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W dniu 16 października br. w Wiśle odbyło się ko-
lejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo-
Wschodniej, zorganizowane przez Śląską Izbę Rolniczą. 
W spotkaniu obok prezesów izb: Podkarpackiej, Śląskiej, 
Świętokrzyskiej, Lubelskiej oraz Izby Rolniczej w Opolu 
uczestniczyły dwie przedstawicielki Małopolskiej Izby 
Rolniczej – Krystyna Janecka reprezentująca Zarząd 
MIR oraz Zofia Kaleta, delegatka RP MIR w Krakowie. 
Podczas obrad dyskutowano o aktualnych problemach 
rolnictwa Polski południowo-wschodniej, a w efekcie 
tych dyskusji podjęto osiem uchwał, których skrócone 
treści prezentujemy poniżej. 30 października br. uchwa-
ły te zostały przesłane przez ŚIR do dalszej realizacji.

Uchwała nr 1/K/2014
w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
o zapewnienie właściwej ochrony właścicieli gruntów, 
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 10.07.2014 r., który orzekł o niezgodności z Kon-
stytucją RP niektórych artykułów ustawy Prawo ło-
wieckie, dotyczących tworzenia obwodów łowieckich. 

Wnosimy do MRiRW o podjęcie skutecznych dzia-
łań w celu zabezpieczenia interesu prawnego rolników 
i rolnictwa w związku z koniecznością wprowadzenia 
zmian w ustawie Prawo łowieckie.

Opinię MIR w tej sprawie prezentujemy na str. 4 w artykule 
pt. „Ustawa Prawo łowieckie po nowemu”.

Uchwała nr 2/K/2014 
w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie rozmów 
z ministrem środowiska ws. pilnego rozwiązania pro-
blemu nadmiernej liczebności populacji gatunków 
dzikich zwierząt, zagrażających żywotnym interesom 
rolnictwa i leśnictwa.

Obecnie sytuacja w niektórych rejonach województw 
południowych w zakresie nadmiernej liczebności popu-
lacji dzikich zwierząt, w tym także zwierząt łownych, jest 
krytyczna. Podobnie, ale z zupełnie innych powodów, 
przedstawia się sytuacja w zakresie liczebności dzików 
na terenie Polski północno-wschodniej. Prawo łowieckie 
i ustawa o ochronie przyrody teoretycznie dają marszał-
kom i starostom możliwość podejmowania decyzji o re-
dukcji liczebności populacji. Jednak takich decyzji nikt 
nie chce podejmować, najczęściej z braku wiarygodnych 
i udokumentowanych przesłanek. Biorąc pod uwagę pil-
ność problemu, wskazany jest przegląd rozporządzeń 
wykonawczych do ww. ustaw i dokonanie zmian umoż-
liwiających realny wpływ na liczebność populacji dzi-
kich zwierząt zagrażających rolnictwu i leśnictwu.

Uchwała nr 3/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań 
na rzecz rozwiązania problemu szkód wyrządzanych 
w rolnictwie przez ślimaki nagie.

Ślimaki to jedne z najbardziej uciążliwych szkodni-
ków. Niestety całkowite zniszczenie tych organizmów 
nie jest możliwe. Najczęściej przeżywają jaja lub mło-
de osobniki ukryte głęboko w ziemi, w zbutwiałych 
roślinach lub pod różnymi przedmiotami leżącymi na 
powierzchni gleby. W naszych ogrodach spotykamy 
przeważnie takie gatunki jak: ślimak ogrodowy, ślinik 
luzytański i żyjący w ziemi pomrów polny.

Porozumienie IRPP-W wnosi o wdrożenie krajowe-
go programu zwalczania szkodliwych ślimaków, jako 
gatunków inwazyjnych, stwarzających zagrożenie dla 
produkcji rolnej.

Uchwała nr 4/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań 
mających na celu faktyczne ułatwienia w sprzedaży 
bezpośredniej produktów rolnych.
Szerzej o tej sprawie piszemy na str. 2-3 w artykule  
pt. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi „NIE”.

Uchwała nr 5/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o zmianę propo-
nowanych zasad płatności, z I filaru WPR w latach 
2015-2020, związanych z produkcją w sektorze bydła, 
tak aby ta płatność przysługiwała, na terenie woje-
wództw Polski południowo-wschodniej, rolnikom po-
siadającym co najmniej 1 sztukę bydła.

Uchwała nr 6/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o przesunięcie  
o 1 rok terminu stosowania zasad zazielenienia w za-
kresie obowiązku dywersyfikacji upraw jako warunku 
przyznania dopłat bezpośrednich.

Uchwała nr 7/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o pilne rozwiąza-
nie problemu rolników, wynikającego z zakazu sto-
sowania neonikotynoidów jako substancji czynnych 
środków ochrony roślin niezbędnych w uprawie rze-
paku i kukurydzy, oraz braku równie skutecznych, 
alternatywnych ś.o.r. na naszym rynku.

Uchwała nr 8/K/2014
w sprawie wystąpienia do MRiRW o podjęcie działań 
o charakterze politycznym i prawnym, mających na 
celu ochronę interesów polskiego rolnictwa w zakre-
sie dostępności rodzimych produktów żywnościowych  
w handlu detalicznym.

Jako jedno z rozwiązań Porozumienie IRPP-W pro-
ponuje wypracowanie oraz wdrożenie zasad i mecha-
nizmów prawnych nakładających na sieci handlowe 
obowiązek minimalnego udziału w ofercie detalicznej 
produktów żywnościowych, produktów pochodzenia 
lokalnego. Takie rozwiązania są znane i stosowane  
w innych krajach UE.

Opracowanie: Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
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Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

Jesteśmy po okresie fascy-
nacji przemysłową żywnością, 
pięknie opakowaną, przysto-
sowaną i obliczoną na oddzia-
ływanie na nasze bodźce wzro-
kowe oraz zawierającą spore 
ilości chemii spożywczej, zwa-
nej potocznie ulepszaczami.

Często określa się, że wiele 
produktów spożywczych znaj-
dujących się na sklepowych 
półkach z żywnością, powin-

no być przeniesione do działu z chemią domową. Pogoń 
za zyskiem doprowadza do sytuacji absurdalnych, gdzie 
w parówce cielęcej zawarte jest tylko 1% cielęciny zaś 
„pasztet z zająca” nazywa się tak tylko dlatego, że tech-
nolog który opracował jego recepturę nazywał się Za-
jąc. Na półkach możemy znaleźć niewiarygodnie tani 
miód, gdzie pod kodem kraju pochodzenia nie kryją się 
tylko państwa UE ale producenci miodu z całego świata. 
Na półkach sklepowych widzimy wiosną piękne główki 
czosnku, które nie budzą się do życia. Na usta ciśnie się 
pytanie – co producenci, i z jakich krajów, zrobili aby 
doprowadzić do takiego nienaturalnego stanu?

Przykładów psucia żywności jest tysiące. Może to nie-
pokoić konsumenta i niepokoi, stąd intensywne poszuki-
wanie żywności wiadomego i wiarygodnego pochodzenia 
oraz smaku, który każdy wyniósł z dzieciństwa. A więc 
dlaczego rynek żywności lokalnej, certyfikowanej, nie 
może rozwijać się zgodnie z życzeniami konsumentów?

Na przeszkodzie stoją przepisy prawa finansowego 
oraz przepisy związane z małym przetwórstwem. Do-
tychczasowe przepisy zezwalają rolnikowi wprowadzać 
do obrotu tzw. produkty pierwotne, a więc są to pło-
dy ziemi, surowe mleko, śmietana, jaja oraz półtusze 
drobiu i zajęczaków. W zakresie przetwórstwa przepisy 
pozwalają na kiszenie, kwaszenie i suszenie. Paradoks 
tych przepisów powoduje, że rolnik może kisić kapu-
stę tylko w główkach, bo przepisy nie pozwalają na ich 
szatkowanie. Sprzedaż obranej i umytej marchewki jest 
działalnością gospodarczą wymagającą rejestracji. 

Przepisy te, ze względu na swoją nieżyciową formę, są 
łamane na co dzień i takie 
produkty jak ser twaro- 
gowy, kiełbasa wiejska, 
dżemy, powidła, chleb, 
kasza i mąka, są produ-
kowane i sprzedawane 
przez rolników nielegal-
nie, stanowiąc element 
czarnego rynku.

tych produktów i przetworów  
nie możemy wprowadzać do obrotu

Dlaczego tak się dzieje? Czyżby rolnik z natury rze-
czy chciał być przestępcą? Oczywiście nie! Według ba-
dań konsumenckich rolnicy należą do najbardziej wia-
rygodnych grup kredytobiorców na rynku. 

Wystarczy zrobić to, co robią wszystkie kraje UE 
– pozwolić rolnikowi na przetwórstwo płodów swojej 
pracy, na niewielką skalę, we własnym gospodarstwie.

Dzięki działalności Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz pani poseł 
Doroty Niedzieli zostały opracowane liczne analizy sy-
tuacji na rynku produktów lokalnych, ich przetwórstwa 
i sprzedaży, które wykazują niezbicie, że brak odpo-
wiedniego ustawodawstwa, brak odwagi oraz sprawno-
ści administracyjnej powoduje, że małe przetwórstwo 
w gospodarstwach rolniczych funkcjonuje w szarej 
strefie. Co doprowadza do tego, że konsumenci tworzą 
samodzielnie konsorcja, które zaopatrują się w świeżą, 
zdrową i naturalną żywność bezpośrednio w gospodar-
stwach rolników. 

Po licznych perturbacjach ujrzały światło dzienne 
rozporządzenia ministrów rolnictwa i zdrowia, w za-
kresie produkcji powiązanej i sprzedaży bezpośredniej 
produktów lokalnych. Nie wszystkie propozycje izb 
rolniczych zostały zaakceptowane, ale w stosunku do 
poprzedniego stanu prawnego projekt okazał się zna-
czącym postępem. Rolnik, według nowych przepisów, 
będzie mógł produkować ser twarogowy i masło prze-
twarzając w tym celu do 1 000 litrów mleka tygodnio-
wo. Będzie mógł wprowadzać do sprzedaży bezpośred-
niej dżemy, powidła, chleby, mąkę i kaszę.

Liczyliśmy, że 8 października br., podczas posiedze-
nia podkomisji sejmowej zajmującej się tą sprawą, nasze 
propozycje zostaną w końcu zaakceptowane i przesłane 
do notyfikacji do Unii Europejskiej. Wszystkie mini-
sterstwa wydały opinie pozytywną, niestety znalazło 
się jedno „ministerstwo od spraw ważnych”, jak je okre-
ślił Poseł RP pan Krzysztof Ardanowski, które wyraziło 
opinię negatywną. Jest to kuriozalną sprawą, gdyż na 
podstawie analiz opracowanych przez ambasady pol-
skie, Biuro Analiz Sejmowych przedstawiło rozwiąza-
nia jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Wy-
nika z tego jak olbrzymia przepaść dzieli nas nie tylko 

od krajów „starej 
15” ale i od młod-
szych członków 
wspólnej unijnej 
rodziny. Przykład 
norm w sprawie 
wędzenia wędlin 
jest tego najlep-
szym dowodem. 
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Obudźmy się z letargu, niemożności przeciwsta-
wienia się niekompetentnym opiniom, nie pozwól-
my manipulować przepisami, tworzonymi być może 
w interesie przemysłowych producentów żywności.  
Trzy czynniki decydujące o zdrowiu człowiek to: geny, 
środowisko oraz żywność, i w interesie przyszłych poko-
leń leży, aby produkcja żywności lokalnej nie „umarła„ 
z powodu niechęci i braku kompetencji ustawodawców.

Według danych inspekcji weterynaryjnej (infor-
macja zamieszczona w listopadowym numerze TopA-
graru), w skali całego kraju, tylko 54 gospodarstwa 
posiadają uprawnienia do sprzedaży bezpośredniej 
drobiu (ubój i sprzedaż tuszek), 9 gospodarstw (w tym 
2 z zawieszoną działalnością) sprzedaje mięso królicze, 
a niespełna 150 gospodarstw może prowadzić sprze-
daż bezpośrednią mleka i śmietany. Nieco lepiej jest  
w przypadku jaj konsumpcyjnych – „aż” 800 gospo-
darstw zajmuje się legalnie tą działalnością. Wśród 
zarejestrowanych przez inspekcje weterynaryjne domi-
nują pasieki – obecnie jest to prawie 5 tys. gospodarstw 
prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów 
pszczelich. W ramach małego przetwórstwa, tzw. dzia-
łalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej (MOL),  
w Polsce zarejestrowanych jest 2 tys. zakładów, w tym 
1,5 tys. to zakłady zajmujące się rozbiorem mięsa i pro-
dukcją wyrobów, a zaledwie 175 zakładów przetwarza 
mleko wyprodukowane we własnym gospodarstwie. 

Materiały źródłowe: 
„Lepszy zysk bez pośredników”, TopAgrar 11/2014 str. 20-23. 

14 czerwca br. nastąpiło otwarcie II edycji Targu 
Pietruszkowego na pl. Niepodległości w Podgórzu. 
Organizowany jest on w ramach realizacji projek-
tu „Produkt Lokalny Małopolska” przez Fun-
dację Partnerstwo dla Środowiska, przy współ-
pracy m.in. Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie lokal-
nym producentom sprzedaży swoich produktów 
tym, którzy poszukują świeżej i zdrowej żyw-
ności, wytworzonej – na ile to możliwe – bez 
środków ochrony roślin, przetworzonej metoda-
mi naturalnymi. Działanie to wpisuje się również 
w kultywowanie małopolskiej tradycji, jej boga-
tej historii, przyczyniając się do zrównoważone-
go rozwoju regionu.

