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Wieści z Izby

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej

Tradycyjnie, w II kwarta-
le roku organy różnych pod-
miotów gospodarczych od-
bywają walne zgromadzenie 
(walne zebranie delegatów), 
podsumowujące ubiegły rok 
i dokonujące oceny pracy za-
rządów. Ten obowiązek doty-
czy również izb rolniczych.

W dniu 6 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie 
Małopolskiej Izby Rolniczej dokonało oceny realizacji 
planu działania Izby za 2013 r. oraz wykonania planu 
budżetu. Przygotowane sprawozdanie Zarządu MIR, 
podzielone na rozdziały, obejmowało wiele aspek-
tów działalności samorządu rolniczego, było jednak 
przede wszystkim odpowiedzią na pytanie w jaki spo-
sób Izba realizuje zadania zapisane w ustawie o izbach 
rolniczych oraz w swoim statucie. Dotyczą one głów-
nie konieczności opracowania różnych analiz, będą-
cych odzwierciedleniem sytuacji w rolnictwie i na wsi. 
Przyjęta procedura miesięcznych i rocznych analiz 
wychodzi naprzeciw tym zadaniom. Są one przesyłane 
do wszystkich urzędów gmin województwa, instytucji 
rolniczych, wojewody i delegatów Izby. Przedstawiają 
one bieżącą sytuację prawną, organizacyjną a przede 
wszystkim ekonomiczną gospodarstw rolnych. Wyni-
ka z nich jednoznacznie (potwierdza to instytut eko-
nomiki rolnictwa), że był to kolejny rok spadku do-
chodów w rolnictwie. Załamanie rynku rzepaku, zbóż  
i trzody chlewnej przy wzrastających kosztach produk-
cji było główną przyczyną takiego stanu rzeczy. Lokal-
nie występujące huragany oraz podtopienia pogłębiły 
tę trudną sytuację. Natomiast o dobrej koniunkturze 
mogliśmy mówić oceniając produkcję mleka i owoców. 
Szczególnie ceny mleka, w ostatnim kwartale ubiegłe-
go roku, dały satysfakcję rolnikom. 

Z niepokojem patrzymy w przyszłość – i to nie 
tylko przez pryzmat nowych założeń PROW, które 
nie dają wielu możliwości rozwojowych dla małych 
gospodarstw. Zapowiedź likwidacji kwot mlecznych, 
płatności cukrowych, uwolnienie rynku ziemi dla ob-
cokrajowców, przyjęcie – dzięki układom stowarzysze-
niowym – Ukrainy i Mołdawii do rynku Unii Europej-
skiej, tworzą nowe obszary rzeczywistości, do których 
musimy się szybko przygotować.

Podsumowania minionego roku dokonał Prezes Za-
rządu Ryszard Czacki, koncentrując się na zagadnieniach 
dominujących w ubiegłorocznej działalności Izby (regio-
nalizacja PROW, sprzedaż bezpośrednia, wapnowanie 
gleb, gospodarka ziemią, kwotowanie produkcji mleka). 

Delegaci jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie 
Zarządu, wykonanie budżetu oraz udzielili absoluto-
rium dla Zarządu za 2013 rok.

Henryk Dankowiakowski

Wnioski przyjęte przez Walne Zgromadzenie

W nowym PROW utrzymać na dotychczasowym po-•	
ziomie dopłaty do krów i owiec.
Informować na bieżąco delegatów rad powiatowych •	
o wizytach delegacji zagranicznych odwiedzających 
gospodarstwa na terenie działania delegatów.
Wnioskować o zniesienie podatku od nieruchomości •	
użytkowanych wspólnie przez grupy producenckie.
Wnioskować o wprowadzenie zmian w prawie spół-•	
dzielczym, tak by dziecko mogło dziedziczyć człon-
kostwo po rodzicach.
Zwiększyć nakład kalendarzy izbowych na 2015 rok.•	
Wnioskować, aby ślimak winniczek i ślimak afrykań-•	
ski zostały wpisane na listę zwierząt gospodarskich
Dofinansować Piknik Warzywny w Proszowicach;•	
Wyjaśnić z jakich powodów rolnicy uczestniczący •	
w systemach jakości żywności, którzy zakończyli  
w 2014 r. realizację programu rolnośrodowiskowego 
– pakiet rolnictwo ekologiczne – nie mogą odzyskać 
kosztów certyfikacji gospodarstw (kosztów netto za 
2014 rok).

Sprawozdanie z działalności Zarządu MIR za 2013 rok 
znajduje się na stronie internetowej www.mir.krakow.pl.
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Analizy i komentarze

1 maja 2014 roku obcho-
dziliśmy jubileusz 10 lat 
członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Rocznica stała 
się okazją do podsumowań  
i oceny zmian, jakie w wyni-
ku integracji z UE nastąpiły 
w sektorze rolno-żywnościo-
wym i na obszarach wiej-
skich naszego kraju. 

Akcesja do UE oznaczała dla polskiego rolnictwa  
i rybołówstwa istotną zmianę ekonomicznych warun-
ków produkcji. W jej wyniku wdrożono w Polsce unijne 
polityki, w tym wspólną politykę rolną, wspólną politykę 
rybołówstwa i politykę handlową. Stosowane do tej pory 
przez Polskę instrumenty wsparcia w rolnictwie zostały 
dostosowane do zasad funkcjonowania na jednolitym 
rynku oraz do reguł dotyczących pomocy państwa.

Przed akcesją pojawiało się wiele obaw, że polskie 
rolnictwo i sektor spożywczy nie będą w stanie spro-
stać konkurencji, a Polskę zaleje żywność z krajów UE. 
Rolnicy obawiali się, że będą zmuszeni ograniczyć pro-
dukcję, a ich dochody zmniejszą się znacząco. Niepokój 
budziła perspektywa konkurowania z nowoczesnymi 
przedsiębiorstwami krajów UE. Obawy te nie sprawdzi-
ły się. Włączenie do jednolitego rynku europejskiego 
ujawniło silną pozycję konkurencyjną polskiego sekto-
ra rolno-spożywczego. Nastąpiło przyspieszenie proce-
sów restrukturyzacyjnych i modernizacji. Jednocześnie 
stopniowo poprawiały się warunki życia i prowadzenia 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Według szacunków Komisji Europejskiej, docho-
dy polskich rolników w latach 2005–2012 zwiększyły 
się o 58%, co na tle średniej unijnej – w tym samym 
czasie wynoszącej 28% – jest doskonałym rezultatem. 

Dorota Korepta-Kura

10 lat członkowstwa Polski w UE

Jednak w wartościach rzeczywistych sytuacja docho-
dowa polskich rolników nie wygląda już tak dobrze. 
W 2005 r. na jedną pełnozatrudnioną osobę w polskim 
rolnictwie przypadał dochód w wysokości 2 431 euro,  
w 2012 r. było to 3 838 euro, podczas gdy średnia unijna 
wynosiła wówczas sporo ponad 12 tys. euro, a w Danii 
wartość ta przekroczyła 40 tys. euro. Tak duża różnica nie 
świadczy o niskiej efektywności naszych rolników. Pro-
blemem jest olbrzymi przerost zatrudnienia w naszym 
rolnictwie. KE szacuje, że w 2004 r., kiedy wstępowali-
śmy do Unii, w naszym rolnictwie zatrudnionych było 
prawie 2,3 mln osób (w przeliczeniu na pełnozatrudnio-
nych), w ciągu 10 lat naszego członkowstwa w UE liczba 
ta zmniejszyła się zaledwie o ok. 150 tys. Nasze rolnictwo 
wciąż jest buforem bezrobocia – przechowuje osoby, któ-
re nie mogą znaleźć zatrudnienia w innych sektorach.

Członkostwo Polski w UE z jednej strony oznaczało 
dostęp do znaczących środków z budżetu UE, z drugiej 
zaś wiązało się ze spełnianiem licznych standardów, wy-
mogów i norm nałożonych na krajowe instytucje, rolni-
ków, czy przetwórców rolnych. Dostosowania do przepi-
sów unijnych w sektorze rolnym nie obyły się bez kosz-
tów i wyrzeczeń – z jednej strony rosły przychody z dzia-
łalności rolniczej, z drugiej wzrastały koszty produkcji.

Na tle największych konkurentów na rynku rolnym 
w UE polskie gospodarstwa należały, i wciąż należą, 
do małych graczy. Wg danych ARiMR w 2013 r. śred-
nia wielkość gospodarstwa ubiegającego się o dopłaty 
bezpośrednie wynosiła 10,42 ha (w Małopolsce 3,92 ha, 
w zachodniopomorskim 30,2 ha). Przy czym średnia 
unijna to ponad 14 ha. Na przestrzeni lat struktura 
gospodarstw zmieniała się bardzo wolno. W 2006 r. 
średnia powierzchnia UR wynosiła 9,57 ha, tak więc  
w ciągu 7 lat zwiększyła się zaledwie o 85 arów.

Członkostwo umożliwiło Polsce, oraz pozostałym 
krajom UE, współdecydowanie o losach Wspólnoty,  
w tym o zmianach jej polityk. Oznaczało to nie tylko 
zaangażowanie krajowych instytucji w proces decyzyj-
ny UE, ale również większą aktywność poszczególnych 
środowisk i grup społecznych w stanowieniu prawa.

Produkcja roślinna:
jabłka i żyto – I miejsce
cukier – III miejsce
pszenica i rzepak – IV miejsce

Polskie rolnictwo na tle UE:

Produkcja zwierzęca:
mleko – III miejsce
wieprzowina i drób – IV miejsce
jaja – V miejsce

W uprawach polowych wyprzedzają nas głównie 
Francja, Niemcy i Wielka Brytania, które dysponują 
większą powierzchnią gruntów ornych.
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10 lat obecności w UE znacznie zmieniło polskie 
rolnictwo. Było to możliwe dzięki unijnym funduszom, 
które trafiły na polską wieś. Od maja 2004 r. do grudnia 
2013 r. Polska otrzymała z UE 29 mld euro – ponad po-
łowę tej kwoty stanowiły płatności bezpośrednie.

Należy podkreślić, że pieniądze, które Unia kieru-
je na wieś, nie służą tylko rolnikom. Korzystają z nich 
producenci maszyn rolniczych, środków do produkcji, 
a dzięki rolniczym zakupom rozkręca się koniunktura 
w innych sektorach gospodarki.

Opracowano na podstawie: 

„10 lat Polski w UE – bilans członkostwa”, Czesław Siekierski.1. 
„10 lat w Unii Europejskiej: jak zmieniła się polska wieś?”. 2. 
Grzegorz Ignaczewski, Top Agrar Polska, 5/2014 str. 20.
www.minrol.gov.pl.3. 

Analizy i komentarze

O ile producenci mleka odnaleźli się w nowej rze-
czywistości i dziś mogą być przykładem sukcesu, to 
w przypadku hodowli trzody chlewnej konkurencja  
z Europy Zachodniej narzuciła ostre warunki gry. 
Wielu producentów nie podołało „świńskim dołkom„ 
i zlikwidowało stada. W rezultacie z poważnego eks-
portera wieprzowiny, w krótkim czasie Polska stała 
się jej importerem. Na koniec listopada 2013 r. pogło-
wie świń w naszym kraju wynosiło 10,99 mln sztuk,  
w tym 955 tys. sztuk macior, a listopadzie 2004 r. było 
17,5 mln świń, w tym ponad 1,7 mln macior. 

W ciągu ostatnich 10 lat Polska ponad dwukrotnie 
zwiększyła produkcję mięsa drobiowego. W 2004 r. na 
rynek trafiło ok. 839 tys. ton tego mięsa, podczas gdy 
w ubiegłym roku było to już 1 mln 849 tys. ton. Naj-
więcej wytwarza się mięsa z kurcząt (ponad 80%) oraz 
mięsa indyczego (17-18%).

* * * * * * * * * *

Co nowego w PROW? Minister Rolnictwa Marek 
Sawicki zamierza wprowadzić szereg zmian. 

Pierwszą ma być brak możliwość zakupu, z dofinan-
sowaniem unijnym, kolejnych maszyn z tej samej gru-
py. Ma to na celu, aby grono beneficjentów zasilili rolni-
cy, którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy pomocy.

Kolejnym pomysłem jest udzielenie premii za rezy-
gnację z produkcji rolniczej. Owa premia to wysokość 
120% płatności bezpośrednich przysługujących od zło-
żenia wniosku do końca okresu finansowania, przezna-
czona dla gospodarstw do 6 ha. Warunkiem jej otrzy-
mania jest sprzedanie lub przekazanie gospodarstwa 
osobie, która utworzy nowe, o powierzchni nie mniej-
szej niż 10,5 ha (lub średniej dla województwa). Kupu-
jący będzie miał prawo do dopłat bezpośrednich, a za 
zmniejszenie areału będzie zobowiązany zapłacić karę. 

Innym pomysłem są zmiany w I filarze, w ramach 
którego Polska ma do wykorzystania 23,5 mld euro.  
Po reformie WPR 15% tej kwoty – w naszym przypad-
ku nieco powyżej 500 mln euro – można przeznaczyć 
na wsparcie związane z produkcją np. kierunków szcze-
gólnie narażonych. Z tej puli mają być również finan-
sowane dopłaty z tytułu zazieleniania oraz premie dla 
młodych rolników. 

Minister Sawicki planuje również wprowadzić 
premię do pierwszych hektarów, która polegałaby na 
wyższych dopłatach bezpośrednich do gospodarstw  
w przedziale 6-30 ha. Pieniądze miałyby pochodzić 
z obcięcia dopłat wszystkim gospodarstwom, czyli 
przede wszystkim tym większym. 

Nowe pomysły ministra rolnictwa na PROW 2014-2020

Kolejne zamiary ministra to rozszerzenie dopłat do 
krów, w liczbie od 5 do 15 sztuk, o województwa: dolnoślą-
skie, lubuskie i zachodniopomorskiego (dotychczas: lubel-
skie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie).

PS. Trwają intensywne konsultacje w terenie na temat 
ciągle zmieniających się pomysłów dotyczących PROW 
2014-2020. Po doświadczeniach ostatniego roku, kiedy 
jako region południowo-wschodniej Polski próbowaliśmy 
stworzyć propozycje regionalnego PROW, jesteśmy pe-
symistycznie nastawieni do kolejnej próby demokratyza-
cji decyzji. Rolnicy często mówią, dyskutują, konsultują, 
a zrobią to co sami uważają za słuszne, i to co im każe 
Bruksela. (H.Dankowiakowski).

Ostatnia propozycja to premie do opasów, które przy-
sługiwałyby docelowo gospodarstwom utrzymującym 
od 10 do 40 sztuk rocznie, pod warunkiem, że będą one 
co najmniej przez 3 miesiące w roku przebywać na pa-
stwisku. Podstawą do realizacji tej dopłaty będzie udo-
kumentowana sprzedaż zwierząt w wieku 12-24 m-cy. 

Sylwia Brud
Opracowano na podstawie: 

„Sawicki ma nowe pomysły na PROW”, Karol Bujoczek, 
Top Agrar Polska, 5/2014, str. 16.
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Analizy i komentarze

Na rolnictwie każdy się zna, tak jak na medycynie. 
Trudno się temu dziwić, każdy z nas ma na co dzień 

kontakt z żywnością, którą produkują rolnicy. Ponadto 
obecne pokolenie „miastowe” w większości ma swe ko-
rzenie na wsi. W samym Krakowie zamieszkuje ponad 
100 tys. członków Małopolskiej Izby Rolniczej, czyli 
tych, którzy płacą podatek rolny. Znaczącą rolę w two-
rzeniu fałszywego obrazu rolnictwa mają media. Dzieje 
się to szczególnie często w okresie kulminacji progra-
mów wspólnej polityki rolnej, otrzymywania dopłat 
bezpośrednich czy też protestów rolniczych. Prawdzi-
wy obraz rolnictwa uwzględniający zmiany demogra-
ficzne, politykę rolną państwa i UE oraz warunki eko-
nomiczne produkcji, jest dla większości przeciętnych 
zjadaczy chleba obcy i trudny do zrozumienia. 

