
sków i maj¹ ju¿ zarejestrowane 32 produkty, S³owacy 18
wniosków i 15 zarejestrowanych produktów. Polska ma
aktualnie zarejestrowanych w Komisji Europejskiej:

( Pó³torak, Dwójniak,
Trójniak, Czwórniak, Olej rydzowy, Pierekaczewnik,
Kie³basa ja³owcowa, kie³basa myœliwska, kabanosy.

Bryndza podhalañska, Oscypek, Redyko³ka,
Wiœnia Nadwiœlanka, Podkarpacki miód spadziowy,
Karp zatorski, Fasola "Piêkny Jaœ" z Doliny Dunajca,
Fasola wrzawska, Miód z Sejneñszczyzny lub Miód
z £oŸdziej.

Miód wrzosowy z Borów Dolnoœl¹s-
kich, Rogal Œwiêtomarciñski, Wielkopolski ser sma¿o-
ny, Andruty kaliskie, Truskawka kaszubska lub Kaszë-

bskô malëna, Fasola Korczyñska, Miód kurpiowski,
Suska sechloñska, Kie³basa lisiecka, Œliwka szyd³ow-
ska, Obwarzanek krakowski, Jab³ka ³¹ckie, Chleb

pr¹dnicki, Miód drahimski, Ko³ocz œl¹ski lub ko³acz
œl¹ski, Jab³ka grójeckie, Ser koryciñski swojski, Jagniê-
cina podhalañska.

O rejestracjê produktu tradycyjnego wystêpuje
producentów, a nie pojedynczy producent.

"Grupa" oznacza ka¿d¹ organizacjê producentów lub
przetwórców niezale¿nie od jej lub
sk³adu, której dzia³alnoœæ zwi¹zana jest z tym samym

grupa

formy prawnej
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produktem rolnym lub œrodkiem spo¿ywczym.
Grupa nie tylko sk³ada wniosek o rejestracjê do

Komisji Europejskiej, ale tak¿e:

zatwierdza jego nazwê,

Wypracowanie i przestrzeganie tych zasad jest
niezbêdne dla osi¹gniêcia grupê sukcesu, czyli sta³ego
wzrostu sprzeda¿y i poprawy jakoœci produktu.

Aktywne funkcjonowanie grupy jest kluczowym
czynnikiem sukcesu dla rozwoju produktu. Na ogó³
grupa, kiedy powstaje, sk³ada siê z kilku zapaleñców,
którzy chc¹ coœ zmieniæ na lepsze w swoim otoczeniu.
Osi¹gaj¹c sukces, grupa na ogó³ siê rozrasta. Wpisuj¹ siê
do niej kolejni producenci, którzy na pocz¹tku trzymali
siê z boku, obawiaj¹c siê ograniczeñ wynikaj¹cych
z regulaminu funkcjonowania grupy i koniecznoœci
przestrzegania specyfikacji produktu.

Produkty tradycyjne i regionalne, poza korzyœciami
finansowymi, jakie wyp³ywaj¹ z ich ochrony, pozwalaj¹
zbudowaæ i rozwijaæ sta³¹ wspó³pracê miêdzy produ-
centami, samorz¹dami, konsumentami czy œwiatem
nauki, przyczyniaj¹c siê tym samym do zbli¿enia wsi do
miasta i szerokiego rozwoju terenów wiejskich. Produ-
kty te staj¹ siê dzisiaj wa¿nym i nowoczesnym elemen-
tem zrównowa¿onej polityki rozwoju obszarów wie-
jskich.

