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Działalność MIR w 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 
MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZA 2009 r.

 Rok 2009 dla rolnictwa charakteryzował się załamaniem 
rynku zbóż, trzody i mleka. Dla wielu rolników zakończył
się stratą, coraz większy wpływ na wyniki ekonomiczne 
gospodarstw rolnych mają środki pochodzące
z Unii Europejskiej. Dopłaty obszarowe ze względu
na wyższy kurs euro były większe niż w latach 
ubiegłych. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Walne Zgromadzenie

 W 2009 roku odbyły się 3 posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. Podjęto 
11 uchwał. Większość z nich dotyczyła działalności 
statutowej: przyjęcie planu działania, budżetu, nowelizacji 
budżetu, przyjęcie sprawozdania Zarządu, udzielenie 
absolutorium dla Zarządu za rok ubiegły. Walne 
Zgromadzenie dokonało oceny sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw przyjmując w tej sprawie stosowną 
uchwałę, którą przesłano następnie wszystkim Posłom RP
i Radnym Sejmiku Wojewódzkiego.

 W czasie Walnego Zgromadzenia zorganizowano 
dwa szkolenia na temat sytuacji ekonomicznej 
małopolskiego rolnictwa oraz wpływ rolnictwa Chin
na rynki światowe. W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji obsługujących wieś 
i rolnictwo, m. in. Urzędu Wojewódzkiego, 
Marszałkowskiego, ARR, ARiMR, KRUS, ODR, 
którzy na bieżąco informowali członków WZ
o realizowanych zadaniach i udzielali odpowiedzi
na zadawane pytania.
Podjęto 39 wniosków, które dotyczyły m.in. następujących 
spraw:

• Szkody łowieckie (zaniżanie przez koła łowieckie 
wysokości odszkodowań, nie dotrzymywanie przez 
koła łowieckie terminów wypłat, zwiększyć liczbę 
odstrzałów itp.)
• Uwagi do działań w ramach PROW 2007-2013,
• Wapnowanie gleb w województwie 
małopolskim,
• Współpracy członków Małopolskiej Izby 
Rolniczej z Samorządem Gminnym i Wojewódzkim,
• Interwencji Zarządu MIR w sprawie 
pogarszającej się sytuacji materialnej rolników,
• Interwencji w sprawie zmian ustaw
i rozporządzeń około rolniczych, np. fundusze promocji, 

zaświadczenia dla trzody chlewnej, ubezpieczenie
w KRUS, itp.
• WZ wyrażało swój sprzeciw do propozycji 
podwyżek cen energii elektrycznej.

 Zarząd MIR omawiał wszystkie wnioski i przekazał 
je do kompetentnych instytucji na terenie województwa 
małopolskiego, większość do KRIR, zgodnie z sugestiami 
Ministerstwa i Krajowej Rady:

- w zakresie szkód łowieckich powołany został 
zespół ekspertów w KRIR, który przygotował projekt 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie szacowania 
szkód łowieckich, przekazując tę propozycję
do Ministerstwa Rolnictwa,
- wniosek dotyczący dopłat do wapnowania został 
przejęty do realizacji przez Urząd Marszałkowski 
(środki pochodzą z WFOŚ i Urzędu Marszałkowskiego), 
dotacje przeznaczone są dla gmin, które ucierpiały
w czasie powodzi,
- wnioski dotyczące sytuacji ekonomicznej na rynkach 
zbóż, trzody i mleka były przedmiotem dyskusji KRIR 
i Ministerstwa Rolnictwa; Unia Europejska przyznała 
wsparcie dla producentów mleka,
- wsparcie dla małych gospodarstw rolnych (MIR 
jako pierwszy w kraju zwrócił uwagę na ten problem), 
jest propozycja wsparcia fi nansowego dla małych 
gospodarstw hodujących bydło i owce,
- wniosek Izby aby kontynuować działanie
pt. „Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych” 
został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo,
- propozycje MIR w zakresie objęcia dodatkowych 
gatunków roślin do programów rolnośrodowiskowych 
zastał wdrożony w życie.

Komisja Rewizyjna

 Odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
Tematem posiedzenia w dniu 27.04.2009 r. była kontrola 
i analiza budżetu za 2008 r. realizacja uchwał i wniosków 
z Walnego Zgromadzenia MIR.
Na drugim - 16.10.2009 r. posiedzeniu Komisja Rewizyjna 
skupiła swą uwagę na realizacji uchwał Zarządu
i Walnego Zgromadzenia, skontrolowała wpływ składek 
z Urzędów Gmin, oceniła realizację planu fi nansowego 
oraz zapoznała się z protokołami kontroli projektów: 
”Szkolenia małopolskich rolników w zakresie dobrostanu 
zwierząt” i „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie”.
Podczas posiedzenia w dniu 15.12.2009 r. Komisja 
kontrolowała dokumenty fi nansowe oraz zapoznała się 
z realizacją wykonania budżetu za 2009 r. i projektu 
budżetu na 2010 r.
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Komisja Budżetowa

 Odbyły 2 posiedzenia Komisji Budżetowej. Tematem 
posiedzeń Komisji było opiniowanie planu i wykonania 
budżetu Izby.

Komisja ds. programów unijnych

 Komisja odbyła 3 posiedzenia. Komisja zapoznała się 
z zakresem działań w 2009 r. Agencji Rynku Rolnego 
oraz z zakresem działań ARiMR.
 
Komisja do spraw współpracy z zagranicą 

 Odbyła jedno posiedzenie na którym omówiono plan 
działalności Izby w zakresie współpracy z partnerami 
zagranicznymi na 2009 rok.

Zarząd

 Zarząd odbył 21 posiedzeń. Członkowie Zarządu, 
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Dyrektor 
MIR uczestniczyli w działalności różnych instytucji 
działających na rzecz wsi i rolnictwa na szczeblu 
województwa i kraju. Na bieżąco współpracowano
z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim 
oraz Agencjami i inspekcjami państwowymi.
Na szczeblu wojewódzkim Zarząd spotkał się
z Marszałkiem Województwa oraz Wojewodą 
Małopolskim. Trzykrotnie brał udział w posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa Sejmiku Wojewódzkiego 
przedstawiając aktualną sytuację ekonomiczną 
województwa oraz propozycje do Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego. Izba współpracuje
na bieżąco z placówkami naukowymi (Uniwersytet 
Rolniczy, Instytut Zootechniki), korzystając
z doświadczeń tych placówek oraz wykładowców. 
Na szczeblu krajowym na naradach poświęconych 
problematyce rolnej organizowanych przez Instytucje 
Rolnicze oraz Ministerstwo, członkowie Zarządu 
uczestniczyli w Forum Zbożowym, Forum Kobiet, 
w naradzie poświęconej Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich i w sesjach naukowych oraz konferencjach
np. na temat ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie.
Na szczeblu wojewódzkim członkowie Zarządu 
reprezentują Izbę w Radzie Doradztwa Rolniczego, 
Regionalnym Komitecie Gospodarki Wodą, Komitetach 
Monitorujących i Programowych Programów 
Europejskich.

Działalność Przedstawicieli MIR w Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych

 Na podstawie protokołów i informacji KRIR 
nasi przedstawiciele wykazują dużą aktywność
na posiedzeniach KRIR oraz reprezentując KRIR
w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Skarbu oraz 
Funduszach Promocji. Prezes Zarządu Paweł Augustyn 

jest Przewodniczącym Komisji ds. Ubezpieczeń 
oraz przedstawicielem KRIR w Ministerstwie 
Rolnictwa w zespole dokonującym ocen udziału fi rm 
ubezpieczeniowych w dopłatach do ubezpieczeń, 
jest przedstawicielem KRIR w Funduszu Promocji 
ds. Koni. Bolesław Łączyński jest Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej KRIR oraz Radnym Sejmiku 
Wojewódzkiego. 

Rady Powiatowe

Odbyło się 91 posiedzeń Rad Powiatowych.
Na ich posiedzeniach podjęto 95 uchwał i 78 wniosków. 
Najwięcej wniosków zgłosiła Rada Powiatowa
w Olkuszu (31).
Uchwały dotyczyły głównie działalności statutowej Izby 
zaś wnioski związane były ze szkodami łowieckimi, 
działaniami PROW, sytuacji ekonomicznej rolników 
oraz działaniści instytucji rolniczych. 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA

Szkolenia

• Izba zorganizowała 7 szkoleń powiatowych 
dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 oraz program Leader, w których 
uczestniczyło 731 osób. Tematem tych szkoleń było 
omówienie działań z jakich mogą rolnicy skorzystać 
w ramach PROW 2007-2013: renty strukturalne, 
młody rolnik, programy rolno środowiskowe, 
zalesianie gruntów rolnych, tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw.
• Odbyło się 8 szkoleń nt: „Prowadzenie 
gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka 
w aspekcie podstawowych czynników produkcji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony środowiska , bezpieczeństwa żywności
i dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej cross-
compaliance”, z których skorzystało 170 rolników. 
• Izba zorganizowała 20 szkoleń nt: „Tworzenia, 
działalności i obowiązujących aktów prawnych grup 
producentów rolnych”. Uczestniczyło w nich 820 
osób.
• Ponadto Izba organizowała szkolenia 
uwzględniając potrzeby zgłaszane przez Delegatów 
MIR. Odbyło się 15 szkoleń, uczestniczyło w nich 
274 rolników. Ich tematyka dotyczyła: szacowanie 
szkód łowieckich, wymogów wzajemnej zgodności, 
działalności agroturystycznej, obowiązkowe 
ubezpieczenie upraw i zwierząt, wypełnianie 
wniosków o płatności bezpośrednie, szkodniki
i choroby w uprawach roślin kapustnych.

W sumie odbyło się 38 szkoleń, w których uczestniczyło 
1995 osób.
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Wyjazdy specjalistyczne:

• Rada Powiatowa w Myślenicach:
o Wyjazd Rady Powiatowej w Myślenicach 
do którego celem była wizyta w gospodarstwie 
uprawiającym winorośl, w gospodarstwie, które 
posiada ekologiczną oczyszczalnię ścieków, 
agroturystycznym oraz w przetwórni soków pana 
Krzysztofa Maurera. W wyjeździe uczestniczyło 
10 osób.

• Rada Powiatowa w Krakowie:
o Wyjazd Rady Powiatowej i rolników
z powiatu krakowskiego do Tłoczni Maurera oraz 
gospodarstwa agroturystycznego. W wyjeździe 
uczestniczyło 50 osób.

• Rada Powiatowa w Chrzanowie:
o Targi AGROTECH w Kielcach - 54 osoby,
o Międzynarodowa wystawa Rolnicza 
Agropromocja 2009 w Nawojowej – I dzień 53 
osoby, II dzień 55 osób,
o XVI Wystawa Targi Płodów Rolnych
w Proszowicach - 52 osoby,
o Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego 
w Bańskiej Niżnej – 55 osób.

• Rada Powiatowa w Limanowej:
o 04.03.2009 r . wyjazd do Kielc na targi 
„Odnawialne źródła energii” – 9 osób,
o 12.03.2009 r. konferencja w Karniowicach 
nt „Odnawialne źródła energii”- 8 osób,
o 14.03.2009r. wyjazd do Kielc
na AGROTECH.- 8 osób,
o 19.03.2009 r. konferencja w Karniowicach 
nt. „Przechowalnictwo owoców i warzyw” - 8 
osób,
o 26.04.2009 r. wyjazd na Wybory Chłopa 
Roku 2009 do Racławic - 8 osób,
o 07.06.2009 r. wyjazd rolników i delegatów 
powiatu limanowskiego na Pielgrzymkę 
Rolników do Zabawy k. Tarnowa – 50 osób.

• Rada Powiatowa w Bochni:
o Targi AGROTECH Kielce - 52 osoby.

• Rada Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej:
o Targi AGROTECH Kielce - 8 osób.

• Rada Powiatowa w Tarnowie:
o Targi AGROTECH Kielce - 8 osób,
o 25-27.09.2009 r. Wyjazd do Poznania 
(Bednary) – 8 osób,
o 16.09.2009 r. – Wyjazd na konferencję 
„Biotechnologia w rolnictwie” – 4 osoby,
o 25.03.2009 r. wyjazd grupy winiarzy 
do instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach – 5 osób.

• Rady Powiatowe Powiatów: gorlickiego, 
tatrzańskiego i nowotarskiego:

o 05.03.2009 r. – MODR Karniowice
„Sprzedaż bezpośrednia, lokalna i marginalna 
produktów ekologicznych„ – 7 osób,

o 08.03.2009 r. – Przykłady dobrych inwe-
stycji agroturystycznych dofi nansowanych 
ze środków UE wyjazdy do gospodarstw 
agroturystycznych położonych w miejscowości: 
Czerniec, Kamionka W., Żegiestów, Andrzejówka 
– 8 osób,
o 09.03.2009 r. UR Kraków – Perspektywy 
Małopolskiego Rolnictwa – 6 osób,
o 08.07.2009 r. szkolenie wyjazdowe z zakresu 
agroturystyki dla rolników z powiatu gorlickiego 
do Gładyszowa i Wysowej Zdrój – 41 osób,
o 26.11.2009 r. MODR Karniowice – 
„Rolnictwo ekologiczne – szansa i przyszłość 
Małopolski” - 6 osób,
o 14.03.2009 r. wyjazd dla rolników
i delegatów powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego 
i gorlickiego do Kielc na Targi Rolnicze 
AGROTECH – 100 osób,
o 07.06.2009 – wyjazd rolników i delegatów 
powiatu gorlickiego na Pielgrzymkę Rolników 
do Zabawy k. Tarnowa - 20 osób,
o 27.11.2009 r. wyjazd szkoleniowy
do gospodarstw ekologicznych powiatu 
gorlickiego dla Tolków z terenu powiatu 
gorlickiego – 35 osób.

• Rada Powiatowa w Miechowie:
o Wyjazd na AGROTECH Kielce – 86 osób,
o Wyjazd do Stacji Doświadczalnej Oceny 
odmian Węgrzce – 10 osób.

• Rada Powiatowa w Proszowicach:
o Wyjazd szkoleniowy do Krościenka
n/Dunajcem – 10 osób.

• Rada Powiatowa w Wieliczce;
o Wyjazd do Racławic na „Międzynarodo-
wego Chłopa Roku”- 46 osób,
o Wyjazd na XVI Wystawę Targi Płodów 
Rolnych w Proszowicach - 59 osób.

• Rady Powiatowe w Wadowicach, Suchej 
Beskidzkiej i Oświęcimiu:

o Wyjazd na Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Kielcach - 210 osób,
o Wyjazd na targi ochrony środowiska 
POLEKO w Poznaniu - 9 osób.

Łącznie zorganizowano 32 wyjazdy szkoleniowe,
w których brało udział 1108 rolników. 

Konferencje:

• 9.03.2009 r. w Krakowie odbyła się konferencja 
nt: „Perspektywy małopolskiego rolnictwa” wzięło
w niej udział 170 rolników i przedstawicieli 
samorządu terytorialnego oraz 120 studentów UR.
• 26.10.2009 r. Konferencja Regionalna w Nowym 
Sączu nt. „Przyszłość gospodarstw rolnych w terenach 
górskich i podgórskich” – 150 osób.
• Konferencja w Suchej Beskidzkiej nt.; „Szkody 
Łowieckie” – 80 osób.
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• 3.03.2009 r. Rada Powiatowa MIR w Nowym 
Sączu wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Nowym Sączu oraz Radą Powiatową NSZZ 
RI „Solidarność ” zorganizowała konferencję nt. 
”Aktualne problemy przetwórstwa owocowo–
warzywnego w Polsce.” – 43 osoby.

W konferencjach wzięło udział 573 osoby.

Inna działalność doradcza: 

• W roku 2009 pracownicy Małopolskiej Izby 
Rolniczej służyli bezpłatną pomocą rolnikom przy 
wypełnianiu wniosków obszarowych (wypełniliśmy 
4988 wniosków), opracowywaniu projektów rolno-
środowiskowych, wniosków o przyznanie rent 
strukturalnych. Ponadto rolnicy mogli skorzystać 
z pomocy przy rozliczaniu kwot mlecznych, 
wypełnianiu Ksiąg Rejestracji bydła, owiec i trzody 
chlewnej oraz przy wypełnianiu zgłoszeń uboju
i przemieszczania bydła. Jeżeli przyjmiemy wartość 
jednego wniosku na kwotę 30 zł (średnio wg cen 
MODR), 30 x 4988 = 149.640,- Jest to wartość 
usługi a zarazem kwota jaka pozostaje u rolników 
podczas akcji bezpłatnego wypełniania wniosków 
w jednym tylko roku.