W rolnictwie, w ostatnim 20-leciu zaszły olbrzymie 
zmiany. Następuje polaryzacja gospodarstw rolnych – 
obok gospodarstw kilkuset hektarowych, dobrze wy-
posażonych, stosujących nowoczesne metody produk-
cji, funkcjonują te znacznie mniejsze, które stoją przed 
dylematem „co dalej?”. Większość małych gospodarstw, 
nie produkujących na rynek, wybrało już drogę polega-
jącą na zaprzestaniu produkcji, ewentualnie ogranicze-
niu jej wyłącznie do własnych potrzeb. Niestety takich 
gospodarstw w Małopolsce jest najwięcej i, co niepoko-
jące, są one często źródłem powstawania zachwaszczo-
nych gruntów, niepożądanych zakrzaczeń i zadrzewień. 
Szacuje się, że w województwie małopolskim grunty te 
stanowią ok 80 tys. hektarów. Brak skutecznych me-
tod egzekwowania przez samorządy gminne zapisów 
ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych powoduje,  
że większość z nich wypada z produkcji na zawsze. 

W stosunku do przyszłych pokoleń, popełniamy 
grzech zaniechania. Produkcja żywności jest dziś dzie-
dziną strategiczną i każde państwo powinno dbać, aby 
większość żywności była produkowana we własnym 
kraju. Mamy dowody, że błędne założenia polityki 
rolnej doprowadziły do tego, że UE jest już importe-
rem netto np. cukru. W Polsce oprócz cukru staliśmy 
się również importerami netto wieprzowiny. Pogłowie 
trzody chlewnej spadło do poziomu, jakiego nasi rolni-
cy nie pamiętają. Nieużytkowana ziemia w Małopolsce 
to także wymierny efekt ekonomiczny. Na takie grunty 
nie można uzyskać dopłat obszarowych – jest to strata 
wynosząca prawie 66 mln zł. Ponadto ziemia nie wydaje 
plonów – zbóż czy ziemniaków, które niewątpliwie po-
prawiły by znacząco bilans żywności w województwie.

Swoisty powrót do przeszłości – do produkcji tra-
dycyjnej czy ekologicznej, szczególnie ważny z punk-
tu widzenia konsumenta – rozwija się bardzo słabo, ze 
względu na liczne bariery administracyjne, sanitarno-

Na rolnictwie każdy się zna!

weterynaryjne, z którymi stare kraje UE nie mają do 
czynienia. Tymczasem w przetworach produkowanych 
przez rolników w małych gospodarstwach nikt nigdy 
nie stwierdził obecności soli przemysłowej, czy innych 
substancji chemicznych np. oznaczonych symbolem 
„E”, fosforanów itp. 

Z chwilą wejścia Polski do UE, zliberalizowane prze-
pisy produkcji żywności spowodowały, że z 1 kg mięsa 
wytwarza się 1,5 kg szynki, podczas gdy w tradycyjnych 
recepturach z 1 kg mięsa powstaje szynka o masie 0,7 kg. 

Małopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami 
próbuje zmienić restrykcyjne przepisy z zakresu prze-
twórstwa w warunkach gospodarstwa rolnego, które 
chce przetwarzać własne produkty.

PS. Pojawiły się nowe wersje rozporządzeń ministerstw 
rolnictwa i zdrowia, w zakresie sprzedaży bezpośredniej, 
umożliwiające wprowadzanie do obrotu serów twaro-
gowych, masła, maślanki oraz zezwalające rolnikom na 
przetwarzanie warzyw i owoców, tłoczenie olejów roślin-
nych oraz pieczenie chleba. W dalszym ciągu nie można 
sprzedawać mięsa i wyrobów mięsnych pochodzących 
z uboju zleconego w rzeźniach. Ciągle nie ma zgody na 
sprzedaż zbiorową. Jest postęp, ale daleko nam do opty-
malnych rozwiązań i ułatwień w sprzedaży bezpośredniej 
proponowanych przez MIR (H.D.).

Dzięki globalizacji produkcji żywności, pomidory 
wyprodukowane w warunkach szklarniowych smakują 
tak samo w USA, Francji i w Polsce. Nie przypominają 
jednak pomidorów z naszych własnych grządek, które 
nie są może takie kształtne i tak dorodne, ale w smaku 
– nie do podrobienia. Przemysłowe metody produkcji 
żywności spowodowały globalizację smaków. Następuje 
naturalny sprzeciw konsumentów wobec takiej masowej 
produkcji. Powstają kooperatywy konsumentów w mia-
stach, którzy chcą kupować płody rolne i przetwory bez-
pośrednio u rolników. Mam nadzieję, że takie zakupy  
w końcu staną się pełnoprawne. Życzę konsumentom, 
aby przez pryzmat talerza, akceptowali i wspierali pro-
dukcję polskiej żywności oraz cenili tych, którzy tę 
żywność wytwarzają, stanowiąc jednocześnie ostoję 
tradycji, wynikającą z przywiązania do ziemi i kultury.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej
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Katarzyna Pniak

28 lutego br. w siedzibie  
Małopolskiej Izby Rolniczej  
w Krakowie odbyło się Fo-
rum Młodych Rolników, na 
które przybyli młodzi rolnicy 
z całej Małopolski. 

Spotkanie prowadził Prezes 
Zarządu MIR Ryszard Czaicki. 
Wśród prelegentów znaleźli się 
przedstawiciele Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, dy-

rektorzy i kierownicy wydziałów zajmujących się rol-
nictwem w urzędach wojewódzkim i marszałkowskim, 
ARiMR, ARR, ANR, WLW oraz związków zawodo-
wych młodych rolników.

Celem spotkania była integracja młodych rolników 
wiążących swoją przyszłość z produkcją rolną, posiada-
niem nowoczesnego gospodarstwa i mogących śmiało 
konkurować z rolnikami z UE. W województwie ma-
łopolskim niewielu jest młodych, którzy przejmują go-
spodarstwa po rodzicach. Jest to bardzo niepokojące 
zjawisko wynikające z braku możliwości rozwojowych 
dla gospodarstw, braku środków finansowych na nie-
zbędne inwestycje, braku ziemi, a czasem przyczyną są 
trudności ze znalezieniem życiowej partnerki.

Forum Młodych Rolników

Otwierając Forum Prezes Zarządu MIR zwrócił się 
do młodych gości przytaczając słowa Paula Coehlo: 
„Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, 
przed każdym zwykłym człowiekiem”. Trzeba tylko, by 
młode umysły chciały czerpać z wiedzy i doświadczeń 
gromadzonych latami przez starsze pokolenia.

Po powitaniu jako pierwszy głos zabrał Prorektor 
UR w Krakowie, prof. Stanisław Małek. Mówił o tym, 
jak bardzo zmieniło się oblicze polskiej wsi, co szcze-
gólnie widoczne stało się po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Pieniądze, które popłynęły do polskich 
rolników, przyniosły wymierne korzyści, m.in. w po-

staci wzrostu produkcji rolnej oraz jej eksportu. Jednak 
w dalszym ciągu wieś boryka się z wieloma problema-
mi – jednym z nich jest duże rozwarstwienie jej miesz-
kańców. Zniwelowanie tego zjawiska będzie jednym  
z zadań młodego pokolenia. Jako Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy Międzynarodowej, profesor Małek pod-
kreślił wysoki poziom prezentowany przez polskich 
studentów, którzy za granicami kraju cenieni są za kom-
petencje, zapał i pracowitość. Władze uczelni starają się 
dostosowywać programy nauczania do zmieniających 
się potrzeb, mając nadzieję, że wiedza, którą zdobywają 
studenci UR znajdzie zastosowanie w praktyce.

Następnie, jak zwykle zajmująco, przeprowadził 
swój wykład profesor Czesław Nowak, w dowcipny 
sposób wskazując na różnice między młodymi rolni-
kami z Polski i z UE. Zauważył, że „(…) wiara w to, że 
się z nami liczą, jest wiarą złudną. Liczą się z nami na 
tyle, na ile liczą się z kimś bogatym, czy to z człowiekiem, 
czy instytucją. Dlatego musimy stawiać na gospodarkę. 
Gdy będzie silna, będą się z nami liczyć”. Przedstawił 
w punktach czynniki, które tę gospodarkę skutecznie 
osłabiają: szara strefa, korupcja, obciążenia związane  
z systemem emerytalnym, pogłębiający się w Polsce 
niż demograficzny, oraz wciąż za wysoka śmiertelność, 
zwłaszcza mężczyzn. Profesor zachęcał również byśmy 

nauczyli się czerpać z doświadczeń tych, któ-
rym udało się uporać z wieloma problemami, 
za przykład podając Danię czy Finlandię.

W dalszej części spotkania głos zabierali 
kolejno: Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WM 
Jan Grabski, Stanisław Siemek – Dyrektor 
Wydziału Rolnictwa z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, oraz Dyrektor Oddziału Re-
gionalnego ARiMR w Krakowie Włodzimierz 
Okrajek, który szczególnie zachęcał do skład-
nia wniosków osoby rozpoczynające działal-
ność rolniczą, gdyż wciąż są do wykorzysta-
nia premie z PROW 2007-2013.

Obecność Małopolskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii Krzysztofa Ankiewicza, 

oraz kierownika OT ANR Mariana Morawskiego, była 
dobrym pretekstem do zasięgnięcia przez rolników in-
formacji z „pierwszej ręki”, oraz uzyskania odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania. Dotyczyły one przede wszyst-
kim dzierżawy gruntów, kupna ziemi z ANR, warun-
ków otrzymywania dopłat bezpośrednich przy dzierża-
wie, średniej ceny ziemi rolnej w Małopolsce, możliwo-
ści pierwokupu ziemi przez rolnika – dzierżawcę.

Pan Krzysztof Ankiewicz przedstawił zagrożenia 
dla polskiej gospodarki wynikające z pojawienia się 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 
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Obecny na spotkaniu Przewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Łukasz Jaw-
ny przedstawił rys historyczny i założenia działalności 
gospodarczej i doradczej Związku, oraz zachęcił mło-
dych rolników do działania na rzecz społeczności rolni-
czej w ramach tej organizacji. Zwrócił uwagę, że ZMW 
to wiodąca organizacja korzystająca z wymian między-
narodowych czy staży zagranicznych dla młodych ludzi.

Ostatnim z prelegentów był Albert Dziura, który 
jako Wiceprzewodniczący Prezydium Zarządu Krajo-
wego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Mło-
dych Rolników przedstawił sposób działania Związku 

poprzez Koła i Kluby Młodych Rolników. W ten sposób 
starają się docierać do szerokiej rzeszy młodych ludzi, 
realizując wiele ogólnopolskich przedsięwzięć, takich 
jak: szkolenia, konferencje krajowe i wyjazdowe, Ogól-
nopolskie Forum Młodych Rolników, kolonie, obozy 
dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Miejmy nadzieję, że krakowskie Forum pokazało 
młodym rolnikom, że nie są oni pozostawieni sami so-
bie z trapiącymi ich problemami. Wskazało możliwości, 
z których powinni skorzystać, aby mogli konkurować na 
wspólnym europejskim rynku, odnosząc zawodowe suk-
cesy oraz czerpiąc zadowolenie z wykonywanej pracy.

W dniach 3-7 marca 2014 r. 
gościliśmy w Małopolsce 
dwóch ekspertów z francu-
skiego regionu Rhône-Alpes: 
Valerie Morier-Genoud (Izba 
Rolnicza w R-A) i Aude Miehe. 
Tematem przewodnim wizyty 
były zagadnienia z dziedziny 
sprzedaży bezpośredniej. 

W ramach tej wizyty Ma-
łopolska Izba Rolnicza, we 

współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, 
zorganizowała cykl czterech seminariów pt. „Sprzedaż 
bezpośrednia w regionalnym systemie sprzedaży pro-
duktów lokalnych pn. Małopolski Produkt Lokalny”, 
które odbyły się w Nowym Sączu, Zakliczynie, Wado-
wicach i w Krakowie, z udziałem rolników – głównie 
właścicieli gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych. 

Podczas spotkań omawiano sytuację prawną pol-
skich rolników, którzy chcieliby realizować sprzedaż 
bezpośrednią, oraz aktualne działania w zakresie no-
welizacji obowiązujących przepisów. Referaty prezen-
towali: Dyrektor MIR Henryk Dankowiakowski oraz 
Małgorzata Rudnicka z FPdŚ.

Panie Aude Miehe i Valerie Morier-Genoud przed-
stawiły natomiast doświadczenia strony francuskiej 
w omawianej dziedzinie. W swoim wystąpieniu pani 
A. Miehe podkreśliła, że w regionie Rhône-Alpes sprze-
daż bezpośrednia ma wieloletnią tradycję, a liczba go-
spodarstw prowadzących taką działalność wciąż wzra-
sta. Francuski rolnik może – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – przetwarzać, promować oraz wprowadzać 
do obrotu produkty pochodzące z własnego gospodar-
stwa. We Francji sprzedaż bezpośrednia jest traktowa-
na jako działalność rolnicza, stanowiąca przedłużenie 
aktu produkcji. Oczywiście, zanim rolnik rozpocznie 

Joanna Krasicka

Czy francuskie doświadczenia pomogą nam  
w uproszczeniu sprzedaży bezpośredniej

taką działalność musi spełnić określone wymogi for-
malne. Szczególnie interesujące dla naszych rolników 
były zagadnienia związane z organizacją i funkcjono-
waniem punktów sprzedaży zbiorowej. We Francji jest 
to bardzo popularny sposób organizowania się rolni-
ków, w celach sprzedaży wyprodukowanej przez nich 
żywności. W samym tylko w regionie Rhône-Alpes 
obecnie funkcjonuje 90 takich punktów.

W spotkaniu, które miało miejsce w Krakowie 
uczestniczyła również poseł Dorota Niedziela, która 
zaangażowała się w naszą działalność na rzecz uła-
twień dla sprzedaży bezpośredniej na forum sejmo-
wej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiła 
ona dotychczasowe osiągnięcia w zakresie nowelizacji 
prawa w tym zakresie, będące m.in. efektem naszych 
wspólnych inicjatyw.

Wizyta delegacji francuskiej zakończyła się spotka-
niem z Zarządem MIR w biurze Izby w Krakowie, pod-
czas którego podsumowano realizację założonych celów 
oraz omówiono kolejne działania przewidziane na 2014 r. 
w ramach współpracy pomiędzy naszymi izbami.
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26 kwietnia 2014 r. w CDR w Krakowie miała 
miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona 
młodym rolnikom w Europie. W konferencji, której 
współorganizatorem była Małopolska Izba Rolnicza, 
oprócz naszych polskich rolników uczestniczyły de-
legacje z Francji (z regionów: Rhône-Alpes i Doubs), 
Węgier, Rumunii oraz z Ukrainy.

Otwierając obrady międzynarodowe grono przywi-
tali Ryszard Czacki – Prezes Zarządu MIR oraz Jaro-
sław Bomba – Dyrektor Oddziału CDR w Krakowie. 
Działalność, strukturę oraz organizację CDR-u przed-
stawił Rafał Galiak, natomiast z ramienia Izby wystą-
piła Maja Świderska prezentując referat – opracowany 
przez Dyrektora MIR Henryka Dankowiakowskiego 
– nt. sytuacji młodych rolników w Polsce. Głos zabrali 
również Albert Dziura i Łukasz Jawny, reprezentujący 
organizacje skupiające młodych rolników w Polsce.

W dalszej części spotkania wystąpili: reprezentant 
grupy z francuskiego regionu Rhône-Alpes – Adrien Bo-
urlet, Adrian Solcan z Rumunii, Florian Studer z regionu 
Doubs z Francji oraz Tibor Balla z Węgier. Każdy z przed-
stawicieli grup zagranicznych w krótkim wystąpieniu za-
prezentował sytuację młodych rolników w ich kraju. 

Młodzi Rolnicy w Europie

Dyskusja i wymiana informacji w trakcie konferen-
cji pozwoliła wysnuć wniosek, że niezależnie od kra-
ju, w którym jest im dane funkcjonować, środowisko 
młodych rolników boryka się z podobnymi problema-
mi. Na zakończenie konferencji szczególne wyrazy po-
dziękowania, za zaproszenie i możliwość spotkania się 
w międzynarodowym gronie, wyraził przedstawiciel 
delegacji ukraińskiej pan Roman Ilkiw.