W krajach wysoko rozwiniêtych, a w szczególnoœci
wœród ich zamo¿niejszych mieszkañców, od lat
obserwuje siê odwrót od konsumpcji ¿ywnoœci masowej
produkowanej na przemys³ow¹ skalê na rzecz
produktów lokalnych o znanym pochodzeniu czêsto
dro¿szych, ale na ogó³ zdrowszych, smaczniejszych
i bardziej oryginalnych. Oczywiœcie, wiêkszoœæ
polskich konsumentów nie mo¿e sobie pozwoliæ na
produkty inne ni¿ te, których ceny s¹ najni¿sze. Istnieje
tak¿e nawyk, aby w tej samej gamie produktów

ü

ü

ü

ü

ü

wypracowuje obowi¹zuj¹ce jej cz³onków zasady,
które powinni dobrowolnie przyj¹æ i ich przestrze-
gaæ,
wypracowuje specyfikacjê produktu,

uzgadnia regu³y i czêstotliwoœæ kontroli oraz
mechanizmy samokontroli,
wybiera jednostkê certyfikuj¹c¹.

wybieraæ produkt najtañszy, choæby ten dro¿szy mia³
byæ lepszy i smaczniejszy. Jednak powoli zaczyna siê to
zmieniaæ i coraz czêœciej klient woli kupiæ 4 plasterki
dro¿szej i smaczniejszej wêdliny, o ugruntowanej
renomie czy od znanego producenta, ni¿ 10 plasterków
szynki, o której nie wie, sk¹d pochodzi i w jaki sposób
zosta³a wytworzona. Wi¹¿e siê to z ogóln¹ tendencj¹ do
jedzenia mniej, ale lepiej, smaczniej i zdrowiej. W wielu
miejscowoœciach powstaj¹ sklepy lub sieci sklepów
wyspecjalizowanych w sprzeda¿y produktów lokalnych
i tradycyjnych, które ciesz¹ siê coraz wiêkszym
zainteresowaniem. Równie¿ supermarkety coraz czêœ-
ciej wydzielaj¹ specjaln¹ przestrzeñ dla markowych
produktów dobrej jakoœci, przy czy produkt markowy”
niekoniecznie oznacza, ¿e pochodzi on z du¿ego
renomowanego zak³adu wytwórczego równie dobrze
mo¿e byæ dostarczany przez ma³ego producenta. Dziêki
systemowi europejskiemu i jego specjalnym
oznaczeniom mo¿emy odró¿niæ produkt wysokiej
jakoœci, o specjalnych cechach, wynikaj¹cych z pocho-
dzenia i tradycyjnej lub specjalnej metody produkcji, od
podobnego produktu wytwarzanego w sposób standar-
dowy. Uzyskanie znaku europejskiego œwiadczy wiêc o
jakoœci i wyj¹tkowoœci produktu, co pozwala jego
producentowi sprzedawaæ produkt po wy¿szej cenie ni¿
inni producenci, którzy wytwarzaj¹ podobne, ale nieo-
znaczone produkty, a zatem pozwala mu uzyskaæ
wy¿szy przychód, sta³¹ promocjê poprzez rozpozna-
walny znak na produkcie oraz zapewniæ ochronê
produktu w kraju i w Unii Europejskiej.

Ma³opolska jest regionem, w którym wci¹¿ du¿¹
wagê przywi¹zuje siê do tradycji w zwi¹zku z tym
mamy najwiêksz¹ iloœæ zarejestrowanych produktów
regionalnych do paŸdziernika 2012 roku jest
zarejestrowanych 11 produktów regionalnych, wœród
których jest; Bryndza podhalañska, Oscypek,
Redyko³ka, Karp zatorski, Suska sechloñska, Kie³basa
lisiecka, Obwarzanek krakowski, Jab³ka ³¹ckie, Chleb
pr¹dnicki, Fasola "Piêkny Jaœ" z Doliny Dunajca,
Jagniêcina podhalañska oraz 57 zarejestrowanych
produktów tradycyjnych w Urzêdzie Marsza³kowskim.
Województwo Ma³opolskie poszukuje mo¿liwoœci
podniesienia wartoœci tych produktów, które przyczy-
niaj¹ siê do stworzenia ró¿norodnoœci i stanowi¹ czêœæ
bogactwa kulturowego ma³opolskich obszarów
wiejskich.