• Opracowano 19 programów rolno-
środowiskowych. 
• Sporządzono 10 wniosków do ARR o zwrot 
kosztów zakupu materiału siewnego.
• Wypełniono 4 wnioski dotyczące rozliczenia 
kwoty mlecznej.
• Na bieżąco prowadzone jest doradztwo rolnicze 
w zakresie: zobowiązań wobec ARiMR wynikające 
z realizacji działań w ramach SPO i PROW 2004-
2006 oraz działań z jakich rolnicy mogą skorzystać 
w ramach PROW 2007-2013 (zalesiania gruntów 
rolnych, rent strukturalnych, programów rolno 
środowiskowych, rozliczenie z działania wsparcie 
gospodarstw niskotowarowych), szkód w uprawach 
rolniczych, odszkodowań dla rolników od zakładów 
energetycznych za słupy energetyczne, porady 
dotyczące rozwiązania umów dzierżawy, zakupu 
ziarna orkiszu, informacje nt programu „owoce
w szkole”, obowiązkowych ubezpieczeń upraw 
rolnych, rozliczeń z ARR, uzupełnienia ksiąg 
rejestracji stad. 

  
Porady prawne

 Rolnicy korzystali z porad prawnych. Radca prawny 
udzieliła 65 porad. Ich zakres tematyczny dotyczył m.in. 
dziedziczenia, działu spadku egzekwowania należności 
za sprzedane towary, słupów i innych urządzeń na 
działce, ubezpieczenia w KRUS, odpowiedzialności za 
niesłusznie pobrane dopłaty, pomocy w sporządzaniu 
pism do sądu administracyjnego, szkód łowieckich. 

Imprezy plenerowe:

 Od stycznia do listopada 2009 roku Izba uczestni-
czyła, organizowała bądź była współorganizatorem 
następujących imprez:

• Wybory Międzynarodowego Chłopa Roku
w Racławicach.
• Święto Truskawki w Zalipiu.
• Wystawa Bydła Czerwonego w Szczyrzycu.
• Święto Kwitnących Jabłoni w Łącku.
• Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie.
• XII Małopolska Giełda Agrotutystyczna
w Krakowie.
• Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej.
• 4 osobowa delegacja MIR reprezentowała Izbę 
w Dożynkach Jasnogórskich.
• Święto Pasiek w Chrzanowie.
• Dni Huculskie w Regietowie.
• Święto Owoców Miękkich w Pleśnej.
• Święto Suszonej Śliwki w Iwkowej.
• Agropromocja w Nawojowej.
• Święto Kapusty w Charsznicy.
• XVI Regionalna Wystawa Targi Płodów Rolnych 
w Proszowicach.
• Dożynki Diecezjalne i Powiatowe
w Odporyszowie
• Dożynki Powiatowe w Gręboszowie.
• Święto Ziemniaka w Trzyciążu.
• Dni Owocobrania w Łącku.
• Małopolskie Święto Czosnku.
• XI Dożynki Powiatowe w Skale.
• Dożynki Powiatowe w Raciechowicach.
• Dożynki Wojewódzkie w Sękowej.
• Małopolskie Dni Smaku w Miechowie.
• Dożynki Powiatowe w Czaplach Wielkich 
(powiat miechowski).
• Święto Kukurydzy w Hebdowie (powiat 
proszowicki).
• Dożynki Gminne w porębie Dzierżnej (powiat 
olkuski).
• Konkurs Koszyków i Palm Wielkanocnych.
• Dożynki Gminne w Frydrychowicach.
• Dożynki Powiatowe w Sidzinie.
• Wigilia Klubów 4H.
• Redyk na Bielanach.
• Pielgrzymka rolników do Sanktuarium Bł. Karo-
liny Kózkówny.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 Celem wymiany z partnerami zagranicznymi, 
reprezentującymi Izby, administrację państwową, 
związki zawodowe, była wymiana doświadczeń 
oraz korzystanie z ekspertów, którzy opracowywali 
bezpłatnie ekspertyzy dotyczące problematyki rolnictwa 
województwa małopolskiego. W roku 2009 gościliśmy 
trzykrotnie ekspertów z Francji, którzy opracowali trzy 
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ekspertyzy z zakresu: produkcji mleka, perspektyw 
hodowli bydła Polskiej Czerwonej oraz uprawy winogron 
w województwie małopolskim. Opracowane analizy 
były przedmiotem obrad zainteresowanych instytucji 
hodowlanych i producentów oraz nauki. W zakresie 
produkcji wina przede wszystkim w gospodarstwach 
agroturystycznych partnerem było Małopolskie 
Forum Winne. Dorobek ekspertów francuskich został 
przekazany wszystkim zainteresowanym (administracja 
państwowa, samorządowa, instytucje naukowe, hodowcy 
i producenci).
Na zlecenie partnerów z zagranicy organizowaliśmy 
pobyt w Małopolsce różnym grupom zawodowym
(z Francji przyjmowaliśmy kierowników domów pomocy, 
z Mołdawii ofi cjalną delegację rządową zainteresowaną 
organizacją Izb Rolniczych). Gościliśmy przedstawicieli 
administracji państwowej (USA) oraz przedsiębiorców 
(USA, Niemcy, Holandia), którzy przedstawiali 
własne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej
i biotechnologii.
W ramach wymiany z Francuską Izbą Rolniczą Rhone 
Alpes uczestniczyliśmy w ogólnokrajowej konferencji 
„Witamy na farmie” oraz seminariach organizowanych 
dla przewodniczących stowarzyszeń agroturystycznych 
z Małopolski. Izba zorganizowała wyjazd dla rolników 
na Litwę i Białoruś celem nawiązania kontaktów 
z tamtejszymi organizacjami rolniczymi, w tym 
organizacjami polonijnymi.
W sumie przyjęliśmy 57 osób z zagranicy, zaś
w wyjazdach zagranicznych uczestniczyło 61 osób
z Małopolski. Wyjazdy do Francji były fi nansowane 
przez stronę francuską i uczestników. Wyjazdy na Litwę 
i Białoruś były fi nansowane w 80% przez uczestników,
a w 20 % przez Izbę.

DZIAŁALNOŚĆ NFORMACYJNA

• Tak jak w poprzednich latach, Małopolska 
Izba Rolnicza co miesiąc wysyła do wszystkich 
Delegatów Rad Powiatowych informacje nt. rynku 
produktów rolnych, zmian w prawie w sektorze 
rolniczym, działalności Zarządu i bieżących 
informacji m.in. związanych z realizacją wniosków 
zgłoszonych przez Rady Powiatowe.
• Izba wydała 3 numery biuletynu informacyjnego.
• Zmodernizowana 
strona internetowa 
Małopolskiej Izby 
Rolniczej jest 
aktualizowana na 
bieżąco. Znajdują się 
na niej informacje 
dotyczące bieżącej 
działalności MIR 
(szkolenia, działalność Zarządu i Rad Powiatowych, 
ważne spotkania, imprezy i targi rolnicze, współpraca
z zagranicą i inne). Na stronie internetowej 
zamieszczane są również ważne komunikaty dla 

rolników, a także informacje nt. agroturystyki, 
rolnictwa ekologicznego oraz grup producenckich na 
terenie Małopolski. 
• W „Wiadomościach Rolniczych” oraz 
„Poradniku Rolniczym” zamieszczane są artykuły 
Członków Walnego Zgromadzenia i pracowników 
MIR. Dotychczas ukazały się artykuły Pana Leszka 
Leśnika, Pana Stanisława Gardeły, Pana Henryka 
Dankowiakowskiego, Pani Lucyny Chęcińskiej oraz 
Pani Jolanty Kałmuk.
• Prezes Zarządu MIR i Dyrektor MIR udzielali 
wywiadów w audycjach telewizyjnych.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY

• Decyzją Zarządu, Przewodniczący Rad Powiatowych 
są uprawnieni do opiniowania:

Planów  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gmin;
Zmian dotyczących sposobu użytkowania ziemi 

rolniczej i leśnej przeznaczonej na cele nierolnicze
i  nieleśne;

Działalności kół łowieckich;
Projektów określających powierzchnię przeznaczoną 

pod uprawę maku i konopi włóknistych:
• MIR opiniuje projekty aktów prawnych. 
• Radca prawny udziela bezpłatnie porad prawnych 
dla rolników w biurze MIR w Krakowie.
• Izba korzysta z prawa ograniczania przetargów na 
sprzedaż ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości 
Rolnych z przeznaczeniem dla rolników z terenu 
gminy, w której położona jest nieruchomość.
• Izba interweniowała w Polskim Związku Łowieckim 
oraz Kołach Łowieckich na terenie Małopolski
w sprawie szkód wyrządzonych w gospodarstwach 
rolnych przez zwierzynę łowną. 
• 200 rolników z gmin: Szczucin, Radgoszcz, 
Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice, Borzęcin i Witów, 
którzy ucierpieli w wyniku powodzi skorzystało
z pomocy paszowej zorganizowanej przez MIR. 
Pomoc otrzymali w postaci ziarna, sianokiszonki
i siana:

Szacunkowa wartość udzielonej pomocy wraz
z załadunkiem i transportem wynosiła około
16.000 zł.

• Przeprowadzono remont lokalu w Wadowicach.
• Organizowano wypoczynek dla dzieci
i młodzieży:

Zimowiska 2009 - 31 dzieci pojechało do Poronina, 

°
°

°
°

°
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Zakopanego i Białego Dunajca.
Kolonie letnie – 23 dzieci wyjechały do 

Władysławowa i Dźwirzyna.
Kolonie letnie dla dzieci z rodzin, które ucierpiały 

w wyniku powodzi – skorzystało 150 dzieci.

• Złożono wniosek do WFOŚiGW w Krakowie 
pod nazwą: „Wapnowanie gleb po powodzi z czerwca 
2009 r.”. Fundusz odrzucił wniosek, ponieważ środki
na ten cel zostały przyznane Zarządowi Województwa 
Małopolskiego.
• Opracowano granty polsko – szwajcarski. Grant 
jest realizowany przez IUNG w Puławach, dotyczy 
terenów Natura 2000.
• Złożono wniosek „Bezpieczne Dzieciństwo 
na wsi” - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 
Komponent III- Równe szanse i integracja społeczna, 
Operator: ECORYS Polska Sp. z o.o. - Wniosek został 
oceniony pozytywnie i będzie realizowany w 2010 r.
•  Złożono wniosek „Ekologiczna i integrowana 
produkcja żywności – nowe perspektywy dla 
mołdawskich producentów” – Pomoc zagraniczna 

°

°

2010, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dep. 
Współpracy Rozwojowej.
• Opracowywanie harmonogramów i załączników 
do wniosków składanych w ramach konkursu FAPA 
w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 
2007-2013. MIR występuje jako członek konsorcjum
w 5 projektach: „Możliwości ubezpieczenia 
przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich”, 
„Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą 
opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich 
rolników”, „Konieczność przestrzegania zasad 
wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek 
uzyskiwania dopłat bezpośrednich - zasięg 
wojewódzki”, „Podniesienie konkurencyjności 
gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników 
ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej” 
oraz projekt dotyczący gospodarstw ekologicznych.

Opracowanie:
Biuro MIR w Krakowie

Budżet MIR w 2010 r.
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Uchwały i wnioski

Uchwały i wnioski Rad Powiatowych i Walnego 
Zgromadzenia w 2009 roku oraz sposoby
ich realizacji.

 Rady Powiatowe Małopolskiej Izby Rolniczej działają 
na terenie danego powiatu. Do zadań Rady Powiatowej 
należy sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie 
wniosków, uchwał oraz dokonywanie ocen z zakresu 
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie 
ich Zarządowi Izby. 
 Posiedzenie Rady Powiatowej zwoływane jest 
przez Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
W powiecie chrzanowskim delegaci spotkali się dziewięć 
razy, natomiast w powiecie olkuskim, proszowickim, 
suskim i wadowickim pięć. W pozostałych powiatach 
rady spotykały się czterokrotnie.
 Podczas swoich posiedzeń delegaci wypracowali 
rożne wnioski. Najwięcej opracowała ich Rada
w Olkuszu oraz w Nowym Sączu.
 Kierowane wnioski do Zarządu były szczegółowo 
rozpatrywane i przekazywane do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych lub też do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii, Ministra Środowiska, Ministra Finansów
z prośbą o ich rozważenie oraz nadanie im dalszego biegu 
lub też proponowano inne możliwości ich zrealizowania. 

Poszczególni Przewodniczący otrzymywali pisemne 
odpowiedzi ze sposobem rozpatrzenia wniosków, a także 
kopie pism z danych instytucji. Informacje te były także 
umieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej 
www.mir.krakow.pl.

 W 2009 roku Rady Powiatowe zgłaszały różne wnio-
ski dotyczące problemów rolnictwa na danym terenie. 
Oto przykłady niektórych z nich:

- wprowadzić zmiany w PROW 2007-2013 
zwłaszcza w programach renty strukturalne
i modernizacja gospodarstw rolnych,
- interweniować nt. szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę leśną w uprawach rolniczych. Głównym 
problemem są kłopoty z wypłacaniem odszkodowań 
przez koła łowieckie. Pojawiały się też prośby
o zwiększenie odstrzału lisów oraz dzików na danym 
terenie a także wpłynąć na zmianę w ustawie o prawie 
łowieckim,
- zwiększyć dopłaty do materiału siewnego,
- zmienić ustawę o izbach rolniczych m.in.
w zakresie zwiększenia kompetencji izb rolniczych, 
ustalenie dokładnej defi nicji członka izby rolniczej,
- uprościć procedury biurokratyczne przekazy-
wania środków na poszczególne Fundusze Promocji 
przez producentów i przetwórców (wniosek związany 
z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-
spożywczych),
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- poczynić starania aby ARiMR akceptowała areał 
faktycznie użytkowany przez rolnika, a nie z ortofoto 
map,
- podjąć działania zmierzające do regulowania 
zasad dopłat bezpośrednich do upraw przez 
rolników nie będących właścicielami gruntów
w celu wyeliminowania spekulacji i nieuprawnionego 
pobierania dopłat przez właścicieli,
- postarać się o uzyskania środków na wapnowanie 
gleb w województwie małopolskim,
- rozważyć możliwość dostarczania do szkół 
zestawów owocowo-warzywnych oraz produktów 
mlecznych, których dostawa jest ogłaszana
w przetargach wraz z ważnym terminem przydatności 

(często zdarza się, że uczniowie 
otrzymują przetwory, których
ważność kończy się na dzień lub też 
dwa przed spożyciem),
- wpłynąć na lepsze 
funkcjonowanie obszarów objętych 
programem Natura 2000. Obecnie 
nie jest on w dostateczny sposób 
zrozumiały przez rolników, 
którzy uważają, że powinni być
na bieżąco informowani o wszelkich 
przepisach prawnych związanych
z funkcjonowaniem tych obszarów 
i należy aktywnie włączać
w zarządzanie tymi obszarami.
Rady Powiatowe podejmowały także 
liczne uchwały, które dotyczyły 
m.in. wydatkowania środków 
fi nansowych będących do dyspozycji 
Rady. Przekazywane były one
na liczne wyjazdy szkoleniowe dla 

rolników, np. na wystawy rolnicze: „Agrotech”, „Wysta-
wę płodów rolnych w Proszowicach”, „Agropormocję”
w Nawojowej, „Wybory Chłopa Roku w Racławicach”, 
„Międzynarodowe targi ochrony środowiska POLEKO” 
w Poznaniu, a także na nagrody w konkursach podczas 
imprez rolniczych oraz dofi nansowanie tych imprez
gł. licznych dożynkach, wystaw rolniczych: święta 
czosnku, ziemniaka, kapusty, fasoli, warzyw, suszonej 
śliwki, truskawki. Zakupiono także pH-metry,
GPS-y, które są do dyspozycji rolników z danych powiatów
w celu badania gleby lub pomiaru terenu.

Justyna Kałużna

IX Walne Zgromadzenie Małoplskiej Izby Rolniczej

 W dniu 22 grudnia 2009 r. w siedzibie Izby w Krakowie 
odbyło się IX posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR.
W obradach uczestniczyli delegaci WZ MIR oraz 
zaproszeni goście: 
- poseł Wiesław Woda, 
-Włodzimierz Okrajek - Dyrektor Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Bogusław Wiśniewski – Dyrektor Agencji Rynku 
Rolnego w Krakowie, 
- Marek Kwiatkowski – Kierownik Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
- Marian Morawski - Dyrektor Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Krakowie, 
- Andrzej Nowak z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, 
- Iwona Wolak-Goryczka - Urząd Wojewódzki, 

- Jolanta Madejska – Stacja Doświadczalna Oceny 
Odmian, 
- Agnieszka Adamska – KRUS Oddział Regionalny
w Krakowie, 
- Andrzej Krochmal - Wojewódzki Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych,
- prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego. 