Niemal 80% z lokalnych producentów, którzy 
podpisali z FPdŚ deklarację współpracy, po-
siada certyfikaty ekologiczne. Na podgórskim 
placu można zakupić takie produkty jak: chle-
by wieloziarniste wypiekane metodami trady-
cyjnymi przez Stefana Wójcickiego i Stanisła-
wę Kaliczak, warzywa i owoce z gospodarstw 
ekologicznych między innymi od Pani Krystyny 
Janeckiej z Bębła oraz Pani Zofii Kalety z Jerz-
manowic, jabłka raciechowickie od Pani Jolanty 
Majki, serki owcze, kozie, krowie – od Państwa 
Bobaków z Ząbu, Kazimierza Furczonia i Macieja 
Dybowskiego, wędliny z firmy „Gawor” z Podsto-
lic, Państwa Krok z Białej Niżnej, soki tłoczone  
z firmy „Pawłowski”, oraz jaja ekologiczne i od 
kur zielononóżek, ryby, drób ekologiczny, zioła, 
mąkę żytnią, gryczaną, miody. Na miejscu zo-
baczyć można jak wygląda proces tłoczenia ole-
ju na zimno. W październiku w ramach promo-
cji marki „Koszyk lisiecki” pojawiły się na Targu 
specjały z Liszek, Ściejowic i Czułowa: kiełba-
sa lisiecka, szynka mnikowska, schab pieczony, 
kiełbasa wiejska, kabanos, kiszka, salceson, 
tradycyjne pieczywo: kukiełki, chleby na zakwa-
sie, ciasta sezonowe. Wszystko świeże, smaczne  
i najważniejsze – zdrowe! 

Organizatorzy Targu zapraszają w każdą sobo-
tę w godz. 8:00–13:00. Przedsięwzięcie planowo 
miało trwać do końca października. Wyjątkowo 
długa i ciepła jesień tego roku umożliwiła handel 
pod chmurką jeszcze w listopadzie.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie

* * *
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10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał bar-
dzo istotne dla rolników orzeczenie (sygn. akt P 19/13), 
będące skutkiem zwrócenia się do TK przez Naczelny 
Sąd Administracyjny z pytaniem prawnym dotyczą-
cym prawa łowieckiego i utworzenia obwodu łowiec-
kiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew 
woli właściciela nieruchomości. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: Art. 27 ust. 1, 
w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226 
oraz z 2014 r. poz. 228) przez to, że upoważnia do ob-
jęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie 
zapewniając odpowiednich prawnych środków ochro-
ny praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny 
z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten traci 
więc moc obowiązującą z upływem osiemnastu mie-
sięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym konieczne było podjęcie 
prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Projekt 
zmian opracowany przez grupę posłów został przesła-
ny do konsultacji społecznych w listopadzie br. 

Pozytywne rozwiązania zaproponowane w projekcie:

Podanie do publicznej wiadomości planów łowiec-•	
kich, które wójt, burmistrz, prezydent miasta opiniuje 
z uwzględnieniem uwag podmiotów mających nieru-
chomości gruntowe w obwodzie łowieckim, którego 
dotyczy roczny plan łowiecki (art. 8 ust. 3 lit. a i f).
Konieczność uzgodnienia z właścicielami nierucho-•	
mości miejsc wykładania karmy (art. 13).

W skład obwodów nie wchodzą tereny zgłoszo-•	
ne w uwagach i wnioskach, o których mowa w art. 
27 ust.  7, po ich uwzględnieniu przez sejmik woje-
wódzki. Proces tworzenia obwodów łowieckich jest 
podobny jak w przypadku planów zagospodarowania 
przestrzennego, jest jednak bardzo skomplikowany 
ze względu na ilość obowiązujących terminów.
Możliwość uzyskania przez rolnika pomniejszeń po-•	
datku rolnego, leśnego lub od nieruchomości, o war-
tość czynszu dzierżawnego, proporcjonalnie do po-
wierzchni wchodzącej w skład obwodu łowieckiego 
(art. 31 ust. 2a).
Obowiązek informowania urzędów gminy o termi-•	
nach polowań zbiorowych oraz możliwości zgłoszenia 
sprzeciwu ze względu na poziom bezpieczeństwa.

Wątpliwości i niespełnione nadzieje rolników i izb 
rolniczych w odniesieniu do projektowanych zmian:

W art. 23 podana jest definicja obwodu •	
łowieckiego, jako obszaru gruntów o po-
wierzchni ciągłej, nie mniejszej niż 3 tys. 
hektarów. Co więc w przypadku wyłącze-
nia np. 100 ha?

W art. 46 ust. 1 pkt 1 oczekujemy •	
dopisania bobrów oraz dzikich gęsi. 
W ust. 2 art. 46 nie uwzględniono na-
szych propozycji powołania wspólnych 
komisji składających się z przedsta-
wicieli kół łowieckich oraz izb rolni-
czych, rozstrzygających sprawy sporne.  
W dalszym ciągu myśliwi pozostają sę-
dziami we własnej sprawie.

Należy wyjaśnić relację dwóch zapisów: •	
- art. 48 pkt 4, wg którego odszkodowa-
nie nie przysługuje za szkody na terenach  
o których mowa w art. 26 pkt 6; 
- z art. 50 ust 2, w którym określa się, że 
na obszarach nie wchodzących w skład 

obwodu łowieckiego finansową odpowiedzialnośc za 
szkody ponosi zarząd województwa.
Nie jest możliwe zaakceptowanie art. 27 ust. 1 o nie-•	
możliwości zaskarżenia przez sąd administracyjny 
decyzji o wyłączeniu nieruchomości z obwodu na 
wniosek właściciela gruntu.

Wyżej wymienione uwagi nie wyczerpują dyskusji  
o nowej ustawie łowieckiej. Zachęcam wszystkich rol-
ników do przesyłania opinii na ten temat do MIR. Pro-
jekt ustawy znajduje się na stronie internetowej Izby.

Barbara Gabryś
Henryk Dankowiakowski
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Wobec zaproponowanej stawki zwrotu akcyzy na 
rok 2015, w wysokości 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż 
w roku 2014), w październiku br. samorząd rolniczy 
zwrócił się do ministra rolnictwa wnosząc o:

wprowadzenie wyższej stawki zwrotu podatku ak-•	
cyzowego w 2015 r., odpowiadającej przynajmniej 
wysokości stawki obowiązującej dla olejów napędo-
wych w 2014 roku, czyli 1,196 zł za 1 litr. Taka stawka 
nie tylko byłaby dopuszczalna przez przepisy prawa 
UE, ale przede wszystkim wpłynęłaby w pewnym 
stopniu na poprawę trudnej sytuacji rolników;
zwiększenie ustawowo określonego limitu liczby •	
litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, 
tj. 86 l. (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej, Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.). Nie-
zmienny od kilku lat przelicznik nie odzwierciedla 
bowiem rzeczywistych nakładów ponoszonych przez 
producentów rolnych;
zmianę art. 6 ust. 1 ww. ustawy, poprzez •	 przywró-
cenie terminu składania wniosków do stanu sprzed 
zmian z 2011 r. (ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r.  
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707)) tj. do 
końca marca i do końca września. Dotychczasowy 
stan rzeczy powoduje, że w okresie największego na-
silenia prac rolnik biega po urzędach zamiast spokoj-
nie prowadzić prace polowe. Dodatkowe trudności 
występujące przy składaniu wniosków w sierpniu to 
również okres urlopowy urzędników.

W odpowiedzi resort rolnictwa, powołując się na 
przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, po-
informował, że zgodnie z Dyrektywą Rady 2003/96/
WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restruk-
turyzacji wspólnotowych przepisów ramowych doty-
czących opodatkowania produktów energetycznych  
i energii elektrycznej (Dz.Urz. WE L 283 z 31.10.2003), 
państwa członkowskie mogą stosować minimalną 
stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elek-
tryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, 
hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych ozna-
czonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wyso-
kości 21 euro/1 000 l. Wprowadzenie stawki podatku 
akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/1000 l 
dla oleju napędowego, obecnie opodatkowanego we-
dług stawki w wysokości 1.196 zł/1000 l, oznaczałoby 
zmniejszenie tej stawki o ok. 1 100 zł/1 000 l (tj. 1,10 zł /
litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PLN  

w wysokości 4,1815 zł – według zawiadomienia Komisji 
Europejskiej, Dz.Urz. WE C 344/2 z 02.10.2014 r.).

Uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie 
ustawy budżetowej na 2015 rok na zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej, i pokrycie kosztów 
gmin w wysokości 800 mln zł, oraz wydatkowanie na 
ten cel w 2014 r. kwoty 792,15 mln zł, na 2015 r. nie 
jest możliwe zarówno zwiększenie stawki zwrotu do 
kwoty 1,196 zł na 1 litr oleju napędowego, jak i zwięk-
szenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 
1 ha użytków rolnych. 

Z uwagi na to, że Rada Ministrów określa corocznie, 
w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku 
akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, 
podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zo-
stanie rozważone podczas przyszłorocznych prac nad 
projektem odpowiedniego rozporządzenia, stosownie 
do kwoty wydatków na ten cel określonej w projekcie 
ustawy budżetowej na 2016 rok oraz obowiązującej 
stawki podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Zmiany terminów składania wniosków o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 2012 r. 
zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. 
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707), w celu 
dostosowania do terminu określonego w przepisach 
o finansach publicznych dot. uruchamiania środków 
budżetowych na zwrot producentom rolnym części 
tego podatku.

Opracowanie: Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe:
Uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia  

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego  
– pismo KRIR/KK/1295/14 z dn. 22.10.2014 r.

Odpowiedź MRiRW – pismo Fgr.022-54/14/1075 z dn. 30.10.2014 r.
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Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie

W 2014 roku po raz ostat-
ni obowiązywały stare zasady 
przyznawania płatności bez-
pośrednich. Unia Europejska 
w ramach reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej zmodyfiko-
wała system płatności bez-
pośrednich przyznawanych 
rolnikom z państw UE.

Zasady przyznawania 
wsparcia w ramach Jednolitej 

Płatności Obszarowej (JPO) nie zmieniły się w sto-
sunku do obowiązujących wcześniej. Czyli płatność 
ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą dzia-
łalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. 
Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha 
użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy 
kozy, a więc przysługuje im płatność związana z pro-
dukcją. Warunkiem jej otrzymania będzie to, że w da-
nym roku należna im łączna kwota płatności wyniesie 
co najmniej 200 euro. Co roku na realizację JPO będzie 
przeznaczane ponad 1,5 mld euro, a stawka na 1 ha wy-
niesie ok. 110 euro.

W ramach nowego systemu na kwotę wsparcia 
w poszczególnych gospodarstwach będą składały się 
następujące rodzaje płatności:

jednolita płatność obszarowa,•	
płatność na zazielenienie,•	
płatność dla młodych rolników,•	
płatność dodatkowa, •	
płatność związana z produkcją,•	
przejściowe wsparcie krajowe.•	

Tylko 110 euro/ha ma wynosić od przyszłego roku 
stawka podstawowej płatności JPO. Jednak do stawki 
podstawowej będzie można dołożyć kilka płatności 
dodatkowych. Pierwszą z nich będzie tzw. płatność 
na zazielenienie – jej planowana stawka to 74 euro/ha. 
Będzie ona przysługiwała rolnikom wywiązującym się  
z obowiązków związanych ze zmianowaniem upraw, 
zachowaniem trwałych użytków zielonych oraz utrzy-
maniem obszarów proekologicznych (EFA). Do każde-
go hektara utrzymanego zgodnie z wymaganiami za-
zielenienia przysługiwać będzie dopłata 184 euro/ha.

Płatność zazielenieniowa będzie płatnością dodat-
kową, ale przestrzeganie wymagań zazielenienia będzie 
obowiązkowe dla rolników posiadających gospodarstwa 
o powierzchni powyżej 10 ha. Nie można zrezygnować 
z tej płatności w zamian za zwolnienie z obowiązków. 
Jeżeli rolnik nie będzie przestrzegał wymagań, karą 

może być nie tylko utrata dopłaty za zazielenienie, ale 
także utrata części pozostałych należnych mu dopłat. 

Dywersyfikacja będzie dotyczyć gospodarstw rol-
nych o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych. 
Gospodarstwa posiadające od 10 do 30 ha gruntów or-
nych będą zobowiązane prowadzić co najmniej dwie 
uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować 
więcej niż 75% gruntów. Natomiast w gospodarstwach 
o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych należy 
prowadzić minimum trzy uprawy. W tym przypad-
ku uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% 
gruntów, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować 
więcej niż 95% powierzchni. Praktyka dywersyfika-
cji upraw stanowi element płatności na zazielenienie, 
która będzie realizowana od 2015 r., co oznacza, że 
planując w tym roku strukturę zasiewów jesiennych 
w gospodarstwie dla upraw ozimych rolnik powinien 
ocenić, czy w roku 2015 spełni kryteria dywersyfikacji. 
Uprawiane rośliny powinny znajdować się na polu od 
15 maja do 15 lipca.