Joanna Krasicka

Wybory Chłopa Roku 2014

* * * * * * * * * *

27 kwietnia br., w Racła-
wicach, u podnóża Kopca Ta-
deusza Kościuszki, tuż przy 
pomniku Bartosza Głowac-
kiego, już po raz 20-sty od-
był się Turniej o tytuł Chłopa 
Roku oraz Zlot Wojciechów 
i Bartoszów. Małopolska Izba 
Rolnicza była jednym z orga-
nizatorów strategicznych im-
prezy, natomiast rolę gospo-

darza jak zwykle pełnił Wójt Gminy Racławice.
W tym roku współzawodniczyło aż 12 zespołów, 

w tym 7 krajowych i 5 zagranicznych (Francja – Rhône-
Alpes, Francja – Dubs, Rumunia, Ukraina i Węgry). 
Kandydaci z dumą prezentowali stroje ludowe oraz naj-
większe atrakcje swoich regionów, zabawiali publiczność 
śpiewem, tańcem i dowcipem, wykazywali się siłą, spraw-
nością, zaradnością, a także fachową wiedzą rolniczą.

Radosne i dynamiczne dźwięki muzyki ludowej 
sprawiły, że rywalizacja przebiegała w radosnej i po-
kojowej atmosferze, a konkurujące ze sobą ekipy inte-
growały się we wspólnej zabawie.

Licznie zgromadzona publiczność dopingowała swo-
ich faworytów. Jedynie Jury konkursowe miało nie lada 
problem z dokonaniem wyboru. Ostatecznie Chłopem 
Roku 2014 został Adrian Solcan z Bystricy (Rumunia). 
Na drugim miejscu uplasował się rodowity Racławicza-
nin, rolnik z dziada pradziada – Łukasz Jędruch.

Jolanta Kałmuk
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Wszyscy, którzy przybyli w niedzielę pod pomnik 
Bartosza Głowackiego mieli też okazję uczestniczyć  
w Pikniku Wieprzowym zorganizowanym przez MIR, 
podczas którego zachęcaliśmy do degustacji polskich 
specjałów przyrządzonych z mięsa wieprzowego.

Mini degustacje przygotowali również nasi goście  
z Rumunii, którzy przywieźli ze sobą produkty wytwo-
rzone w gospodarstwach położonych w sercu Karpat 
(region Transylwania, Bistrita-Nasaud). W „Kąciku 

rumuńskim” częstowali swoimi najlepszymi specja-
łami: tradycyjnymi serami z mleka owczego, koziego, 
krowiego i bawolego, domową kiełbasą wiejską i salami 
Siedmiogrodzkim, boczkiem wędzonym, pastą z wa-
rzyw zwaną zacusca, kołaczem z orzechami oraz wiel-
kanocną chałką. Dla amatorów mocniejszych trunków 
nie zabrakło palinki nazywanej również wodą życia. 
„Kącik” był tłumnie odwiedzany – to była wyjątkowa 
okazja do poznania nowych smaków.

Węgrzy z kolei raczyli smakowitymi miodami 
i palinką – tu również chętnych nie brakowało!

Na stoisku ukraińskim można było podziwiać wyro-
by tamtejszych rękodzielników oraz posłuchać ludowych 
melodii naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

Obchody XX-lecia Wyborów Chłopa Roku pokaza-
ły, że polska wieś podlega stałym przemianom. Kolejne 
generacje rolników modernizują swoje gospodarstwa 
i dostosowują koncepcje gospodarowania do istnieją-
cych warunków. Są dobrze wykształceni i otwarci na 
świat, a jednocześnie – co szczególnie ważne – dumni 
ze swojej historii kultywują przekazywane od pokoleń 
tradycje, dostrzegając w nich wartość ponadczasową 
i bezcenną.

XVII Małopolska Giełda Agroturystyczna

Od 17 lat jest już trady-
cją, że na przełomie kwietnia 
i maja na Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie odbywa 
się Małopolska Giełda Agro-
turystyczna (MGA) i Targi 
Ogrodnicze. 

Główni organizatorzy 
Giełdy to: Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie, Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa 

Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa 
Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Go-
spodarstwa Gościnne (GGG) oraz Góralskie Stowarzy-
szenie Agroturystyczne. Partnerem Przedsięwzięcia 
jest Województwo Małopolskie. 

Celem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 
jest promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawie-
nie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom 
miast i całego Województwa Małopolskiego. Podczas 
Giełdy, która w tym roku miała miejsce w dniach  
10-11 maja, odbywały się wykłady, prezentacje gospo-
darstw agroturystycznych, kiermasze, wystawy ręko-

Lucyna Chęcińska

dzieła ludowego, konkursy dla dzieci, wystawa zwierząt 
gospodarskich, degustacja potraw i napojów regional-
nych, występy zespołów folklorystycznych jak również 
pokazy kulinarne. To wszystko tworzy niepowtarzal-
ny klimat rodzinnego pikniku. 

Targi Ogrodnicze towarzyszące MGA odbyły się po 
raz trzeci. Wzorem poprzednich lat zaprezentowały się 
firmy szkółkarskie, nasienne, nawozowe, projektujące 
ogrody, zajmujące się sprzedażą profesjonalnego sprzę-



9Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Wieści z Izby

tu ogrodniczego. Każdy mógł nie tylko zapoznać się  
z ich ofertą, ale także zasięgnąć fachowej porady. 

W imieniu JM Rektora UR Giełdę otworzył Prorek-
tor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodar-
ką prof. Florian Gambuś. Podkreślił on, że Małopol-
ska jest wyjątkowym regionem naszego kraju, gdyż to 
właśnie tutaj przeplata się wspaniała lokalna tradycja  
z nowoczesnością. Zaznaczył, że dzięki talentom orga-
nizacyjnym i biznesowym udało się przekuć w najwięk-
szy atut to, co przez lata postrzegane było jako bariera 
w rozwoju, czyli ukształtowanie terenu i rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych. Dodał również, iż rozwój agrotu-
rystyki, działalność kół gospodyń wiejskich, lokalnych 
grup działania, przekładają się na zmianę obrazu mało-
polskiej wsi, czyniąc z niej bardzo przyjazne miejsce nie 
tylko do spędzania czasu wolnego, ale także do życia. 

W okolicznościowych wystąpieniach zarówno  
Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Małopolski, jak  
i Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Ma-
łopolskiego, dziękowali organizatorom i podkreślali 
wyjątkowe walory Małopolski oraz bogatą ofertę agro-
turystyczną. Natomiast pani Elżbieta Wyrwicz – zastęp-
ca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki – przekazała pozdrowienia od władz 
resortu i podkreśliła, że Małopolska Giełda Agrotury-
styczna jest bardzo ważną i cenną inicjatywą służącą 
rozwojowi oferty turystycznej w Polce. Wystawcom ży-
czyła udanego sezonu turystycznego. Małopolską Izbę 
Rolniczą reprezentowała pani Krystyna Janecka – czło-
nek Zarządu MIR, oraz Jan Marek Lenczowski – dele-
gat MIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Pośród licznych wystawców również Izba przygo-
towała swoje stoisko. Prezentowaliśmy oferty gospo-
darstw z powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, nowo-
tarskiego i tatrzańskiego. Na naszym stoisku można 
też było zasięgnąć informacji w zakresie przygotowania 
gospodarstwa do przyjmowania turystów. Zespół re-
gionalny WATRA z Czarnego Dunajca przyciągał do 
nas licznie przybyłych gości.

Na tegorocznej Gieł-
dzie atrakcji było wie-
le, lecz na szczególną 
uwagę zasługują 
dwie nowe, bardzo 
ciekawe inicjaty-
wy. Nowy konkurs 
„na najlepszą ofertę 
agroturystyczną”, który 
zostanie rozstrzygnięty w 
przyszłym roku w czasie XVIII 
MGA, oraz „Konkurs o Puchar Rektora UR za najlep-
sze stoisko”. W tym roku zdobyła go Sądecka Organiza-
cja Turystyczna. Komisja konkursowa wręczyła także 
następujące nagrody i wyróżnienia: 

W KATEGORII PRODUKT WĘDLINIARSKI: 

wygrało Koło Gospodyń Wiejskich Mierzeń  •	
– za szynkę domową,
wyróżnienie za doskonały smak potrawy •	
otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich Węglówka  
– za smalec węglowski.

W KATEGORII POTRAWA: 

wygrało Centrum Kultury, Sportu i Turystyki •	
w Żegocinie – za żurek na serwatce,
wyróżnienie otrzymała Dolina Karpia  •	
– za pulpety z karpia w zalewie. 

W KATEGORII WYRÓB ZBOŻOWY: 

zwyciężyła pani Danuta Kostrzyńska  •	
– za podpłomyki oraz chleb z łopaty,
wyróżnienie otrzymała Lokalna Grupa Dzia-•	
łania „Partnerstwo na Jurze” – za kołacz.

W KATEGORII INNE:
zwycięzcą została Tłocznia u Mazurkiewiczów  •	
– za sok jabłkowy z Jury,
wyróżnienia otrzymali: •	
 Sądecka Organizacja Turystyczna  
– za rydze na miodzie,
 Gospodarstwo Edukacyjne „Pszczółki”  
– za domową szarlotkę babci Danusi,
 Małopolska Regionem Ziół  
– za „pesto” z pokrzywy,
 Gospodarstwo Agroturystyczne Marii  
i Dariusza Hejmej – za nalewkę z owoców,
 Koło Gospodyń Wiejskich Mierzeń  
– za dżem z marchwi.

Wymiernym efektem tego przedsięwzięcia były licz-
ne rezerwacje pobytów wakacyjnych. Wielu uczestni-
ków XVII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej zade-
klarowało swoją obecność w przyszłym roku.
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Seminarium nt. przyszłości kwot mlecznych

30 maja br. w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej 
w Krakowie odbyło się seminarium poświęcone przy-
szłości kwotowania mleka.

W seminarium uczestniczyli goście z Francji – eks-
perci w dziedzinie mleczarstwa: Naomie Ruillat, Richard 
Gaitan i Adrien Bourlez. Na spotkaniu obecni byli przed-
stawiciele ARR OT w Krakowie oraz Departamentu 
Rolnictwa i Geodezji UMWM, przybyli również przed-
stawiciele związków hodowców bydła, spółdzielni mle-
czarskich oraz producentów mleka z terenu Małopolski. 

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes MIR Ryszard 
Czaicki, który po przywitaniu wszystkich zebranych 
oddał głos ekspertom z Francji. 

Richard Gaitan krótko scharakteryzował mleczar-
stwo we Francji (produkcja – 23,7 bln l, 70 tys. gospo-
darstw mlecznych, 3,6 mln krów, w tym 60% to rasa 
holsztyńska, 40% mleka przeznaczone na eksport).  
Następnie omówił zasady organizacji skupu i sprzeda-
ży mleka we Francji i w regionie Rhône-Alpes oraz wy-
zwania i obawy związane z produkcją wolnorynkową  
i likwidacją kwot mlecznych w 2015 r. 

Według francuskiego eksperta uwolnienie rynku 
mleka (od 1 kwietnia 2015 r.) wymagać będzie od pro-
ducentów zaadaptowania się do nowych warunków 
w celu uzyskania odpowiedniej ceny – szczególnie  
w przypadku młodych rolników. Podkreślił, że branża 
mleczarska we Francji również boryka się z brakiem 
następców obecnie funkcjonujących producentów 
mleka (na dzień dzisiejszy 50% producentów mleka to 
osoby w wieku powyżej 55 lat). 

We Francji najlepsze warunki do produkcji mleka pa-
nują w Bretanii (32% produkcji krajowej), region Rhône-
Alpes, o znacznym zróżnicowaniu geograficznym, pro-
dukuje tylko 7% krajowej produkcji. Kwota mleczna 
przypadająca na rolnika to ok. 80 tys. litrów mleka. Aby 
zwiększyć tę kwotę rolnik musi zwiększyć powierzch-
nię gospodarstwa. Kwoty we Francji nie podlegają 
sprzedaży i są rozdysponowane w obrębie regionu. 

Główne założenia „pakietu mlecznego” omówiła 
przedstawicielka ARR OT w Krakowie. 

W dalszej części głos zabrał Prezes Małopolskiego 
Towarzystwa Hodowców Bydła Zbigniew Młyński. 
Scharakteryzował on krótko sytuację branży mleczar-
skiej w Polsce oraz przedstawił stanowisko polskich ho-
dowców, którzy obawiają się zalania krajowego rynku 
mlekiem z krajów „starej unii”. Wyjaśnił, że w Polsce 
gospodarstwa, które nastawiły się na produkcję mleka 
poczyniły w tym kierunku duże inwestycje, i będzie 
im ciężko obniżyć cenę tak, aby móc konkurować na 
„uwolnionym” rynku. Prezes MTHB odniósł się rów-
nież do „pakietu mlecznego” wyrażając pogląd, że nie 
rozwiązuje on problemu mleczarstwa w Polsce ponie-
waż kwotowanie mleka pozwalało ustabilizować kra-
jową produkcję, natomiast szybkie przejście do wolnej 
gospodarki może przynieść kolejny kryzys w bran-
ży. Przedstawił również propozycje na rok 2014/2015,  
w których postuluje się m.in. o: odstąpienie od referen-
cyjnej zawartości tłuszczu; odstąpienie od karania kra-
jów które przekroczyły kwoty mleczne, w przypadku, 
gdy kwoty nie zostały przekroczone w obrębie całej UE; 
oraz utworzenie funduszu, który pozwolił by na wypła-
tę rekompensat za zakupione kwoty. 

Po wystąpieniach gości Prezes R. Czaicki otworzył 
dyskusję. Pan Wacław Drożdż, Prezes KZHCzBP zapy-
tał o francuskie doświadczenia w kwestii regionalizacji 
skupu mleka, oraz o podejmowane przeciwdziałania  
w zakresie nierównego traktowania rolników. 

W odpowiedzi R. Gaitan wyjaśnił, że we Francji to 
producent szuka odbiorcy, spółdzielnie nie konkurują 
o dostawców mleka i nie ma administracyjnego po-
działu odnośnie skupu mleka. Powstające nierówności 
wynikają wyłącznie z kosztów produkcji i dlatego dążą 
oni do zachowania podziału na tzw. strefy mleczarskie. 
Likwidacja tego podziału doprowadziłaby do przenie-
sienia całej produkcji mleka do Bretanii, gdzie warunki 
prowadzenia tego typu produkcji są najlepsze. 

Odpowiadając na pytanie pana Stanisława Flagi  
z Departamentu Rolnictwa UMWM, dotyczące roli sa-
morządu regionalnego w sektorze produkcji mleka, pan 
Gaitan wyjaśnił, że samorząd w regionie Rhône-Alpes 
jest pozytywnie nastawiony do wspierania producen-
tów, jednak sami rolnicy starają się odsuwać władze sa-
morządowe od działań mających wpływ na rolnictwo.

Pan Wojciech Rasiński z PFHBiPH zapytał o zna-
czenie rejestracji produktów regionalnych. Francuski 
ekspert wyjaśnił, że wszystkie produkty pochodzące ze 
strefy podgórskiej posiadają znaki jakości, co ma bez-
pośrednie przełożenie na korzyści ekonomiczne. 
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W toku dyskusji 
okazało się, że Fran-
cuzi na dzień dzisiej-
szy nie wiedzą, czy we 
Francji po 31 marca 
2015 r. zwiększy się 
produkcja mleka.

* * * * * * * * * *

Stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej
w sprawie zniesienia kwot mlecznych

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zapowiedź zmiany na rynku mleka od 1 kwietnia 
2015 r., polegającej na zaprzestaniu kwotowania pro-
dukcji mlecznej spowoduje znaczące zamieszanie na 
tym rynku, z trudnymi do przewidzenia konsekwen-
cjami dla rynku i dla konsumentów.