 Na początku posiedzenia wszyscy zebrani wysłuchali 
prezentacji Pana prof. Czesława Nowaka z UR na temat 
rolnictwa w Chinach. W dalszym toku obradowano 
w sprawie przyjęcia planu pracy MIR na rok 2010, 
nowelizacji budżetu za rok 2009, projektu budżetu 
2010 oraz wysokości opłat za wykonywanie usług
z wypełnianiem wniosków obszarowym rolnikom.
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PODJĘTE UCHWAŁY

 Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 46/WZ/2009 w sprawie przyjęcia planu 
MIR na 2010 rok,

Uchwała nr 47/WZ/2009 w sprawie nowelizacji 
budżetu MIR za 2009 rok,

Uchwała nr 48/WZ/2009
w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za wykonywanie usług związanych 
z wypełnianiem wniosków 
obszarowych rolnikom.

Uchwała nr 50/WZ/2009
w sprawie przyjęcia projektu budżetu 
MIR na 2010 rok.

WNIOSKI
Podczas późniejszych dyskusji 
zgłoszono wnioski dotyczące m.in.:

GMO, 
stworzenia ogólnopolskiego 

programu zmierzającego do wzrostu 
upraw strączkowych,

nawiązania współpracy z organi-
zacjami konsumenckimi, 

1.

2.

3.

4.

-
-

-

wsparcia dla producentów owoców miękkich,
sprzeciwu wobec podwyżki cen energii elektrycznej,
stworzenia działania w ramach PROW mającego

na celu pielęgnacje rowów melioracyjnych
wprowadzenia zaliczek w programach modernizacji 

gospodarstw.
Joanna Staszewska

-
-
-

-

Sytuacja ekonomiczna rolników w 2009 r.

 Rok 2009 okazał się być kolejnym już rokiem, w którym 
dochodowość podstawowych działów produkcji rolnej 
oscylowała w granicach opłacalności. Szczególnie mocno 
odczuwają ten problem gospodarstwa, których głównym 
działem produkcji jest uprawa zbóż. Gospodarstwa 
takie stanowią w chwili obecnej, według danych
GUS-u, ok. 40% gospodarstw towarowych w Małopolsce.
Na obniżenie ich dochodowości w głównej mierze wpływ 
mają wysokie ceny nawozów mineralnych, środków 
ochrony roślin oraz wciąż rosnące ceny nośników energii 
w szczególności oleju napędowego. Nie bez znaczenia 
są również niskie ceny skupu zbóż spowodowane,
w głównej mierze przez duże zapasy ziarna zgromadzone 
w latach ubiegłych oraz rekordowo wysokie plony z roku 
2009. I tak przykładowo produkcja pszenicy przyniosła 
w roku bieżącym, w oparciu o kalkulację kosztów, około 
394 zł starty zaś jęczmienia jarego 820 zł straty z 1 ha. 
Dochodowa okazała się natomiast produkcja rzepaku. 
Przyniosła ona rolnikom zysk w wysokości ok. 315 zł 
z hektara. Opłacalność produkcji rzepaku spowodowana 
jest jego stosunkowo wysoką ceną skupu utrzymywaną 
dzięki zwiększającemu się zapotrzebowaniu na surowiec 
do produkcji estrów oraz zwiększaniem produkcji oleju 
rzepakowego.

 Również rolnicy, którzy nastawili się na produkcję 
zwierzęcą nie zaliczą obecnego roku do szczególnie 
udanych pod względem ekonomicznym. Pomimo niskiej 
ceny zboża paszowego ciągły napływ wieprzowiny 
pochodzącej z importu skutecznie blokuje wzrost cen 
skupu. Choć w I półroczu 2009 r. przy ciągle spadających 
cenach zbóż i rosnących cenach skupu żywca opłacalność 
tej gałęzi produkcji rolnej rosła w chwili obecnej,
po spadku cen skupu znów jest ona niewystarczająca.
Z wyliczeń wynika, iż do każdego wyprodukowanego pod 
koniec roku w gospodarstwie tucznika rolnicy dopłacali 
od 58 zł przy paszach pochodzących z zakupu do ponad 
120 zł w przypadku wykorzystania pasz pochodzących 
z własnej produkcji (patrz tabela). Pośredni wpływ na 
taki stan rzeczy miały oczywiście również wysokie ceny 
zakupu prosiąt jakie notowaliśmy w 2 kwartale ubiegłego 
roku. Sytuacja ta powoduje oczywiście duże zniechęcenie 
wśród producentów trzody. Nieco lepiej sytuacja wygląda
w nielicznej grupie gospodarstw zajmujących się hodowlą 
bydła opasowego. Dzięki stale wysokiemu popytowi 
na żywiec wołowy, z analiz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wynika, iż w ubiegłym roku znacznie 
zwiększył się procentowy ubój żywca wołowego
w stosunku do żywca wieprzowego, oraz utrzymującym 
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się stosunkowo wysokim cenom skupu
ta gałąź produkcji rolnej przyniosła 
rolnikom niewielkie zyski. Z wyliczeń 
kalkulacji kosztów produkcji wynika, 
iż przy odchowie żywca wołowego
w oparciu o bazę paszową posiadaną
w gospodarstwie produkcja opasa 
przynosiła zysk netto w wysokości ok. 25 
zł. za sztukę. Gorzej natomiast wygląda 
sytuacja hodowców bydła mlecznego.
Od 2 lat obserwujemy ciągły spadek cen 
skupu mleka surowego. Już w połowie 
ubiegłego roku większość gospodarstw 
otrzymywała za wyprodukowane 
mleko cenę nie pokrywającą kosztów 
produkcji. Nawet nieznaczne zwiększenie 
ceny skupowej w okresie zimowym, 
stosowane przez część mleczarni 
pozyskujących surowiec od rolników
z terenu naszego województwa nie zapewnia 
utrzymania opłacalności produkcji. 
Dlatego też obserwujemy ciągły spadek 
pogłowia krów i liczby stad mlecznych
w województwie.
 Równie niekorzystnie prezentuje
się sytuacja w gospodarstwach zajmują-
cych się tuczem drobiu. Pomimo dużego 
zainteresowania zakładów ubojowych 
przerobem coraz popularniejszego wśród 
konsumentów drobiu końcówka ubiegłego 
roku, a szczególnie pierwsze tygodnie
roku bieżącego przyniosły rolnikom zna-
czny spadek cen skupu żywca drobiowego.
 Reasumując  zauważyć należy, że
w chwili obecnej żadna z podstawowych gałęzi 
produkcji rolnej w gospodarstwach zlokalizowanych
w naszym województwie nie zapewnia rolnikom 
osiągnięcia godziwych dochodów. Czy będzie
to oznaczać masowe likwidowanie produkcji? Zapewne 
nie gdyż, jak większość z zainteresowanych wie, dużą 

grupę gospodarstw małopolskich stanowią gospodarstwa 
nietowarowe – produkujące głównie na potrzeby 
samozaopatrzenia rodzin rolników. W gospodarstwach 
tych kwestie ekonomiki produkcji nie stanowią podstawy 
do podejmowania decyzji o zaprzestaniu działalności.

Marcin Słowik

Rok 2009 na rynku owoców i warzyw

 Rok 2009 rolnicy zapamiętają długo. Niestety,
dla większości nie było to najlepszych 12 miesięcy. 
W wielu przypadkach opłacalność produkcji była 
wyjątkowo niska, a do niektórych upraw trzeba było 
dopłacać. Na kryzysie i spowodowanym nim spadku 
popytu na produkty żywnościowe ucierpiało wiele 
rolniczych sektorów, w tym sadownicy i plantatorzy 
owoców miękkich.
 Poniżej w tabelkach przedstawiam ceny
z małopolskich targowisk. Są to minimalne i maksymalne 
kwoty jakie były na hurtowych placach handlowych

w Proszowicach, na Rybitwach czy w Wolbromiu, 
a także ceny z Starego Kleparza w Krakowie. Stąd
ich znaczne rozpiętości.

Styczeń 2009
W styczniu ubiegłego roku można było usłyszeć 
następujące sygnały z rynku:
- tańsze jabłka krajowe…
- spadek ceny kapusty białej…
-spadek cen ziemniaków…
Cieszyć mogli się producenci pietruszki. Niewielkie 
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zbiory w kraju i w Europie sprawiły, że popyt stał
się wzmożony, a ceny tego warzywa pięły się w górę.
Na zainteresowanie nie narzekali też producenci marchwi, 
pod warunkiem, że mieli surowiec wysokiej jakości. 
Powodów do zadowolenia nie mieli producenci cebuli.

Złe czasy były dla producentów jabłek. Przemysłowe 
były trzykrotnie tańsze niż w roku ubiegłym, a i tak 
mało kto je kupował. Ceny jabłek deserowych również 
spadły.
Cieszyć mogli się natomiast producenci gruszek.

Luty 2009
 Wzrosły ceny skupu jabłek na eksport do poziomu 
0,68 zł/kg. W największym stopniu podrożały jabłka 
odmiany Gala o średnicy powyżej 70 mm – do 1,09 zł/
kg oraz Golden Delicicious o średnicy powyżej 70 mm- 
1,00 zł/kg.

Sytuacja producentów gruszek była w lutym ubiegłego 
roku lepsza niż sytuacja producentów jabłek.
Na rynku warzyw drożały pory. Ceny były dwukrotnie 
wyższe niż w 2008 r.
O kilka groszy zdrożała cebula.

Marzec 2009
 Marzec 2009 przyniósł pewną stabilizację na rynkach 
warzyw.

Kwiecień 2009
Dzięki kupcom ze Wschodu, wzrósł eksport jabłek.

Maj 2009
Wzrost podaży nowalijek spowodował spadki cen,
ale dla producentów pomidorów ceny wciąż były droższe 
niż w roku ubiegłym. A różnica była duża, bo ponad dwu 

złotowa.
Bardzo źle było na rynku kapusty białej, której cena 
spadła do zaledwie 0,18 groszy za kg, a wielu rolników
ze względu na niską cenę zdecydowało się nie powiększać 
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poniesionych już kosztów i nie sprzedali kapusty.
W maju pojawiły się pierwsze truskawki, niestety

ich cena malała z każdym dniem.
Drogie były tylko ziemniaki.

Czerwiec 2009
 Czerwiec na zielonym rynku, to pełnia sezonu 
truskawek. Choć w ubiegłym roku sytuacja dla 
plantatorów truskawek nie wyglądała najlepiej, to
z rozpoczęciem sezonu zakłady posiadały jeszcze zapasy 
mrożonych owoców z roku 2008, stąd nie spieszyły 
się z rozpoczęciem ich skupu. Te, które zdecydowały
się rozpocząć skup, przyjmowały truskawki
po dramatycznie niskich cenach, poniżej poziomu 
opłacalności (granica opłacalności produkcji to 2 zł/kg). 
W punktach skupu plantatorzy otrzymywali 1,50 zł/kg. 

Ubiegłoroczne zbiory truskawek wyniosły około 200 tys. 
ton.
 Inaczej było na rynku czereśni, gdzie podaż
nie nadążała za rosnącym popytem. Powodów
do narzekań nie mogli mieć również producenci malin, 
których ceny wynosiły od 4.- zł/kg.
Zmienne warunki atmosferyczne wpłynęły na spadek 
podaży warzyw. Ciągłe opady spowodowały trudności
w zbiorze młodych ziemniaków, których ceny raz malały 
a raz rosły. Większość krajowych warzyw była tańsza
niż w 2008 r. bądź utrzymywała podobne ceny.

Lipiec 2009
 Tak deszczowego czerwca i lipca nie było od wielu 
lat. Duża wilgotność powietrza i dobowe wahania 
temperatury sprzyjały rozwojowi chorób, a tym samym 
wpływały na niższą jakość owoców i warzyw. Wyższe 
niż w 2008 r. były ceny ogórków. Najprawdopodobniej 

było to spowodowane niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, które w znacznym stopniu ograniczyły 
ich podaż. Wyższe niż w 2008 r. były także ceny cebuli 
wczesnej obcinanej. Więcej niż w 2008 roku trzeba było 
zapłacić za porzeczki czarne. Dla producentów wiśni
i jabłek był to kolejny rok bardzo niskich cen.

Sierpień 2009
 Truskawki, wiśnie i jabłka. Uprawa tych owoców 
okazała się być w 2009 r. roku najbardziej nieopłacalna. 
Ceny w skupie nie pokrywały nakładów na produkcję.
Wśród warzyw korzystną cenę miały kalafi ory i ogórki. 

Bardzo dużym powodzeniem cieszył się czosnek, którego 
ceny wynosiły od 0,50-1,20 zł/szt.
Bardzo tanie były ziemniaki. Na ceną miała wpływ m.in. 
zła ich jakość. Deszczowy czerwiec i lipiec stwarzał 
doskonałe warunki do rozwoju chorób.
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Wrzesień 2009
 We wrześniu wraz ze wzrostem podaży warzyw 

zmniejszały się ich ceny. Nadal bardzo tanie były 
jabłka.

Październik 2009
 Nastroje sadowników w październiku nadal nie były 
najlepsze. Ceny jabłek były wciąż niskie, a eksport 

symboliczny. Powodów do zadowolenia nie mieli też 
producenci śliwek. Ich ceny były niższe niż w roku 
2008.

Listopad 2009
 W listopadzie wzrosła podaż warzyw korzeniowych, 
czego efektem był spadek ich cen. Staniała pietruszka, 
marchew. Wysokie ceny utrzymały kalafi ory i brokuły.
Ceny jabłek przemysłowych nadal były bardzo niskie
i zrównały się z równie niskimi zeszłorocznymi stawkami. 
Nie inaczej było z odmianami deserowymi. Ceny gruszek 
i śliwek utrzymywały się na jednakowym poziomie.

Grudzień 2009
Większość cen hurtowych była na poziomie grudnia 
2008. 

 Miniony rok dla większości producentów warzyw
i owoców nie był najlepszy. Wielu rolników ledwo 
wiązało koniec z końcem. Wielu do upraw musiało 
dopłacać. Cieszyć mogli się producenci nielicznych 
warzyw: czosnku, kalafi orów.
A jak będzie w tym roku? Czy pogoda będzie sprzyjająca, 
czy nie będzie klęski urodzaju? Zobaczymy za rok.

Opracowano na podstawie analiz miesięcznych MIR, oraz 
stron internetowych: www.minrol.gov.pl, www.agroabc.pl

Dorota Korepta-Kura
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Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt

 Przypominamy wszystkim rolnikom, którzy 
uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach
do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej
o obowiązującym od 1 lipca 2008 r. obowiązku 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. 
Rolnicy mają, zatem obowiązek zawarcia umowy 
ubezpieczenia do 30 czerwca 2010 roku z wybranym 
zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie 
dopłat.
 Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami 
ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków 
budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2010 r. 
umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka 
wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie,
tj. z:

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie, 

Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, 

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu

 Rolnicy, którzy nie spełnią obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia 
co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązani będą 
do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. 
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku 
kalendarzowym, stanowić będzie równowartość
w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. 
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz 
gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak 
stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik 
nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa 
zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem 
właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, 

-

-

-

w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia 
w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy 
ubezpieczenia. 
 Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników 
umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało 
wpływu na ubieganie się przez nich o płatności 
bezpośrednie. 
 Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw 
rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem 
posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez 
rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy 
wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia 
klęsk. 

Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich
 Rada Ministrów, w przyjętym 8 grudnia 2009r. 
rozporządzeniu dotyczącym dopłat z budżetu państwa 
do składek na ubezpieczenie upraw rolnych lub 
zwierząt gospodarskich, podjęła decyzję o 50% dopłacie
do składek.
 Dopłaty do składek obejmą umowy ubezpieczenia 
na uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukro-
wych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, 
obsunięcia się ziemi, lawiny, ujemnych skutków 
przezimowania, przymrozków wiosennych i suszy. 
 W przypadku produkcji zwierzęcej: bydła, koni, 
owiec, kóz, drobiu i świń dopłata dotyczy ubezpieczenia 
tych zwierząt od ryzyka szkód spowodowanych przez 
huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, uboju z konieczności
z powodu ww. zjawisk atmosferycznych. 
 Przewiduje się, że w 2010 r. ubezpieczeniami zostanie 
objęte 4,5 mln hektarów, a liczba ubezpieczonych 
zwierząt nie powinna przekroczyć 70 tys. sztuk.