Bogactwo i ró¿norodnoœæ polskich, kulinariów
pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e ochrona i promocja regio-
nalnych i tradycyjnych specja³ów przyczyni¹ siê do
zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju po-
szczególnych regionów oraz umocnienia to¿samoœci
spo³ecznoœci Jakoœciowe produkty regionalne s¹ coraz
bardziej znacz¹c¹ atrakcj¹ turystyczn¹ i czêsto maja
istotny wp³yw na wzrost wydatków turysty w regionie
oraz liczby turystów odwiedzaj¹cych dany region,
a wiêc przyczyniaj¹ siê nie tylko do zwiêkszenia docho-
dów producenta, ale i do rozwoju ca³ego regionu.
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Strony informacyjne instytucji rz¹dowych i pozarz¹dowych dotycz¹ce problematyki produktów
tradycyjnych i regionalnych.

Wydzia³ Oznaczeñ Geograficznych
Departament Rynków Rolnych - przyjmuje wnioski o rejestracjê
europejsk¹, wpis na LPT, itp. oznaczenia@minrol.gov.pl
Tel: (22) 623 22 08; (22) 623 27 96; Fax: (22) 623 23 00

ARiMR jest m.in. operatorem Dzia³ania 132  PROW 2007-2013 i agencj¹
p³atnicz¹ Dzia³ania 133

ARR jest m.in. operatorem Dzia³ania 133 PROW 2007-2013

IJHARS nadzoruje przeprowadzanie certyfikacji produktów tradycyjnych
i regionalnych

Wiêcej o produktach lokalnych, ekologicznych, zdrowym stylu ¿ycia, zapraszamy na ciekawe strony.

- bie¿¹ce informacje o regionalnych potrawach , imprezach, targach.
- katalog firm z lokaln¹ ¿ywnoœci¹.
- wszystko o zdrowym stylu ¿ycia

- eko - zielona strona ¿ycia
- reporta¿e o niezwyk³ych polskich produktach regionalnych, ludziach którzy je wytwarzaj¹.

- wszystko o zmys³owej przyjemnoœci jedzenia.
- portal dla zdrowo zakrêconych

- kulinarne wizytówki Ma³opolski
- wydarzenia i produkty rynku eko

PotrawyRegionalne.pl
LokalnaZywnosc.pl
UlicaEkologiczna.pl
Femia.pl
Polskadobrzesmakuje.pl
Slowfood.pl
AktywniePoZdrowie.pl
Produkty.wrotamalopolski.pl
Biokurier.pl Lucyna Chêciñska

Agenja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja

Rynku

Rolnego

OCENA SEZONU AGROTURYSTYCZNEGO 2012 W MA£OPOLSCE

1. Liczba gospodarstw œwiadcz¹cych us³ugi w za-
kresie turystyki kszta³towa³a siê nastêpuj¹co:

2. W 2012 r. ceny œwiadczonych us³ug kszta³towa³y
siê na poziomie:

Iloœæ gospodarstw agroturystycznych od 2007 r.
utrzymuje siê na tym samym poziomie.

W roku 2010 i 2011 ceny by³y na tym samym poziomie.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Agroturystyka ok. 2 500
Gospodarstwa ekologiczne œwiadcz¹ce us³ugi
turystyczne 124
Gospodarstwa wapó³pracujace z uzdrowiskami 136

Nocleg 20-50 z³
Ca³odzienne wy¿ywienie 40-50 z³
Œniadanie 10-15 z³
Obiad 18-25 z³
Kolacja 12-18 z³
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3. Warunki formalno-prawne prowadzenia dzia³alnoœci w agroturystyce pozostaj¹ w 2012r. bez zmian.

4. Liczba kwaterodawców, œwiadcz¹cych us³ugi agroturystyczne na wsi zrzeszonych w regionalnych
stowarzyszeniach - 500 osób.

5. Liczba stowarzyszeñ turystyki wiejskiej dzia³aj¹cych na terenie województwa.

6. Iloœæ obiektów agroturystycznych w Ma³opolsce, które maj¹ przyznan¹ kategoriê, wydan¹ przez Polsk¹
Federacjê Turystyki Wiejskiej zs, w Warszawie wynosi 207 i znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych regionach:

Gospodarstwa skategoryzowane deklaruj¹, i¿ s¹ przyjazne dla:

7. W ramach PROW 2007- 2013. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” w celu zapewnienia
ró¿norodnoœci dzia³añ lub alternatywnych Ÿróde³ dochodów do ARiMR Biura Regionalnego w Krakowie
z³o¿ono w latach 2007-2012 1018 wniosków.