Utrzymanie TUZ. W celu ochrony trwałych użyt-
ków zielonych, wprowadzono obowiązki dotyczące 
utrzymania TUZ. Na obszarach Natura 2000 będzie 
obowiązywał zakaz przekształcania lub zaorywania 
wyznaczonych, cennych przyrodniczo, trwałych użyt-
ków zielonych. Ponadto, w celu zapobieżenia maso-
wemu przekształcaniu TUZ na grunty orne, zostanie 
wprowadzony obowiązek utrzymania udziału TUZ 
w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, 
przy czym nie może on zmniejszyć się o więcej niż 5% 
w stosunku do poziomu referencyjnego z 2015 r. Jest to 
analogiczny mechanizm do obecnie funkcjonującego  
w ramach zasady wzajemnej zgodności.

Utrzymanie obszarów proekologicznych będzie 
dotyczyło gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha 
gruntów ornych. Będą one zobowiązane, aby posiadać 
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obszary proekologiczne na powierzchni co najmniej 
5% gruntów ornych. Aby ułatwić rolnikom wywiązanie 
się z tego warunku, możliwe będzie wspólne rozlicze-
nie tego zobowiązania przez nie więcej niż 10 rolników. 
Wspólną realizację tej praktyki mogą realizować rolni-
cy, których gospodarstwa położone są w bliskiej odle-
głości tj. w okręgu o średnicy 30 km. 

Do obszarów proekologicznych rolnicy będą mogli 
zaliczyć m.in. następujące elementy: grunty ugorowa-
ne, na których od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku 
nie jest prowadzona produkcja rolna, elementy krajo-
brazu, które są w posiadaniu rolnika, strefy buforowe, 
obszary zalesione, pasy wzdłuż obrzeży lasu, zagajniki 
o krótkiej rotacji, międzyplony lub pokrywa zielona, 
uprawy wiążące azot.

Celem tej płatności jest ułatwienie rozpoczęcia dzia-
łalności przez młodych rolników (do 40 roku życia)  
i dostosowań strukturalnych ich gospodarstw po jej roz-
poczęciu (nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia założenia 
gospodarstwa). Płatność ta będzie miała postać płatno-
ści powierzchniowej, a jej stawka wyniesie 25% średniej 
krajowej płatności na hektar, czyli około 62 euro/ha. 
Płatność będzie przyznana do powierzchni nie większej 
niż 50 ha. Ponadto młodzi rolnicy, będą mogli ubiegać 
się o premię w kwocie 100 tys. zł z PROW 2014-2020. 

Oprócz płatności z tytułu zazielenienia resort rol-
nictwa proponuje wprowadzenie tzw. płatności dodat-
kowych, które przysługiwałyby jedynie do ograniczo-
nej liczby zgłaszanych do dopłat bezpośrednich hek-
tarów. Ten rodzaj płatności przysługiwałby wszystkim 
rolnikom do gruntów mieszczących się w przedziale  
od 3,01 ha do 30,00 ha. Szacunkowo stawka tej płatno-
ści wyniesie ok. 41 euro/ha 

Na realizację płatności związanych z produkcją 
przeznaczone będzie co roku ok. 500 mln euro. Płat-
ności te będą przysługiwały rolnikom, utrzymującym 
młode bydło, krowy, owce, kozy, prowadzącym upra-
wę chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cu-
krowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, 
konopi włóknistych czy owoców miękkich (truskawek  
i malin). Wysokość wsparcia uzależniona będzie od ro-
dzaju prowadzonej produkcji.

Specjalne rozwiązania w systemie płatności bezpo-
średnich przygotowano dla rolników gospodarujących 
na niewielkich areałach. Od 2015 roku mają mieć oni 
możliwość skorzystania z tzw. uproszczonego syste-
mu wsparcia. Wybierając ten system będą zwolnieni  
z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross 
compliance) oraz wypełniania tzw. praktyk zazielenie-

nia. Nie będą też objęci publikowaniem ich nazwisk  
w wykazach beneficjentów dopłat. 

Do systemu płatności dla małych gospodarstw będą 
włączeni automatycznie rolnicy w przypadku, gdy łącz-
na kwota wsparcia bezpośredniego, obliczona dla całe-
go gospodarstwa, nie przekroczy 1 250 euro, chyba że 
nie wyrażą na to zgody. Ważne jest to, że do takiego 
uproszczonego systemu rolnicy mogą przystąpić tylko 
w 2015 r. bowiem zgodnie z obecnym stanem prawnym 
w kolejnych latach nie będzie to już możliwe. Wysokość 
płatności w ramach tego systemu będzie obliczana jako 
suma poszczególnych rodzajów płatności należnych 
rolnikowi z tym, że maksymalnie nie może być to wię-
cej niż równowartość 1 250 euro na gospodarstwo. 

Rolnicy, którzy kwalifikują się do objęcia systemem 
płatności dla małych gospodarstw i zdecydują się na 
przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolniko-
wi, będą mogli ubiegać się, na warunkach określonych  
w PROW 2014-2020, o specjalną roczną premię w wy-
sokości 120% rocznej płatności, do otrzymania której 
rolnik byłby uprawniony pozostając w systemie dla ma-
łych gospodarstw. Łączna kwota przewidziana na takie 
wsparcie wynosi ok. 130 mln euro.

Materiały źródłowe: 
„Projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 

2015-2020 MRiRW – sierpień 2014”, Grzegorz Ignaszewski, 
TopAgrar Polska nr 8/2014.
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Od wielu lat podejmuje się 
dyskusję nad wypracowaniem 
skutecznego sytemu ubezpie-
czeń, który rekompensowałby 
straty w rolnictwie powstałe 
na skutek nieprzewidzianych, 
niekorzystnych zjawisk – za-
równo atmosferycznych, jak 
również rynkowych, powodu-
jących spadek dochodów. 

W 2014 roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało założenia do 
projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Po-
mocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który obec-
nie znajduje się w procedurze legislacyjnej.

W ww. projekcie proponuje się uregulowanie utwo-
rzenia, zasad finansowania i funkcjonowania Funduszu 
oraz zakresu i trybu wypłacania producentom rolnym 
rekompensat. Zgodnie z założeniami rekompensaty 
mają być wypłacane producentom rolnym sprzedają-
cym swoje produkty na podstawie co najmniej 3-letnich 
umów sprzedaży w przypadku:

1) spadku dochodów w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej o co najmniej 
30% w stosunku do średniego rocznego dochodu  
z ostatnich trzech lat, lub trzech lat w ramach ostat-
nich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej  
i najniższej. Spadek dochodów, skutkujący wypłatą 
rekompensat z Funduszu, może być spowodowany:
skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, •	
których ryzyko wystąpienia nie obejmuje ubezpiecze-
nie realizowane w ramach ustawy o ubezpieczeniach 
rolnych i zwierząt gospodarskich, i które pogarszają 
warunki prowadzenia produkcji rolniczej;
wprowadzonymi ograniczeniami weterynaryjnymi i fi-•	
tosanitarnymi na skutek chorób zwierząt i roślin. Przy-
kładem może być afrykański pomór świń, który był po-
wodem najpoważniejszego kryzysu w rolnictwie od lat;
spadkiem cen produktów rolnych w przypadku np. •	
zmowy cenowej podmiotów skupujących, np. spowo-
dowanym embargiem na polskie owoce i warzywa do 
Rosji; lub

2) braku zapłaty za sprzedane produkty rolne od pod-
miotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, 
uboju lub przetwórstwa.

Takie rozwiązanie systemowe umożliwi produ-
centom rolnym uzyskanie w sytuacjach kryzysowych, 
przed wystąpieniem których nie mogą wykupić polisy 
ubezpieczeniowej, rekompensat do 70% utraconych 
dochodów, w celu kontynuowania przez nich produkcji 
rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredy-

Alicja Kostuś
Biuro MIR w Nowym Sączu

tów oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych. 
Fundusz działałby na zasadach solidaryzmu. Rocznie 
mógłby on gromadzić nawet 100 mln zł.

Samorząd rolniczy wniósł wiele uwag i wątpliwości 
do proponowanych rozwiązań w projekcie ustawy. Jed-
na z najistotniejszych wątpliwości związana jest z od-
pisem, albowiem podstawą funkcjonowania funduszu 
mają być wpłaty po 0,2% wartości netto kupowanych 
produktów rolnych. Pieniądze mają być odprowadzane 
przez podmioty skupujące, jednak de facto będą płacić 
rolnicy. Istnieje więc obawa, że będzie to kolejna składka 
obciążająca rolnika, z ograniczoną możliwością skorzy-
stania z tych środków. 

Kolejnym zastrzeżeniem jest zaproponowana wy-
płata rekompensat jedynie dla producentów rolnych 
posiadających co najmniej 3-letnie umowy na sprze-
daż produktów rolnych. Nie wyjaśniono, czy mają to 
być umowy kontraktacji, kupna sprzedaży czy innego 
rodzaju umowy. Ograniczenie to jest „oderwane” od 
rzeczywistości polskiego rynku rolnego, gdyż niewielka 
część producentów rolnych posiada umowy dotyczące 
sprzedaży produktów w okresie rocznym, a co dopiero 
w dłuższym okresie. Jeżeli zapis pozostanie, to wówczas 
z otrzymywania pomocy zostanie wyłączona zdecy-
dowana większość producentów rolnych. Izby rolnicze 
wnioskowały o wykreślenie takiego zapisu. Wiele zapi-
sów jest nierealnych do spełnienia przez potencjalnych 
beneficjentów. Zaproponowano również, że wypłata  
z Funduszu nastąpi w przypadku obniżenia dochodów 
powyżej 30% w stosunku do średniego rocznego docho-
du z ostatnich 3 lat lub 3 lat w ramach ostatnich pięciu 
lat. Nie wyjaśniono jednak, co decyduje o tym, który  
z okresów podlega uwzględnieniu, kiedy jest brany pod 
uwagę okres trzyletni a kiedy pięcioletni. Nie doprecyzo-
wano również, w jaki sposób ma być określany dochód. 
Rolnicy nie prowadzą ksiąg, zatem większość z nich nie 
skorzysta ze środków Funduszu przez najbliższe 3 lata. 
Wśród beneficjentów Funduszu nie uwzględniono rów-
nież młodych rolników, którzy dopiero co rozpoczęli 
swoją działalność i nie mogą spełnić wymaganego 3 lub 
5-letniego okresu produkcji. Próg strat (30%) ustalony 
został na zbyt wysokim poziomie, ponadto powinien być 
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* * * * * * * * * *

obliczany odrębnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi do pro-

jektu ustawy. Liczymy, że wszystkie zostaną uwzględ-
nione, dzięki czemu wypłacane przez Fundusz rekom-
pensaty będą realną i wymierną pomocą dla poszkodo-
wanych rolników.

W dniu 9 września 2014 roku Rada Ministrów przy-
jęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Znowelizowa-
ne przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Jed-
ną z istotnych kwestii będzie zapewnienie producentom 
owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń z dopłatami  
z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przy-
padku wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia. Do tej 
pory producenci owoców i warzyw nie mogli skorzystać 
z ubezpieczenia z dotacją państwa w sytuacji, gdy zakład 
ubezpieczeń ustalił składkę ubezpieczenia powyżej 6%. 
Producenci owoców i warzyw rezygnowali więc z ubez-
pieczenia swoich upraw. Przyjęte rozwiązanie umożliwi 
tej grupie korzystanie z dopłat do składek. Proponu-
je się, aby dopłata wynosiła do 65% składki obliczonej 
przy stawce taryfowej 5% sumy ubezpieczenia. Pozostałą 
część składki w całości zapłaci rolnik. Rozwiązanie takie 
zwiększy ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych przez 
wzrost liczby zawartych z producentami rolnymi umów 
ubezpieczenia. Czy rzeczywiście tak będzie dowiemy się 
w przyszłym roku. 

W projekcie ustawy skrócono z 30 do 14 dni termin, 
od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubez-
pieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowa-
nych przez susze i powódź. Do projektu ustawy wpro-
wadzono definicję producenta rolnego prowadzącego 
działalność rolniczą, obowiązującą przy ubieganiu się  
o dopłaty bezpośrednie. Dopłaty będą przysługiwały 
producentom rolnym w wysokości 65% składki (w la-
tach poprzednich wynosiła do 50% składki) z tytułu 
ubezpieczenia upraw przy zastosowaniu stawek taryfo-
wych 3,5 % sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, 
rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukro-
wych oraz stawki taryfowej 5% sumy ubezpieczenia dla 
upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych tytoniu, 
chmielu drzew i krzewów owocowych, truskawek i ro-
ślin strączkowych. Dopłata do bydła, koni, owiec, kóz, 
drobiu i świń będzie również na poziomie do 65% skład-
ki do jednej sztuki.

Materiały źródłowe: 
„Założenia do projektu ustawy o utworzeniu Funduszu 

Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych 
opracowane przez MRiRW.

Uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o utworze-
niu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów 
Rolniczych, z dn. 24.09.2014 r.

„Ubezpieczenia upraw rolnych po nowemu”, www.ppr.pl  
z dn. 10.09.2014 r.