Alicja Kostuś

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.
gov.pl.
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Podsumowanie współpracy z Francją

 Bilaterana współpraca zagraniczna pomiędzy 
Małopolska Izbą Rolniczą a Regionem Rhone – Alpes
we Francji została podjęta w 1998 r. na postawie pod-
pisanej konwencji partnerskiej z inicjatywy Nowosąde-
ckiej Izby Rolniczej. Memorandum podpisane przez 
obie strony wytyczyło  3 kierunki wzajemnej współpracy
w zakresie:

Szkoleń–rozwój rolnictwa.
Agroturystyki.
Hodowli i mleczarstwa w tym - zagadnienia  

identyfi kacji  rasy polskiej czerwonej oraz wprowadzenie 
rasy Tarentaise jako alternatywy dla polskiej czerwonej.
W trakcie trwającej blisko 12 lat współpracy odbyło 
się wiele obustronnych wyjazdów studyjnych, szkoleń 
i konferencji. Podsumowując dane liczbowe w ramach 
współpracy w zakresie produkcji mleka i hodowli bydła 
zrealizowano 15 tematycznych działań, w których 
uczestniczyło 25 specjalistów z Regionu Rhone Alpes  
oraz 279 osób ze strony Polski.
 Partnerzy francuscy uczestniczący w misji 
„mleczarskiej” mieli możliwość zapoznania się
z ogromnymi przemianami w tym sektorze, który 
najszybciej w rolnictwie dostosował się do wymogów 
UE. Odwiedzane przez ekspertów z Francji Spółdzielnie 
Mleczarskie w Małopolsce spełniają zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i technologicznym 
najwyższe standardy, produkując wyroby mleczarskie 
wysokiej jakości. Mimo, iż z roku na rok ubywa 
gospodarstw utrzymujących 1-2 krowy, produkcja mleka 
drastycznie nie spada, gdyż zwiększa się wydajność 
mleczna krów oraz następuje koncentracja produkcji
w gospodarstwach wyspecjalizowanych w tym kierunku 
użytkowania bydła. 
 Głównym celem wyjazdów hodowców bydła
z Małopolski do Francji było zapoznanie się z systemem 
hodowli bydła rasy Tarentaise w warunkach górskich 
oraz możliwościami produkcji z mleka od jednej rasy 
- określonego rodzaju sera. Wymiana doświadczeń 
oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem małych 
mleczarni, jakość mleka to przewodnie tematy , które 
towarzyszyły uczestniczącym w licznych wyjazdach 
grupom mleczarzy. W zakresie ras zachowawczych 
rolnicy mieli możliwość zapoznania się z francuskimi 
doświadczeniami dotyczącymi polityki hodowlanej 
bydła. Jak wiadomo we Francji produkcja mleka jest 
ściśle związana z produkcją sera, który posiada swój 
znak i jest identyfi kowany z danym regionem. Francuzi 
mocno akcentują, aby przenieść swoje sprawdzone 
doświadczenie i wykorzystać w Małopolsce takie 
powiązanie produktu i regionu z rasą bydła PC.
 W Południowej Małopolsce przeważają rodzinne 
gospodarstwa rolne utrzymujące 2-3 sztuki bydła rasy 
Polskiej Czerwonej, co stanowi około 50% pogłowia 

1.
2.
3.

tej rasy. Gospodarstwa te nie uczestniczą w programie 
rolnośrodowiskowym w pakiecie ochrona zasobów 
genetycznych zwierząt gdyż minimum do dotacji wynosi 
4 sztuki. 
 W Polsce dla rasy PC prowadzone są 2 programy 
hodowlane. Program doskonalenia rasy prowadzony 
przez PFHBiPM oraz drugi program ochrony zasobów 
genetycznych rodzimej rasy PC prowadzony przez 
Instytut Zootechniki w Krakowie. Wg danych Instytutu 
Zootechniki na koniec 2008 roku w kraju uczestniczyło 
ponad 1600 krów rasy polskiej czerwonej w  programie 
ochrony zasobów genetycznych i obserwujemy 
systematyczny wzrost ocenianych krów. W 2009 roku 
w programie tym uczestniczyło 247 stad z około 1800 
sztukami krów rasy polskiej czerwonej.
 W programie rolnośrodowiskowym na lata 2007-2013 
planowane docelowe liczebności lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich w tym bydło Polskie Czerwone wynosi
4 tys. sztuk. Zatem są jeszcze spore rezerwy dla stad 2-3 
krowich, w których znajduje się jeszcze ponad połowa 
populacji PC.
 W przedstawionym raporcie z pobytu delegacji
z Francji w Polsce w dniach 3-6 czerwiec 2009 r. strona 
francuska mocno podkreśla postęp jaki został dokonany 
w branży mleczarskiej natomiast wyraża obawy  odnoście 
utrzymania zasobów genetycznych bydła polskiego 
czerwonego oraz braku działań w celu identyfi kacji tej 
rasy z konkretnym wyrobem . 
 Na początku I kwartału 2010 roku z inicjatywy 
Małopolskiej Izby Rolniczej zostanie powołany Zespół 
Pilotujący program rewitalizacji rasy polskiej czerwonej. 
Uczestnicy powołanego zespołu będą reprezentowani 
przez instytucje odpowiedzialne za utrzymanie rasy 
polskiej czerwonej, czyli Polska Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka, Instytut Zootechniki 
w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, Krajowy 
Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego
z s.w Jodłowniku, Urząd Marszałkowski oraz Małopolska 
Izba Rolnicza, które już wstępnie na spotkaniu
w dniu 5 listopada 2009 roku wyraziły wolę współpracy 
partnerskiej w realizacji tego programu. 
 Liczymy, że grupa ekspertów zajmujących się gene-
tyką rasy PC będzie mocno lobbować na rzecz zachowania 
rasy PC i podejmie próby wypracowania identyfi kacji tej 
rasy z regionem i produktem, czyli produkt-rasa-teren.
 Przed polskimi hodowcami stoi trudne zadanie 
wymagające wspólnej politycznej woli uratowania tej 
rasy zarówno przez hodowców, samorząd i państwo 
oraz dużego nakładu środków fi nansowych. Należy 
opracować kompleksowy program działania oraz 
możliwości dodatkowego dofi nansowania. Ponadto 
należy wnioskować o złagodzenie rygorystycznych 
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przepisów, umożliwiających wprowadzenie do systemu 
dotacji stad 3 krowich.
Strona francuska zobowiązała się do dalszej współpracy 
w kolejnych latach w zakresie utrzymania w rasy polskiej 

czerwonej aby nie zniknęła z pejzażu Małopolskiego 
krajobrazu.

Alicja Kostuś

Współpraca z Francją w zakresie agroturystyki

 W dniu 9 października 1998 r. w Nowym Sączu 
zostało podpisane Memorandum o współpracy 
pomiędzy Sabaudzką Izbą Rolniczą a Nowosądecką 
Izbą Rolniczą. Program partnerstwa został opracowany
do trzech kierunków współpracy w tym dla agroturysty-
ki. Od 2000 roku podjętą współpracę kontynuuje 
Małopolska Izba Rolnicza. Region Rhone – Alpes 
jest regionem zrównoważonym, podobnym pod tym 
względem do Małopolski. Część obszaru jest górzysta. 
38% powierzchni to uprawy, 36% - lasy, a 50%
to strefa górzysta. Rolnictwo w Rhone – Alpes opiera
się na funkcjonowaniu 57 tysięcy gospodarstw o średniej 
wielkości ok. 27 ha. W tej liczbie ok. 5% gospodarstw 
zajmuje się uprawą ponad 100 ha a 60% poniżej
20 ha. Użytki rolne liczą 1 800 000 hektarów na których 
pracuje 85 000 rolników. Wszystkie gospodarstwa
w Rhone – Alpes dzielą się na dwie grupy: gospodarstw 
„profesjonalnych” uprawiających przeciętnie 45 ha
i gospodarstw, w których działalność rolna jest pracą 
dodatkową i w tym przypadku uprawy to ok. 8 ha. Rolnicy 
produkują 80 rodzajów serów – przemysł mleczarski
i hodowla bydła, 6500 gospodarstw prowadzi winnice
– 40 000 ha (40 marek win) . Zajmuje czołową pozycję
w zakresie produkcji moreli, malin, orzechów, kasztanów 
i porzeczek. Rolnictwo w Rhone – Alpes, który jest
4 regionem we Francji pod względem produkcji to przede 
wszystkim nie ilość, ale jakość i odpowiedź na konkre-
tne zapotrzebowania klientów – podkreślali francuscy 
eksperci dzieląc się swoimi doświadczeniami. Region 
Rhone - Alpes gości co roku 8 milionów turystów, posiada 
dostosowaną infrastrukturę: 2700 hoteli klasy turystycznej. 

Agroturystyka jest skupiona w 2 instytucjach  
Federacji Kwater we Francji „Gites de France”
oraz w sieci „Witamy w gospodarstwie 
rolnym” „Bienvenue a la ferme”. 
Celem rozwoju turystyki wiejskiej
w Sabaudii jest zachęcanie do pozostawania 
rolników na obszarach wiejskich, równowaga 
terytorialna i poprawa warunków życia poprzez 
pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodów 
rolniczych, wykorzystanie specyfi ki produkcji 
rolniczej, dziedzictwa, środowiska, krajobrazu 
wiejskiego oraz kultury regionu.
 W ramach współpracy w temacie agroturystyki 
w latach 1998-2009 zrealizowano 11 programów,
w których uczestniczyło 12 ekspertów
z regionu Rhone-Alpes i 161 uczestników 
z Małopolski. W skład delegacji ze strony 

Małopolski wchodzili przedstawiciele MIR oraz 
7 stowarzyszeń agroturystycznych działających
na terenie województwa małopolskiego: Stowarzyszenie 
Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”, 
Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich, Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Limanowskiego, Stowarzyszenie Gospodarstw 
Eko- i Agroturystycznych „Gazda”, Małopolskie 
Stowarzyszenie Promocji i Agroturystyki w Suchej 
Beskidzkiej, Małopolskie Stowarzyszenie Turystyki 
Wiejskiej „Gościnny Rożnów”, Góralskie Stowarzysze-
nie Agroturystyczne oraz przedstawiciele MODR, 
Uniwersytetu Rolniczego, samorządów gminnych, prasy 
i innych instytucji rolniczych. Ze strony francuskiej 
najczęściej gościli u nas eksperci: Pan Jean Paul 
Tournier - ekspert ds. agroturystyki przy Regionalnej 
Izbie Rolniczej, Dyrektor „Gîtes de France” oddział
w Sabaudii, Pani Cécile Curtet - doradca techniczny
ds. agroturystyki, animacja sieci i ferm pedagogicznych. 
Projekty zakładały francuską pomoc w kwestii badania 
potencjału turystycznego oraz szkolenie właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych. Wymiany pomiędzy 
obydwoma regionami dotyczyły min. organizacji 
agroturystyki w Sabaudii, potencjału turystycznego woj. 
nowosądeckiego, promocji i marketingu gospodarstw 
agroturystycznych we Francji, promocji regionu Rhone-
Alpes i jego oferty agroturystycznej w Małopolsce, 
strukturyzacji gospodarstw agroturystycznych 
we Francji. Według naszej opinii współpraca
w dziedzinie agroturystyki przyniosła największe efekty 
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i wiele propozycji ze strony francuskiej w okresie 
10 lat współpracy zostało wdrożonych i przyjętych
do codziennej praktyki. Każda z realizowanych wymian 
miała aspekt merytoryczny, uczestniczący w nich liderzy 
stowarzyszeń agroturystycznych zdobyte doświadczenia, 
spostrzeżenia i sugestie przekazywali członkom 
swoich organizacji. W omawianym okresie nastąpił 
dynamiczny wzrost gospodarstw agroturystycznych
od kilkudziesięciu w 1997 do prawie 2,5 tys. w roku
2008. W Małopolsce, w skutek działań podjętych 
przez samorządy liczba skategoryzowanych obiektów 
osiągnęła liczbę 263. Turyści mogą skorzystać
z coraz większej liczby skategoryzowanych obiektów 
agroturystycznych, które gwarantują odpowiednio 
wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane przez goś-
ci. Wiele tematów przewodnich, które były realizowane
w ramach wymian staje się tematem projektów wdraża-
nych w agroturystyce jak np. gospodarstwa pedagogiczne 
czy świadczenie usług dla osób niepełnosprawnych. 
Na rozwój tego sektora uzyskano również dotacje
ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006
w celu zróżnicowania działań i pozyskania alternaty-
wnych źródeł dochodów z których skorzystało 101 
gospodarstw. Podczas spotkania podsumowującego 
współpracę z Regionem Rhone – Alpes w dniu 10 

listopada 2009 r w Krakowie grono przedstawicieli 
stowarzyszeń agroturystycznych jednogłośnie 
przyznało, iż wizyty i szkolenia przeprowadzone 
przez ekspertów francuskich w naszym województwie
a także liczne wyjazdy liderów małopolskich do 
Francji wniosły wiele w rozwój agroturystyki w 
Małopolsce. Wytyczono również kierunki działań 
na przyszłość skupiając się na poszerzeniu oferty 
świadczonej przez gospodarstwa oraz specjalizację 
usług. Duże perspektywy upatruje się również w temacie  
możliwości powstawania gospodarstw pedagogicznych 
w Małopolsce. Interesującym wydaje się podjęcie
w roku 2010 tematów w zakresie identyfi kacji perspek-
tyw dla ferm pedagogicznych w Małopolsce (wizyta 
ekspertów z regionu Rhone-Alpes) oraz gospodarstw 
agroturystycznych specjalizujących się w zielarstwie 
(wyjazd szkoleniowy właścicieli tych gospodarstw
do Francji) a także dalszą kontynuację projektu „Rozwój 
obszarów wiejskich poprzez budowę infrastruktury 
turystycznej z wykorzystaniem funduszy europejskich.” 
Współpraca z Regionem Rhone –Alpes przyczynia
się do tego, że Małopolska staje się równorzędnym 
partnerem w świadczeniu usług agroturystycznych.

Lucyna Chęcińska 

Beskid Średni zaprasza

 Turyści dzisiejszych czasów to w większości 
mieszkańcy dużych i średnich miast. Agroturystyka, 
która umożliwia im wypoczynek bezpośrednio  
zagrodzie, połączony z obserwacją i uczestnictwem
w codziennych zajęciach jej stałych mieszkańców jest 
dla nich niezmierną atrakcją w porównaniu do miejsc
w których żyją i pracują. Dlatego też chętnie korzystają
z wypoczynku na wsi.
 Gospodarstwo agroturystyczne Pani Haliny Grubarek 
położone jest w Łętowi - malowniczej miejscowości
u podnóża Beskidu Średniego, który tworzą łagodne 
pasma oraz wzniesienia o płaskich szczytach
nie przekraczających 1000 m n.p.m. Przebiega tędy 
wiele szlaków turystyki pieszej, rowerowej oraz konnej. 
Miejscowość charakteryzuje cisza, spokój, czyste, 
świeże powietrze, dużo lasów i miejsc na odpoczynek
w zależności od preferencji. Miłośnicy wycieczek 
górskich mogą wybrać się m.in. na Babią Górę (1725 
m.n.p.m), Turbacz (1310 m.n.p.m), Luboń Wielki 
(1022 m.n.p.m). region ten jest idealny do wypoczynku 
rodzinnego oraz organizacji wycieczek krajoznawczych. 
Niedaleko gospodarstwa znajdują się miejscowości 
o niezwykłej zabytkowej zabudowie. Kalwaria 
Zebrzydowska w której można zwiedzić bazylikę
i klasztor położony na południe od miasta, u szczytu Góry 
Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice 

i kościoły - “Dróżki Kalwaryjskie” oraz Lanckorona 
w której niedaleko rynku, znajdują się ruiny zamku 
królewskiego. W ich skład wchodzą fragmenty ścian
i wież oraz zarys dawnej fosy. Zbudował go w XIV wieku 
w stylu gotyckim Kazimierz Wielki. Wiele jest również 
zabytków architektonicznych, które można zobaczyć 
wybierając się szlakiem architektury drewnianej. 
Prowadzi on również przez Łętownię, gdzie znajduje 
się kościół p.w. Świętych apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza, pochodzący z II połowy XVII wieku.
Gospodarstwo Pani Haliny Grubarek posiada certyfi kat 
gospodarstwa ekologicznego co sprawia, że gospodyni 
przyrządza wyśmienite posiłki ze zdrowych i świeżych 
produktów pochodzących z własnego gospodarstwa. 
Można skosztować mleko i sery, owoce i warzywa oraz 
prawdziwy swojski chleb
Właściciele gospodarstwa organizują wycieczki
do lasu, które kończą się wspólnym biesiadowaniem przy 
ognisku. Dla rodzin z dziećmi przygotowano miejsce
do wypoczynku oraz bezpieczny plac zabaw. Osoby, 
które lubią robótki ręczne mogą uczestniczyć w two-
rzeniu przepięknych serwet lub zakupić taka serwetę 
jako pamiątkę z urlopu. Zimą okolica zachwyca urokiem, 
szron na drzewach, wzniesienia pokryte grubą pokrywą 
śniegu to wszystko skłania do jazdy na nartach na wielu 
wyciągach znajdujących się w okolicy, do uczestnictwa 
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w kuligach i wielu innych atrakcjach.
W domu wydzielono pięć pokoi dostępnych
w lecie i w zimie. W pokojach tych przygotowane 
są miejsca dla 17 osób. Pokoje są dwu, trzy
i cztero osobowe. Do dyspozycji gości jest również 
aneks kuchenny z lodówką, kuchnią gazową oraz 
duża jadalnia. Pokoje te znajdują się na piętrze 
skąd można podziwiać widoki np. budząc się rano
i oglądać wschód słońca.