Kwoty mleczne, zgodnie z tym co zapowiadano 
przy ich wprowadzeniu, stanowiły znaczącą wartość 
dla rolnika, podlegającą dziedziczeniu. Wielu rolników 
wydatkowało znaczące środki finansowe w celu ich na-
bycia inwestując nie tylko w kwoty, ale przede wszyst-
kim inwestując w gospodarstwa mleczne, podnosząc 
tym samym jakość produkcji i jej wielkość. Proces ten 
odbywał się bardzo często za zaciągnięte kredyty. Pa-
kiet mleczny, który został określony w znowelizowanej 
ustawie o rynku mleka, nie daje żadnej rekompensaty 
za nabyte kwoty, zaś przewidziane w nim mechanizmy, 
według Izby, są niewystarczające. 

Tworzenie organizacji producenckich zrzeszają-
cych co najmniej dwudziestu członków lub tworzenie 
zrzeszeń jest nierealne w warunkach polskich, gdyż 
większość producentów mleka jest już zrzeszonych  
w spółdzielniach mleczarskich. Przynależność do 
nowych podmiotów gospodarczych spowoduje ko-
nieczność włączenia rolników w system podatku 
dochodowego.

Mechanizmy stabilizujące rynek polegające na 
skupie interwencyjnym masła i mleka w proszku 
OMP, w okresie od 1 marca do 30 września, przy nie-
zmienionych cenach mogą okazać się nieskuteczne.  
Natomiast środki wyjątkowe, na które zezwala Komisja 
Europejska, możliwe do zastosowania przez każdy kraj 
członkowski, są enigmatyczne, a przede wszystkim nie 
określają ewentualnych rekompensat.

Natomiast nasi producenci wyrazili przekonanie, 
że po zniesieniu kwot mlecznych w Polsce nastąpi 
wzrost produkcji mleka.

W ostatniej części seminarium Prezes Małopolskiej 
Izby Rolniczej przedstawił stanowisko Izby w kwestii 
zniesienia kwot mlecznych.

Joanna Krasicka

WNIOSKI:

1. Zniesienie kwot mlecznych spowoduje dalszą kon-
centrację produkcji mleka w dużych gospodarstwach, 
wzrost konkurencji cenowej na rynku mleka, a w kon-
sekwencji wypadanie małych gospodarstw mlecznych.

2. Istnieje konieczność stworzenia rekompensat dla 
rolników, którzy dokonali znaczących zakupów 
kwot mlecznych.

3. Nowelizacja ustawy o rynku mleka powinna dokład-
nie określać na jakich zasadach będą rozdysponowa-
ne środki w ramach zarządzania kryzysowego. 

4. Należy wspierać rozwój chowu bydła mięsnego – 
zwłaszcza w przypadku mniejszych gospodarstw 
mlecznych, które wypadną z produkcji mleka, 
a posiadając budynki i infrastrukturę do chowu 
zwierząt mogą bez większych nakładów przestawić 
profil produkcji.

5. Należy wspierać komercjalizację i marketing pro-
duktów lokalnych i regionalnych oraz sprzedaż bez-
pośrednią, co przyczyni się do zachowania produk-
cji mleczarskiej w gospodarstwach o rozdrobnionej 
strukturze agrarnej oraz w regionach podgórskich.
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Pikniki i fundusze promocji

W 2014 roku Małopolska Izba Rolnicza zorganizo-
wała, wspólnie z KRIR, na terenie województwa mało-
polskiego trzy pikniki: wieprzowy, wołowy i mleczny. 

Towarzyszyły one dużym imprezom: Piknik Wie-
przowy odbył się w Racławicach podczas Wybo-
rów Chłopa Roku, Piknik Wołowy – w Szczyrzycu, 
w trakcie VIII Krajowej Wystawy Czerwonego By-
dła Polskiego, Piknik Mleczny – w Tarnowie wraz  
z tamtejszymi „Zdearzeniami”. 

Pikniki finansowane są ze środków funduszy pro-
mocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze te 
działają na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 roku, 
która reguluje ich tworzenie, zadania, zasady finanso-
wania, organizację i funkcjonowanie. Obecnie w Polsce 
utworzonych jest 9 takich funduszy:

Fundusz Promocji Mleka;1. 
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;2. 
Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;3. 
Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;4. 
Fundusz Promocji Mięsa Owczego;5. 
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 6. 
Zbożowych;
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;7. 
Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;8. 
Fundusz Promocji Ryb.9. 

Głównym ich celem jest podejmowanie działań 
zmierzających do wzrostu konsumpcji określonych 
produktów żywnościowych, rozwijanie świadomo-
ści konsumentów, promocja żywności dobrej jakości, 
przeprowadzanie badań rynkowych oraz naukowych, 

przeprowadzanie szkoleń dla producentów oraz prze-
twórców, wspieranie działalności krajowych organiza-
cji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 
udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych 
komitetów organizacji międzynarodowych lub będą-
cych członkami statutowych organów organizacji zaj-
mujących się problemami określonych rynków rolnych.

Katarzyna Pniak

Wołowiny Smak Lubimy! 
Pod takim hasłem 15 czerwca 
br. odbył się Piknik Wołowy 
zorganizowany przez Mało-
polską Izbę Rolniczą w Szczy-
rzycu, w powiecie limanow-
skim, podczas VIII Krajowej 
Wystawy Bydła Polskiego 
Czerwonego. 

Piknik był częścią cyklu 
prowadzonej przez samo-

rząd rolniczy ogólnopolskiej kampanii sfinansowanej 
z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, której celem 
jest promocja mięsa, wędlin i przetworów mięsnych. 

Piknik Wołowy

* * * * * * * * * *

Liczymy, że nasze działania przyczynią się do zwięk-
szenia zainteresowania konsumentów spożyciem mięsa 
wołowego, którego spożycie systematycznie maleje. Jest 
to spowodowane między innymi wysoką ceną detalicz-
ną oraz brakiem mięsa kulinarnego wysokiej jakości  
w placówkach handlowych.

Podczas Pikniku Wołowego można było degu-
stować potrawy przygotowane przez Firmę „Parkur”  
z Mochnaczki Wyżnej, takie jak: gulasz wołowy, steki, 
szaszłyki oraz wołowina w sosie własnym. Alicja Kostuś

Mięso wołowe, jest bogatym źródłem magnezu oraz 
wysokiej jakości białka o przyswajalności nawet do 
90%, zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, któ-
rych organizm ludzki nie jest w stanie wyprodukować. 
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Nasze stoisko odwiedzali przybyli na Piknik goście 
m.in. przedstawiciele resortu rolnictwa, instytucji rolni-
czych, władz samorządowych oraz licznie przybyli oko-
liczni mieszkańcy i rolnicy – członkowie rad powiato-
wych MIR – zarówno ci działający w powiecie limanow-

skim, jak również w innych rejonach Małopolski, m.in.  
z powiatów: myślenickiego, wielickiego i olkuskiego.

Na stoisku zorganizowanym przez MIR można było 
również wysłuchać prelekcji pt. „Produkcja wołowiny 
wysokiej jakości”, oraz otrzymać broszury informacyj-
ne „Prawie wszystko o wołowinie”. 

W ramach Pikniku odbyły się konkursy: plastyczny 
dla dzieci i wiedzy dla dorosłych. Na zwycięzców czeka-
ły atrakcyjne nagrody rzeczowe – elektryczne maszynki 
do mielenia mięsa oraz odtwarzacze MP 4, które wręczył 
Prezes MIR oraz członkowie komisji konkursowych.

Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo wykony-
wana przez zespół „Szczyrzycanie”. Piknik cieszył się 
dużym zainteresowaniem. 

Podczas imprezy Małopolską Izbę Rolniczą repre-
zentowali członkowie Zarządu MIR: Prezes Ryszard 
Czaicki, Wiceprezes Karol Zachwieja i Krystyna Janec-
ka, oraz Delegat do KRIR Jan Lenczowski i Dyrektor 
MIR Henryk Dankowiakowski.

PS. Od kilku lat organizujemy pikniki, w zależności od 
fundatora były to pikniki, podczas których zachęcali-
śmy do spożywania mięsa wieprzowego, drobiowe-
go, wołowego, ryb, ziarna zbóż oraz mleka.

W standardowym programie każdego pikniku 
przeprowadzaliśmy degustację oferując uczestni-
kom tysiące porcji różnych potraw, informując na 
bieżąco o walorach zdrowotnych poszczególnych 
produktów. Stałym punktem były również konkursy 
dla dzieci i dorosłych oraz program artystyczny. 

Pojawia się jednak pytanie o sensowność tych 
przedsięwzięć. Pikniki finansowane są de facto dzię-
ki środkom „odebranym” rolnikom przy sprzedaży 
płodów rolnych, zaś akcja piknikowa powinna być 
skierowana do konsumenta zachęcając go do zaku-
pu polskiej żywności. I tu pojawiają się podstawowe 
wątpliwości – jaka jest sensowność przekonywania 
do konsumpcji produktów zbożowych? 

Jeżeli już, to do produktów częściowo lub całkowicie 
przetworzonych, czyli kasz czy tradycyjnego chleba. 
Jaka jest sensowność przekonywania konsumenta 
do spożycia mięsa wieprzowego? – chyba że PQS. 

Z punktu widzenia racjonalnych zasad żywienia 
powinniśmy promować większe spożycie ryb, wa-
rzyw, owoców, drobiu z chowu naturalnego, woło-
winy i jagnięciny. Nie zawsze fundusze dysponują 
dostateczną ilością środków aby promować to co 
jest najbardziej zasadne. 

Ze względu na liczbę potencjalnych konsumen-
tów, najodpowiedniejszym miejscem organizacji pik-
ników są duże miasta, a grupą docelową uczniowie  
i ich rodzice. Programy takie jak Szklanka Mleka czy 
Owoce w Szkole sprawdzają się doskonale i uważam, 
że warto rozważyć wsparcie tych działań środkami 
przeznaczonymi na organizację pikników (H.D.).
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Jak co roku, pracownicy Małopolskiej Izby Rolni-
czej (11 osób) oraz doradcy społeczni (9 osób) udzielali 
rolnikom pomocy przy wypełnianiu wniosków o do-
płaty obszarowe. Pełnili oni dyżury w biurach regio-
nalnych MIR oraz w biurach powiatowych ARiMR.  
W roku bieżącym, od 15 marca do 15 maja wypełnili-
śmy łącznie niemal 3 100 wniosków. 

Każdy kto pomagał rolnikom wypełniać wnioski 
o dopłaty obszarowe wie, że wniosek wnioskowi nie 
jest równy. Wnioski proste, o małej liczbie działek  
i załączników można wypełnić w ciągu 15 – 20 minut. 
Wnioskom bardziej złożonym nieraz trzeba poświęcić 
nawet kilka godzin. 

W 2014 roku, w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego, można było wnioskować o następujące 
rodzaje płatności:

1) jednolita płatność obszarowa,
2) płatności oddzielne: płatność do pomidorów, płat-

ność do owoców miękkich, płatność cukrowa,
3) wsparcie specjalne: płatność do krów, płatność 

do owiec, specjalna płatność obszarowa do po-
wierzchni upraw roślin strączkowych i motylko-
watych drobnonasiennych, płatność do surowca 
tytoniowego wysokiej jakości,

4) przejściowe wsparcie krajowe: płatność niezwią-
zana do chmielu, płatność niezwiązana do skrobi 
ziemniaczanej, płatność niezwiązana do tytoniu.

Zatem za rok 2014 przyznawane są te same rodza-
je płatności, które stosowane były w odniesieniu do 
roku 2013, z wyjątkiem uzupełniającej płatności pod-
stawowej (tzw. sektor I) oraz płatności uzupełniającej 
do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatno-
ści zwierzęcej).

W porównaniu do roku 2013 wprowadzono dwie 
zmiany na poziomie regulacji unijnych, które pozy-
tywnie przekładają się na powierzchnię kwalifikującą 
się do wsparcia oraz na kwoty przyznawanej pomocy:

1) kwalifikowalność do płatności gruntów, które 
nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu  
30 czerwca 2003 r. – grunty te zostały oznaczone kodem 
DR-10 i dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia. 
Od 2014 r. będą one mogły zostać objęte płatnościami 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

2) brak mechanizmu redukcji płatności unijnych  
i krajowych – płatności unijne nie będą pomniejszane  
z tytułu modulacji, a w związku z tym nie będzie stoso-
wana także redukcja płatności krajowych. 

Kampania wnioskowa 2014

Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW
Generalna zmiana dotyczy tego, że w pewnych przy-

padkach rolnik, który chce otrzymywać takie dopłaty, 
nie będzie musiał zobowiązywać się do prowadzenia 
przez 5 lat działalności na terenach ONW. Z przyjęcia 
takiego zobowiązania zwolnieni będą rolnicy, którzy 
po raz pierwszy będą ubiegać się o przyznanie dopłat 
ONW lub właśnie zakończyli realizację 5-letniego zo-
bowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia czy terenach górskich. W ich przypadku warun-
kiem otrzymania dopłat ONW będzie prowadzenie 
działalności rolniczej na takim obszarze. Natomiast 
rolnicy, którzy są w trakcie realizacji 5-letniego zobo-
wiązania do gospodarowania na terenach ONW, mają 
obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania na 
dotychczasowych zasadach.

Stawkę jednolitej płatności obszarowej oblicza się 
poprzez podzielenie rocznej puli środków finansowych 
(tzw. krajowa koperta finansowa) przez powierzchnię 
referencyjną danego kraju. Jeżeli jednak w danym roku,  
w wyniku zgłoszenia do płatności większej powierzchni 
niż powierzchnia referencyjna, suma wypłat wynikająca 
ze złożonych wniosków miałaby przekroczyć roczną ko-
pertę finansową, wówczas, stawkę płatności oblicza się 
dzieląc kopertę finansową przez powierzchnię użytków 
rolnych kwalifikujących się do płatności. Stawkę jed-
nolitej płatności obszarowej określa corocznie, w dro-
dze rozporządzenia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w porozumieniu z Ministrem Finansów. Tegoroczny 
nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 
będzie już 11-stym z kolei, pierwszy został przeprowa-
dzony w 2004 r. Na realizację płatności bezpośrednich za 
2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa mak-
symalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. 
wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

Lucyna Chęcińska
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Kraków, 6 marca 2014 r. Kraków, 6 marca 2014 r.

Kraków, 15 maja 2014 r. Kraków, 15 maja 2014 r.

I  Małopolski Kongres Kobiet 
Kraków,  1  marca  20 14  r.

Sotkania w sprawie zmiany przepisów w sprzedaży bezpośredniej
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Wybory CHŁOPA ROKU 2014
Rac ł awice,  2 7  kwietn ia  20 14  r.

Piknik Wieprzowy
Racławice, 27 kwietnia 2014 r.
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Piknik Mleczny
Tarnów, 6 lipca 2014 r.

Piknik Wołowy
Szczyrzyc ,  1 5  czerwca  20 14  r.
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Małopolska Giełda Agroturystyczna
Kraków,  1 0 - 1 1  maja  20 14  r.

VII I  Krajowa Wystawa Bydła Polskiego Czerwonego
 Szczyrzyc, 15 czerwca 2014 r.



15Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Małopolskie targowiska

Piękne Targowiska – coraz mniej rolników

Wiele zainteresowania wśród rolników i samorzą-
dowców – szczególnie w Małopolsce, gdzie sprzedaż 
bezpośrednia cieszy się wielką popularnością oraz 
jest silnie zakorzeniona w historii regionu – wzbu-
dziły zapowiedzi dofinansowania modernizacji i bu-
dowy nowych targowisk. 

Rolnicy wiążą z tym pomysłem nadzieje na po-
prawę warunków sprzedaży swoich produktów oraz 
zwiększenie zainteresowania zakupem płodów rolnych 
bezpośrednio od producenta wśród coraz bardziej wy-
magających konsumentów. Minęły bowiem już czasy, 
kiedy klient godził się na zakup produktu spożywczego  
z przysłowiowej gazety rozłożonej na skraju drogi.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej” pochodzącym z PROW na lata 2007–2013, na te-
renie naszego województwa zaplanowana została mo-
dernizacja oraz budowa 24 placów handlowych. Ukoń-
czono pracę na większości z nich. Na realizację tego 
projektu przewidziano ponad 50 milionów złotych.

W maju br. przeprowadziliśmy wizytację na więk-
szości tych targowisk próbując odpowiedzieć na pyta-
nie, w jaki sposób i przez kogo są one wykorzystywa-
ne. Przede wszystkim interesował nas udział rolników 
sprzedających własne płody rolne. 