Odnosząc się do interpretacji przepisów, prze-
kazanej w piśmie Prokuratury Generalnej (z dn. 
10.06.2014  r.), zgodnie z którą kastracja prosiąt poni-
żej 7 dnia życia jest niedopuszczalna, Główny Lekarz 
Weterynarii wydał komunikat, w którym informuje, 
że zarówno w opinii GIW jak też zgodnie ze stanowi-
skiem MRiRW, przepisy polskiego rozporządzenia są 
tożsame z przepisami dyrektywy Rady 2008/120/WE 
i nie zabraniają stosowania kastracji prosiąt przed 
ukończeniem przez nie 7. dnia życia, natomiast wa-
runkiem wykonania kastracji po 7. dniu życia jest za-
stosowanie długotrwałego znieczulenia.

Oznacza to, że nie ma rozbieżności pomiędzy zapisa-
mi instrukcji GLW nr GIWz.420-46/2010 i przepisami 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowa-
nia przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich.

Ponadto, według GLW zabiegi kastracji lub obcię-
cia ogona, niezależnie od tego czy są wykonywane  
w znieczuleniu czy nie, powinny być wykonywane 

przez lekarza weterynarii, ponieważ tylko on posiada 
odpowiednie kwalifikacje do wykonania takich czyn-
ności lekarsko-weterynaryjnych. Należy pamiętać, że 
wykonanie powyższych zabiegów nie jest wyłącznie 
kwestią techniczną lecz wymaga wstępnego bada-
nia np. w celu wykluczenia przepukliny mosznowej  
w przypadku kastracji. 

Więcej informacji na stronie internetowej:  
www.mir.krakow.pl, „Aktualności” z dn. 26.11.2014 r.
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W sierpniu br. samorząd rolniczy pozytywnie zaopi-
niował projektowane zmiany w treści rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych 
do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju  
i uśmiercania zwierząt. Środowisko rolnicze z satys-
fakcją przyjęło zmianę bardzo restrykcyjnych regulacji 
dotyczących osób dokonujących uboju niektórych ga-
tunków zwierząt na własny użytek. 

Najważniejsze oczekiwane zmiany to:
zniesienie obowiązku odbywania 3-miesięcznej prak-•	
tyki na stanowisku ubojowym;
zniesienie wymogu posiadania określonego poziomu •	
wykształcenia, które w tym przypadku nie ma zna-
czenia merytorycznego.

Projekt rozporządzenia dostępny na stronie internetowej: 
www.mir.krakow.pl, „Interwencje” z dn. 23.09.2014 r.

 

 
 

1. 12010105
Skup i Ubój

Józef Matlęga
32-724 Lipnica Murowana 

Lipnica Dolna 203 

2. 12050101
Konrad Krupczak

"Dankon"
38-307 Sękowa

Ropica Górna nr 417/6

3. 12070201
P.W. "Laskopol" 

H. Dudek, R. Dudek Sp. j.
34-600 Limanowa
ul. Tarnowska 8C

4. 12090201
Wędzonka Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa
32-400 Myślenice

ul. Słowackiego 100

5. 12103806 Parkur Sp. z o.o.
33-383 Tylicz

Mochnaczka Wyżna 47    

6. 12110201
P.P.H.U. BIELA
Stanisław Biela

34-407 Ciche 
Stare Bystre 370a

7. 12130211
Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego, Ubojnia                                                             
Stanisław Krawczyk

32-600 Oświęcim
Poręba Wielka ul. Gaj 8

8. 12160103

Ubojnia Zwierząt
Antoni Jurkowski
33-318 Gródek 

n/Dunajcem, Jelna 2

32-840 Zakliczyn
ul. Malczewskiego 31

9. 12180103
"Adam Bąk-Wieprz" 

Sp. z o.o.
34-122 Wieprz 193b 

Wykaz rzeźni w Małopolsce przyjmujących zwierzęta                                                     
po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie)                                                

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004

Lp. Wet. Nr Ident. Nazwa zakładu Adres zakładu

Nawiązując do dyskusji i wypowie-
dzi rolników - dotyczących kontroli go-
spodarstw indywidualnych, na okolicz-
ność uboju zwierząt gospodarskich dla 
własnych celów, przez inspektorów we-
terynaryjnych – podczas WZ Małopol-

skiej Izby Rolniczej, Dyrektor Małopolskiego Oddziału 
ARiMR przekazał informację nt. przekazywania ra-
portów dotyczących obrotu zwierzętami z ARiMR do 
Inspekcji Weterynaryjnej.

Rolnik może pozyskać dla własnych 
celów mięso ze zwierząt gospodarskich, 
utrzymywanych we własnym gospodar-
stwie takich jak: cielęta (do 6 miesiąca ży-
cia) oraz świnie, owce i kozy. O planowa-
nym miejscu i terminie przeprowadzenia 
uboju rolnik musi powiadomić właści-
wego powiatowego lekarza weterynarii 
co najmniej na 24 godziny przed pla-
nowanym zdarzeniem, tak aby możliwe 
było wykonanie badań dopuszczających 
mięso do spożycia. Równocześnie rol-
nik ma obowiązek zgłosić to zdarzenie 
w ARiMR w terminie do 7 dni – w przy-
padku bydła, owiec i kóz, oraz do 30 dni 
– w przypadku trzody chlewnej, w celu 
wprowadzenia zmian w rejestrze zwie-
rząt. Agencja z kolei zobligowana jest do 
cyklicznego przekazywania danych dot. 
m.in. rejestracji i przemieszczania zwie-
rząt gospodarskich do PIW. 

Więcej informacji oraz artykuł pt. „Ubój 
gospodarczy zwierząt” na stronie interne-
towej: www.mir.krakow.pl, „Interwencje”  
z dn. 03.10.2014 r.

* * * * * * *

* * * *
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29 października br. resort rolnictwa 
przesłał do konsultacji projekt rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w sprawie szczegółowych warunków i try-

bu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Renty strukturalne” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest dopre-
cyzowanie przepisów w związku z brakiem rozwiązań 
mających na celu zobowiązanie beneficjentów rent 
strukturalnych do przechodzenia na emeryturę usta-
wową po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. 
W dodawanym § 13a rozporządzenia (§ 1 pkt 1 pro-
jektu) proponuje się wprowadzenie, w przypadku osią-
gnięcia wieku emerytalnego przez uprawnionego do 
renty strukturalnej lub jego małżonka, zobowiązania 
do złożenia, do właściwego organu rentowego, wnio-
sku o ustalenie prawa do emerytury z ubezpieczenia 
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubez-
pieczenia społecznego rolników. 

Natomiast w § 15 rozporządzenia zostały dodane ust. 
2a i 2b (§ 1 pkt 2 lit. a projektu), które określają konse-
kwencje przewidziane w sytuacji, gdy beneficjent renty 
strukturalnej nie złoży wniosku o ustalenie prawa do 
emerytury z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrze-

nia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolni-
ków, tj. zawieszenie w części wypłaty renty struktural-
nej w wysokości 50% otrzymywanego świadczenia.

Rozwiązanie to w istocie jest neutralne dla benefi-
cjentów, gdyż w przypadku wystąpienia z wnioskiem 
o emeryturę po uzyskaniu wieku emerytalnego, a więc 
spełnienia nowowprowadzanego obowiązku, sytu-
acja beneficjenta nie ulega pod względem finansowym 
istotnej zmianie. Zatem w sytuacji, gdy beneficjent uzy-
ska prawo do emerytury, wówczas rentę strukturalną  
i emeryturę będzie otrzymywał łącznie w takiej samej 
wysokości jaką dotychczas otrzymywał z tytułu ren-
ty strukturalnej. Natomiast gdyby nie uzyskał prawa 
do emerytury (odmowa przyznania emerytury przez 
organ rentowy), nadal na takich samych zasadach jak 
dotąd będzie otrzymywał rentę strukturalną, jednakże 
nie dłużej niż do ukończenia przez niego wieku 65 lat 
(dla PROW 2007-2013), albo do upływu okresu 10 lat 
na który przyznano mu rentę (dla PROW 2004-2006). 
Jedynie w przypadku, gdy beneficjent nie wykona no-
wowprowadzanego obowiązku jego sytuacja będzie 
ulegać niekorzystnej zmianie, tj. wypłata renty struk-
turalnej zostanie zawieszona.

Projekt rozporządzenia dostępny na stronie internetowej: www.
mir.krakow.pl, „Projekty aktów prawnych” z dn. 03.11.2014 r.

* * * * * * * * *

W 2013 r. rolnictwo w wojewódz-
twie małopolskim charakteryzowało 
się największą, wśród województw  
w kraju, liczbą drobnych gospodarstw 
rolnych, najmniejszą średnią powierzch-
nią użytków rolnych przypadającą na 
jedno gospodarstwo i, podobnie jak  
w Polsce, zdecydowaną dominacją go-
spodarstw indywidualnych.

Porównanie danych uzyskanych w badaniu struk-
tury gospodarstw rolnych w 2013 r. z wynikami z PSR 
2010, pozwoliło określić zmiany jakie dokonały się  
w ciągu ostatnich trzech lat, zwłaszcza w gospodar-
stwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha. 
Wskazują one m.in. na:

utrzymującą się •	 tendencję zmniejszania liczby go-
spodarstw rolnych (spadek o 13,8 tys.), przy jedno-
czesnym niewielkim wzroście ich średniego areału 
przypadającego na jedno gospodarstwo. Średnia 

 

powierzchnia użytków rolnych w gospo-
darstwie wzrosła z 3,99 ha w 2010 r. do 
4,04 ha w 2013 r.;

zmiany w strukturze gospodarstw •	
rolnych – zmniejszył się udział gospo-
darstw małych o powierzchni 1-2 UR 
z 36,8% do 34,2% w 2013 r., natomiast 
w pozostałych grupach obszarowych 
nastąpił wzrost. Gospodarstwa o po-

wierzchni UR 2-5 ha stanowiły 47,6% gospodarstw 
powyżej 1 ha UR (w 2010 r. 46,3%), 5-10 ha UR 13,2% 
(13,0%), 10-15 ha UR 2,6% (2,2%), a udział najwięk-
szych gospodarstw powyżej 15 ha UR wyniósł 2,4% 
(1,7% w roku 2010);
spadek ogólnej powierzchni gruntów będących  •	
w użytkowaniu gospodarstw rolnych o 63,4 tys. ha 
(o 8,6%). Zmniejszyła się powierzchnia użytków 
rolnych ogółem o 6,7% (w dobrej kulturze o 5,0%), 
a lasów i gruntów leśnych o prawie 15%. W struk-
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turze użytków rolnych dominował odsetek 
powierzchni pod zasiewami (52,1%), który  
w porównaniu z 2010 r. zwiększył się  
o 3,2 p. proc.;
zmiany w strukturze zasiewów•	  – wzrósł 
udział powierzchni zasiewów roślin prze-
mysłowych (głównie rzepaku i rzepiku) 
oraz zbóż ogółem w powierzchni użytków 
rolnych, a zmalał ziemniaków i buraków 
cukrowych. Wpłynął na to przede wszyst-
kim rozwój rynku biopaliw oraz zmiany w technolo-
gii żywienia zwierząt gospodarskich;
znaczne •	 zmniejszenie liczby gospodarstw uprawia-
jących drzewa i krzewy owocowe (o ok. 40%), a po-
wierzchni sadów o przeszło 15%. Udział powierzch-
ni sadów w ogólnej powierzchni użytków rolnych 
zmniejszył się z 2,4% w 2010 r. do 2,2% w 2013 r.;
zmniejszenie liczby gospodarstw utrzymujących •	
bydło (o ponad 15%) przy nieznacznym wzroście 
stanu pogłowia bydła (o 0,5%);
rezygnację rolników z produkcji świń•	  związaną  
z niską opłacalnością chowu tego gatunku zwierząt. 
Zmniejszyła się zarówno liczba gospodarstw rol-
nych, które utrzymywały trzodę chlewną (o 23,8%), 
jak i pogłowie świń (o 31,2%);
dalszy •	 wzrost liczby gospodarstw zajmujących się 
hodowlą owiec (o 9,4%) oraz wzrost stanu pogłowia 
owiec (o 28,8%). W hodowli owiec województwo ma-
łopolskie utrzymało dominującą pozycję w kraju;
lepsze wyposażenie gospodarstw rolnych•	  w ciągni-
ki i maszyny rolnicze;
wzrost zużycia nawozów mineralnych •	 NPK na 
1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze z 64,5 kg 
w 2010 r. do 70,2 kg w 2013 r.;
wśród osób kierujących gospodarstwami rolnymi •	
wzrosła (o prawie 9%) liczba osób z wyższym wy-
kształceniem rolniczym;
utrzymał się •	 niski udział (ok. 21%) gospodarstw do-
mowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidu-
alnego, dla których głównym źródłem utrzymania 
była działalność rolnicza.