Prezentowane gospodarstwo:
Halina Grubarek

34-242 Łętownia 204
(018) 277-30-24

Adres e-mail: grubarek@grubarek.agro.pl
Jolanta Mocniak

Wyjazd studyjny do Francji

 Delegacja z Małopolski w dniach
05- 09.10.2009 uczestniczyła w Kongresie „ Wita-
my w gospodarstwie 2009” w ramach współpracy 
Małopolskie Izby Rolniczej z Regionem Rhone 
– Alpes. Delegację stanowili przedstawiciele 
MIR MODR, Uniwersytetu Rolniczego oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych 
i prasy. Obrady Kongresu odbywały się w samym 
centrum miasta Grenoble. Już na wejściu uwagę 
zwróciła bardzo duża liczba uczestników, szacowana 
na około 900- 1000 osób. Bardzo interesująca była 
również innowacyjna forma prowadzenia obrad,
na którą składał się układ prezydium sali
i zachowanie konferansjerów. Do tej formy debaty 
dostosowali się również prelegenci. Obrady 
Kongresu otworzyli przedstawiciele władz 
lokalnych regionu Rodan-Alpy, a jako drugi 
głos zabrał Minister Rolnictwa Francji. Kolejnym 
prelegentem był przedstawiciel nauki, Guillaume Erner- 
wykładowca socjologii na Uniwersytecie Kolumbia
i Sorbonie – Paris, a także na Uniwersytecie Studiów 
Politycznych w Paryżu. W swoim wykładzie skupił
się on na zagadnieniach związanych z wpływem kryzysu 
ekonomicznego na rozwój marki „Bienvenue a la ferme”. 
Zaznaczył, iż marka postrzegana jest często jako jedyna 
jakość np. moda na masło wiejskie, moda na ciasto
z czekoladą czy na koszyk warzyw dostarczony do domu 
klienta. Konsumenci francuscy uważają, że bardzo ważna 
jest marka, np. wodę mineralną wybierają najdroższą, 
ale też zwracają uwagę skąd pochodzi dany produkt. 
Jego zdaniem niezwykle istotne jest wypracowanie 
wizerunku marki oraz analiza klientów gdyż marka 
zrzesza klientów. W dalszej części wystąpienia prelegent 
wrócił do korzeni, przybliżając początki prac nad 
stworzeniem marki „ Bienvenue a la ferme” – „ Witamy 

w gospodarstwie”. Powstała ona w 1988 roku stworzona 
przez Izby Rolnicze, a w 1999 roku uznana w całej 
Francji. Obecnie zrzesza 6 tys. Rolników. Ale droga do 
jej powstania nie była łatwa. Zaczynaliśmy z 3 rolnikami, 
którzy przygotowywali potrawy regionalne z produktów 
z własnego gospodarstwa. W 1993 roku powstała oferta 
„Podwieczorek na fermie” a od 1999 roku działają 
fermy pedagogiczne. Zaprosiliśmy 500 dzieci na lekcje
na fermie. W  Paryżu zorganizowaliśmy dwie duże impre-
zy, aby wypromować markę „Witamy w gospodarstwie”. 
70% osób, które zrzesza marka sprzedaje własne produkty 
z fermy. Jeśli 1 osoba zrobi źle produkt to cała marka 
jest źle postrzegana, dlatego też są wytyczne techniczne,
do których musimy się dostosować. Wystąpienie 
Guillaume Erner’a zakończyło pierwszy dzień obrad 
Kongresu. W dalszej części Kongresu (tj. 06. 10), jako 
pierwszy głos zabrał Prezes Zgromadzenia Izb Rolniczych 
– Luc Guyau. W swoim wystąpieniu zaznaczył on,
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że rolnictwo potrzebuje instrumentów regulacji, 
potrzebne są rozwiązania na szczeblu europejskim.
We Francji zauważono, że dobre ziemie są przeznaczo-
ne pod budowę, wobec czego nasuwa się pytanie, kto 
będzie żywił społeczeństwo, jeśli tej ziemi rolnej będzie 
coraz mniej. Zapytał retorycznie, jaka będzie przyszłość 
znaków jakości produktów rolnych. Podkreślił,
że bardzo ważnym produktem dzisiejszego rolnictwa 
jest żywność ekologiczna. Jako dowód przytoczył 
fakt, że systematycznie zwiększa się ilość osób, które 
zamawiają koszyki ekologiczne, chociaż są one o 20-
30% droższe w porównaniu z produktami w marketach.
Po wygłoszeniu prelekcji Prezes odpowiedział
na szereg pytań z sali. W dalszej części rozpoczęła się 
dyskusja na temat aspektów marketingowych rozwoju 
marki „Bienvenue a la ferme”. Skupiono się głównie 
na jakości zakwaterowania oraz ogólnej ocenie 
produktów pochodzących z gospodarstwa. Moderatorami,
a zarazem ekspertami tej dyskusji byli Jean Pierre Carnet, 
kierownik krajowej grupy „Zakwaterowanie” oraz Jean 
Claude Gallant, kierujący grupą krajową „Produkty
z gospodarstwa”. W dalszej części zaproponowano pracę 
w dziesięcioosobowych grupach, której celem było 
wypracowanie koncepcji ożywienia marki „Witamy
w Gospodarstwie”. Popołudniowa część Kongresu miała 
charakter objazdowy – dokonano prezentacji działalności 
gospodarstw w terenie. Pracowity dzień zakończyła 
uroczysta Gala, której kulminacyjnym punktem było 
wręczenie nagród w konkursie „Namalowane Miasto”.
 W trzecim dniu kongresu, podsumowano prace 
warsztatowe, oraz dyskutowano na temat wizytowanych 
obiektów i gospodarstw. Finalnym punktem Kongresu 
było przyjęcie przez krajową ekipę „Bienvenue
a la ferme” Planu Działania 2010 – 2011. Po uroczystym 
podsumowaniu Kongres zakończył Bernard Artigue, 
Prezes „Bienvenue a la ferme”. Kolejny dzień naszego 
pobytu to wizyty w gospodarstwach oraz w siedzibie Parku 
Regionalnego Masywu Bauges w Chatelard. Pan Philip 
Jurand, który ukończył Uniwersytet Rolniczy, rozpoczął 
swoją działalność w 2000 roku zajmuje się sprzedażą 
bezpośrednią wyciągów z ziół, likierów syropów oraz 
wynajmuje 4 pokoje gościnne oznaczone znakiem 

Gites de France i Bienvenua a la Ferme. Pierwszą jego 
działalnością było wynajmowanie pokoi dla 9 osób a już 
w II roku działalności miał 400 wynajętych noclegów. 
Jego oferta to nocleg ze śniadaniem koszt 49 EURO
od osoby. Produkcja ziół zajmuje 4 tys. m2 a pozostałe 
zioła są zbierane w lesie - zna wszystkie ich właściwości. 
Przetwarza sam i sprzedaje bezpośrednio 30 gatunków 
ziół np. mietę, melisę, rozmaryn, tymianek, oregano 
oraz mieszanki ziołowych herbat. Na jego produktach 
jest logo Parku Masywu Bauges. Logo można używać 
wtedy kiedy sposób produkcji jest zgodny z wytycznymi
dla produktu z danego regionu. Analizy etniczno- 
botaniczne ziół wykonane zostały przez Park Masywu 
Bauges „Nasz sposób to sprzedaż bezpośrednia im bliżej 
konsumenta tym lepszy kontakt. Produkty sprzedajemy 
w sklepach regionalnych a także na wystawach 
promocyjnych. Konsument wówczas wie kto wykonał 
dany produkt od A do Z a poza tym jest to tani koszt 
sprzedaży. W tej chwili najtrudniej jest sprzedać dany 
produkt”. Od niedawna w gospopdarstwie prowadzona 
jest sprzedaż alkoholi, likierów ale raz w miesiącu daje 
producent sprawozdanie służbom celnym. Trzeba często 
robić degustacje i promocje, trwało to 8 lat aby klienci 
poznali jego produkty z gospodarstwa - mówi Philip 
Jurand. Jeżeli chodzi o obroty to ma 2 razy większe 
obroty na ziołach niż na wynajmowaniu pokoi. Duże 

koszty pośrednie produkcji produktów zielarskich
tj. butelki, etykiety, opakowania, podatki. Aby się 
zioła dobrze wysuszyły musi być szybkie suszenie 
i bez dostępu światła Dużo zbiera dzikich ziół
i suszenie tych kwiatów nie jest łatwe. W kwietniu 
dużo ziół jest zbieranych w górach. Nie zawsze 
bierze pod uwagę kalendarz księżycowy, gdyż 
może być wówczas deszczowo a nie powinno się 
zbierać mokrych ziół. Współpracuje z instytucjami 
na szczeblu krajowym i regionalnym. 

Lucyna Chęcińska
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Bezpieczne dzieciństwo na wsi

 Tajemnicą poliszynela jest, że rolnictwo, podobnie 
jak górnictwo czy budownictwo, to działy gospodarki 
niosące najwięcej zagrożeń dla pracujących w nich osób. 
Co roku wypadkom ulegają tysiące rolników – w tym 
niestety również dzieci.

 Dzieciństwo na wsi to nie to samo dzieciństwo, 
którego doświadczają dzieci z miasta.

 Na wsi dziecko od najmłodszych lat jest 
„pracownikiem” – im starsze, tym w szerszym zakresie. 
Któż z nas – spośród osób, które wychowywały się na 
wsi, w rodzinie rolniczej – nie pamięta jak zaczynał 
paść krowy, zbierać ziemniaki, pomagać przy żniwach?
Na wsi dziecko musi pomagać, bo tak nakazuje tradycja 
oraz kalendarz prac w gospodarstwie.

 Do czasu wstąpienia Polski do UE, ubezpieczenie 
rolnika w KRUS obejmowało również dzieci. Po roku 
2004, zgodnie z normami europejskimi, dziecko do 16 
roku życia, nie może pracować w gospodarstwie! Wiśta 
wio, łatwo powiedzieć. Wiemy doskonale, że tak nie jest. 
W ciągu roku wypadkom w gospodarstwach rolnych 
ulega około 1 500 dzieci – i są to niepełne dane, gdyż
po 2004 r. nikt nie prowadzi takiej ewidencji.

 Każdy wypadek – często tragiczny w skutkach 
niesie za sobą dramat dziecka i jego rodziny – tragedię 
na progu życia. Czy nie jest tragedią dla dziewczynki, 
laureatki konkursu skrzypcowego, utrata palców
w sadzarce do ziemniaków, czy nie jest tragedią strata 
dziecka zmiażdżonego na oczach rodziców w prasie?
Są to pytania retoryczne, a odpowiedzi zbyt oczywiste, 
żeby przejść nad nimi obojętnie. Za tymi wypadkami 
kryje się przede wszystkim głupota dorosłych. Brak 
elementarnej wiedzy i wyobraźni, łamanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do dzieci 
przebywających na terenie gospodarstwa jak i osób 
dorosłych.

 Czy można zmienić mentalność ludzi i sprawić aby 
zarówno dzieci jak i dorośli mieszkańcy wsi zaznawali 
mniej bólu i cierpienia? Sądzimy, że tak – stąd nasz pomysł 

na projekt szkoleniowy pt. „Bezpieczne dzieciństwo 
na wsi”, który realizujemy obecnie dzięki wsparciu
z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Chcemy 
przeszkolić prawie 6 tys. nauczycieli przedszkoli, szkół 
podstawowych gimnazjów i w zakresie podstawowych 
zasad bezpiecznego przebywania dzieci wiejskich
w gospodarstwach rolnych. Szkolenia przeprowadzą 
wysoko wykwalifi kowani inspektorzy PIP – OIP
w Krakowie oraz specjaliści ds. prewencji z OR KRUS
w Krakowie funkcjonujący na obszarze całej 
Małopolski. 

 Świadomie wybraliśmy tę grupę zawodową jako 
benefi cjentów szkoleń, ze względu na potencjał 
intelektualny i wpływ jaki mają nauczyciele
na kształtowanie postaw dzieci i rodziców. Zakładamy, 
że przeszkoleni nauczyciele wykorzystają nabytą 
wiedzę w codziennej praktyce dydaktycznej z dziećmi
i na spotkaniach z rodzicami. Szkolenia będą realizowane 
we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 
(167 gmin) w całym województwie małopolskim.
Dla uczniów przewidziane są trzy konkursy: plastyczny, 
literacki i wiedzy, rozstrzygane na trzech szczeblach: 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W sumie 
nagrodzonych zostanie 500 uczniów, a dla najbardziej 
aktywnych nauczycieli (po jednym z każdego powiatu) 
organizujemy tygodniowy, specjalistyczny wyjazd
do Francji. Celem nadrzędnym projektu jest ograniczenie 
ilości wypadków wśród dzieci na wsi. Ma on nie tylko 
wymiar moralny ale i ekonomiczny, o którym również 
trudno zapominać.

Henryk Dankowiakowski

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofi nansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
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Ustawa o Izbach - bubel prawny

zadań doradczych od administracji państwowej.
W Małopolsce nikt nam tego nie może zarzucić, że nie 
próbowaliśmy upodmiotowić doradztwa rolniczego. 
Jestem pewien, że konsekwencją przekazania doradztwa 
do Urzędów Marszałkowskich, będzie jego systematyczna 
likwidacja. Dla Izb byłaby to życiowa szansa. Niestety 
muszę zgodzić się z Ministrem Sawickim, że tę szansę 
straciliśmy. Nowelizacja ustawy o Izbach Rolniczych 
jest koniecznością, chociażby w zakresie zapisów
o działalności gospodarczej. Schizofreniczny zapis: 
Izby nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, 
lecz mogą czerpać dochody z usług świadczonych na 
rzecz swoich członków wymaga pilnego wyjaśnienia, 
i nie ze strony Ministerstwa Rolnictwa, które taką 
interpretację dało, nie wyjaśniając do końca problemu 
podatku dochodowego i podatku VAT ale ze strony 
Ministerstwa Finansów. Rozstrzygnięcie tej kwestii 
jest bardzo ważne, chociażby ze względu na spadające 
dochody Izby z odpisu od podatku rolngo. Chcąc 
utrzymać na minimalnym poziomie funkcjonowanie Izby 
w najbliższych latach musimy sięgnąć po płatne usługi. 
Brak precyzyjnej interpretacji zapisów ustawowych nie 
sprzyja racjonalnym decyzjom.

 13 lat funkcjonowania Izb to mało i dużo. To 13 lat 
prób nowelizacji ustawy o Izbach Rolniczych. Warto 
postawić odważne pytanie: czy Izby mają funkcjonować 
w oparciu o wadliwą ustawę czy należy dokonać jej 
nowelizacji dając konkretne zadania i uprawnienia? 
Odpowiedź powinni udzielić sami rolnicy. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi nasuwa się oczywiście pytanie, 
kto w zmieniającym się świecie z mocy prawa będzie ich 
wszystkich reprezentował. Zmęczonej polskiej wsi jest 
to często obojętne. Nie powinno być obojętne politykom, 
którzy biorą odpowiedzialność za strategiczne decyzje
w sprawie samowystarczalności żywieniowej Polski.