Budowa, przebudowa i modernizacja polegała 
przede wszystkim na wybudowaniu wiat, stoisk targo-
wiskowych oraz zaplecza logistycznego (toalety, ujęcia 
wody, oświetlenie, ogrodzenia i kanalizacja sanitarno-
deszczowa). Z naszej analizy wynika co następuje: 

place targowiskowe są piękne, nowocześnie urządzo-•	
ne, niestety rolników na nich coraz mniej. Dominuje 
handel towarami przemysłowymi przede wszystkim 
tanią i tandetną „chińszczyzną”;

radykalne działania inspektoratów weterynarii  •	
w poprzednich latach w znacznym stopniu wyelimi-
nowały handel zwierzętami;
proponowane stawki opłat wjazdowych, targowisko-•	
wych i rezerwacyjnych często są skuteczną barierą 
dla rolników, którzy chcieliby sprzedawać swoje to-
wary na targowiskach;
w opinii użytkowników targowisk niektóre z inwe-•	
stycji nie spełniają swoich funkcji, np. wiaty nie dają 
dostatecznej ochrony dla sprzedających i kupujących 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi; 
nagminnym „grzechem” placów targowiskowych •	
jest brak miejsc parkingowych dla kupujących; 
pozytywnym zjawiskiem jest wyposażenie placów •	
targowiskowych w urządzenia pozwalające na bez-
pieczny rozładunek zwierząt, oraz wiaty dla han-
dlu bydłem i końmi z zapleczem weterynaryjnym 
i sanitarnym. 
place targowiskowe, w okresie w którym nie są wyko-•	
rzystywane do swoich podstawowych celów, zamie-
niają się w place manewrowe służące do nauki jazdy.

Podsumowując, Program „Mój Rynek” uruchomio-
ny został zbyt późno, a restrykcyjne przepisy weteryna-
ryjne spowodowały zaprzestanie handlu zwierzętami na 
wielu targowiskach. Podobnie, zbyt pryncypialne kon-
trole przeprowadzane przez służby sanitarne, skutecznie 
zniechęcają do sprzedaży bezpośredniej produktów.

Jak zwykle „mądry polak po szkodzie”! Moderni-
zacja targowisk i zmiana przepisów o sprzedaży bez-
pośredniej to działania konieczne, jednak, czy zniwe-
lują szkody, jakie poswstały w wyniku wcześniejszych 
zaniedbań?

Henryk Dankowiakowski
Tekst opracowano na podstawie informacji z biur Małopol-
skiej Izby Rolniczej z Tarnowa, Wadowic i Nowego Sącza. 

Plac targowy w Starym Sączu

Plac targowy w Wadowicach
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Małopolskie targowiska

Proszowickie place targowe

boty i niedziele, w okresie od wiosny do jesieni, z pla-
cu korzysta szkółka doskonalenia jazdy na motorach.  
W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca plac słu-
ży jako parking dla Giełdy Drobnego Inwentarza i Koni. 

Koszt miesięcznej rezerwacji miejsca do handlu na 
placach zarządzanych przez GR EKOROL wynosi od 30 
do 50 zł. Na obydwu placach obowiązuje cenniki opłat 
za wjazd. Niewielu jest rolników, którzy wykupują stałe 
miejsca do handlu.

W latach 1991–1997 obydwa place były wyłączną 
własnością Gminy Proszowice, która prowadziła wszel-
kie inwestycje związane z zakupem gruntów i moderni-
zacją. W tym czasie do obsługi placów targowych gmina 
powołała Komunalny Zakład Obrotu Produktami Rol-
nymi Ekorol. Za środki pozyskane z działalności zarząd-
czej budowano i modernizowano place targowe. 1 maja 
1997 r. KZOPR Ekorol przekształcony został w spółkę  
o nazwie Giełda Rolna EKOROL, która stała się nieza-
leżnym podmiotem prowadzącym działalność gospo-
darczą polegającą na zarządzaniu placami targowymi. 

GR EKOROL ze względu na strukturę kapitałową 
nie może aplikować i korzystać ze środków pomoco-
wych na rozwój infrastruktury targowisk. Wszystkie 
środki zainwestowane w modernizację i budowę pla-
ców pochodziły i pochodzą ze środków gminnych oraz 
środków spółki. Łączna wartość dotychczasowych in-
westycji wynosi ok. 5 mln zł.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczy-
niło się do znacznych zmian w funkcjonowaniu branży 
rolnej – zarówno na etapie produkcji jak i dystrybucji. 
W obecnej sytuacji konieczne jest wypracowanie wła-
snego modelu zbytu produktów rolnych, dostosowane-
go do specyfiki rolnictwa w danym regionie. W Mało-
polsce, gdzie dominują gospodarstwa małoobszarowe, 
lokalne place targowiskowe powinny stwarzać warunki 
i możliwości zbytu również dla takich gospodarstw. 
Wiąże się to zazwyczaj z dodatkowymi inwestycjami, 
wymagającymi nakładów finansowych, których właści-
ciel/zarządca targowiska nie jest w stanie samodzielnie 
udźwignąć. Aby podjąć działania mające na celu po-
prawę warunków zbytu i rozwój lokalnego handlu ko-
nieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Giełda Rolna EKOROL 
jest właścicielem oraz pod-
miotem zarządzającym 
dwóch targowisk zlokalizo-
wanych w Proszowicach. 

Targowisko przy ul. Bro-
dzińskiego mieści się na po-
wierzchni 4,488 ha. Na placu 
znajduje się 12 pawilonów 
handlowych oraz dodatkowo 
8 zadaszonych stołów do han-

dlu – każdy po 6 mb. Jest tu również budynek biurowy 
Spółki, hale skupu warzyw z komorą chłodniczą (EKO-
ROL prowadzi własny punkt skupu warzyw), oraz budy-
nek skupu żywca. Plac jest oświetlony, posiada instala-
cję wodno-kanalizacyjną i gazową, sanitariaty. Ponadto 
funkcjonuje tu wewnętrzny radiowęzeł i monitoring. 

Na targowisku, od poniedziałku do środy odbywa się 
głównie handel hurtowy warzywami. We wtorki i śro-
dy, w godzinach rannych, z placu mogą korzystać rolnicy 
zainteresowani handlem żywym inwentarzem – bydłem 
i trzodą chlewną. Niestety, od pewnego czasu sprzedaż 
bezpośrednia żywca praktycznie zanika. Sporadycz-
ne są transakcje handlowe dotyczące cieląt, a w handlu 
prosiętami również zauważalna jest tendencja malejąca.  
W każdy czwartek na placu odbywa się skup żywca 
przez dwa podmioty skupowe. Ponadto, w każdą pierw-
szą i trzecią niedzielę miesiąca organizowana jest Gieł-
da Drobnego Inwentarza i Koni, na której pojawia się 
nawet kilka tysięcy osób. Część placu (zlokalizowana 
po drugiej stronie ulicy) przeznaczona jest na stoiska do 
handlu obwoźnego (z samochodów).

Plac targowy przy ul. Królewskiej powstał w 1992 r. 
Powierzchnia placu wynosi 1,36 ha. Nawierzchnia 
jest wyasfaltowana, a znaczna jego część zabudowana 
jest halą targową o wymiarach 12 x 72 m. Od stro-
ny ul. Królewskiej znajduje się pięć pawilonów han-
dlowo-usługowych – dwa z nich stanowią własność 
EKOROLU. Cały teren jest oświetlony i wyposażony 
w instalację wodno-kanalizacyjną i deszczową oraz 
sanitariaty. Plac jest ogrodzony i posiada trzy bramy 
wjazdowo-wyjazdowe. Handel detaliczny odbywa się 
tutaj w każdą środę i sobotę – sprzedaż bezpośrednia 
płodów rolnych (głównie świeże warzywa, sadzonki 
warzyw i kwiatów) i produktów rolniczych typu ma-
sło, ser, jaja, śmietana, oraz handel artykułami odzie-
żowymi, sprzętem AGD, meblami itp. W pozostałe 
dni tygodnia plac wykorzystywany jest jako plac ma-
newrowy przez firmę prowadzącą naukę jazdy. W so-

EKOROL jest spółką, w której największymi 
udziałowcami są:

Gmina Proszowice (61,78% udziałów), oraz• 
TAREL Sp. z o.o. z Woli Rzędzińskiej (34,39%). • 

Edward Fryt 
Prezes GR EKOROL
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Rolnicy MIR-u

Jak ocenia Pan ostatnie 10 lat polskiego rolnictwa w 
kontekście naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej?

Ocena stanu polskiego rolnictwa nie jest rzeczą pro-
stą. Widać wiele zmian. Wbrew pozorom nie zawsze 
pozytywnych. Oczywiście środki jakie do dyspozycji 
otrzymali polscy rolnicy, szczególnie środki skierowa-
ne na inwestycje w gospodarstwach rolnych, są jednym 
z pozytywnych aspektów, o których należy pamiętać 
myśląc o ostatnim dziesięcioleciu. Sam, prowadząc 
duże gospodarstwo rolne niejednokrotnie z nich korzy-
stałem. Nie mogę jednak pozbyć się poczucia ciągłego 
traktowania polskiego rolnika jako „zła koniecznego” 
w Unii Europejskiej. Rozumiem, że każdy kto dołącza 
do elitarnego klubu, jakim jest Wspólnota Europejska, 
musi ponieść koszty dostosowania się do standardów  
w nim obowiązujących. Ale wciąż nie mogę się pogodzić 
z sytuacją, w której 10 lat po wstąpieniu do Unii polscy 
rolnicy nie otrzymują dopłat bezpośrednich w wysoko-
ści choćby średniej unijnej. Co więcej dysproporcja ta 
utrzymywać się będzie przynajmniej przez kolejne 6 lat.

Jakie jeszcze ograniczenia blokują rozwój 
polskiego rolnictwa?

Jest wiele aspektów, które można by poprawić. Naj-
smutniejsze jest jednak to, że duża część ograniczeń 
nakładanych na rolników wynika nie bezpośrednio 
z przepisów unijnego prawa lecz z gorliwej nadinter-
pretacji przepisów unijnych wprowadzanych przez 
polskich urzędników. Wielokrotnie już, jako członek 
Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, wraz z kolegami 
z Zarządu lub Walnego Zgromadzenia, opiniowałem 
propozycje ustaw i rozporządzeń regulujących kwestie 
dotyczące bezpośrednio swobody prowadzenia produk-
cji rolnej. Wiele z tych opinii było jednoznacznie nega-
tywnych. W uzasadnieniu do opinii wykazywaliśmy 
bezsprzeczny brak logiki, nadinterpretację zamysłów 
organów ustawodawczych, czy też brak podstawowego 
rozeznania w specyfice tak skomplikowanej dziedziny 
produkcji jaką jest rolnictwo. Niestety, obserwując dal-
szą procedurę wprowadzania zaopiniowanych przez 
nas aktów prawnych dochodzę do wniosku, że żadne 
negatywne opinie nie są brane pod uwagę. Po prostu, 
polskim urzędnikom bardzo łatwo przyjmuje się każde 
przysłane przez władze z Brukseli dokumenty i wpro-
wadza je do naszego prawodawstwa pod hasłem „unia 
kazała”. Ciekawe, że w tym samym czasie liczne prawa, 
jakie mają rolnicy w innych krajach wspólnoty, są blo-
kowane przez naszych urzędników, w tym przypadku 
korzystających ze stwierdzenia „nie każde prawo obo-
wiązujące w Unii musi obowiązywać również u nas”.

Rozmowa z Członkiem Zarządu MIR Tadeuszem Wójcikiem

W jaki sposób rolnicy mogą, w chwili obecnej, 
zabiegać o ochronę swoich interesów?

Moim zdaniem rolnicy muszą zrozumieć, że ich los 
spoczywa w obecnej chwili głównie w ich rękach. Po-
mijając oczywisty fakt udziału we wszelkiego rodzaju 
wyborach i oddawanie głosów na kandydatów rzeczy-
wiście reprezentujących interesy środowiska wiejskie-
go, rolnicy powinni pamiętać, że tylko „w jedności siła”. 
W dzisiejszym świecie, gdzie każda grupa społeczna 
najbardziej zainteresowana jest własnym dobrem, tyl-
ko rolnicy posiadający silną reprezentację na szczeblu 
samorządowym, popartą współpracą ze zorientowa-
nymi na rolnictwo przedstawicielami parlamentarzy-
stów, mają szansę na zabezpieczenie swoich interesów. 
Dlatego też od 17 lat z mozołem odtwarzamy w Polsce 
struktury samorządu rolniczego. Mam niestety wraże-
nie, że nie każdy z rolników rozumie tę ideę. Nie chodzi 
przecież o stworzenie kilku miejsc pracy, czy też obsa-
dzenie kilku funkcji w zarządach izb. Chodzi o zebra-
nie w jeden, silny głos postulatów ludzi, którzy swoje 
życie poświęcili rolnictwu. Ich ciężka praca nie może 
być ciągle deprecjonowana przez inne grupy społeczne. 
Przez brak takiej reprezentacji niejednokrotnie prze-
grywamy, jako rolnicy, w zderzeniu z urzędnikami lub 
nieprzemyślanymi przepisami prawa.
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Informacje branżowe

* * * * * * * * * *

Marek Boligłowa – 
członek Zarządu Mało-
polskiej Izby Rolniczej 
jest właścicielem rodzin-
nego gospodarstwa rol-
nego, zlokalizowanego 
w Boczkowicach (Gmi-
na Książ Wielki, powiat 
miechowski). 

Powierzchnia gospo-
darstwa wynosi 72 ha, 
na których uprawiane są 
głównie: rzepak, pszeni-
ca ozima oraz zboża jare, 
stanowiące bazę paszową 
dla chowu świń. Produk-
cja trzody odbywa się 
w cyklu zamkniętym. 
Stado podstawowe liczy 
50 macior, a roczna pro-
dukcja kształtuje się na 
poziomie ponad 1 000 
tuczników. 

Gospodarstwo wyposażone jest w 4 ciągniki, kom-
bajn zbożowy, przyczepy, prasę do słomy, zestaw mie-
szalniczy do produkcji pasz oraz drobny sprzęt rolni-
czy. Wszystkie prace związane z prowadzeniem gospo-
darstwa właściciele – Pan Marek wraz z żoną – wyko-

Gospodarstwo Pana Marka Boligłowy

Podstawnym sposobem wyrażania swoich opinii 
powinno stać się zgłaszanie uwag do konsultowanych 
projektów ustaw i rozporządzeń. Demokracja daje nam 
takie prawo. Zarówno jako rolnikom jak też członkom 
izb rolniczych. Dlatego też z ubolewaniem zauważam, 
że grupa osób wnoszących uwagi do projektów praw-
nych, decydujących niejednokrotnie o „być albo nie 
być” polskiego rolnictwa, wciąż jest niewielka. Rolnicy 
po prostu nie potrafią jeszcze korzystać z przywileju 
jaki daje im posiadanie własnej reprezentacji w posta-
ci samorządu rolniczego. Wiem, każda zmiana, szcze-
gólnie zmiana mentalności wymaga czasu, ale tego już 
straconego jest mi po prostu żal. Jako jeden z rolników 
sam mam poczucie kilku straconych szans, które na 
szczęście rekompensowane są świadomością wielu od-
niesionych dotychczas sukcesów. 

Jakie plany na przyszłość wiąże Pan  
ze swoją działalnością?

Od wielu lat działam w lokalnym środowisku. Jestem 
sołtysem, Członkiem OSP i delegatem do WZ Mało-
polskiej Izby Rolniczej. Większość z tych funkcji pełnię 
społecznie nierzadko pokrywając koszty z nimi związa-
ne z własnych funduszy. Uważam, że pełnienie każdej 
funkcji – od sołtysa do najwyższych urzędów państwo-
wych – powinno być przede wszystkim służbą pełnioną 
dla ludzi – wyborców, którzy zaufali i poparli swojego 
kandydata. Dlatego też nie jestem zachłanny jeśli chodzi 
o stanowiska polityczne. Za każdym razem, kiedy podej-
muję decyzję o starcie w wyborach mam dopracowaną 
wizję celów jakie chcę osiągnąć. I za każdym razem są to 
cele związane z potrzebami lokalnej społeczności. Mam 
nadzieję, że ci, którzy do tej pory obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem mogą dziś powiedzieć, że ich nie zawiodłem. 
Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że nadal starać się 
będę możliwie najlepiej służyć innym.