Analizując gospodarstwa indywidualne, których 
udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w woje-
wództwie wyniósł 99,9%, można stwierdzić, że:

dominowały •	 gospodarstwa prowadzące działalność 
wyłącznie rolniczą (97,4% wszystkich gospodarstw 
indywidualnych), wśród nich 64% prowadziło dzia-
łalność mieszaną (roślinną i zwierzęcą), 35,2% wy-
łącznie roślinną, a 0,8% wyłącznie zwierzęcą;
około 3% ogółu gospodarstw prowadziło•	  działalność 
zarobkową pozarolniczą bezpośrednio związaną  
z gospodarstwem rolnym. Gospodarstwa te prowa-
dziły działalność m.in. agroturystyczną, związaną  

z przetwórstwem produktów rolnych, rękodziełem czy 
przetwórstwem surowego drewna w gospodarstwie;
ze względu na •	 typ rolniczy gospodarstwa – 43,1% go-
spodarstw specjalizowało się w uprawach polowych, 
17,6% w chowie zwierząt żywionych paszami obję-
tościowymi lub paszami treściwymi, a co piąte go-
spodarstwo zostało zaliczone do grupy gospodarstw  
z różnymi uprawami i zwierzętami łącznie;
40,2% gospodarstw było kierowanych przez osoby •	
posiadające wykształcenie rolnicze lub kurs rolni-
czy, a tylko 1,3% osób kierujących gospodarstwem 
posiadało wykształcenie wyższe rolnicze. Pozostałe 
prawie 60% gospodarstw było kierowanych przez 
osoby bez wykształcenia rolniczego;
wśród kierujących gospodarstwami rolnymi domi-•	
nowały osoby w wieku 40-64 lata (w 63,3% gospo-
darstw indywidualnych);
prawie 41% gospodarstw było kierowanych przez •	
osoby ze stażem ponad dwudziestoletnim;
w zdecydowanej większości gospodarstw (95,5%) •	
użytkownik był jednocześnie osobą kierującą 
gospodarstwem;
przeszło 13% użytkowników, podejmując decyzje •	
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ko-
rzystało ze wsparcia wykwalifikowanych doradców;
dominowały gospodarstwa małe•	  – odsetek gospo-
darstw o powierzchni użytków rolnych 1-2 ha wyniósł 
32,8%, 2-3 ha UR – 22,4%, 3-5 ha UR – 23,2%. Gospo-
darstwa powyżej 15 ha UR stanowiły tylko 2,2%. Udział 
gospodarstw najmniejszych, tj. do 1 ha UR włącz-
nie wyniósł 4,2% i należał do największych w kraju;
średnia powierzchnia użytków rolnych•	  w gospo-
darstwie wyniosła 3,79 ha i należała do najniższych  
w kraju (w Polsce – 9,31 ha UR);
przeszło •	 73% gospodarstw posiadało powierzchnię 
pod zasiewami. Wśród upraw najbardziej popularne 
były zboża, które produkowało 65,3% gospodarstw, 
uprawę ziemniaków prowadziło prawie 50% gospo-
darstw. Natomiast odsetek gospodarstw uprawiają-
cych warzywa gruntowe wyniósł około 10%;
bydło utrzymywało 32,9% gospodarstw, 16,3% po-•	
siadało świnie, a 53,3% gospodarstw prowadziło 
produkcję drobiu kurzego;
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tylko 1,1% gospodarstw rolnych stosowało ekolo-•	
giczne metody produkcji na powierzchni 13,7 tys. ha 
UR (2,5% użytków rolnych w województwie);
przeszło połowa (56,1%) gospodarstw rolnych stoso-•	
wała nawozy naturalne pod zbiory 2013 r. Nawozy 
azotowe, jako podstawowy czynnik plonotwórczy 
stosowało prawie 47% gospodarstw, a nawozy wielo-
składnikowe – 10,2%;
ponad 62% gospodarstw posiadało ciągniki własne •	
lub wspólne;
blisko 99% ogółu nakładów pracy ponoszonych na •	
prowadzenie działalności rolniczej stanowiła ro-
dzinna siła robocza (użytkownicy, współmałżonko-
wie, pozostali członkowie rodziny);
45,5% gospodarstw indywidualnych prowadziło •	
sprzedaż własnych produktów rolnych. Największy 
udział (13,1%) miały gospodarstwa sprzedające 50-
75% końcowej produkcji rolniczej;
w 40,3% gospodarstw produkcja rolnicza prowadzo-•	
na była wyłącznie na samozaopatrzenie gospodar-
stwa domowego użytkownika;
głównym źródłem utrzymania gospodarstw domo-•	
wych z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-
nego (czyli dochodów przekraczających 50% docho-
dów ogółem gospodarstwa) były dochody z pracy 
najemnej (dla 36,0% gospodarstw domowych) oraz 

emerytury i renty (dla 19,7% gospodarstw), a tylko 
dla 20,3% gospodarstw dochody z działalności rolni-
czej stanowiły główne źródło utrzymania;
biorąc pod uwagę •	 klasy wielkości ekonomicznej – 
39,2% gospodarstw indywidualnych w województwie 
należało do najniższej klasy 0-<2 tys. euro, 26,1% do 
klasy 2-<4 tys. euro, 19,6% do klasy 4-<8 tys. euro,  
a tylko 1,2% gospodarstw charakteryzowało się wiel-
kością ekonomiczną 50 tys. euro i więcej;
średnia wielkość ekonomiczna gospodarstwa rol-•	
nego wynosiła 6 tys. euro (w kraju 13,8 tys. euro).

Duże rozdrobnienie agrarne gospodarstw, charak-
terystyczne dla rolnictwa w województwie małopol-
skim, to z jednej strony negatywna, ale z drugiej strony 
pozytywna cecha. W małych gospodarstwach może 
być prowadzona produkcja zdrowej żywności z wyko-
rzystaniem tradycyjnych metod przyjaznych dla środo-
wiska. Pozwala to na zachowanie walorów krajobrazo-
wych i kulturowych regionu oraz atrakcyjnych miejsc 
do rekreacji i wypoczynku.
Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w wo-

jewództwie małopolskim. Opracowanie: Małopolski Ośro-
dek Badań Regionalnych, Wydawca: Urząd Statystyczny 
w Krakowie, 2014 r. Publikacja dostępna na http://www.
krakow.stat.gov.pl

* * * * * * * * *

Ceny warzyw i owoców na małopolskich targowi-
skach były bardzo zróżnicowane w zależności od rejo-
nu, jak i od czasu kiedy były one sprzedawa-
ne. Cena minimalna sprzedaży cebuli w III 
kwartale była równa połowie ceny maksymal-
nej, jaką można było uzyskać na targowiskach 
w naszym województwie. Było tak z więk-
szością sezonowych owoców i warzyw. Za-
równo konsekwencje rosyjskiego embarga, 
jak też  kapryśna pogoda powodowały liczne 
skoki cenowe, które niestety ciągle utrzy-
mywały się na poziomie niższym niż rok 
wcześniej. Na niekorzyść rolników przema-
wiał zwłaszcza brak dywersyfikacji odbior-
ców. Kiedy zamknięto nagle rynek zbytu na 
wschodzie, spora grupa rolników została po-
zostawiona z niezebranymi, lub już zebrany-
mi i gnijącymi zbiorami. Powodowało to po-
jawianie się na rynku dużych transz taniego 
towaru, co dodatkowo destabilizowało i tak 
chwiejny polski rynek. Jedynie konsumenci 

odczuli pewną ulgę dla swoich portfeli, ale nie była ona 
zbyt znacząca i z wyjątkami ceny sprzedaży utrzymały 
się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Analiza rynku rolnego za III kwartał 2014 r.

lipiec sierpień wrzesień

buraki ćwikłowe 0,60 - 2,00 0,60 - 2,00 0,40 - 1,10 -24%
cebula 1,30 - 2,60 1,30 - 2,60 0,35 - 1,50 -23%
kalafior 1,30 - 3,00 1,60 - 3,00 1,50 - 4,00 -14%
kapusta biała 1,50 - 1,50 1,50 - 1,50 1,00 - 1,50 -38%
marchew 0,50 - 1,50 0,50 - 1,50 0,45 - 1,10 -20%
ogórek 1,17 - 1,72 0,91 - 1,58 1,00 - 4,00 -20%
papryka 3,00 - 3,20 1,13 - 1,32 2,00 - 4,40 -6%
pieczarki 4,00 - 7,00 4,00 - 7,00 4,50 - 7,00 -4%
pietruszka 2,90 - 7,00 3,00 - 7,00 1,20 - 3,00 -28%
pomidor 2,85 - 5,20 2,85 - 5,20 1,66 - 3,83 16%
sałata 1,00 - 1,66 1,00 - 1,66 0,75 - 2,00 -8%
seler 3,00 - 5,00 3,00 - 5,00 1,00 - 3,00 -23%
ziemniaki 0,60 - 1,30 0,60 - 1,30 0,20 - 0,60 -40%
jabłka 1,20 - 2,80 1,20 - 2,80 0,80 - 2,33 -16%
śliwki 2,50 - 7,50 2,50 - 7,50 0,50 - 3,00 -24%
porzeczka czarna 1,20 - 5,00 1,20 - 5,00 -42%
porzeczka czerwona 1,20 - 8,00 1,20 - 8,00 -3%
maliny 7,00 - 14,00 7,00 - 14,00 7,00 - 20,00 -2%

Średnia hurtowa cena skupu [zł/kg]
Owoce / warzywa

Zmiana ceny                     
w stosunku do 

2013 r.
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Ceny ziemniaków na europejskich rynkach nadal 
spadają. Korzystne warunki w końcowym etapie we-
getacji i zbiorów powodują, że z każdym tygodniem 
szacunki wysokości produkcji ziemniaków są wyższe,  
a ceny coraz niższe. Według wstępnych szacunków 
NEPG (Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Eu-
ropy Północno-Zachodniej) tegoroczna produkcja ziem-
niaków jadalnych (bez sadzeniaków i ziemniaków skro-
biowych) w krajach UE-5 (Niemcy, Wielka Brytania, 
Francja, Holandia i Belgia) wyniesie ok. 27 mln ton. 
Tym samym będą one o ponad 12% większe od ubie-
głorocznych i w porównaniu ze średnią z ostatnich 
pięciu lat o 10,5% większe. Według GUS powierzchnia 
uprawy ziemniaków wynosi około 267 tys. ha (spadek 
o prawie 21%). Plony ziemniaków będą rekordowe i wy-
niosą 246 dt/ha. Zbiory ziemniaków przy zmniejszo-
nej powierzchni uprawy i dużo wyższych od ubiegło-
rocznych plonach wyniosą około 6,6 mln ton (7,3 mln 
ton w 2013 r. łącznie z ogródkami przydomowymi). 
W ostatniej dekadzie września, w tzw. dużym hurcie, 
bezpośrednio producentom za ziemniaki pakowane  
w worki płacono od 0,15 do 0,30 zł/kg, a lokalnie nawet 
mniej. Na giełdach hurtowych ceny są wyższe. W Bro-
niszach ziemniaki oferowano w cenie 0,26-0,40 zł/kg,  
w Lublinie 0,40-0,50 zł/kg, w Poznaniu 0,40-0,53 zł/kg, 
w Sandomierzu 0,33-0,40 zł/kg, a w Łodzi 0,20-0,47 zł/
kg. W najbliższych tygodniach jest możliwy dalszy spa-
dek tych cen. W województwie małopolskim, gdzie bra-
kuje dużych i wyspecjalizowanych gospodarstw produ-
kujących ziemniaki, ceny mają największe wahania i są 
najmniej stabilne, choć podążają za trendami krajowy-
mi i światowymi.

Według wstępnych szacunków zbiory zbóż w 2014 r. 
osiągnęły rekordowy poziom 31,6 mln ton i były o 11,8% 
większe niż w 2013 r. Wpłynęły na to bardzo dobre plo-
ny, szczególnie ozimin, przy braku większych zmian 
areału zbóż (7,5 mln ha). W porównaniu z poprzed-
nim rokiem najbardziej wzrosła produkcja pszenżyta 
(o 21,6%), owsa (o 21,5%) i pszenicy (o 21,0%). Zmniej-
szyły się zbiory żyta (o 17,4%) i mieszanek zbożowych 
(o 3,2%). Zbiory z 2014 r. przewyższają o 3,6 mln ton 
prognozowane na sezon 2014/15 zużycie krajowe, któ-
re może zwiększyć się o 4%, do 27,8 mln ton. Znacz-
nie mniejsze niż w poprzednim sezonie będą nato-
miast możliwości eksportu. Dlatego rozchody ogółem 

(zużycie krajowe plus eksport) zmaleją o ponad 1%.  
W wyniku tego zapasy zbóż na koniec sezonu mogą się 
zwiększyć o blisko 70%, do 2,4 mln ton, co stanowiłoby 
7,5% ich rocznego zużycia, wobec zaledwie 4,4% w po-
przednim sezonie i 12% w sezonie 2012/13. Ceny zboża 
w ostatnim kwartale podlegały dużym wahaniom, co 
spowodowane było wzrostem produkcji na krajowym 
rynku, napływem zboża importowanego oraz nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi, które doprowa-
dziły do zniszczenia pewnej części zbiorów, co jednak 
nie wpłynęło w sposób znaczący na spadek plonów  
w ujęciu całościowym. W okresie dwóch pierwszych 
miesięcy sezonu 2014/15 (lipiec i sierpień 2014 r.) do 
skupu trafiło 2,8 mln ton zbóż podstawowych, tj.  
o 47% więcej niż w analogicznym okresie poprzed-
niego sezonu. Skupiono 1,6 mln ton pszenicy (1,1 mln 
ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 
270 tys. ton żyta (280 tys. ton), 428 tys. ton jęczmienia 
(330 tys. ton) oraz 73 tys. ton kukurydzy (124 tys. ton).

Ceny prosiąt na małopolskich targowiskach utrzy-
mywały się na w miarę stabilnym poziomie, najdrożej 
można było je kupić/sprzedać w Wadowicach, a najta-
niej w Miechowie. 

lipiec sierpień wrzesień

pszenica 805 - 833 668 - 680 621 - 639 -16%
żyto 620 - 788 490 - 526 517 - 534 -12%
jęczmień 770 - 816 450 - 610 522 - 566 -13%
owies 760 - 838 500 - 700 418 - 451 -4%
kukurydza 825 - 850 660 - 1 000 642 - 810 -10%

Zmiana ceny w 
stosunku do II 

kwartału 2014 r.