Henryk Dankowiakowski

 Jestem pod wrażeniem artykułu w „Tygodniku 
Rolniczym” nr 45/2009: Izby Rolnicze 13 lat później. 
Szczególnie bolesne są opinie Pana Romana Jagielińkiego 
i Pana Leszka Korzeniowskiego. Trudno byłoby się nie 
zgodzić z przytoczonymi opiniami, gdyby nie jedno,
ale – Ustawa o Izbach Rolniczych. Od 13 lat wskazujemy 
w ustawie liczne błędy i niedomówienia, które zamiast 
Izbom Rolniczym pomagać – przeszkadzają, chociażby 
defi nicja członka Izby Rolniczej, która nabiera 
szczególnego znaczenia przy tworzeniu list wyborczych 
(żona, współwłasność, cudzoziemiec). Dzięki dość 
nieoczekiwanej zmianie w ustawie o podatku rolnym, 
członkami Izb Rolniczych stali się właściciele kilku 
arowych „gospodarstw”. Dzięki tym zabiegom wszyscy 
posiadający niewielkie powierzchnie ziemi, płacą 
mniejszy podatek rolny, a nie jak powinni podatek od 
nieruchomości. Konsekwencją tej interpretacji podatku 
rolnego jest w woj. małopolskim, w królewskim mieście 
Kraków prawie 100 tys. rolników, w którym notabene 
nie wybrano żadnego delegata do Izby. Jaki to ma wpływ 
na ogólną frekwencje i dane statystyczne, nie trzeba 
udowadniać.

 W ustawie można przytoczyć wiele ogólnikowych 
zapisów, z których nic nie wynika. W swojej 13-letniej 
pracy w Izbie, nie spotkałem się ani raz z prośbą ze strony 
samorządu gminnego, wojewódzkiego, o opiniowanie 
aktów prawnych dotyczących rolnictwa. Pomimo 
licznych interwencji z naszej strony, że takie prawo nam 
przysługuje. Zarzuca nam się, że chcemy się uwłaszczać 
na majątku państwowym, a dlaczego nie? Przez lata 
obowiązkowych dostaw płaciliśmy dostatecznie dużo, 
aby w okresie transformacji rolnik z uwłaszczenia mógł 
korzystać. Przejmując majątek np. ODR-u, czy Izba 
przejmuje go pod potrzeby konkretnego człowieka, 
czy dla wszystkich członków? Pytanie jest oczywiście 
retoryczne i szkoda wielka, że ODR nie został przekazany 
Izbie. Od 1997 roku występowaliśmy o przekazanie 

Nabici w butelkę

w tym stowarzyszeniu produkują wina w oparciu 
o swoje plantacje winogron, które nie są duże - mają
od 5 arów do 1 hektara.

 Ideą, która przyświecała organizacji Stowarzyszenia 
była chęć uatrakcyjnienia pobytu gości w gospodar-
stwach agroturystycznych. Chcieliśmy, aby atrakcją 
dla gości było wino produkowane w gospodarstwie 

 Od wielu lat jesteśmy emocjonalnie związani 
z organizowanym z inicjatywy Izby Rolniczej
i pionierów małopolskiego winiarstwa Stowarzyszeniem 
Małopolskiego Forum Winnego.

 Pomagaliśmy w organizacji, w tworzeniu dokumen-
tów, w rejestracji oraz w nawiązaniu kontaktów z par-
tnerami zagranicznymi. Producenci win zrzeszeni
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Małe jest piękne

 Przysłowiowe stwierdzenie małe jest piękne, nijak 
nie przystaje do małych gospodarstw rolnych. Wszelkie 
wyliczenia ekonomiczne uzmysławiają, że gdyby 
nie środki fi nansowe z poza działalności rolniczej, 
gospodarstwa te przestałyby egzystować. Dwa lata 
temu zwróciliśmy uwagę Ministerstwu Rolnictwa
na problem funkcjonowania małych gospodarstw 
rolnych. Efektem tego była konferencja w Krakowie
w 2008 r. gdzie przedstawiciel Ministerstwa przedstawił 
fi nansowe propozycje dla małych gospodarstw pro-
dukujących owce i bydło, następnie Ministerstwo 
Rolnictwa zorganizowało seminarium na ten temat,
a niedawno bo w październiku ŚIR kontynuując tematykę 
drobnych gospodarstw podjętych przez Małopolską Izbę 
Rolniczą zorganizowało konferencje poświeconą temu 
problemowi. To, że Izby z południowo - wschodniej 
Polski próbują określić przyszłość tych gospodarstw
to nie jest dziwne bo przecież tutaj tych gospodarstw jest 

najwięcej.
 Gospodarstwa rolne w Małopolsce zawsze były 
gwarantem bezpieczeństwa dla dwu - zawodowców tak 
jest do dzisiaj. Żadne programy ,,renty strukturalne’’, 
,,młody rolnik’’ nie rozwiązują chociaż części problemu 
restrukturyzacji gospodarstw a przecież taki był ich cel: 
wysłać na wcześniejszą emeryturę rolników w podeszłym 
wieku i dać szansę młodym aby mogli gospodarować
na swoim w sposób nowoczesny zgodny z duchem 
czasu. Efektem działań ,,rent strukturalnych” i ,,młodego 
rolnika” jest pozorne dzielenie gospodarstw dużych na 
mniejsze dla każdego dziecka w rodzinie, aby można 
było upiec dwie pieczenie ,,rentę” i „młodego rolnika”. 
Nowa wersja rent strukturalnych jeszcze bardziej 
utrudnia restrukturyzacje małych gospodarstw, gdyż 
będzie dotyczyła gospodarstw od 3 ha. Przy założeniu, 
że młody rolnik otrzyma pomoc gdy powierzchnia jego 
gospodarstwa uzyska co najmniej 9,5 ha. Uzyskujemy 

agroturystycznym. Dywersyfi kowalibyśmy w ten sposób 
dochód gospodarstwa rolniczego czyniąc zarazem
z możliwości wypicia wina pochodzącego z własnej 
winnicy znaczną atrakcję. Niczego nowego w tym 
względzie nie odkrywamy, bo tak się dzieje od lat
w gospodarstwach agroturystycznych w Unii Europej-
skiej. Pamiętamy czasy głębokiego socjalizmu, kiedy 
rolnik mógł wyprodukować 200 litrów na swoje potrzeby, 
obecna ustawa winiarska pozwala wyprodukować 
1000 hl wina z możliwością wprowadzenia do obrotu. 
I tu zaczyna się problem - nie pierwszy i nie ostatni
w prawodawstwie polskim. Rozbieżności między ustawą 
winiarską stworzoną przez Ministerstwo Rolnictwa
a procedurami fi skalnymi, za którymi stoi Ministerstwo 
Finansów, są olbrzymie. Efekt taki, że w Agencji Rynku 
Rolnego zarejestrowanych jest 35 hektarów winnic, które 
mogą produkować wino do obrotu i większość z nich 
wycofuje się z tego przywileju. Żaden z producentów 
win będący zarazem właścicielem gospodarstwa 
agroturystycznego nie chce narażać się na szykany
i kontrole dziesiątek inspekcji, które kontrolowałyby 
proces produkcji i wprowadzenia win do obrotu. 
Tym bardziej, że przepisy w zakresie produkcji wina
nie są zrozumiałe np. dla służb sanitarnych, które 
wymagają, aby grona przed tłoczeniem były myte, co jest 
absurdem z punktu widzenia produkcji wina. Następnym 
problemem zgłaszanym przez producentów win
jest konieczność powtórnej legalizacji, np. zbiorników 
przeznaczonych na moszcz zakupionych w Unii 
Europejskiej, przez polskie służby. Znamy przykład, 
kiedy za zakupiony zbiornik za 6 tys euro polskie służby 
zażądały za normalizacje 5 tys zł. Nierozwiązanym 
problemem jest również wykaz środków ochrony roślin 

zaakceptowany przez polskie instytuty, które mogą być 
stosowane w ochronie winorośli. 
 Te przykłady dobitnie świadczą, że przed polskim 
winiarstwem (nasz kraj uznany jest przez Unię Europejską 
za producenta wina klasy A) jeszcze daleka droga.

 Na początku sierpnia w ramach współpracy 
z regionem Rhone-Alpes szkoliliśmy członków 
Stowarzyszenia MFW w zakresie organizacji produkcji, 
marketingu, technologii, uprawy winorośli i produkcji 
wina. Doświadczenia, jakie przekazują nam eksperci
z Francji są dla nas szczególnie ważne w zakresie struk-
tury organizacji produkcji wina, marketingu i przepisów 
fi skalnych. Problemy, o których mówiliśmy wcześniej 
są im obce. Jako samorząd zawodowy powinniśmy 
pomóc rolnikom posiadającym winnice i produkującym 
wina w zakresie stworzenia organizacji ogólnopolskiej, 
która mogłaby adaptować przepisy unijne i najlepsze 
rozwiązania z tradycyjnych krajów winiarskich na nasz 
grunt.

 Eksperci podkreślali uciążliwość przepisów unijnych 
i krajowych (francuskich) w ramach prowadzenia 
dokumentacji oraz kontroli państwa na każdym etapie 
produkcji w zakresie posiadanych kwot produkcyjnych. 
Jeden z ekspertów posiadający 80 hektarów winnicy 
stwierdził, że na 10 osób zatrudnionych w winnicy 4 
osoby zajmują się dokumentami. Myślę, że nie o takie 
rozwiązania w polskim prawodawstwie nam chodzi. 
Minimalna powierzchnia winnicy pozwalająca na 
utrzymanie rodziny to 20 hektarów. 

Henryk Dankowiakowski
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to w łatwiejszy sposób gdyż na to gospodarstwo będzie 
się składało 3 gospodarstwa przechodzące na rentę. Ale 
to tylko teoria. Funkcjonowanie dopłat obszarowych 
coraz częściej jest głównym dochodem małych 
gospodarstw rolnych i zdecydowanie przewyższają 
one wartość produkcji rolnej. Gdy dodamy do tego 
wzrastającą ilość nieużytków zmieniających krajobraz 
wsi z krajobrazu rolniczego na krajobraz leśny oraz 
to, że wielu rolników traktuje swoje grunty jako 
użytek zielony jednokośny stwarza poważny problem 
zagrażający samowystarczalności żywieniowej w kraju. 
Podstawowe pytanie w jaki sposób zachęcić właścicieli 
gospodarstw rolnych, którzy produkcję rolną traktują 
jako dopust Boży do sprzedaży a przede wszystkim 
do przekazania w dzierżawę tym, którzy by tą ziemię 
wykorzystali lepiej. Ziemia stała się towarem bardzo 
drogim, źródłem kumulacji kapitału i spowodowanie 
zwiększenia przepływu ziemi miedzy rolnikami będzie 

bardzo trudne. 
 Problem małych gospodarstw rolnych to problem 
polityczny, gdzie każdy właściciel jest bardzo ważny przy 
wyborach. Problem społeczny gdyż nie rozwiązuje on
w sposób klarowny przyszłości wielu mieszkańców wsi 
oraz ekonomiczny gdyż nie gwarantuje on odpowiedniego 
poziomu życia oczekiwanego przez mieszkańców wsi. 
 Deklarowana pomoc Ministerstwa Rolnictwa
dla małych stad owiec oraz małych stad bydła mlecznego 
w regionie Małopolski jest pozytywnym rozwiązaniem, 
którego właściciele małych gospodarstw oczekują. Obok 
programów rolnośrodowiskowych w tym zachowania ras 
zachowawczych w Małopolsce przede wszystkim bydło 
polskie czerwone, owce - wrzosówka i świniarka daje 
szanse na to, aby polskie góry nie zarosły zbyt szybko 
lasem i krzewami. 

Henryk Dankowiakowski

Aktualności

Aktualności

Krajowa Spółka Cukrowa jest największym 
producentem cukru w Polsce i ósmym co do wielkości 
w Europie. Posiada ona blisko 40 procentowy udział
w rynku krajowym i 4 procentowy udział w rynku całej 
UE. Tymczasem na światowych giełdach cukier jest 
najdroższy od kilkudziesięciu lat. Na naszym rynku 
brakuje 200 tys. ton cukru, dlatego zmuszeni będziemy go 
importować, głównie z krajów UE. Komisja Europejska 
zezwala nam na wyprodukowanie w sezonie 2009/2010 
1 mln 405 tys. ton cukru a zapotrzebowanie szacuje
się na 1,6 mln ton. Nasuwa się zatem pytanie czy utrzyma 
się dotychczasowa cena cukru i czy kampaniata nie 
przysłuży się do wyniszczenia polskich plantatorów.

W tym roku rolnicy będą mogli uzyskać dodatkowe 
dopłaty do upraw strączkowych, które wyniosą 60 
euro, ale tylko przy założeniu, że powierzchnia upraw 
wyniesie 180 000 ha. Rośliny te muszą być uprawiane 
w plonie głównym, jednakże program ten nie obejmuje 
działek, które w 2010 r. zgłoszone są do płatności 
rolnośrodowiskowej.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markowi 
Sawickiemu opinię na temat rozdysponowania wsparcia 
do producentów mleka ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Komisji (UE). Polska otrzymała
do wykorzystania kwotę 20.211.209,- euro. Środki
te należy wypłacić producentom mleka do 30 czerwca 
2010 roku. Zdaniem KRIR środki przeznaczone
na pomoc polskim producentom mleka mogą okazać
się nie wystarczające do istniejących potrzeb.

Sytuacja na rynku zbóż jest nie zadawalająca. 

1.

2.

3.

4.

Tracą pojedynczy rolnicy a także grupy producenckie. 
Rolnicy są zaniepokojeni brakiem interwencji ze strony 
rządu. Również wiele zastrzeżeń budzi polityka Unii 
Europejskiej, która ustaliła minimalny poziom skupu
na 101 euro a to nie pokrywa nawet kosztów produkcji

Od roku 2010 rolnicy, którzy spełniają warunki 
do otrzymania jednolitej płatności obszarowej mogą 
skorzystać z dodatkowych dopłat do krów i owiec.
 Do otrzymania wsparcia będzie uprawniony rolnik, 
który w przypadku bydła:

posiada krowy na terenie województw: lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i śląskiego,

stado musi wynosić nie więcej niż 10 sztuk krów,
wiek krowy co najmniej 36 miesięcy.

Wysokość wsparcia 142,5 euro/sztukę.
Hodowcy owiec płatność będzie przysługiwała
dla owiec - „owca domowa” jeżeli:

posiada stado owiec na terenie województw: 
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego,

posiada stado liczące 10 sztuk matek owczych,
wiek zwierzęcia powyżej 18 miesięcy

Stawka dopłat do jednej sztuki wyniesie ok. 30 euro
Ceny skupu mleka na rynku krajowym od września 

zaczęły niwelować tendencje spadkowe. ARR 
przewiduje możliwość utrzymania krajowych cen mleka 
i jego  przetworów w 2010 r. na poziomie wyższym niż
w 2009 r., głównie z powodu niższej niż zakładano 
produkcji mleka na świecie i mniejszej od zapotrzebowania 
podaży na unijnym rynku wewnętrznym. Przewidziana 
cena mleka w skupie w marcu 2010 r. ma wynosić 96-
101 zł/hl, natomiast w czerwcu 2010 r. 92-98 zł/hl.

5.

-

-
-

-

-
-

6.
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Benefi cjenci składając wniosek o wsparcie fi nansowe 
jednocześnie mogą starać się o zaliczkę na realizację 
projektów w ramach unijnych programów pomocowych 
dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Zaliczka może 
wynieść do 20 % przyznanej pomocy, programów 
realizowanych do 2012 r. Wyjątek stanowią lata 2009
i 2010 r, w których zaliczka wyniesie 50 %.

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska Nr 01/02/2010

Szkody łowieckie – planowane zmiany
 Rolnicy będą zadowoleni z informacji, że Minister 
Środowiska planuje zmiany rozporządzenia z dnia 15 
lipca 2002 r. w sprawie postępowania przy szacowaniu 
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach 
i płodach rolnych, ponieważ mają one wprowadzić 
rozwiązanie korzystne dla nich. Mają się one odnosić
m.in. do terminów powiadomienia o szkodzie. Mianowi-
cie właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystapiła 
szkoda, zgłasza wystąpienie szkody w terminie 3 dni
od dnia jej stwierdzenia, a nie jak dotychczas w ciągu
7 dni od jej wystąpienia. Poza tym dzierżawaca lub zarząd-
ca obwodu łowieckiego ma zawiadamiać poszkodowa-
nego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania 
szkody nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem,
a za porozumieniem stron – w terminie krótszym.
 Projekt zmiany okresla także, że ostatecznego 
szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania 
ma dokonywać się najpóźniej na dzień przed sprzętem 
uszkodzonej lub zniszczonej uprawy, a w przypadku 
uszkodzonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia szkody. O terminie planowanego sprzętu 
uszkodzonych upraw poszkodowany będzie obowiązany 
powiadomić szacującego w formie pisemnej, w terminie 
7 dni przed zamierzonym sprzętem.