Rozmawiał Marcin Słowik

nują samodzielnie, a w sezonie, gdy natężenie prac jest 
większe, pomaga także syn. 

Przychody uzyskane z działalności rolniczej stano-
wią 98%, rodzinnego budżetu. 

Maja Świderska
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Rozmowa z Janem Markiem Lenczowskim

Działa Pan w wielu organizacjach, między innymi 
w Lokalnej Grupie Działania?

Jestem jednym z członków-założycieli Stowarzysze-
nia LGD Turystyczna Podkowa, która istnieje już od 
ośmiu lat, zrzeszając 5 gmin powiatu myślenickiego: Sie-
praw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim. Od sa-
mego początku pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia. 

Na jakie cele przeznaczane są środki, którymi 
dysponuje LGD? 

Nasze Stowarzyszenie otrzymało 6,6 mln zł na reali-
zację PROW 2007-2013. Znaczną część z tych pieniędzy 
przeznaczamy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
(LSR), a więc dofinansowanie projektów w ramach ta-
kich działań jak różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
odnowa i rozwój wsi oraz tzw. małe projekty. W sumie 
jest to ponad 5 mln zł. Około 135 tys. zł przeznaczone 
jest na wdrażanie projektów współpracy. Na działania 
związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją 
mamy do dyspozycji ok. 300 tys. zł, natomiast funkcjo-
nowanie LGD, w tym na koszty bieżące i administracja 
to ok. 997 864 zł.

Jakie działania podejmuje LGD w zakresie 
aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa  
w procesie rozwoju regionu?

Nasze LGD organizuje szereg spotkań aktywizują-
cych, podczas których przybliżamy mieszkańcom na-
szego regionu możliwości pozyskania funduszy unij-
nych. Są to spotkania informacyjne, poprzedzające na-
bory wniosków o przyznanie takiej pomocy. Ponadto 
LGD Turystyczna Podkowa organizuje wiele szkoleń 
dotyczących zarówno pozyskiwania i rozliczania pro-
jektów dofinansowanych z UE, jak też „budowania” 
produktów turystyki na obszarach wiejskich. Efektem 
szkoleń jest przygotowywany aktualnie przez LGD in-
formator turystyczny prezentujący bazę noclegową na 
obszarze działania naszego stowarzyszenia.

Nasza uwaga skupia się jednocześnie na promocji 
obszaru oraz na kultywowaniu różnego rodzaju tra-
dycji, np. organizujemy w Sieprawiu konkurs szopek 
bożonarodzeniowych, tradycyjnych i krakowskich. 
Fundusze unijne pozwalają nam również aktywizować 
najmłodszych mieszkańców naszego obszaru, organi-
zując dla nich różnego rodzaju konkursy. 

Bierzemy udział w wielu imprezach promocyjnych 
takich jak: Piknik Folklorystyczny w Sieprawiu, Dni 
Dobczyc, Święto Kliszczaka w Pcimiu, Święto Jabłka  
i Gruszki w Czasławiu, Dni Wiśniowej, dożynki gmin-
ne i powiatowe itp. Promujemy nasz region, naszych 
twórców ludowych, artystów i gospodarstwa agrotury-

Jan Marek Lenczowski – właściciel rodzinnego 
gospodarstwa ogrodniczego – 3 000 m² szklarni, 
produkcja pomidorów, ogórków oraz roślin ozdobnych 
– kwiatów balkonowych, rabatowych i chryzantem.

Delegat Gminy Siepraw do Rady Powiatowej • 
Małopolskiej Izby Rolniczej w Myślenicach,
Delegat MIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych,• 
Członek grupy roboczej ds. Krajowej Sieci • 
Obszarów Wiejskich przy ministrze rolnictwa,
Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy • 
ministrze rolnictwa,
Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieprawiu, • 
gdzie pełni funkcję skarbnika,
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Turystyczna • 
Podkowa” w Sieprawiu.

styczne zarówno na terenie Małopolski (podczas Ma-
łopolskiej Giełdy Agroturystycznej), jak też na arenie 
międzynarodowej (uczestniczymy w międzynarodo-
wych Targach Agrotravel Kielce). Utrzymujemy rów-
nież partnerskie kontakty z lokalnymi stowarzyszenia-
mi ze Słowacji, Czech oraz z Rumunii. 

Za niezwykle cenne uznajemy aktywizowanie ma-
łych lokalnych stowarzyszeń, które bardzo aktywnie  
i efektywnie korzystają ze wsparcia w ramach „ma-
łych projektów”.

Czy każdy kto ma dobry pomysł, a brak mu pie-
niędzy na jego realizację, może zgłosić się do LGD 
i liczyć na pomoc finansową?

Życzył bym tego sobie i innym. Musimy mieć świa-
domość, że rozdzielane przez LGD pieniądze to środki 
publiczne i muszą być dysponowane zgodnie z obowią-
zującym prawem. Machina biurokratyczna i szereg wy-
mogów formalnych, których spełnienie jest konieczne 
przy składaniu wniosków, nieco przyćmiły podejście 
LEADER-a – oddolnej inicjatywy społeczności lokal-
nych na terenach wiejskich, które to same miały de-
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cydować o podejmowanych działaniach, potrzebnych 
mieszkańcom wsi. Tymczasem już na samym początku 
pojawia się problem, gdyż fundusze w ramach PROW 
2007-2013 mają charakter refundacji. Dla wspomnia-
nych wcześniej „małych projektów” refundacja wynosi 
80% kosztów kwalifikowanych, jednak aby je odzy-
skać należy postępować zgodnie z wcześniej podpisaną 
umową pomiędzy beneficjentem i Urzędem Marszał-
kowskim. Dodam jeszcze, że LGD może przeprowa-
dzać nabory wniosków po podpisaniu odpowiedniej 
umowy z UMWM. Rada LGD ocenia projekty zgod-
nie z naszymi lokalnymi kryteriami wyboru i celami 
zawartymi w LSR. Jeżeli otrzymają pozytywna ocenę  
i zmieszczą się w dostępnym limicie środków, prze-
kazywane są do Urzędu Marszałkowskiego albo do 
ARiMR, gdzie sprawdzane są pod względem formal-
nym i merytorycznym. Trzeba przyznać, że jest to dość 
długotrwały proces.

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może otrzymać osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, pod warunkiem, że posiada siedzibę lub pro-
wadzi działalność na obszarze objętym LSR. 

Jak napisać dobry projekt?

Przede wszystkim trzeba mieć dobry pomysł. Jed-
nak samo napisanie wniosku to dopiero początek.  
Po pozytywnej weryfikacji przez UMWM następuje 
realizacja projektu, która musi być przeprowadzona 
zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

Gdzie, mogą zwrócić się osoby zainteresowane 
otrzymaniem pomocy merytorycznej?

Taką pomoc można uzyskać w naszym biurze, 
które mieści się w Sieprawiu 616/3 lub w Centrum In-
formacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce,  
w Krakowie przy ul. Wielickiej 72 B. Dodam jednak, 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa 
(od lewej): Jolanta Majka (Skarbnik), Maria Brożek, Janusz Ambro-
ży, Ryszard Leśniak, Jan M. Lenczowski (Prezes).

Tel.: 12 27 46 299
Fax: 12 27 46 299
biuro@turystycznapodkowa.pl

że w tym momencie praktycznie nabory zostały zakoń-
czone. To znaczy planujemy przeprowadzenie jeszcze 
jednego naboru na przełomie lipca/sierpnia 2014 r. na 
„Odnowę i rozwój wsi”. Możliwe, że na inne działania 
będzie jeszcze szansa w następnym rozdaniu.

Jak ma wyglądać przyszłość LGD w kontekście 
nowego PROW 2014-2020?

Głównym celem nowego PROW-u będzie wzrost 
konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów 
środowiskowych tj. zrównoważone zarządzanie zasoba-
mi naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu, oraz 
zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

W ramach LEADER-a wspierane będą operacje 
mające na celu:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym wspie-•	
ranie uczestnictwa społeczności lokalnych w reali-
zowaniu LSR;
Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadcze-•	
nia usług rolniczych;
Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie  •	
i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. in-
frastruktury służącej przetwarzaniu produktów rol-
nych w celu udostępniania jej lokalnym producen-
tom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR  •	
w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości, dy-
wersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem 
zatrudnienia, w szczególności rolników i osób dłu-
gotrwale bezrobotnych;
Rozwój produktów lokalnych;•	
Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;•	
Zachowanie dziedzictwa lokalnego;•	
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-•	
struktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 
oraz technicznej.
Łączny budżet zaplanowany na realizację tych ope-

racji wynosi ponad 700 tys. euro
Zachęcam wszystkie koleżanki i kolegów rolników, 

oraz wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich 
do zaangażowania się w pracę społeczną w LGD, czy  
w innych lokalnych organizacjach. Dzięki temu może-
my bezpośrednio wpływać na rozwój naszych małych 
ojczyzn. Naprawdę warto!

Rozmawiała Dorota Korepta-Kura
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Szeroko zakrojona akcja zwalczania tej inwazyj-
nej rośliny stała się możliwa dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu na realizację przedsięwzięcia pn. „Śro-
dowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum So-
snowskyi Manden)”, którego głównym inicjatorem  
i liderem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ma-
łopolska Izba Rolnicza oraz Instytut Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin (IHiAR) ZD Grodkowice to partne-
rzy strategiczni przedsięwzięcia.

Całkowity koszt inwestycji to 3 798 806 zł, uzyskane 
dofinansowanie, pochodzące z Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach funduszy EOG, stanowi 85% tej 
kwoty, czyli 3 228 985 zł. Zadania projektowe realizowa-
ne będą przez 2 lata – od maja 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Głównym celem realizacji projektu jest inwentary-
zacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie roślin 
barszczu Sosnowskiego na obszarze 29 gmin wojewódz-
twa Małopolskiego (tyle gmin zgłosiło chęć udziału  
w projekcie) oraz na obszarach należących do Uniwer-
sytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin w Grodkowicach. Łączna, szacunkowa po-
wierzchnia występowania barszczu Sosnowskiego, ob-
jęta działaniami w ramach projektu wynosi 134 ha. 

Zwalczanie barszczu w Małopolsce

Zadaniem Małopolskiej 
Izby Rolniczej jest organizacja  
i nadzór nad zadaniami projek-
towymi w 11 gminach, oraz ko-
ordynacja działań związanych 

z organizacją spotkań informacyjnych i szkoleniowych 
we wszystkich gminach uczestniczących w projekcie.

Wieści z Izby - realizowane zadania

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z rejonu Kaukazu, 
skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach 
Europy środkowej i wschodniej. Od lat 50. do 70. XX wie-
ku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku 
wschodniego jako roślina pastewna. Po niedługim czasie, 
z powodu problemów z uprawą i zbiorem, głównie ze 
względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, upra-
wy były porzucane. Roślina w szybkim tempie zaczęła roz-
przestrzeniać się spontanicznie. 

W naszych warunkach klimatycznych barszcz osiąga 
do 4 m wysokości, a dojrzała roślina zajmuje powierzchnię 
do 4 m2, przyczyniając się do zanikania rodzimej roślinno-
ści. Kwiaty białe lub jasnoróżowe, zebrane są w baldachy 
osiągające nawet 40 cm średnicy. Część populacji barszczu 
zakwita już w pierwszym sezonie wegetacyjnym, natomiast 
pozostałe osobniki mogą dojrzewać przez kilka lat, a po 
wydaniu nasion giną. Jedna roślina wytwarza przeciętnie 
20 tys. szt. nasion, a często dwukrotnie więcej. Nasiona za-
legają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat.

Barszcz Sosnowskiego występuje najczęściej na po-
lach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych, wzdłuż 
dróg i ciągów komunikacyjnych. 

Jego szkodliwość wynika z właściwości parzących  
i alergizujących. Kontakt z rośliną wywołuje reakcje der-
matologiczne porównywalne do oparzeń I – III stopnia. 
Ryzyko wzrasta przy słonecznej pogodzie. Niebezpieczne 
olejki eteryczne zawarte są we włoskach pokrywających li-
ście i łodygę. Działania profilaktyczne, jakie należy podjąć 
w przypadku kontaktu z rośliną to osłonięcie poparzone-
go fragmentu ciała przed działaniem promieni słonecz-
nych, co ograniczy wystąpienie objawów alergicznych.

Gminy objęte działaniami projektowymi 
nadzorowanymi przez MIR: 

powiat nowosądecki:•	  Łącko, Korzenna, 
Kamionka Wielka, Podegrodzie;
powiat nowotarski:•	  Szaflary, Nowy Targ 
Miasto, Nowy Targ Gmina, Ochotnica Dolna;
powiat tatrzański:•	  Bukowina Tatrzańska, 
Zakopane, Biały Dunajec.

Łączna szacowana powierzchnia występowania barsz-
czu na obszarze ww. gmin to ok. 46 ha. Po przeprowadze-
niu inwentaryzacji przez pracowników MIR, we współ-
pracy z samorządami gminnymi, okazało się, że barszcz 
opanował znacznie większy obszar o powierzchni 66 ha.

Pozostali partnerzy projektu:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie•	  – lider projektu, 
który zarządza i nadzoruje jego realizację w 18 gmi-
nach, w gdzie łączna szacowana powierzchnia wy-
stępowania barszczu wynosi 64,10 ha.
I•	 nstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (Zakład 
Doświadczalny Grodkowice) – realizuje działania 
w jednej gminie, gdzie powierzchnię występowania 
barszczu oszacowano na 24,1 ha.
Barszcz jest chwastem inwazyjnym bardzo uciążli-

wym w zwalczaniu, co wynika z wysokiego współczyn-
nika rozmnażania i odporności na wiele herbicydów. 
Aby uzyskać pełny sukces w zwalczaniu barszczu, kom-
pleksowe działania eliminujące tę roślinę muszą być re-
alizowanie corocznie, nieprzerwanie przez 5 lat.

W ramach projektu zabiegi zwalczające barszcz 
będą prowadzone kompleksowo, poprzez zastosowanie 
kilku metod, dobranych w zależności od liczebności  
i miejsca występowania rośliny:

zwalczanie chemiczne przy użyciu opryskiwaczy •	
ciągnikowych lub plecakowych;
zwalczanie chemiczne poprzez iniekcję •	
bezpośrednią herbicydu do szyjki korzeniowej;
zwalczanie mechaniczne przy •	
użyciu maszyn ciągnikowych;
zwalczanie mechaniczne ręczne (wykaszanie).•	

Więcej informacji na www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl

Jolanta Kałmuk
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Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych

Małopolska Izba Rol-
nicza wspólnie z Krajową 
Radą Izb Rolniczych orga-
nizuje bezpłatne szkolenia 
z zakresu pielęgnowania 
i ochrony upraw leśnych,  
w ramach działania „Szko-
lenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie 
i leśnictwie objętego PROW 
na lata 2007-2013, finanso-
wanego z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych  
w rolnictwie i leśnictwie, rolników którzy planują za-
łożyć las oraz członków ich rodzin, a także beneficjen-
tów działania 5. „Zalesianie gruntów rolnych” PROW 
2004-2006, oraz działania 221/223 „Zalesianie grun-
tów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” 
PROW 2007-2013 jak też pozostałych posiadaczy lasów 
i członków ich rodzin.

W Małopolsce odbędzie się 27 szkoleń, jedno lub dwa 
w każdym powiecie, w terminie od początku paździer-

nika do końca grudnia 2014 r. 
Więcej informacji oraz har-
monogram szkoleń zostanie 
zamieszczony we wrześniu br. 
na stronie internetowej www.
mir.krakow.pl.

W dwudniowym progra-
mie szkoleń przewidziano za-
jęcia teoretyczne i praktyczne, 
realizowane w obiektach le-
śnych. Szkolenia będą prowa-
dzili pracownicy naukowo-dy-
daktyczni Wydziału Leśnego 

SGGW w Warszawie oraz pracownicy Lasów Państwo-
wych. Uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały oraz 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stro-
nie poświęconej projektowi www.pielegnacjalasu.pl.