Cena netto [zł/t]
Zboże

lipiec sierpień wrzesień
Proszowice 380 390 340 - 370
Miechów 320 320 350 - 360
Stary Sącz 350 350 360 - 380
Wadowice 380 400 360 - 400

Małopolskie 
targowiska

Cena prosiąt za parę [zł]

Wpływ na wzrost cen prosiąt na targowiskach,  
z końcem III kwartału, miał pozytywny bilans zbio-
rów zboża oraz ziemniaków, co przy niskich cenach ich 
sprzedaży doprowadziło do wzrostu chowu zwierząt 
mięsnych na własne potrzeby. Jednak w porównaniu do 
adekwatnego okresu w ubiegłym roku można zauwa-
żyć spadek cen o około 8–10%.

W marcu 2014 r. po raz pierwszy od kilku lat od-
notowano wzrost pogłowia trzody w skali roku o 2,3%. 
Wzrost ten dokonał się mimo trudnych warunków ryn-
kowych. Nałożone przez Rosję embargo już na początku 
roku doprowadziło do drastycznego załamania się cen 
i trudności ze zbytem trzody. Jednak w późniejszych 
miesiącach ceny trzody wzrosły, a ceny zbóż jeszcze bar-

dziej się obniżyły, poprawiając opłacalność chowu.  
W rezultacie, w czerwcu pogłowie trzody wzrosło 
jeszcze silniej niż w marcu, bo o 5% (z 11 129 tys. 
sztuk w czerwcu 2013 r. do 11 724 tys. sztuk w czerw-
cu 2014 r.). Pozwalało to przypuszczać, że mamy do 
czynienia z umacnianiem się wzrostowej tendencji 
chowu. O jej trwałości w najbliższych miesiącach 
zadecydować miał spadek cen zbóż, bo na wzrost 
cen trzody nie liczyliśmy. W porównaniu z rokiem 
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ubiegłym można odnotować spadek cen skupu trzo-
dy chlewnej o około 12% w skali kraju i o blisko 14%  
w skali regionu. Podobnie, w przypadku żywca woło-
wego odnotowano spadek cen o około 4%, choć tu spa-
dek cen najbardziej odczuli rolnicy sprzedający cielęta, 
gdyż cena spadła o blisko 20%. W lipcu zauważono lek-
ką poprawę i niewielki wzrost cen o ok. 1,5%, co było 
spowodowane spadkiem podaży i niewielkim wzrostem 
zapotrzebowania na niektóre elementy wołowe. Polska 
wołowina jest nadal konkurencyjna cenowo. W trzecim 
tygodniu września średnia cena rynkowa tuszy mło-
dego bydła męskiego w Polsce wzrosła do 302,66 EU-
R/100 kg, zaś w UE do 373,30 EUR/100 kg. Ceny polskie 
były niższe o prawie 19% niż średnio w UE-28.

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. łącznie, 
zakłady przemysłowego chowu drobiu wyprodukowa-
ły o 6,4% (ok. 76 tys. ton) więcej mięsa drobiowego niż 
w analogicznym okresie 2013 r. W tym samym czasie 
sprzedano za granicę o ponad 18% (ok. 60 tys. ton) 
więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. Eksport 
stanowił ok. 31% przemysłowej produkcji drobiu. Im-
port mięsa drobiowego obniżył się w tym samym czasie  
o ok. 9% (ok. 2 tys. ton). Pełnoporcjowe mieszanki pasz 
przemysłowych dla kurcząt brojlerów potaniały w lipcu 
2014 r. o 9,7%, a dla indyków o 7,5% w relacji do lipca 
poprzedniego roku.

lipiec sierpień wrzesień
żywiec wieprzowy 5,24 - 5,57 5,24 - 5,54 4,70 - 5,40
żywiec wołowy 5,78 - 5,87 5,72 - 5,87 5,60 - 6,00
kurczęta typu brojler 3,84 - 3,90 3,84 - 4,10 3,68 - 3,74

Cena w skupie bez VAT [zł/kg]
Towar

W sierpniu miał miejsce dalszy ich spadek odpowied-
nio: o 2,2% i o 2,8% w relacji do poprzedniego miesiąca. 
Przeciętna cena skupu kurcząt wyniosła w sierpniu br. 
3,91 zł/kg i była o 6,5% niższa niż 12 miesięcy wcześniej. 
Za indyki rzeźne płacono w sierpniu o 3,5% mniej niż 
przed rokiem. We wrześniu ceny skupu kurcząt były  
o ok. 5% niższe, a indyków wzrosły o 0,7% w porów-
naniu do poprzedniego miesiąca. W dłuższym okresie 
ceny drobiu rzeźnego obniżały się jednak wolniej niż 
ceny podstawowego nakładu jakim są pasze. Relacja cen 
żywiec/pasza kształtowała się w sierpniu 2014 r. na ryn-
ku kurcząt na poziomie 2,93 wobec 2,87 w analogicz-
nym miesiącu 2013 r., a na rynku indyków na poziomie 
4,26 wobec 4,02 przed rokiem. Opłacalność produkcji 
kurcząt i indyków rzeźnych poprawiła się wyraźnie.

Środki do produkcji rolniczej

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów 
w stosunku do III kwartału 2013 r. można zauważyć 
niewielkie wzrosty cen wybranych nawozów, przy czym  
w kontekście całego kraju wzrost cen nie był równo-
mierny i istniały spore różnice cenowe. Ponad 80% ogó-
łu sprzedawanych na polskim rynku nawozów, jedno- 
lub wieloskładnikowych, stosowanych przy produkcji 

rolniczej, zanotowało w porównaniu do kwartału ubie-
głego spadek cen – nie był on jednak duży i dla wielu, 
zwłaszcza małych rolników, nie będzie on odczuwalny.

Przedział cenowy nawozów, na rynku krajowym 
w III kwartale 2014 r.
nawozy azotowe:
saletra amonowa – 112–180 zł/dt• 
saletrzak – 94–148 zł/dt• 
mocznik – 118–196 zł/dt• 
nawozy fosforowe:
superfosfat pojedynczy granulowany – 65–141 zł/dt• 
superfosfat wzbogacony 40% – 132–242 zł/dt• 
nawozy potasowe:
sól potasowa – 130–280 zł/dt• 
siarczan potasu – 171–320 zł/dt• 
nawozy wieloskładnikowe:
polifoska 8:24 – 144–240 zł/dt• 
polifoska 6:20:30 – 124–240 zł/dt• 
polifoska 4:12:32 – 150–204 zł/dt• 
amofoska 4:16:18 – 89–166 zł/dt.• 

W lipcu 2014 r. średnie ceny środków ochrony roślin 
potaniały symbolicznie. W ciągu 12 miesięcy pestycydy 
podrożały o 1,1%, w tym najbardziej podniesiono ceny 
preparatu chwastobójczego Fusilade (o 3,6%). Potaniał 
natomiast Gwarant (o 5,4%). 

Na rynku bezpośrednich nośników energii w sierp-
niu 2014 r. obserwowano podwyżki cen, które wynio-
sły średnio 0,2%. Podrożał po raz kolejny gaz ziemny 
(o 5,6%). Potaniały zaś paliwa ropopochodne: benzyna 
i olej napędowy o 1,3%. W ciągu 12 miesięcy ceny bez-
pośrednich nośników energii obniżono o 0,4%. Najbar-
dziej w tym czasie potaniał koks opałowy (o 8,2%) oraz 
olej napędowy (o 4,7%).

Ceny surowców energetycznych na światowych 
rynkach zmalały średnio o 4,5%, w tym ropa Brent 
potaniała o 4,7%. Obserwowany spadek światowych 
cen ropy naftowej wynika m.in. z rosnącego wydo-
bycia ropy na świecie (w tym ropy z łupków w USA),  
w warunkach słabnącego popytu z powodu niższego 
tempa wzrostu gospodarczego Chin i Europy. W cią-
gu 12 miesięcy ceny bezpośrednich nośników energii 
zmalały o 7,4%, w tym ropa Brent potaniała o 8,2%,  
a gaz ziemny o 5,9%, w tym dla odbiorców europejskich –  
o 21,5%. Wyraźny spadek cen gazu ziemnego w krajach 
europejskich w tym okresie wynikał m.in. ze zmniej-
szonego popytu w okresie zimowym co pozwoliło na 
wyraźne zwiększenie zapasów w 2014 r. 

Średnie ceny na rynku maszyn rolniczych nieznacz-
nie spadły. Maszyny rolnicze są obecnie średnio o 1,5% 
droższe niż rok temu o tej porze. W ciągu 12 miesięcy 
najbardziej podniesiono ceny opryskiwaczy polowych 
(o 7,9%) oraz kombajnów zbożowych (o 4,8%).

Opracowanie: Mateusz Słota, biuro MIR w Tarnowie
Materiały źródłowe: 

Informacja miesięczna biura MIR, Informator Ekonomicz-
no-Rynkowy MODR Karniowice, Rynek Rolny IERiGŻ, 
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.
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Od początku tego roku 
można było zauważyć nie-
wielki wzrost ilości skupowa-
nego mleka oraz spadek cen 
mleka surowego dostarcza-
nego do skupu. 

Ceny mleka surowego ob-
niżone zostały o ok. 10 gr na 
litrze i zgodnie z prognozami 
agencji rządowych, stowarzy-
szeń producentów i mleczarni 

tendencja spadkowa powinna utrzymywać się do koń-
ca roku. Przyczyną takiego stanu jest zaplanowana na 
przyszły rok likwidacja kwot mlecznych, która może 
doprowadzić do gwałtownych zmian w produkcji mle-
ka na terenie UE. 

Planowana likwidacja kwot 
mlecznych spędza sen z powiek 
wielu z dotychczasowych produ-
centów. Ciężko jest dziś odpowie-
dzieć na pytanie jak ta rewolucyj-
na zmiana wpłynie na ekonomikę 
produkcji. W najlepszej sytuacji 
wydają się być duzi producenci, 
powiązani z silnymi ekonomicz-
nie zakładami skupowymi. Dużo 
gorzej wygląda sytuacja małych 
producentów dostarczających 
mleko do zakładów o dużej licz-
bie dostawców. W przypadku 
gwałtownego załamania cen sku-
powych lub długotrwałego spad-
ku cen skupu mogą być oni bo-
wiem zmuszeni do zaprzestania 
produkcji. Istnieje również obawa, że nowa sytuacja 
pozbawi rentowności zakłady mleczarskie posiadające 
znaczne ilości drobnych dostawców. Koszt pozyskania 
surowca będzie w nich bowiem znacznie wyższy niż  
w zakładach mieszczących się w rejonach, gdzie pro-
dukcja mleczarska jest jednym z podstawowych kie-
runków działalności gospodarstw rolnych.

Według raportu Komisji Europejskiej wzrostu pro-
dukcji mleka i produktów mlecznych wynikającego 
ze zniesienia kwot mlecznych można się spodziewać 
zwłaszcza w takich państwach członkowskich, jak: Au-
stria (+13,5%), Belgia (+12,2%), Irlandia (+11,6%), Hisz-
pania (+12,2%) i Holandia (+20,5%), natomiast spadku 
produkcji mogą doświadczyć: Finlandia (-3%), Szwecja 
(-4,6%) i Wielka Brytania (-5,7%).W nowych krajach 

członkowskich oczekiwana skala zmian w poziomie 
produkcji jest znacznie mniejsza i waha się od -1,8% na 
Słowacji do +6,2% na Węgrzech. 

Przewiduje się, że w Polsce sumaryczna produkcja 
mleka wzrośnie o 4,7% ale będzie to wynikiem wzro-
stu produkcji w największych hodowlach. Według 
autorów raportu wzrost produkcji mleka w skali całej 
Unii wynikałby przede wszystkim ze wzrostu pogło-
wia krów wynoszącego 4,2%. Mankamentem naszego 
mleczarstwa jest duże rozdrobnienie wśród producen-
tów mleka. Przeciętne stado w Polsce liczy obecnie za-
ledwie 6 krów, podczas gdy w Danii jest to 140 krów, 
w Holandii – 76, w Niemczech – 46 krów. Rozdrob-
nione jest także przetwórstwo mleka. Mamy obecnie 
w Polsce 200 mleczarni, które przerabiają nieco ponad 
9 mld kg mleka. Tymczasem w Niemczech funkcjonuje 

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie

* * * * *

znacznie mniej mleczarni przerabiających ok. 30 mld 
kg mleka. Jednocześnie autorzy raportu wskazują, że 
jednym z głównych problemów krajowych mleczarni 
jest przerost zatrudnienia w służbach pomocniczych, 
tj. kadrach, księgowości, pionach handlu i zarządach. 
Przekłada się to na niską efektywność ekonomiczną 
naszych mleczarni. 

Materiały źródłowe: 
Rynek Rolny nr 10 (284), Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2014.
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Unia Europejska jest największym na świecie pro-
ducentem wina i jego największym eksporterem. Upra-
wa winorośli i produkcja wina stanowi znaczną część 
produkcji rolnej w krajach Europy południowej, a tak-
że w takich krajach jak Niemcy, Austria czy Czechy. 