7.  Kwestię przekazywania zobowiązań podjętych 
w ramach działania „Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych” należy rozpatrywać w oparciu
o zasadę mówiącą, iż prawa i obowiązki nabyte w drodze 
decyzji administracyjnej są niezbywalne. Wynika to
z faktu, iż prawo do ubiegania się o przyznanie płatności 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 
fi nansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych 
objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. Nr 286, poz. 2870, z późn. zm.) jest prawem
o charakterze osobistym i należy uznać, że jako takie 
nic jest zbywalne i nie podlega dziedziczeniu, nie ma 
także charakteru cywilnoprawnego. Jedynie w sytuacji,
w której przepisy prawa wskazują specjalne upoważnie-
nie do przenoszenia zobowiązań wynikających
z działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” 
możliwe jest przejmowanie praw nadanych poprzedniemu 
właścicielowi gospodarstwa.
 Uwzględniając tego rodzaju sytuacje, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania mające na 
celu zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 
fi nansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych 
objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Wskutek 
prowadzonych prac możliwe będzie przeniesienie na 
jednego ze spadkobierców praw i zobowiązań podjętych 
przez zmarłego benefi cjenta.
 Możliwość złożenia wniosku o wstąpienie w prawa 
wynikające z działania „Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych” związana będzie z sytuacjami,
w których zdarzenie prawne miało miejsce przed, jak 
również po wejściu w życie przedmiotowej zmiany
do rozporządzenia.

Barbara Czapla

Prezentacja grupy z Książa Wielkiego

Wywiad z Panem Lucjanem Gołąb
Prezesem Grupy Producentów Trzody Chlewnej 
,,SAM” w Książu Wielkim

Co spowodowało, że została założona grupa 
producencka?

 Powodem powstania grupy była pogarszająca
się koniunktura w rolnictwie, spadające ceny, brak zbytu, 
długie terminy płatności wyższe wymagania jakościowe 
rynku jak również przekonanie założycieli iż działanie 
zespołowe może być jedną z dróg poprawy sytuacji 
dochodowej ich gospodarstw.  

Kiedy została zarejestrowana Grupa Producentów 
Trzody Chlewnej?

 Spółdzielcza Agencja Marketingowa ,,SAM„
w Książu Wielkim została założona w maju 1995 r. przez 
24 producentów żywca wieprzowego obecnie grupa 
liczy 43 producentów z gmin: Książ Wielki, Miechów, 
Kozłów, Charsznica, Gołcza. Zarejestrowana została
w Sądzie Gospodarczym w Kielcach dnia 20.02.1996r. 
i przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego 
dnia 13.12.2002 r. Głównymi inicjatorami byli rolnicy 
(członkowie spółdzielni) pracownicy ówczesnego 
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach oraz lekarz weterynarii.

 Łączna powierzchnia zrzeszonych gospodarstw 
to ponad 1000 ha użytków rolnych w przeważającej 
większości to grunty rolne wykorzystywane pod uprawę 
zbóż paszowych przeznaczonych do sporządzania 
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mieszanek dla trzody chlewnej. 

Wyniki ekonomiczne

 Spółdzielnia posiada w Książu Wielkim 
działkę o powierzchni 0,13 ha gdzie 
znajduje się budynek zakupiony w 2000 
roku mieści się w nim biuro i magazyn
na środki do produkcji, w  które Spółdzielnia 
zaopatruje swoich członków i rolników 
niezrzeszonych.

 Od czasu założenia Spółdzielni zakupiła 
ona i rozprowadziła wśród swoich członków 
ponad 2000 sztuk loszek hodowlanych, 
co poprawiło mięsność wyhodowanych 
tuczników. 

 Spółdzielcza Agencja Marketingo-
wa ,,SAM’’ w Książu Wielkim posiada 
także 30 akcji w ,,Euroubojni” Sp. z o.o.
w Jędrzejowie. 

 Po rejestracji w Rejestrze Woje-
wody, Spółdzielnia złożyła stosowną 
dokumentację co uprawniło ją 
do zwrotu środków fi nansowych 
zapewnionych jej w ,,Ustawie
o grupach producentów rolnych” z dnia
15  września 2000  r., które są przezna-
czone na działalność administracyjną
i rozwój grupy w dalszych latach. Przez
pięć lat spółdzielnia otrzymała zwrot 
poniesionych kosztów.  

 W 2003 roku na potrzeby członków Spółdzielni 
został sporządzony plan przedsięwzięcia inwestycyjnego 
z linii ,,GP” na zakup loszek hodowlanych. Celem jego 
było pozyskanie środków fi nansowych na wymianę stada 
podstawowego poprzez zakup ponad 80 sztuk loszek 
hodowlanych o wysokich parametrach genetycznych, 
poprawa mięsności i ujednolicenie materiału, którym 
są tuczniki. Dzięki wymianie stada podstawowego było 
możliwe opracowanie wspólnego jednolitego programu 
żywienia trzody chlewnej.

 Dużym sukcesem spółdzielni jest dostosowanie 
punktu skupu żywca mieszczącego się koło budynku 
spółdzielni do wymagań unijnych, dzięki czemu możliwa 
jest sprzedaż trzody nie tylko w kraju, ale również poza 
jego granicami.

Jaka jest produkcja i jaka sprzedaż roczna ?

 Roczna produkcja Spółdzielni wynosi ponad 10.000 
sztuk tuczników o mięsności mieszanej 55 – 60 %
i 3000 sztuk prosiąt. Od momentu zarejestrowania grupy
w rejestrze wojewody jest ona systematycznie zwiększana 

ponad 75% produkcji zostało sprzedane poprzez grupę
na podstawie umów i deklaracji członkowskich,
a na dzień dzisiejszy wynosi ponad 90 %. Sprzedaż 
prowadzona jest do kilku stałych odbiorców znajdujących
się na terenie województwa małopolskiego. 

Jakie spółdzielnia świadczy usługi? 

- produkcja i pośrednictwo w sprzedaży żywca 
wieprzowego od członków Spółdzielni i rolników 
niezrzeszonych,
- sprzedaż pasz treściwych komponentów paszowych, 
środków witaminowo – mineralnych i innych środków 
do produkcji zwierzęcej, 
- organizacja szkoleń seminariów i wyjazdów 
szkoleniowych, 
- zaopatrywanie rolników w loszki i knurki hodowlane 
o wysokich parametrach genetycznych oraz nasienie do 
inseminacji wybranych ras knurów, 
- fachowe doradztwo handlowe i praktyczne porady.

Rozmawiała:
Katarzyna Węgiel
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Technologia efektywnych mikroorganizmów
w rolnictwie

 EM - Efektywne Mikroorganizmy to niezwykła 
kompozycja mikroorganiczna złożona między 
innymi z kultur bakterii kwasu mlekowego, bakterii 
fototropicznych oraz drożdży. Fenomen EM polega
na współpracy mikroorganizmów różniących się 
sposobem odżywiania. Umiejętnie i systematycznie 
wprowadzane do środowiska inicjują i prowadzą proces 
jego regeneracji. 
 Technologię wykorzystującą dobroczynny wpływ 
EM na środowisko opracował profesor Teruo Higa
z Okinawy ponad 20 lat temu i od tamtej pory metoda
ta ciągle się rozwija, znajdując wciąż nowe zastosowania
w rolnictwie, hodowli, recyklingu odpadów oraz w do-
mach i ogrodach. W  dwóch poprzednich numerach została 
omówiona Technologia Efektywnych Mikroorganizmów 
w uprawach polowych oraz korzyści jakie przynosi 
rolnictwu współpraca z najmniejszymi formami życia. 
Dzisiaj kilka słów na temat zastosowania preparatów 
z rodziny EM w produkcji zwierzęcej. Efektywne 
Mikroorganizmy można stosować w kilku wariantach: 
jako probiotyczny dodatek do wody pitnej (Probiotyk-
EM) i paszy (EM-Bokashi), jako dodatek do wody 
służącej do mycia urządzeń i pomieszczeń hodowlanych, 
jako substancja używana do przerobu odpadów i ścieków 
oraz  jako substancja stosowana do produkcji nawozów 
naturalnych wysokiej jakości. Najlepsze wyniki 
osiąga się stosując równocześnie wszystkie te metody, 
chociaż korzystne zmiany można zaobserwować już 
w pojedynczym zastosowaniu.  Zazwyczaj stosowanie 
Technologii EM rozpoczyna się od ograniczenia emisji 
odoru. W tym celu wykonuje się opryski lub zamgławianie 
obiektów inwentarskich 10% roztworem EM Probiotyk 
lub EM-NA. Efektywne Mikroorganizmy działają
na zasadzie wyłapywania z powietrza cząsteczek amo-
niaku i siarkowodoru, gdyż azot i siarka są im potrzebne 
do budowy własnych struktur. Jednocześnie, zasiedlając 
środowisko ograniczają rozwój patogenów. Zaszczepiony 
w ten sposób obornik, gnojówka czy gnojowica ulegają 
procesowi fermentacji i przetwarzane są przez EM-y
w wysokowartościowy i łatwo przyswajalny przez rośliny 
nawóz.  Ogromne ilości mikroorganizmów wędrują wraz 
z nawozem na pole rozpoczynając proces regeneracji 
środowiska glebowego.

 Kolejnym etapem stosowania EM w produkcji 
zwierzęcej jest włączenie probiotyku do systemu 
żywienia. Bakterie kwasu mlekowego zawarte w EM 
probiotyk szybko zasiedlają przewód pokarmowy 
tworząc tak zwany efekt „zajętego miejsca” w stosunku 
do bakterii chorobotwórczych; inaczej mówiąc wszystkie 
mikroby jedzą z jednego stołu lecz tych dobrych jest 
kilka(set) razy więcej przez co bakterie niekorzystne 
stają się zdecydowaną mniejszością. Zastosowanie
EM-Probiotyk w paszy i wodzie zapewnia więc 
równowagę mikrofl ory w układzie pokarmowym 
zwierząt. Podnosi jednocześnie wydajność wchłaniania 
jelitowego substancji odżywczych, przez co ogranicza 
zużycie paszy oraz obniża emisję przykrego zapachu 
gnojowicy. Stosowanie probiotyku  poprawia ogólnie 
zdrowotność zwierząt poprzez wzrost naturalnej 
odporności oraz zmniejszenie stresu wynikającego
z przebywania w nieprzyjemnych zapachach.

 EM-Probiotyk używa się również do zakiszania 
pasz. Kiszonka otrzymana przy udziale EM utrzymuje 
pełną wartość przez cały okres składowania.
Nie następuje wtórne zakiszanie, a duże ilości bakterii 
kwasu mlekowego gwarantują dobrą strawność i pełne 
wykorzystanie w dawce pokarmowej.

 Ze względu na przemianę struktury fl ory bakteryjnej 
w układzie pokarmowym zwierząt nie należy oczekiwać 
natychmiastowych wyników. Pierwsze pozytywne zmia-
ny będą miały miejsce po 1-2 miesiącach systematyczne-
go stosowania preparatu. Cierpliwość użytkownika
jest warta podkreślenia, ponieważ EM jest substancją 
biologiczną i jego działanie  rozciąga się w czasie. EM-y 
działają efektywnie chociaż nie od razu efektownie .

 Bądźmy nowocześni  i korzystajmy z potencjału jaki 
posiada natura!

 Wszystkie preparaty z Rodziny EM są produkowane 
przez Firmę Greenland z siedzibą w Trzciankach.

Więcej informacji: Doradca i Dystrybutor Technologii 
EM Elżbieta Duran Tel: 12 388 70 39, 603 776 221.
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Płatności bezpośrednie 2010

Płatność do krów i owiec
Od bieżącego roku rolnicy będą mogli ubiegać się
o nowa płatność do krów i owiec. Płatność do krów będzie 
przysługiwać rolnikom z województwa: lubelskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego
i śląskiego. Płatność do owiec przysługuje rolnikom 
z województwa: podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W obu 
przypadkach zwierzęta muszą być zarejestrowane
w siedzibach stad a także być odpowiednio oznakowane 
i wpisane do IRZ. 

O płatność może się starać rolnik, który:

 Jak co roku zostały wprowadzone zmiany we wniosku.  
Od roku 2010 na jednym formularzu wniosku rolnicy 
mogą ubiegać się o przyznanie płatności w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy fi nansowej 
z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach 
górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW), płatności z tytułu 
realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności 
rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013). 
W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności

z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt lub o przyznanie 
płatności rolnośrodowiskowej należy dodatkowo 
wypełnić część szczegółową wniosku.
 Przed złożeniem wniosku w ARiMR należy 
obowiązkowo zweryfi kować poprawność danych 
zawartych we wstępnie wypełnionym wniosku. Brak 
zgodności danych zawartych we wniosku o przyznanie 
płatności na 2010 rok ze stanem faktycznym może 
skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową 
ich przyznania.

w dniu 31 maja 2010 r. posiada nie więcej niż 10 krów 
w wieku co najmniej 36 miesięcy,

w dniu 31 maja 2010 r. posiada co najmniej 10 samic
z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 18 
miesięcy znajdujących się w siedzibie stada.

Płatność do krów i owiec przysługuje do tych sztuk owiec 
lub krów, które w roku 2010 nie zostały zadeklarowane 
we wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) lub wniosku
o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 
2007-2013). 

-

-

Płatność do strączkowych
Specjalna płatność przysługuje rolnikom w całym 
kraju do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych
w plonie głównym, położonych na działkach rolnych,
do których została przyznana jednolita płatność 
obszarowa. Na takie wsparcie w roku 2010 przeznaczona 
zostanie kwota  10,8 mln euro, przy założeniu, że do 
płatności tych zostanie zakwalifi kowana powierzchnia 
ok. 180 tys. ha. Stawka płatności do hektara tych upraw 

wyniesie ok.  60 euro.
Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe, do 
powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie 
specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, 
koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna 
krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta 
siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, bób, 
bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, 
groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, 
soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, 



28 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej

peluszka, seradela uprawna, wyka siewna. Nowa płatność 
nie przysługuje do tych działek, które w roku 2010 
objęte są płatnościami z tytułu realizacji przedsięwzięć 
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt 
(PROW 2004-2006) lub płatnością rolnośrodowiskową 
(PROW 2007-2013). 
Rolnicy ubiegający się tylko o przyznanie płatności
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (JPO, 
UPO, ST, OM) wypełniają tylko kolumny od 1 - 5. 

Rolnicy ubiegający się także o pomoc fi nansową z tytułu 
wspierania gospodarowania na obszarach górskich 
i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) wypełniają kolumny 1- 6. 
Rolnicy ubiegający się także o płatność 
rolnośrodowiskową lub o płatności z tytułu realizacji 
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy 
dobrostanu zwierząt wypełniają kolumny od 1 – 9 
oraz 13.

 Od 2010 roku 

• wycofana została: płatność do powierzchni upraw 
roślin energetycznych oraz pomoc do rzepaku, 
• do powierzchni gruntów rolnych, na których nie jest 
prowadzona uprawa przysługuje uzupełniająca płatność 
podstawowa (UPO), 
• gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik 
o krótkiej rotacji należy deklarować we wniosku jako 
odrębną działkę rolną (JPO,Z), osobno dla każdego
z gatunków, 
• uprawy lnu nie deklaruje się jako odrębnej działki 
rolnej, 
• do powierzchni uprawy chmielu prowadzonej
w roku bieżącym nie przysługują krajowe płatności 
uzupełniające; powierzchnie tych upraw objęte są tylko 
jednolitą płatnością obszarową. 