Więcej informacji o szkoleniach organizowanych 
przez Izbę można uzyskać w biurze MIR w Krakowie. 

Osoba do kontaktu: 
Joanna Krasicka
e-mail: j.krasicka@mir.krakow.pl
tel. 12 643 16 87

* * * * * * * * * *

Kolejni rolnicy mogą skorzystać  
z dofinansowania do wapnowania

Małopolska Izba Rolnicza uzyskała kolejną dota-
cję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie 
wapnowania gleb zdegradowanych w czasie powodzi 
w latach 2009-2013. Podstawowym celem tego zada-
nia jest sanitacja gleb, których właściwości uległy 
znacznemu pogorszeniu w wyniku zalania. 

Wychodząc naprzeciw 
potrzebom zgłaszanym przez 
rolników, przyszłym roku 
zamierzamy przeprowadzić 
akcję dostawy nawozu wap-
niowego do najbardziej po-
szkodowanych gospodarstw 
w powiatach: proszowickim, 
krakowskim i miechowskim 
na obszarze o łącznej po-
wierzchni ok. 1 428 ha. W tym 
celu planujemy zakupić 50% 
wapno węglanowe. 

Obecnie trwa gromadzenie i weryfikacja dokumen-
tacji (protokoły popowodziowe i aktualne badania gle-
by), warunkującej udzielenie dotacji na zakup wapna 
przez WFOŚiGW.	Zadanie to zrealizujemy dzięki po-
mocy pracowników urzędów gmin.

Dofinansowanie do zakupu nawozu wapniowego,  
w ramach dotacji uzyskanej przez MIR, otrzymają 

rolnicy z dziewięciu gmin: 

1. Igołomia–Wawrzeńczyce,
2. Czernichów
3. Proszowice, 
4. Koniusza,
5. Miechów, 
6. Kozłów,
7. Charsznica, 
8. Racławice 
9. Gołcza

Dorota Korepta-Kura
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Informacje branżowe

Ubezpieczenia stają się nieodzowną częścią życia 
każdego z nas, wchodzą one coraz śmielej do sektora 
rolniczego. Przeciętni gospodarze ubezpieczają już nie 
tylko swoje budynki i maszyny, ale również uprawy.

W Polsce wypracowany został system dopłat do 
ubezpieczeń rolnych, jednak w zeszłym roku łączna 
liczba umów ubezpieczeniowych wyniosła zaledwie 
nieco powyżej 151 tys. Są to wyniki i tak lepsze niż  
w latach wcześniejszych, gdy suma ubezpieczeń wahała 
się w okolicach 135 tys., co stanowi niecałe 10% wszyst-
kich, którzy mogą skorzystać z tej formy zabezpiecze-
nia. Na polskim rynku działają jedynie 3 firmy, które 
podpisały umowy na świadczenie tego typu usług, są 
to: TUW, PZU i Concordia Ubezpieczenia. Biorąc pod 
uwagę, że w naszym kraju funkcjonuje 35 firm ubezpie-
czeniowych, zaskakuje tak niewielkie zainteresowanie 
tą niszową lecz rozwijającą się gałęzią rynku ubezpie-
czeniowego. Każdy rolnik korzystający z ubezpieczeń 
rolnych może liczyć na dopłatę w wysokości 50%.

W Unii Europejskiej rozwinęło się kilka modeli 
ubezpieczeń rolnych. Większość państw wypracowała 
systemy podobne do tego funkcjonującego w Polsce,  
z tą jednak różnicą, że we Francji, Holandii czy Wło-
szech dopłaty są znacznie wyższe. Włoskiemu rolniko-

Ubezpieczenia dopłatowe w Polsce, UE i USA

wi dopłaca się, w zależności od upraw, nawet do 85% 
kwoty, w Holandii wspomaga się rolników do wysokości 
65% kosztów polisy. Podobnie jak w Polsce po ok 50% 
dopłaty otrzymują rolnicy w Hiszpanii, Austrii oraz na 
Łotwie. Niektóre państwa w ogóle nie stworzyły rządo-
wych systemów dotacji kosztów ubezpieczeń – są to mię-
dzy innymi Niemcy, Anglia i Szwecja. W Niemczech,  
w kilku krajach związkowych, wprowadzono dopłaty 
tylko do niektórych rodzajów upraw (np. winnice). 

System ubezpieczeń rolnych w USA jest jednym  
z najstarszych, jego początki można datować na 
1928 rok. Każdy z 25 zakładów ubezpieczeniowych 
działających na tamtejszym rynku jest reasekurowa-
ny przez państwo, jednak wszystkie działają w oparciu  
o pełną rachunkowość gospodarstw. Pomimo wielo-
letnich doświadczeń, po suszach z 2012 r. system ten 
został uznany za niezbyt efektywny z powodu znacznej 
kumulacji wypłat, co niewątpliwie odbije się w latach 
następnych wzrostem cen polis. 

Mateusz Słota
Materiały źródłowe: 

„Ubezpieczenia podobne, ale różne”. dr Piotr Łuczak,  1. 
Top Agrar Polska, 5/2014, str. 30.
„Polski system ubezpieczeń jednym z lepszych”.  2. 
Michael Lösche, Top Agrar Polska, 5/2014, str. 32.

Przykładowe stawki ubezpieczeniowe w 2014 r.

Kwoty w zł/ha płacone przez rolnika po uwzględnieniu dotacji. Sumy ubezpieczenia: pszenica 6 t/ha po 800 zł/
t= 4800 zł/ha, rzepak 3,5 t/ha po 1 500 zł/t = 5 250 zł/ha, kukurydza (suche ziarno) 8,5 t po750 zł/t =5 600 zł/ha.  
*) Stawki dla ubezpieczenia, w którym rolnik nie ponosi udziału własnego 10%.

gnieźnieński  elbląski pyrzycki przasnyski 

grad 15 12 10 14

grad + przymrozki wiosenne 24 20 20 23

grad 15 15 12 17

grad + przymrozki wiosenne 24 24 19 27

grad 50 33 26 37

grad + przymrozki wiosenne 70 57 48 65

grad 48 48 40 55

grad + przymrozki wiosenne 63 63 53 71

grad 20 16 14 18

grad + przymrozki wiosenne 41 30 28 38

grad 20 20 17 23

grad+ przymrozki wiosenne 42 42 34 45

TUW

Concordia*

Rzepak

Kukurydza

TUW

Concordia*

Concordia*

TUW

Zakład Ryzyko

Pszenica

Lokalizacja upraw pszenicy (powiaty)
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Informacje branżowe – kącik prawny

Rolnicy czę-
sto zwracają się  
o pomoc prawną 
w kwestii nieure-
gulowanego prawa 
własności do ziemi 
którą użytkują.

Brak prawnych 
podstaw do uznania własności wynika zazwyczaj 
z tego, że przedmiotowe grunty zostały zakupio-
ne przez dziadków, bądź rodziców, którzy zawar-
li nieformalną umowę kupna, bez zachowania aktu 
notarialnego i bez wpisania prawa własności do 
ksiąg wieczystych. Zdarza się również, że rolnicy 
użytkują ziemię od wielu lat, nie posiadając do tego 
żadnego tytułu prawnego. W takiej sytuacji ure-
gulowanie prawa własności do nieruchomości sta-
je się możliwe poprzez tzw. zasiedzenie. Zgodnie  
z artykułem 172 kodeksu cywilnego:

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicie-
lem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość 
nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz sa-
moistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze 
(zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomo-
ści nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie 
w złej wierze.

Zapis w art. 176 KC brzmi:

§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przenie-
sienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do 
czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego 
poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzy-
skał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego 
posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącz-
nie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi 
przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wy-
padku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą po-
przedniego posiadacza.

Zasiedzenie daje prawo do własności

O „dobrej wierze” posiadacza można mówić wtedy, 
kiedy korzystający z gruntu pozostaje w błędnym 
przekonaniu, że prawo do niego mu przysługuje.  
Natomiast działanie w „złej wierze” ma miejsce 
wtedy, kiedy posiadacz wie, że nie ma żadnego 
prawa do nieruchomości, z której korzysta.

W przypadku zawarcia nieformalnych umów kup-
na ziemi (zapłacono umówioną cenę, przekazano zie-
mię kupującemu, spisano między sprzedającym i ku-
pującym umowę ale nie w formie aktu notarialnego) 
przyjmuje się, że decydującym o zasiedzeniu jest okres 
30-sto letni.

Tak więc jeżeli w posiadaniu rolnika pozostaje grunt 
który traktuje on jako własność, uprawia go, opłaca po-
datki, korzysta z niego przez okres co najmniej 20-stu,  
a w pewnych okolicznościach min. 30-stu lat, można przy-
jąć, że nabył on jego własność w drodze zasiedzenia.

Uregulowanie prawa własności do nieruchomości 
nie odbywa się jednak automatycznie, ale koniecz-
ne jest wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem  
o stwierdzenie nabycia własności na tej drodze. Wów-
czas sąd bada czy zaistniały wszystkie przesłanki de-
cydujące o zasiedzeniu.

Regułą jest także, konieczność wskazania świadków, 
którzy będą mogli przed sądem potwierdzić podane we 
wniosku okoliczności.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia 
własności nieruchomości w drodze zasiedzenia wynosi 
2 000 zł i jest opłatą stałą.

Prawomocne postanowienie sądu stanowi podsta-
wę do wpisu prawa własności w księdze wieczystej.

Należy również pamiętać, że nabycie nieruchomości 
na tej drodze jest opodatkowane i wynosi 7% jej war-
tości. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upra-
womocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego 
zasiedzenie.

Radca prawny  
Barbara Gabryś
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Informacje branżowe

Międzynarodowa konfe-
rencja sadownicza pt.: „Przy-
szłość polskiego jabłka”, która 
odbyła się grudniu ub.r. w Lu-
blinie, stała sie ważną okazją 
do oceny stanu i przyszłości 
produkcji i eksportu jabłek. 
W konferencji uczestniczyło 
ponad 640 osób z całego kra-
ju, oraz specjaliści (z zakresu 
sadownictwa, przetwórstwa  
i szkółkarstwa) z Polski, 

Włoch, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Prelekcje oraz to-
czące się po nich dyskusje pozwoliły na sformułowanie 
poniższych wniosków.

Aktualna produkcja jabłek w Polsce waha się od 3,2 
do 3,8 mln ton. Przy niekorzystnych warunkach at-
mosferycznych nie przekracza 3 mln ton. Niezależnie 
od wielkości produkcji, udział jabłek przemysłowych 
waha się od 45–55%. W roku 2012, z rekordowymi 
zbiorami jabłek (3,8 mln ton), na produkcję soku za-
gęszczonego wykorzystano około 2 mln ton tzw. jabłek 
przemysłowych. Do różnych krajów wyeksportowano 
1,2 mln ton jabłek, oraz około 280 tys. ton zagęszczo-
nego soku jabłkowego o łącznej wartości około 4 mld 
złotych, w tym, 2 mld za same jabłka.

Przy zbiorach jabłek powyżej 2,5 mln ton zajmuje-
my pierwsze miejsce w Europie a trzecie na świecie. 
Podobne pozycje osiągane są w eksporcie soku zagęsz-
czonego. Przy eksporcie jabłek powyżej 1 mln ton zaj-
mujemy pierwsze miejsce na świecie. Od trzech lat 
odgrywamy dominującą rolę na europejskim rynku 
jabłek i jabłkowego soku zagęszczonego.

W okresie tzw. sadów niskopiennych (1960–1990) 
średnie roczne zbiory jabłek wynosiły 1,5 mln ton,  
a eksport 150 tys. ton. Na europejskim rynku nie od-
grywaliśmy większej roli. Na tak znaczny wzrost zbio-
rów jabłek w następnych latach decydujący wpływ mia-
ły sady karłowe z drzewami na podkładce M 9. Żaden  
z krajów na świecie nie osiągnął tak znacznego wzro-
stu produkcji w tak krótkim czasie. Są to wielkie suk-
cesy, ważne dla naszego kraju. Udział w tych sukcesach, 
oprócz producentów i eksporterów jabłek, miało wiele 
osób: przedstawiciele nauki sadowniczej, organizacji  
i instytucji, firm zaopatrujących sadowników w środki 
produkcji, a także nasz rząd.

W następnych kilku latach, przy normalnym prze-
biegu pogody, zbiory jabłek mogą się wahać od 4,2 do 
4,3 mln ton, zbliżone do poziomu zbiorów w USA, któ-
re zajmują drugie miejsce na świecie. Przy takiej pro-
dukcji trzeba wyeksportować 1,4 – 1,5 mln ton jabłek  

i przerobić 2,0 – 2,2 mln ton na sok zagęszczony, aby za-
gospodarować wszystkie jabłka po opłacalnych cenach. 
Będzie to wielkie, ale i trudne zadanie dla producentów 
oraz eksporterów jabłek i soku zagęszczonego.

Mamy realne możliwości wyprodukowania powyżej 
4 mln ton jabłek z udziałem 50–60% jabłek deserowych. 
Możemy to osiągnąć dzięki rosnącej powierzchni sa-
dów karłowych z plonami około 50 ton jabłek z hektara  
z udziałem 70% jabłek wysokiej jakości. Rośnie liczba 
gospodarstw z produkcją jabłek na wysokim światowym 
poziomie, prowadzonych przez osoby z wyższym wy-
kształceniem. Tego nie ma w żadnym kraju na świecie 
z wysoką produkcją jabłek. Przeważająca liczba gospo-
darstw ma następców. Wysoki poziom produkcji mogą 
tylko obniżyć klęski losowe i niekorzystne warunki at-
mosferyczne, zwłaszcza w okresie wegetacji drzew.

Mamy też kilka słabych stron. Jedną z najważniej-
szych jest ciągle wysoki udział jabłek niskiej jakości. 
Tylko wśród samych jabłek deserowych waha się od 40 
do 50%. Najwyżej 50–60% naszych jabłek deserowych 
spełnia wymagania rynku krajów zachodniej Europy 
czy moskiewskich supermarketów. W południowym 
Tyrolu ten udział wynosi 90%.

Inna dotkliwa słaba strona to niski poziom zorgani-
zowania producentów. Tylko około 10% producentów 
jabłek jest członkami grup i organizacji oraz różnych 
spółdzielni. W wielu krajach udział ten waha się od 40 
do 50%, a w południowym Tyrolu wynosi około 90%.

Na podkreślenie zasługuje niskie spożycie świe-
żych jabłek w naszym kraju. Waha się od 15 do 16 kg 
na mieszkańca i jest jednym z najniższych w Europie. 
Spożycie na poziomie 600 tys. ton stanowi około 35% 
wszystkich jabłek deserowych. W Chinach ten udział 
wynosi 96%, a w USA ponad 74%.

Nasz kraj jest skazany na wysoki eksport jabłek, 
zwłaszcza deserowych. Udział eksportu w produkcji 
jabłek deserowych wynosi co najmniej 65%. Tylko  
w południowym Tyrolu jest na zbliżonym poziomie. 
W Chinach wynosi około 5%, a w USA ponad 25%.

Czy mamy szansę na utrzymanie tak wysokiego 
eksportu jabłek w naszym kraju? Przemawia za tym 
wiele atutów naszego sadownictwa.

W wielu krajach zachodniej Europy spada produk-
cja jabłek. W związku z tym zwiększają import z róż-
nych krajów. Powoli rośnie produkcja jabłek w krajach 
wschodniej Europy. Jeszcze przez kilka najbliższych lat 
muszą nadal importować znaczące ilości jabłek, aby 
pokryć własne potrzeby krajowe. Zmniejsza się eksport 
jabłek do Europy z Chin i z krajów południowej pół-
kuli. Otwierają się nowe atrakcyjne rynki. Na razie są 

Ocena stanu i przyszłości produkcji i eksportu polskich jabłek

Prof. dr hab.  
Eberhard Makosz
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to bogate kraje arabskie i północnej Afryki, z niskim 
spożyciem jabłek (do 6 kg/osobę). Za kilka lat zwiększy 
się istotnie eksport jabłek na Daleki Wschód, a nawet 
do USA, w tym także z Polski. Jest nadzieja, że także 
w przyszłości największym odbiorcą naszych jabłek bę-
dzie Rosja, z udziałem około 60% eksportowanych ja-
błek. Na wielkość eksportu do tego kraju bardzo duży 
wpływ będą miały poprawne stosunki gospodarcze  
i polityczne między rządami Polski i Rosji.