8 Ob³o¿enie pokoi goœcinnych w 2012 roku - 70-80 % w sezonie wakacyjnym - gospodarstwa , które od co
najmniej 5 lat prowadz¹ dzia³alnoœæ agroturystyczn¹.

9. Programy dotycz¹ce agroturystyki realizowane na terenie Ma³opolski:

W 2012 roku w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych mog¹ nadal korzystaæ ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, aby skorzystaæ ze zwolnienia, nale¿y spe³niæ wszystkie wymienione poni¿ej warunki:

Systematyczny spadek iloœci osób nale¿¹cych do stowarzyszeñ agroturystycznych od 2010 roku

1. StowarzyszenieAgroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Goœcinne - liczy 220 cz³onków
2. Stowarzyszenie Turystyki iAgroturystyki Ziem Górskich -86 cz³onków
3. Jurajskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskie - 82 cz³onków (74 podmioty ró¿ne 8 gospodarstw

agroturystycznych)
4. StowarzyszenieAgroturystyczne Powiatu Limanowskiego -34 cz³onków
5. Stowarzyszenie Gospodarstw Eko- iAgroturystycznych „Gazda”- 23 cz³onków
6. Ma³opolskie Stowarzyszenie Promocji iAgroturystyki w Suchej Beskidzkiej - 55 cz³onków
7. Góralskie StowarzyszenieAgroturystyczne-72 cz³onków

.

Poza sezonem wakacyjnym ( równie¿ pobyty weekendowe ) 20-50 %
Sezon zimowy (po³udniowa czeœæ województwa ma³opolskiego, bliskoœæ wyci¹gów narciarskich -70-80 %)

Umiarkowany wzrost ruchu turystycznego w gospodarstwach agroturystycznych w 2012 roku szczególnie w okresie
wakacyjnym, spowodowany upadkiem du¿ych biur turystycznych oferuj¹cych wczasy zagraniczne.

Lucyna Chêciñska

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

œwiadczone us³ugi dotycz¹ wynajmu pokoi oraz wy¿ywienia turystów;
wynajem pokoi prowadz¹ osoby prowadz¹ce gospodarstwo rolne;
budynki, w których s¹ wynajmowane pokoje, musz¹ znajdowaæ siê na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym
oraz musz¹ byæ budynkami mieszkalnymi;
osoba wynajmuj¹ca pokój musi przebywaæ na wypoczynku;
liczba wynajmowanych pokoi nie mo¿e przekraczaæ piêciu.

Beskidy 79 gospodarstw
Kraków i okolice 21 gospodarstw
Tarnów i okolice 46 gospodarstwa
Tatry, Orawy, Pieniny 61 gospodarstw

rodzin z dzieæmi 190 gospodarstw
niepe³nosprawnych 10 gospodarstw
grzybiarzy 195 gospodarstw
wêdkarzy 122 gospodarstwa
mi³oœników koni 92 gospodarstwa
narciarzy 103 gospodarstwa
wycieczek rowerowych 103 gospodarstwa
wypadów nad wodê 91 gospodarstw

Z konkursu ofert „ Ma³opolska Goœcinna” realizowane s¹ przez S¹deck¹ Organizacjê Turystyczn¹ 2 projekty tj.
„Realizacja filmu promuj¹cego markowe produkty Ma³opolskiej Agroturystyki” oraz „Specjalizacja oferty
agroturystycznej”. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego przeznaczy³ na ww projekty kwotê 65 tys. z³
Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie realizuje projekt „ Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw
edukacyjnych” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wniosek:



Na polskim rynku znajduje
siê niezliczona iloœæ oznaczeñ
¿ywnoœci. Nie tylko prze-
ciêtnym osobom, ale tak¿e
profesjonalistom trudno jest
siê zapoznaæ ze wszystkimi
oznaczeniami jest to w za-
sadzie nie do zrealizowania.