W krajach UE winiarstwo korzysta z różnych form 
wsparcia finansowego. Kwota pomocy przeznaczona 
na wsparcie rynku wina podzielona została na krajo-
we koperty, w ramach których poszczególne państwa 
członkowskie decydują jakie działania na rynku wina 
mogą być wspierane. 

W ramach programu wsparcia sektora wina prze-
widziane są środki na: restrukturyzację i przekształ-
cenie winnic, zielone zbiory, fundusz wspólnego inwe-
stowania, ubezpieczenia zbiorów, destylację. Obecnie 

procedowane jest rozszerzenie środków, które mogą 
obejmować programy wsparcia na marketing wina i re-
strukturyzację winnic. Polsce nie została przydzielona 
krajowa koperta na sfinansowanie programów wspar-
cia, co głównie wynikało z braku historycznych danych 
dotyczących produkcji win.

Rynek wina w Polsce uregulowany został prze-
pisami ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie  
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami  
i organizacji rynku wina. Ustawa była wielokrotnie no-
welizowana, podmioty które zamierzały wprowadzać 
wino do obrotu zobowiązane były do wpisu do ewiden-
cji prowadzonej przez ARR. Producenci wina wpisani 
do ewidencji, oraz inne podmioty działające na rynku 
zobowiązane zostały, na mocy przepisów ustawy, do 
składania w określonych terminach informacji o sza-

cunkach oraz ostatecznych wynikach zbioru winogron 
i produkcji wina, jego zapasach oraz wielkości dostaw 
i ilości uzyskanych produktów ubocznych powstałych 
podczas wyrobu win.

W roku 2005 rozporządzeniem Rady UE nr 1493  
w sprawie wspólnej organizacji rynku wina Polska zo-
stała objęta strefą A. Pomimo tej zmiany polscy produ-
cenci nadal nie decydowali się na wyrób wina z prze-
znaczeniem do wprowadzenia do obrotu, gdyż wpis do 
ewidencji ARR podlegał przepisom ustawy o akcyzie, 
co wiązało się z rejestracją działalności gospodarczej 
każdej winnicy – niezależnie od jej wielkości, z liczny-
mi obciążeniami administracyjnymi, co oznaczało po-
noszenie dużych kosztów. 

Sytuacja zmieniła się w 2008 r. – 11 lipca Sejm RP 
przyjął ustawę, która znowelizowała ustawę o podatku 

akcyzowym, zwalniającą z obo-
wiązku prowadzenia składu po-
datkowego podmioty wytwarza-
jące wino lub moszcz gronowy 
jeżeli jego ilość w ciągu roku 
wyprodukowana przez dany pod-
miot nie przekroczy 1 000 hl. 
Ustawa ta zwalniała również pod-
mioty, wyrabiające wino gronowe 
lub moszcz gronowy z upraw wła-
snych, z posiadania własnych la-
boratoriów, a także wprowadziła 
inne ułatwienia administracyjno 
– organizacyjne. 

Na rok gospodarczy 2008/2009 
do Agencji Rynku Rolnego zgło-
szenia wyrobu wina z winogron 
złożyło 40 podmiotów, z czego 
36 spełniło określone warunki 
i zostało wpisane do ewidencji. 

Drobni producenci rolni, którzy nie sprostali wymo-
gom przepisów ustawy, która dotyczyła rynku wina, 
zrezygnowali z próby wprowadzenia swej produkcji do 
obrotu i złożyli wnioski o skreślenie z ewidencji. 

W następnym roku gospodarczym 2009/2010 po-
zostały 24 podmioty wyrabiające wino z winogron po-
chodzących z uprawy winorośli położonych na terenie 
Polski. Areał upraw objętych uprawą winorośli wynosił 
30,3 ha natomiast produkcja wina 412,3 hl.

Ustawa z 12 maja 2011 r. dostosowana została do 
obowiązującego prawodawstwa UE. Skutki wprowa-
dzenia nowych przepisów można było zauważyć w roku 
gospodarczym 2011/2012. Do ARR z wnioskiem o wpis 
do ewidencji zgłosiło się 28 producentów wina. Areał 
uprawy winorośli wynosił łącznie 58,6 ha, wyprodu-
kowano 428 hl wina.
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Na koniec roku gospodarczego 2012/2013 w ewiden-
cji znajdowało się 35 producentów wina, którzy upra-
wiali winorośl na 99 ha. Zbiory winogron wyniosły po-
nad 1 400 kwintali, a wielkość produkcji zbliżyła się do 
1 000 hl. W tym roku gospodarczym znacznie wzrosła 
również sprzedaż wina przekraczając poziom 290 hl.

Rok 2013/2014 okazał się kolejnym rokiem rekor-
dowym w historii polskiego winiarstwa. Chociaż areał 
uprawy niewiele się zwiększył to zbiory winogron wzro-
sły dwukrotnie – łącznie zebrano 3 154 kwintali. Wiel-
kość produkcji również dwukrotnie wzrosła i wyniosła 
1 978,95 hl. W ewidencji ARR wpisanych zostało (wg 
stanu na dzień 30 kwietnia br.) 49 producentów i przed-
siębiorców wyrabiających wino z winogron pozyska-
nych z upraw winorośli położonych na terytorium RP. 

Produkcja wina w Polsce systematycznie się zwięk-
sza. Według GUS areał upraw winorośli obejmuje 
360 ha, a do Agencji dochodzą sygnały o nowych już 
dokonanych bądź planowanych nasadzeniach. Następ-
ny rok gospodarczy 2014/2015 może okazać się jesz-
cze lepszy od poprzedniego roku, gdyż już w maju do 
ewidencji wpisanych zostało 5 nowych producentów.  
Winiarstwo polskie nie jest jeszcze konkurencyjne wo-
bec innych krajów, mających lepsze warunki klima-
tyczne do uprawy winorośli oraz duże tradycje winiar-
skie. Jednak dalszy jego rozwój może mieć znaczenie 
dla rozwoju poszczególnych regionów, a zwłaszcza dla 
coraz modniejszej agroturystyki winnej.
Opracowanie: Katarzyna Węgiel, biuro MIR w Miechowie
Materiały źródłowe:
„Rynek wina w Polsce”. Piotr Burkot, Biuletyn Informacyjny 
ARR nr 2/2014, str. 34-40.

Prawie co roku Małopolska nawiedzana jest klęska-
mi powodziowymi spowodowanymi nawalnymi desz-
czami. W roku bieżącym dotkliwe straty w infrastruk-
turze oraz uprawach rolnych odnotowaliśmy przede 
wszystkim w powiatach limanowskim (gminy: Mszana 
Dolna, Dobra, Jodłownik, Łużna) oraz myślenickim 
(gminy Wiśniowa i Raciechowice). Jak zwykle w takich 
sytuacjach Izba nie pozostała obojętna wobec strat jakie 
dotknęły rolników, i w sierpniu br. zorganizowaliśmy 
dla poszkodowanych pomoc zbożową. Szczególne po-
dziękowania – za piękny gest chłopskiej solidarności – 
należą się rolnikom z gminy Wietrzychowice oraz panu 
Grzegorzowi Dudzie, Przewodniczącemu Rady Powia-
towej MIR w Tarnowie, który zorganizował zbiórkę 
zboża na terenie swojej gminy. Tamtejsi gospodarze – 
którzy sami zostali dotkliwie poszkodowani podczas 
powodzi w 2010 r. – dostarczyli łącznie 18 ton zboża, 
które następnie przekazano potrzebującym rolnikom  
z powiatów: limanowskiego i myślenickiego. 

Postawą godną naśladowania wykazał się Krzysztof Boroń 
– członek RP MIR w Krakowie, który przekazał tonę zboża  
na rzecz powodzian z gminy Wiśniowa.

Zboże przekazane  
przez sołectwa z gminy Wietrzychowice:

Pałuszyce  774 kg
Miechowice Małe 971 kg
Wietrzychowice 1 060 kg
Nowopole  1 267 kg
Demblin  1 528 kg
Miechowice Wielkie 1 818 kg
Jadowniki Mokre 2 056 kg
Sikorzyce  3 305 kg
Wola Rogowska 5 074 kg

W ramach organizowanej pomocy Małopolska Izba 
Rolnicza zakupiła 20 ton wysokiej jakości pszenicy, 
którą otrzymali poszkodowani rolnicy z powiatu myśle-
nickiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy za-
angażowali się w organizację tej pomocy, a szczególnie:

Jolancie Majce•	 , Przewodniczącej Rady 
Powiatowej MIR w Myślenicach;

Urszuli Moryc•	 , członkini Rady Powiatowej MIR  
w Myślenicach;

Leszkowi Leśnikowi•	 , Przewodniczącemu 
Rady Powiatowej MIR w Limanowej;

Janowi Markowi Lenczowskiemu•	 , Delegatowi 
do KRIR, członkowi RP MIR w Myślenicach;
Tadeuszowi Wójcikowi•	 , członkowi Zarządu MIR.

Henryk Dankowiakowski
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Po raz pierwszy w Pol-
sce realizowany jest projekt 
kompleksowego zwalczania 
barszczu Sosnowskiego na 
skalę wojewódzką. 

Celem projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnow-
skiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) jest inwen-
taryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie 
roślin barszczu na obszarze gmin, które przystąpiły do 
projektu oraz na wybranych obszarach należących do 
Uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin w Grodkowicach. Projekt ten korzysta 
z dofinansowania w kwocie 3 228 985 zł pochodzącego 
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach fundu-
szy EOG. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako li-
der zarządza i nadzoruje całość projektu, zabezpiecza 
kadrę szkoleniową, promocję i informację, ponadto 
odpowiada za realizację działań w 17 gminach (gdzie 
powierzchnię występowania barszczu oszacowano na 
59,10 ha). Małopolska Izba Rolnicza koordynuje działa-
nia (inwentaryzacja, monitorowanie zwalczania, orga-
nizacja szkoleń) w  13 gminach, gdzie łączna powierzch-
nia występowania barszczu wynosi 47,50 ha. Natomiast 
ZD IHiAR odpowiada za koordynację i nadzór tech-
nologiczny zwalczania barszczu oraz realizuje działa-
nia na terenie 1 gminy, gdzie występowanie barszczu 
zinwentaryzowano na obszarze 24,10 ha.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje następujące 
powiaty i gminy:

olkuski•	 : Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom, Olkusz; 
krakowski•	 : Kocmyrzów-Luborzyca, 
Kraków, Zielonki;
dąbrowski:•	  Dąbrowa Tarnowska;
tarnowski•	 : Gromnik, Tarnów, Szerzyny;
brzeski:•	  Czchów;
nowosądecki•	 : Krynica Zdrój, Łącko, 
Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie;
nowotarski•	 : Łapsze Niżne, Szaflary, 
Nowy Targ (gmina miejska), Nowy Targ 
(gmina wiejska), Ochotnica Dolna;
tatrzański: •	 Bukowina Tatrzańska, 
Zakopane, Biały Dunajec;
wielicki:•	  Kłaj, Gdów;
limanowski: •	 Mszana Dolna;
myślenicki: •	 Wiśniowa, Dobczyce;
wadowicki:•	  gmina Wieprz.

O występowaniu i szkodliwości barszczu Sosnow-
skiego pisaliśmy w poprzednim wydaniu Informato-
ra MIR (nr 49[36], str. 21). Wiadomo, że kontakt z tą 
rośliną – zwłaszcza przy słonecznej pogodzie – stano-
wi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka.  

1) czerwiec 2014 r.

2) sierpień 2014 r. – po I etapie zwalczania.

3) listopad 2014 r. – po II etapie zwalczania.

Jest to również roślina bardzo uciążliwa do zwalczenia. 
Podstawową trudność w eliminowaniu barszczu stano-
wi wysoki współczynnik rozmnażania (jedna roślina 
wytwarza nawet do 40 tys. nasion) oraz odporność na 
większość herbicydów, a w konsekwencji konieczność 
wieloletniego, systematycznego i precyzyjnego stoso-
wania zabiegów zwalczania. Dlatego aby uzyskać pełny 
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sukces w wyeliminowaniu barszczu, zabiegi zwalczające 
muszą być realizowanie corocznie, nieprzerwanie przez 
5 lat. Dopuszczenie do wydania i rozsiewania nasion 
wydłuża okres zwalczania na danym terenie o następne 
5 lat. W pierwszej kolejności rośliny usuwane są w miej-
scach uczęszczanych przez ludzi tj.: przystanki autobu-
sowe, skwery, parki, szlaki turystyczne, ścieżki rowe-
rowe, otoczenie szkół i innych instytucji użyteczności 
publicznej oraz na obszarze pasów drogowych. Równie 
ważne jest zwalczanie barszczu nad brzegami cieków 
wodnych, ponieważ płynąca woda jest główną drogą 
rozprzestrzeniania nasion. Dlatego ważne jest, aby co-
rocznie niszczyć rośliny barszczu na całym obszarze 
danej zlewni, niezależnie od granic administracyjnych.

Realizowane działania
W pierwszym etapie realizacji projektu zinwentary-

zowano miejsca występowania barszczu Sosnowskie-
go w 31 małopolskich gminach. Wykonano również 
zabiegi zwalczające oraz przeprowadzono monitoring 
zakresu i efektów zwalczania w poszczególnych gmi-
nach. Środki chemiczne zostały zakupione przez Uni-
wersytet Rolniczy, a zwalczanie – na terenie 27 gmin – 
zajmuje się firma „Park M” ze Starego Sącza, wyłonio-
na w przetargu. W pozostałych gminach zwalczaniem 
barszczu zajmuje się Uniwersytet Rolniczy.