Dotychczasowy wysoki i opłacalny eksport był 
możliwy dzięki coraz większej liczbie grup i organiza-
cji producentów posiadających nowoczesne chłodnie, 
urządzenia do sortowania i pakowania jabłek z moż-
liwością ich transportu na dalekie odległości. Gdyby,  
z różnych powodów, zdolności eksportowe spadły tyl-
ko o 100–200 tys. ton, powstałyby poważne trudności  
z zagospodarowaniem jabłek po opłacalnych cenach. 
Za ważne zadania rządu można uznać wspieranie 
wszystkich podmiotów eksportujących jabłka, zwłasz-
cza grupy i organizacje producentów.

Jednak największy wpływ na wysoki eksport ma 
konkurencyjność naszych jabłek na rynkach zagra-
nicznych. Ceny zbytu naszych jabłek są konkurencyjne 
zarówno dla krajów zachodniej jak i wschodniej Euro-
py, oraz krajów pozaeuropejskich. W krajach zachod-
niej Europy, przy wysokich plonach (60 ton z hektara) 
koszty produkcji 1 kg jabłek wysokiej jakości wahają się 
od 0,32 do 0,37 euro/kg. Dla producenta eksport jabłek 
jest opłacalny przy cenie skupu powyżej 0,43 euro/kg 
(1,80 zł/kg). W naszym kraju, przy plonie 40 ton z hek-
tara, koszt produkcji wynosi około 0,90 zł/kg. Opłacal-
na cena skupu to 1,1–1,2 zł/kg. Gdyby koszty produkcji 
wzrosły do 1,1 zł/kg, a ceny zbytu do 1,4 zł/kg, nasze 
jabłka będą nadal konkurencyjne dla wielu krajów.  
W krajach wschodniej Europy niższe są koszty produkcji, 
ale wysokie ceny zbytu (3–4 zł/kg). To także gwarantuje 
konkurencyjność naszych jabłek na ich rynkach. Warto 
podkreślić, że rośnie zapotrzebowanie na nasze jabłka 
przemysłowe, głównie w krajach zachodniej Europy.

W kraju jest jeszcze wiele sadów jabłoniowych z plo-
nami poniżej 30 ton z hektara z dużym udziałem niskiej 
jakości, i odmianami nie cieszącymi się dużym zainte-
resowaniem ze strony konsumentów. W takich sadach 
produkcja jabłek deserowych zamieniona zostanie 
na przemysłową albo sad ulegnie likwidacji. Jest bar-
dzo prawdopodobne, że za kilka lat zmniejszy się po-

wierzchnia sadów, a przede wszystkim 
liczba gospodarstw zajmujących się 

towarową produkcją jabłek.
W eksporcie jabłek desero-

wych mamy także słabe strony.
Bardzo słabną stroną jest zbyt 

wysoki udział jabłek niskiej ja-
kości wśród jabłek deserowych, 

który wynosi około 50%. Tylko dru-
gie 50% można sprzedać po opła-
calnych cenach na wymagają-
cych rynkach krajów zachodniej 
Europy, albo w supermarketach 
dużych miast Rosji. Jabłka niskiej 
jakości można jeszcze sprzedać  
w krajach wschodniej Europy (z wy-
jątkiem supermarketów w dużych mia-
stach) po istotnie niższych cenach. Jeżeli i tam wzrosną 
wymagania jakościowe, jabłka niskiej jakości zostaną 
w kraju.

Kolejna słaba strona to eksport jabłek przez bar-
dzo wiele podmiotów, których liczba często dochodzi 
do kilkuset. Obniża to poziom cen zbytu, a podnosi 
poziom „polsko-polskiej” konkurencji. Konieczna jest 
koncentracja eksportu jabłek. W południowym Tyro-
lu eksportem 700 tys. ton jabłek zajmują się dwie duże 
spółdzielnie. Za wielkie osiągnięcie w naszym kraju, 
w najbliższych latach, można będzie uznać 50–60% 
eksportu jabłek przez 4–5 podmiotów.

Jest kilka ważnych zagrożeń w eksporcie jabłek. Za 
największe zagrożenie można uznać istotny spadek eks-
portu jabłek do Rosji. Przy zmniejszeniu eksportu o około 
200 tys. ton, znaczna część jabłek nie znajdzie nabywców.

Duże sukcesy w produkcji i eksporcie nie sprzyjają 
rozwojowi, ale sukces nie jest dany raz na zawsze. Przy 
najlepszych wynikach ekonomicznych trzeba śledzić 
nowe technologie w produkcji, czy nowe odmiany i sta-
le wprowadzać choćby niewielkie zmiany, które będą 
jednak wpływać na poprawę wyniku ekonomicznego.

Ważnym czynnikiem, wpływającym na poziom eks-
portu jabłek dobrej jakości, jest znaczący spadek zbio-
rów na skutek niekorzystnych warunków pogodowych. 
Niewiele jest jeszcze sadów zabezpieczonych przed su-
szą, gradobiciem czy przymrozkami wiosennymi. Są to 
konieczne, ale drogie inwestycje. Zbyt duże jest jednak 
ryzyko ekonomiczne braku takich zabezpieczeń sadów 
z wysokimi plonami jabłek. Te inwestycje nadal będą 
wymagały środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Ważnym warunkiem utrzymania wysokiego eks-
portu, a nawet jego wzrostu, jest rola naszego rządu 
w tym zakresie. Trzeba we właściwy sposób docenić 
wysiłek producentów i eksporterów jabłek. Opraco-
wać ustawy i rozporządzenia sprzyjające produkcji  
i eksportowi jabłek wysokiej jakości. Nie dopuścić do 
ewentualnego przejęcia eksportu naszych jabłek przez 
kapitał zagraniczny. Jabłka produkowane w kraju win-
ni nadal eksportować polscy producenci i eksporterzy 
czy firmy. Inna, wspomniana już konieczność, to utrzy-
manie dobrych stosunków z rządem rosyjskim, tak jak 
w ostatnich kilku latach. Do zadań rządu można także 
dołączyć informowanie społeczeństwa o sukcesach na-
szych sadowników w produkcji i eksporcie jabłek.

Informacje branżowe
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W ostatnich dwóch latach z wysokiej produkcji  
i eksportu jabłek skorzystali producenci, którzy osią-
gnęli wysokie plony jabłek wysokiej jakości, oraz eks-
porterzy. Znaczne dochody osiągnęły europejskie fir-
my dostarczające do Polski różne środki produkcji,  
w tym drogie urządzenia do wyposażenia chłodni oraz 
sortownice i pakowarki. Uzasadnia to korzystanie ze 
środków pomocowych z UE. Rozwój produkcji i eks-
portu jabłek w Polsce podnosi dochody firm zagranicz-
nych. Podkreślić trzeba korzyści, jakie odnoszą krajo-
wi konsumenci naszych jabłek. Mogą z nich korzystać 
przez cały rok po relatywnie niskich cenach, najniż-
szych na świecie. Jest jeszcze jeden bardzo ważny po-

wód do zadowolenia, związany z produkcją jabłek: osią-
gnęliśmy sukces na skalę światową. Kiedyś drwiono  
z polskiej gospodarki i gospodarowania, teraz bardzo 
często, m.in. na przykładzie produkcji jabłek, stawia się 
nas jako wzór gospodarności, godny naśladowania.

Tych sukcesów i osiągnięć nie można zmarnować, 
trzeba je utrzymać co najmniej na obecnym poziomie. 
Jest to możliwe jeśli wszystkie organizacje, instytucje 
związane z produkcją jabłek, włącznie z władzami na-
szego kraju, będą nadal współdziałać w dążeniu do-
wzrostu produkcji, oraz sprostania nowym wymaga-
niom i wyzwaniom. Dopiero wówczas będziemy mieć 
podstawy do optymistycznego patrzenia wprzyszłość.

Odpowiedzi na wnioski i interwencje MIR

W kwestii złagodzenia wskaźników doboru maszyn 
do gospodarstw rolnych, które zostały opracowane  
w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji  
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie:

Przedmiotowe „Zasady doboru maszyn rolniczych”, 
to publikacja opracowana w 2008 r., wykorzystywana 
w procesie oceny ekonomiczno-technicznej wniosków  
o przyznanie pomocy, w ramach działań inwestycyjnych 
PROW 2007-2013, umożliwiająca dokonanie racjonal-
nej oceny doboru i zakupu maszyn i urządzeń rolniczych 
przez wnioskodawców ubiegających się o przyznanie po-
mocy finansowej na ich zakup. 

W odpowiedzi na sygnały od wnioskodawców,  
dotyczące zmieniających się potrzeb gospodarstw rol-
nych, w związku z ich dynamicznym rozwojem oraz 
trwającym procesem weryfikacji wniosków o przyznanie 
pomocy, na początku 2014 r. ARiMR podjęła starania 
mające na celu aktualizację ww. dokumentu przez In-
stytut Technologiczno-Przyrodniczy (dawniej IBMER). 

Prace nad aktualizacją publikacji zostały zakończo-
ne w pierwszej połowie marca 2014 r. i w tym okresie 
zaktualizowana ekspertyza została zamieszczona na 
stronie internetowej ARiMR, i przekazana do stoso-
wania pomocniczo przez pracowników dokonujących 
oceny ekonomiczno-technicznej wniosków o przyzna-
nie pomocy, w tym oceny racjonalności zakupu maszyn 
i urządzeń rolniczych.

W porównaniu ze stosowaną dotychczas eksperty-
zą, zawiera ona najnowsze, najbardziej aktualne dane, 
mierniki i normatywy dotyczące racjonalnego wyposa-
żenia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urzą-
dzeń, a wskaźniki doboru maszyn do gospodarstw rol-
nych zostały istotnie złagodzone.

Odnośnie powiadamiania rolnika o terminie kon-
troli przeprowadzanych w gospodarstwach w ramach 
wsparcia bezpośredniego:

Zapisy w obowiązujących aktach prawnych, jak rów-
nież kilkuletnie doświadczenia Agencji w realizacji pro-
cesu kontroli wskazują, że nie ma potrzeby modyfikacji 
zasad powiadamiania rolnika o kontrolach w zakresie 
kwalifikowalności powierzchni i ONW. W przypadku 
tego typu kontroli rolnik może być powiadomiony o jej 
terminie jedynie w sytuacji, gdy nie zagraża to celowi 
kontroli. Zapowiedzenie kontroli następuje z wyprzedze-
niem ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum, nie-
przekraczającym 14 dni. Ponadto, czynności kontrolne 
mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika tak-
że wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli.

Odnosząc się do obaw rolników, którzy zaniepokojeni 
są kontrolami, które miałyby się odbywać w pomieszcze-
niach gospodarskich bez ich obecności ARiMR wyjaśnia, 
że te kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni 
i ONW ograniczają się jedynie do kontroli powierzch-
ni działek rolnych i weryfikacji grupy upraw/uprawy na 
działce. Tego typu kontrola nie wymaga wizyty w siedzi-
bie gospodarstwa (np. celem weryfikacji dokumentacji 
lub wymogów, w odniesieniu do których obecność rol-
nika jest niezbędna). Zgodnie z procedurami i instruk-
cjami realizacji kontroli prowadzonymi przez ARiMR 
sytuacje, w których kontrole odbywają się w pomiesz-
czeniach gospodarskich bez obecności rolnika nie po-
winny mieć miejsca, a jeśli zostaną stwierdzone, należy 
je bezzwłocznie zgłaszać do Agencji.

Pełna treść stanowiska ARiMR z dnia 08.05.2014 r. jest 
dostępna na stronie internetowej www.mir.krakow.pl.

W pierwszej połowie maja br. otrzymaliśmy stanowisko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku 
Rolnego odnośnie wniosków Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej podjętych 21 lutego 2014 r.

* * *

* * *
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W lipcu br. otrzymaliśmy wyjaśnienia z ANR doty-
czące bezumownego użytkowania nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

3 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 
16 września 2011 r. o zmianie ustaw o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz  
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 233 poz. 1382), która 
do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa z 19.10.1991 r. wprowadziła art. 39 b 
ust. 1 o treści: „Osoba władająca nieruchomością wcho-
dzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest zobo-
wiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia 
za korzystanie z tej nieruchomości, w wysokości stano-
wiącej 5-cio krotność wywoławczej wysokości czynszu, 
który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była 
ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadze-
niu przetargu”.

15 kwietnia 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Agencja Nieruchomości Rol-
nych zawarły porozumienie o wymianie informacji zgro-
madzonych w systemach ewidencji obu Agencji. Na mocy 
tego porozumienia m.in. OT ANR w Rzeszowie uzyskał 
możliwość dostępu do niektórych danych w systemach 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W dru-
giej połowie 2013 r. analizując dane z powyższych sys-
temów ustalono, że w województwie małopolskim 274 
podmioty użytkowało bez tytułu prawnego 513 działek 
ZWRSP o łącznej powierzchni 153,98 ha.

Ujawnione osoby wzywane są do wydania nierucho-
mości, a następnie ustalane jest wynagrodzenie z tytułu 
korzystania z nieruchomości Zasobu bez tytułu prawne-
go. Wynagrodzenie to za okres do 3 grudnia 2011 r. usta-
lane jest w wysokości jednokrotności, a po tej dacie w wy-
sokości 5-cio krotności wysokości należnego czynszu.

Zaniechanie tych czynności przez ANR naruszałoby 
dyscyplinę finansów publicznych.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek oso-
by, która użytkowała grunt bez tytułu prawnego, 
Agencja może rozłożyć należność na raty nie stosując 
oprocentowania.

Agencja podjęła również działania w celu jak najszyb-
szego rozdysponowania nieruchomości, które zostały za-
jęte bez tytułu prawnego, poprzez sprzedaż lub dzierżawę.

W piśmie z dnia 08.04.2014 r. MRiRW odniosło się 
do wniosku WZ MIR dotyczącego przeciwdziałania 
stale narastającemu problemowi zwiększającej się po-
wierzchni odłogów i nieużytków:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych właściciel gruntów stanowiących użyt-
ki rolne, oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne, 
obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, 
w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi.

Ust. 5 tego artykułu przewiduje, że w razie wystąpie-
nia z winy właściciela innych form degradacji gruntów 
niż erozja i ruchy masowe ziemi, wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) w drodze decyzji wskazuje właścicielowi 
gruntów wykonanie w określonym terminie odpowied-
nich zabiegów. W razie niewykonania decyzji, zleca on 
wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela 
gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wyko-
nania zastępczego środki budżetu województwa, o któ-
rych mowa w art. 22 b ust. 1.

Ponadto zgodnie z treścią art. 4 pkt 16 ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych, za grunt zdegradowany należy uznać 
grunt, którego rolnicza lub leśna wartość użytkowa zma-
lała, w szczególności w wyniku pogarszania się warun-
ków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz 
działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności 
rolniczej. Tak więc zachwaszczenie może być uznane za 
degradację gruntu, jeśli w wyniku zaniechania usuwania 
chwastów wartość użytkowa gruntów rolnych zmalała.

Wobec powyższego np. w przypadku zachwaszcze-
nia gruntów rolnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
winien w drodze decyzji administracyjnej zobowiązać 
właściciela gruntów zachwaszczonych do wykonania  
w określonym terminie odpowiednich zabiegów (np. za-
biegi agrotechniczne, zabiegi środkami ochrony roślin), 
a w przypadku nie wykonania decyzji, winien zlecić 
wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właścicie-
la gruntów.

* * * * * * * * * *
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B arsz c z  S osn o wsk ie g o  w  M a ł op o l sce

Zdjęcia wykonane podczas inwentaryzacji stanowisk barszczu Sosnowskiego w Gminie Szaflary (powiat nowotarski),  
w ramach realizacji projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi Manden”. 
Fot. Lucyna Chęcińska
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