Od czasu wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej,

liczba oznakowañ systematycznie wzrasta. Ochro-
na i promocja ¿ywnoœci najwy¿szej jakoœci
odgrywa coraz wa¿niejsz¹ rolê wœród spo³eczeñst-
wa.

W Polsce wa¿n¹ rolê stanowi wyró¿nianie
produktów pochodz¹cych z konkretnych regionów
oraz tych, które charakteryzuj¹ siê tradycyjn¹
metod¹ produkcji. Oznaczenia Unii Europejskiej:

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ grup¹ produktów
w UE s¹ . Rolnictwo ekolo-

giczne jest okreœlone
jako system gospoda-
rowania o zrówno-
wa¿onej produkcji ro-
œlinnej i zwierzêcej.
Produkcja ekologiczna
pozytywnie wp³ywa na
œrodowisko naturalne.

Produkty, na których znajduje siê znak rolnictwa
ekologicznego gwarantuje, ¿e przynajmniej 95%
ich sk³adników zosta³o wyprodukowane metodami
ekologicznymi. Poprzez swoje naturalne pocho-
dzenie i proces wytwarzania popyt na produkty
ekologiczne systematycznie wzrasta, mimo i¿ ich
cena jest niejednokrotnie o wiele wy¿sza. W Polsce
zaobserwowano szybki rozwój sektora rolnictwa
ekologicznego w 2004 r. kontrol¹ objêtych by³o
3 760 gospodarstw, a w 2010 r. liczba ta wynosi³a
ju¿ 20 956.

Polskie produkty spo-
¿ywcze równie¿ maj¹ swój znak.
Tym znakiem jest .
Oznacza on, ¿e produkcja odby-
wa³a siê bez u¿ycia nawozów
mineralnych, z zachowaniem

produkty ekologiczne

Ekoland

naturalnego obiegu substancji w przyrodzie,
w zwi¹zku z tym s¹ przyjazne dla œrodowiska.

Nowoczesnym systemem
jakoœci ¿ywnoœci w Polsce jest

(IP).
System jest skoncentrowany
w szczególnoœci na ochronie œro-
dowiska i zdrowiu ludzi, dlatego wykorzystuje
zrównowa¿ony postêp techniczny i biologiczny
w ochronie roœlin, nawo¿eniu oraz uprawach.

S t o s u n k o w o n o w y m p r o g r a m e m
zajmuj¹cym siê znakowaniem
¿ywnoœc i j e s t p rogram
„ ”.
W p r o g r a m i e m o g ¹
uczestniczyæ przedsiêbiorcy
Pañstw Cz³onkowskich UE
jednak udzia³ w nim jest
dobrowolny. Celem programu
j e s t i n f o r m o w a n i e
konsumentów o najwy¿szej jakoœci kupowanych
przez nich produktów oraz realizowanie
wspólnotowej polityki w zakresie ¿ywnoœci.

Wysokowartoœciowe
produkty spo¿ywcze mog¹
uzyskaæ tak¿e promocyjny

.
Producenci, którzy ubiegaj¹ siê
o to wyró¿nienie musz¹ spe³niæ
odpowiednie wymogi techno-
l o g i c z n e , s u r o w c o w e i
jakoœciowe.

G³ówn¹ ide¹ wprowadzenia oznakowañ
¿ywnoœci by³o u³atwienie konsumentom wyboru
preferowanych przez siebie produktów. Ponadto
mia³y one stanowiæ równie¿ atut dla producentów,
którzy w ³atwy sposób mogliby odró¿niæ swoje
produkty od innych. Z up³ywem czasu, liczba
znaków znajduj¹cych siê na produktach dia-
metralnie siê zwiêkszy³a co spowodowa³o de-
zorientacjê nie tylko kupuj¹cych ale tak¿e
producentów. Idea znakowania ¿ywnoœci by³a
dobra niestety w chwili obecnej nie spe³nia ona
za³o¿onych celów.

Maja Œwiderska

Integrowana Produkcja

Poznaj Dobr¹ ¯yw-noœæ

Znak ¯ywnoœci Atestowanej

Oznaczenia ¿ywnoœci w polsce
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