Od 2010 roku obowiązują następujące dodatkowe 
normy i wymogi wzajemnej zgodności: 

Normy: 

− obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, 
w przypadku nawadniania gruntów lub upraw wodą 
podziemną, za pomocą deszczowni lub przy poborze 
wody powierzchniowej, lub podziemnej w ilości większej 
niż 5 m3 na dobę;
− zachowanie w obrębie działki rolnej charakterysty-
cznych elementów krajobrazu (drzew będących 
pomnikami przyrody oraz rowów do 2 metrów 
szerokości); 
− zakaz niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych 
ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie pzyrody, położonych na obszarach 
chronionych tzn. w parkach narodowych, rezerwatach 
przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach 
chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, 
zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, stanowiskach 
dokumentacyjnych i pomnikach przyrody (Dz. U. z 2009 

r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.). 
Ponadto w 2009 roku została wprowadzona norma 
dotycząca minimalnej pokrywy glebowej, stanowiąca 
iż powierzchnia co najmniej 40 % gruntów ornych, 
położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, powinna 
pozostać pod okrywą roślinną, w okresie co najmniej od 
dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego. Informacja dotycząca 
położenia działek ewidencyjnych na obszarach 
zagrożonych erozją wodną, zawarta jest w Informacji 
dotyczącej działek deklarowanych do płatności. Wykaz 
obszarów zagrożonych erozją wodną, został określony 
w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnych 
norm oraz na stronie internetowej ARIMR www.
arimr.gov.pl. Ponadto, od 2011 r. zostanie zmieniona 
norma dotycząca okresu uprawy tego samego gatunku 
zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) na tej samej 
powierzchni w ramach działki ewidencyjnej. Uprawa 
tego samego gatunku będzie mogła być prowadzona 
także w czwartym roku pod warunkiem wcześniejszego 
wykonania przez rolnika jednego z następujących 
zabiegów: przyorania słomy, nawożenia obornikiem lub 
przyorania międzyplonu i poinformowanie o tym fakcie 
kierownika biura powiatowego ARiMR

Wymogi: 

− rolnik realizujący na obszarach Natura 2000 
przedsięwzięcie podlegające ocenie oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zobowiązany jest do 
prowadzenia inwestycji zgodnie z procedurami w tym 
zakresie. Podczas kontroli sprawdzane będzie czy rolnik 
posiada odpowiednią decyzję administracyjną w tym 
zakresie. 
− zmiana brzmienia wymogu: 
na obszarach Natura 2000 wymóg dotyczący 



29Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej

przestrzegania planów zadań ochronnych lub planów 
ochrony w zakresie ochrony siedlisk będzie również 
dotyczył siedlisk zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku 1 i 3 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie 
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin

i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia 
obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). 

Opracowano na podstawie:
www.arimr.gov.pl
Jolanta Mocniak

Koło „Kraków i okolice”

 Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu terenu 
wokół aglomeracji krakowskiej Zarząd Galicyjskich 
Gospodarstw Gościnnych zlecił w 2007 roku założenie 
koła agroturystycznego zrzeszającego gospodarstwa 
agroturystyczne z terenu południa Małopolski.
 Istniały bowiem pojedyncze gospodarstwa 
agroturystyczne przeważnie skategoryzowane przez 
Polską Federację Turystyki Wiejskiej, które w swoim 
terenie nie znalazły partnerów do utworzenia koła 
agroturystycznego, które winno zrzeszać co najmniej 
pięć gospodarstw.

 I tak w dniu 24 marca 2007 r. odbyło się 
zebranie założycielskie, gdzie wybrano władze 
koła i przyjęto nazwę. Obecnie koło liczy około 20 
gospodarstw agroturystycznych w większości leżących
w województwie małopolskim i śląskim.

 Biorąc pod uwagę trudności w przemieszczaniu
się oraz parkowaniu na terenie Krakowa jak również ceny 
noclegów w hotelach – agroturystyka wokół Krakowa 
proponuje tańsze noclegi, niekiedy z dojazdem krótszym, 
mimo dłuższych odległości.
 Przy okazji można zwiedzić nie tylko zabytki 
Krakowa, ale również jego okolic zażywając nieco 
świeżego powietrza.
 Gospodarstwa te proponują również zapoznanie
się z ludowo-artystycznym rękodziełem, wykonywanym 
nierzadko w tych gospodarstwach. Można nabyć świeże 
ekologiczne produkty – jaja, sery, mleko, owoce i warzywa 

– wyhodowane w tych i okolicznych współpracujących 
gospodarstwach rolnych.
 Przyjęto, iż zebrania koła odbywać się będą zawsze
w innym gospodarstwie agroturystycznym zrzeszonym
w Kole „Kraków i Okolice”. Gospodarze zebrania 
prezentują swoją okolicę, zabytki, atrakcje turystyczne 
a także swoje gospodarstwo, umiejętności lub pro-
fi l gospodarstwa. Następuje wymiana poglądów, 
doświadczeń, spostrzeżeń, które można przenieść
na własne podwórko bądź w przypadku zauważonych 
niedociągnięć wystrzegać się ich u siebie. 
 Ponadto prowadzone są szkolenia o różnej tematyce, 
w których biorą udział członkowie koła. Niektórzy 
z nich specjalizują się np.: w zielarstwie, ogrodach 
kwiatowych, stroikach, hafciarstwie, malowaniu na szkle 
czy decoupage.

 Również w celu reklamy gospodarstw zrzeszonych
w kole, członkowie biorą udział w targach, biesiadach 
czy imprezach agroturystycznych.
 Koło ma ambicje zrzeszać najlepsze gospodarstwa 
agroturystyczne z regionu Małopolski, a jeżeli będzie 
taka potrzeba nawet z sąsiednich województw.

 Na stronie i internetowej Koła „Kraków i Okolice” 
– www.galicyjskie.pl – można zapoznać się ze specyfi ką 
gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w kole oraz 
ich umiejscowienie w okolicach Krakowa.

Prezes Koła
Klemens Góral

601 302 360
Porąbka Uszewska 360
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Próbki należy pobrać według jednego ze schematów:
Próbek nie należy pobierać:
• na obrzeżach pola do 5 m,
• w miejscach po stogach i kopcach,

• w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
• w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

Rysunek przedstawia sposoby pobierania próbki gleby:

Jak zbadać glebę ?

 Przed przystąpieniem do zakładania plantacji, w celu 
prawidłowego doboru stanowisk zgodnie z wymaganiami 
roślin, należy określić odczyn gleby i zasobność w makro- 
i mikroelementy. Znajomość podstawowych parametrów 
pozwoli na utrzymanie gleby w „dobrej kulturze”
i zastosowanie „zrównoważonego nawożenia” zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Wyniki badań
gleb są niezbędne do opracowania planu nawozowego,
który jest wymagany zgodnie z Ustawą o nawozach 
i nawożeniu oraz w pakietach programów 
rolnośrodowiskowych: „rolnictwo zrównoważone”, 
„rolnictwo ekologiczne”, „utrzymanie łąk i pastwisk 
ekstensywnych”, „ochrona wód i gleb” oraz „integrowanej 
produkcji rolnej”.
 Źródłem informacji o agrochemicznych właściwo-
ściach gleby jest analiza chemiczna, którą można wykonać 
w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Krakowie, akredytowanym przez PCA – certyfi kat nr 
AB 759.
 Próbki do badań, jeżeli pozwolą na to warunki, 
pobierać można przez cały rok, ale najkorzystniejszym 
terminem jest okres:

wczesnowiosenny,
pożniwny i jesienny przed nawożeniem pod kolejną 

uprawę.
Jedna próbka glebowa powinna reprezentować obszar 
pola o powierzchni nie większej niż 4 hektary, w miarę 
jednolity pod względem warunków przyrodniczych:

typ, rodzaj, gatunek gleby,
ukształtowanie terenu.

 Próbki glebowe pobiera się z poziomu 0-20 cm 
wierzchniej warstwy gleby laską Egnera-Riehma. 
Przy indywidualnym systemie pobierania próbek 
przez rolników dopuszcza się również pobieranie za 
pomocą szpadla. W tym celu należy odkroić szpadlem
z głębokości 20 cm pionowy płat gleby grubości 1-2 cm. 
Zebrać z części środkowej wysokości szpadla wycinek 
gleby (próbka pierwotna). Przy pobieraniu próbek laską 
Egnera-Riehma próbką pierwotną jest jednorazowe 
pobranie w danym miejscu na polu.
Na próbkę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-
20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Wszystkie próbki 
pierwotne należy dokładnie wymieszać i wydzielić około 
0,5 kg do pudełka lub woreczka. 

•
•

•
•

a) – laską Egnera-Riehma, b) i c) – szpadlem.

 Należy wziąć pod uwagę, że od dokładności pobrania 
próbki (jej reprezentatywności dla badanego pola) zależy, 
czy uzyskane wyniki będą prezentować faktyczny stan 

zasobności badanego pola. Dokładnych informacji 
oraz instrukcję pobierania próbek, można uzyskać
od specjalisty terenowego Okręgowej Stacji Chemiczno-
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Rolniczej.
 Pobrane próbki glebowe odpowiednio przygotowane 
i opisane na zleceniu dostarcza się osobiście lub
za pośrednictwem specjalisty terenowego, względnie 
przesyła pocztą na adres:
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
ul. Kołowa 3
30-134 Kraków
tel. (12) 637-53-33, (12) 637-55-17, fax (12) 637-04-61
 Analiza próbek może być wykonana po dokonaniu 
opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem (Dz. U. Nr 
29 poz. 174 z 2008 r.).
Opłata za 1 próbkę wynosi:
• pH (odczyn) i zasobność w makroelementy (P2O5, 
K2O, Mg) – 9,40 zł,
• na zawartość mikroelementów (B, Cu, Zn, Mn, Fe) 
– 37,60 zł,
• na zawartość azotu (N-mineralnego) w warstwie 0-60 
cm – 20,20 zł,
• badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych – 37,60 
zł

• badanie gleb pod uprawę tytoniu (pH, Ca, Mg, K, P)  
– 33,30 zł.

Szczegółowy cennik wszystkich badań jest dostępny 
na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej – www.schr.gov.pl.

 Na terenie gmin, które zlecają Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej badania gleb, rolnicy mają 
możliwość wykonania badania nieodpłatnie lub
za częściową odpłatnością zgodnie z podpisaną 
umową. Informacji w tym zakresie można zasięgnąć 
w siedzibie najbliższego Urzędu Gminy, Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Małopolskiej Izby Rolniczej lub
u specjalistów terenowych Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej, którzy pracują w terenie zgodnie z wykazem 
zamieszczonym na stronie internetowej OSCHR.

Antoni Zarzycki
OSCHR Kraków

Stan gleb województwa małopolskiego w 2009 r.

 Działając w oparciu o ustawę o nawozach i nawożeniu 
z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. nr 147 poz. 1033), 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie 
prowadzi badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego 
na terenie ¾ województwa małopolskiego, pozostały 
obszar województwa zgodnie z zarządzeniem nr 17 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 
2004 r. podlega obsłudze stacji w Kielcach i Gliwicach.
 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie 
od wielu lat wykonuje badania gleb w zakresie oznaczania 
odczynu i zawartości przyswajalnych makroelementów
i mikroelementów. Wyniki tych badań służą do oceny 
stanu gleb pod kątem zasobności w składniki mineralne 
oraz do określenia potrzeb nawożenia i wapnowania. 
Organizacją badań zajmuje się w terenie 8 specjalistów. 
Szczegółowe dane na temat rejonów działania
i aktualnych opłat za usługi świadczone przez okręgowe 
stacje chemiczno-rolnicze (Dz.U. nr 29 poz. 174 z
2008 r.) znajdują się na stronie www.schr.gov.pl.
 W wyniku działań w zakresie kontroli gleb
w latach 2005-2008 przebadano 4,6% użytków rolnych 
województwa, natomiast w ciągu 2009 roku badania
te objęły 0,97% powierzchni użytków rolnych Małopolski. 
Dane statystyczne za 2009 rok opracowane są na podsta-
wie wyników analiz 10 223 próbek gleby pobranych 
w 1.476 gospodarstwach w 396 miejscowościach 
województwa małopolskiego.
 Specyfi ką gospodarstw województwa małopolskiego 
jest ich rozdrobnienie – 65% badanych gospodarstw 
mieści się w przedziale powierzchni do 5 ha; 22% 

gospodarstw jest w przedziale 5-10 ha; 8% w przedziale 
10-20 ha i 5% gospodarstw w przedziale >20 ha.
 Jednym z podstawowych czynników odgrywających 
rolę w kształtowaniu przydatności rolniczej gleb 
jest odczyn gleb. Ogółem na terenie województwa 
małopolskiego dominują gleby o odczynie kwaśnym 
(pH 4,6-5,5) i stanowią 30% użytków rolnych. Odczyn 
bardzo kwaśny (pH <4,5) wykazuje 25% powierzchni 
użytków rolnych, odczyn lekko kwaśny (pH 5,6-6,5) 
– 22%. Gleby o odczynie obojętnym stanowią 18%,
a zasadowym – 7% użytków rolnych. Najwyższy procent 
gleb o odczynie bardzo kwaśnym występuje w powiatach: 
gorlickim 44%, nowosądeckim 41% i limanowskim 39%. 
Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie 
przez rośliny podstawowych składników pokarmowych. 
Bardziej uaktywniają się toksyczne związki glinu, 
manganu i żelaza oraz wzrasta pobieranie metali ciężkich 
między innymi kadmu i ołowiu.
 Odczyn gleb województwa małopolskiego i ocenione 
na tej podstawie potrzeby wapnowania wskazują
na konieczność podjęcia wapnowania gleb użytkowanych 
rolniczo, w celu utrzymania prawidłowych warunków 
wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, a także uzyskania 
odpowiednich plonów.
 Tabela nr 1 prezentuje wyniki badania gleb (2009 rok) 
w układzie powiatów z uwzględnieniem powierzchni 
przebadanej, ilości próbek, odczynu i potrzeb 
wapnowania.
 W celu ustalenia poziomu i terminu stosowania 
wapnowania należy śledzić zmiany odczynu gleby 
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poprzez systematyczne wykonywanie badań gleby.
Oprócz znajomości odczynu gleb konieczna jest też 
znajomość zasobności gleb, którą uzyskamy dzięki 
systematycznemu oznaczaniu przyswajalnego fosforu, 
potasu i magnezu.
 Potrzeby nawozowe roślin są zróżnicowane. Zależą 
od gatunku rośliny, wielkości uzyskiwanego plonu, 
jakości gleby i zawartości w niej przyswajalnych 
składników pokarmowych roślin. Ocena zasobności 
gleb dokonywana jest w oparciu o pięciostopniową 
skalę opracowaną przez IUNG w Puławach (zawartość 
bardzo niska, niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka),
a optymalna zawartość składników określana jest mianem 
średniej zawartości.
 Zasobność gleb użytkowanych rolniczo w wojewódz-
twie małopolskim przedstawia się następująco:
fosfor – największy udział (36 % użytków rolnych) 
stanowią gleby o bardzo niskiej i niskiej  (23%) zawartości 
przyswajalnego fosforu,
potas – największy udział (34% użytków rolnych) 
stanowią gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości 
potasu (22% użytków rolnych), średnią (optymalną) 
zawartość wykazuje 24% badanych użytków rolnych, 
wysoką - 8% i bardzo wysoką 12%,
magnez – największy udział stanowią gleby o bardzo 
wysokiej (35% użytków rolnych) i średniej (26%) 
zawartości przyswajalnego magnezu. Nawożenie 
magnezem wiąże się z wapnowaniem gleb. Gleby
o znacznym zakwaszeniu często charakteryzują się niską 
zawartością magnezu (17% badanych użytków rolnych) 
i wówczas zastosowanie wapna w postaci wapna 
magnezowego jest najkorzystniejszym rozwiązaniem.
 Zawartość wymienionych powyżej przyswajalnych 

makroelementów jest zróżnicowana w poszczególnych 
powiatach województwa małopolskiego. Gleby ubogie 
w fosfor (zawartość bardzo niska i niska) występują
w powiatach: gorlickim – 82%; nowosądeckim – 80%, 
limanowskim – 73%; nowotarskim – 77%; myślenickim 
71% i tarnowskim – 67%. Gleby ubogie w potas stwier-
dzono w powiecie miechowskim – 73%;krakowskim 
– 66%; nowotarskim – 73%; proszowickim – 60%. 
Zróżnicowana jest również zawartość magnezu. 
Gleby ubogie w ten składnik (zawartość bardzo niska
i niska) stwierdzono w powiatach: myślenickim – 28%; 
tarnowskim – 19%; nowotarskim – 17%.
 Badania prowadzone w 2009 roku na glebach 
użytkowanych rolniczo w województwie małopolskim 
wykazały występowanie rejonów charakteryzujących się 
bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem gleb oraz bardzo 
niską i niską zawartością makroelementów. Dotyczy 
to większości powiatów Małopolski. W odniesieniu
do każdej klasy zasobności oraz wymogów uprawianej 
rośliny zalecane są odpowiednie dawki nawozowe, 
a pamiętać należy, że z plonami roślin zabierane
są bezpowrotnie z gleby składniki pokarmowe, stąd też 
ubytek ich powinien być uzupełniany w postaci nawoże-
nia organicznego i mineralnego. Nieumiejętne stosowanie 
nawozów mineralnych jak również nadmierne stosowanie 
nawozów organicznych jest przyczyną zanieczyszczenia 
gleb, dlatego należy kierować się wiedzą jaką dają 
badania chemiczne gleb.

Opracowanie
D. Deja

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie
08.02.2010 r.