Dobór metody zwalczania uzależniony jest od wa-
runków terenowych i wielkości powierzchni opanowa-
nej przez barszcz. Wykonywano zabiegi mechaniczne, 
polegające na wykaszaniu ręcznym lub ciągnikowym 
kosiarką bijakową; oraz zabiegi chemiczne, wykony-
wane przy pomocy opryskiwacza ciągnikowego lub 
plecakowego. Zastosowany herbicyd Chikara 25 WG, 
w połączeniu z innymi środkami (Roundup i Clinic) 
działa zarówno na kiełkujące jak i wyrośnięte rośliny. 
Substancja aktywna pobierana jest przez liście i ko-
rzenie powodując zamieranie chwastów. Liście żółk-
ną, a następnie czerwienieją. Mieszanina preparatów 
Chikara 25 WG i Roundup 360 SL okazuje się jedynym 
skutecznym środkiem zwalczającym barszcz Sosnow-
skiego i jednocześnie zapobiegającym jego odrastaniu. 
Jednak zabiegi chemiczne nie wszędzie okazały się jed-
nakowo skuteczne. Tam, gdzie zabiegi były wykony-
wane ręcznie (z użyciem opryskiwacza plecakowego) 
rośliny wykazywały słabą reakcję na preparat lub nie 
reagowały wcale. Oprysk ciągnikowy był zdecydowa-
nie skuteczniejszy. 

W połowie września br. rozpoczął się drugi etap re-
alizacji projektu. W listopadzie zakończono akcję zwal-
czania – zabiegi chemiczne i mechaniczne polegające 
na likwidowaniu dojrzałych roślin, jak również tych 
dopiero kiełkujących. 

Założenia projektowe przewidują redukcję 80% po-
pulacji barszczu Sosnowskiego na obszarze objętym 
działaniami w okresie od maja 2014 r. do kwietnia 
2016 r. Efekty przedsięwzięcia – po przeprowadzeniu 
7 etapów zwalczania – będą monitorowane, a do zacho-
wania ich trwałości zobowiązane są lokalne samorządy, 
które – jeśli zaistnieje taka konieczność – będą konty-
nuować zwalczanie przez kolejne dwa lata.

W ramach projektu prowadzone są również dzia-
łania szkoleniowo-informacyjne. W czerwcu 2014 r. 
– w ramach I etapu – odbyło się łącznie 29 szkoleń 
(w gminach, które zadeklarowały udział w projekcie), 
podczas których omawiano m.in. zagadnienia doty-
czące identyfikacji i szkodliwości barszczu, a także 
konieczności jego zwalczania. W szkoleniach uczest-
niczyli lokalni mieszkańcy, właściciele działek opa-
nowanych przez barszcz i przedstawiciele gminnych 
samorządów – łącznie 715 osób, w tym ok. 260 sta-
nowili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  
W listopadzie br. zakończył się II etap szkoleń organi-
zowanych w 31 gminach. 

Lucyna Chęcińska, Małgorzata Zawiślan
Biuro MIR w Nowym Sączu

 

Zgodnie z założeniami projektowymi w 2014 r. barszcz 
Sosnowskiego zwalczany był za pomocą metody stoso-
wania herbicydów oraz metody mechanicznej. Często te 
metody stosowano następczo. Przykładowo, w sytuacji 
gdy przystępowano do zwalczania barszczu wyrośnięte-
go na wysokość ponad 1 metr nie można było stosować 
opryskiwacza ciągnikowego z belką polową. Wówczas 
zazwyczaj stosowano kosiarkę mulczującą, a po 4-6 
tygodniach, gdy barszcz odrósł z nasion lub z korzeni, 
stosowany był opryskiwacz ciągnikowy lub plecakowy. 
Opryskiwacz plecakowy stosowany był wówczas, gdy 
rośliny barszczu występowały punktowo, w znacznym 
rozproszeniu. Koszenie mulczujące wykonywane było na 
około 40% powierzchni objętej zwalczaniem w br. Nale-
ży tu zaznaczyć, że samo koszenie nie jest skutecznym 
sposobem zwalczania barszczu. Wykonywane było dla 
umożliwienia zastosowania oprysku herbicydowego.

Warunki pogodowe w sezonie wegetacyjnym 
w 2014 r., z uwagi na częste opady, nie sprzyjały efek-
tywności zastosowanych herbicydów. Aby zastosowane 
herbicydy były w pełni skuteczne, okres bez opadów po-
winien wynosić minimum 6 godzin. Z tego powodu na ok. 
30% powierzchni objętej zwalczaniem oprysk był mało 
skuteczny i należało go powtórzyć. Na blisko 10% obsza-
rów, na których przeprowadzano zabiegi, częste opady 
prowadziły do lokalnych podtopień. Często, na grząskich 
terenach nie można było zastosować opryskiwaczy cią-
gnikowych, a dotarcie do roślin barszczu z opryskiwa-
czem plecakowym było utrudnione lub niemożliwie.

* * * * *
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W grudniu br., w woje-
wództwie małopolskim za-
kończono realizację projektu 
szkoleniowego pn. „Pielęgno-
wanie i ochrona upraw le-
śnych”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania nr 111 
„Szkolenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie  
i leśnictwie”, objętego PROW 
na lata 2007-2013. 

Bezpłatne, dwudniowe szkolenia zorganizowane 
przez MIR i Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum 
ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie, skierowane były dla osób zatrudnionych w le-
śnictwie, rolników planujących założyć las oraz człon-
ków ich rodzin. Realizatorem szkoleń w województwie 
małopolskim była Małopolska Izba Rolnicza.

Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było posze-
rzenie wiedzy uczestników na temat podstaw prawnych 
prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwo-
wych, oraz przybliżenie tematyki dotyczącej sposobów 
pielęgnacji upraw leśnych. 

Angelika Biczak
Biuro MIR w Wadowicach

Program szkolenia obejmował 16 godz., w tym 
8 godz. terenowych zajęć praktycznych. Organizatorzy 
zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, pełne 
wyżywienie oraz transport (lub zwrot kosztów dojazdu 
do obiektów leśnych. Uczestnicy otrzymali również za-
świadczenia dokumentujące ukończenie szkolenia. 

Kadra prowadząca szkolenia, to pracownicy nauko-
wi Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz pra-
cownicy Lasów Państwowych. Dzięki ich doświadcze-
niu, wiedzy merytorycznej oraz zaangażowaniu wszy-
scy zainteresowani uzyskiwali cenne odpowiedzi na 
pytania, dotyczące konkretnych problemów z jakimi 
spotykają się właściciele lasów. 

W okresie od początku października do połowy 
grudnia br. w Małopolsce odbyło się 27 szkoleń, z któ-
rych skorzystało niemal 800 osób. Byli to głównie wła-
ściciele lasów zainteresowani zwiększeniem opłacal-
ności gospodarstwa leśnego, ale także osoby planujące  
w przyszłości zalesić grunty. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się zajęcia terenowe przeprowadzane 
w obiektach leśnych, gdzie w sposób praktyczny przed-
stawione zostały zagadnienia i problemy, związane  
z pielęgnacją upraw leśnych pochodzących z sadzenia, 
czy też z samosiewu. 

Łętownia, 6 listopada 2014 r.

Łętownia, 5 listopada 2014 r.

* * * * * * * * *

W dniach 22-24 paździer-
nika br. Małopolska Izba 
Rolnicza miała przyjemność 
gościć ekspertkę z regionu 
Rhône-Alpes w dziedzinie 
biomasy – Valerie Borroni.

W czwartek, 23 paździer-
nika, w pierwszym roboczym 
dniu wizyty odbyło się spotka-
nie w biurze Małopolskiej Izby 
Rolniczej w Krakowie, w któ-
rym obok władz Izby udział 

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

wzięli m.in.: Beata Chadzińska z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego, dr inż. Agnieszka 
Stokłosa i mgr inż. Dorota Gala z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, mgr inż. Wojciech Miszczyk – Dy-
rektor Instytutu Metalurgii i Stopów, oraz Jacek Chyla 
z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Podczas spotka-
nia poruszono zagadnienia związane z biogazem i uzy-
skiwaniem energii z drewna, a także przedstawiono pro-
jekty zrealizowane w tych dziedzinach w regionie Rhône-
Alpes. Valerie Borroni podkreśliła, że obecnie we Francji 
rozwój technologii pozyskiwania biogazu jako biopa-
liwa jest jednym z priorytetów branży energetycznej. 



22 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Wieści z Izby – realizowane zadania

Jak zapewniała przedstawicielka Urzędu Marszał-
kowskiego – Beata Chadzińska – w Małopolsce widać 
zainteresowanie realizacją projektu pilotażowego stwo-
rzenia niewielkich biogazowi. Zagadnieniem szczegól-
nie interesującym – zarówno dla Izby jak również dla 
władz naszego województwa – były rozwiązania admi-
nistracyjne dotyczące wykorzystania nieużytków. 

Bazując na informacjach z opublikowanego zesta-
wienia powierzchni ewidencyjnej w roku 2014 w woj. 
małopolskim, przedstawiciele Izby i UMWM zwróci-
li uwagę, że na łączną powierzchnię użytków rolnych 
w Małopolsce, wynoszącą 856 538 ha w 2014 r., dopła-
tami objęte było tylko 500 067 ha. Pozostałą powierzch-
nię 356 471 ha mogą stanowić tereny niezgłaszane przez 
użytkowników do dopłat (choć utrzymywana w dobrej 
kulturze rolnej), jednak istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że są to nieużytki. 

W opublikowanym przez Komisję Europejską podsumo-
waniu europejskiego rynku biomasy wynika, że produk-
cja energii grzewczej i elektrycznej z biomasy w 2020 r. 
ma osiągnąć 45% energii uzyskiwanej z odnawialnych 
źródeł. Jak szacuje UE konsumpcja pelletu drzewnego 
w 2014 r. zbliży się do granicy 20 mln ton, w porównaniu 
do 17,5 mln w roku ubiegłym. Niestety za rosnącym po-
pytem nie nadąża podaż – produkcja w Europie w 2014 r. 
może osiągnąć wartość 12,5 mln ton co pokryje tylko 
62,5% zapotrzebowania na ten surowiec. W krajach, któ-
re są największym konsumentem biomasy tj. w Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech, w Danii i Niemczech rodzima pro-
dukcja musi być wspierana importem, który w 2014 r. 
utrzyma się na poziomie 7,5 mln ton, osiągając wzrost 
o 20% w odniesieniu do roku ubiegłego. Unia Europejska 
najwięcej pelletu sprowadza ze Stanów Zjednoczonych 
(2,77 mln), Kanady (1,92 mln) i Rosji (0,702 mln). Polska, 
z  produkcją na poziomie 600 tys. ton, na europejskim 
rynku produkcji pelletu drzewnego zajmuje siódme 
miejsce. Czołowe miejsca na tej liście zajmują Niemcy 
(produkcja 2,35 mln ton pelletu drzewnego), Szwecja, 
Francja, Łotwa i Austria. Warunki naturalne Polski (tereny 
leśne stanowią ok. 30% terytorium kraju) dają potencjał 
dla produkcji biomasy, jednak rozwój tej branży hamu-
je szereg barier dla producentów. Głównym problemem 
jest brak lokalnego rynku i brak małych, przydomowych 
instalacji, dodatkowo transport biomasy po całej Polsce 
powoduje spadek opłacalności jej produkcji. Sytuacji 
również nie poprawia fakt, że zakłady energetyczne zna-
lazły sposób aby nie płacić za wytworzenie zielonej ener-
gii oraz za tzw. zielony certyfikat wnosząc tzw. opłatę za-
stępczą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Ustalenia, zakończonego w październiku tego roku, 
szczytu klimatyczno-energetycznego UE: udział energii 
z OZE (wzrost udziału z 13% w 2012 do 27% w 2030 roku) 
oraz spadek zapotrzebowania na energię o min. 25% po-
twierdzają kierunek obrany przez UE. Podważa to sens 
dalszego prowadzenia w Polsce polityki energetycznej 
w sposób tymczasowy, z perspektywą sięgającą roku 
2030, oraz w sposób zbyt wąski (skupiając się na redukcji 
emisji CO2 w sektorze przemysłu, bagatelizując jednocze-
śnie cele w zakresie OZE i efektywności energetycznej). 
Niestety, debata która podjęta została w ostatnich mie-
siącach w Polsce nie zbliżyła nas do realizacji celów przy-
jętych przez Unię, a co gorsze nie wskazała w dalszym 
ciągu kierunków ich realizacji.

Materiały źródłowe: www.ieo.pl, www.energetyka.wnp.pl.

Szansę na zagospodarowanie tych nieużytków Izba 
i Urząd Marszałkowski upatrywałyby m.in. w pro-
dukcji biomasy, stąd chęć skorzystania z doświadczeń 
strony francuskiej. Okazało się, że we Francji nie ma 
nieużytków, ponieważ obowiązuje przymus prawny 
nakazujący rolnikom użytkowanie ziemi. Do dyskusji 
dotyczącej problemu występowania dużych powierzchni 
nieużytków w Małopolsce i porastania ich przez różne-
go rodzaju rośliny inwazyjne, włączyła się dr Agnieszka 
Stokłosa z UR. Zaprezentowała zebranym obserwacje  
i wyniki swoich badań poświęconych wykorzystaniu 
nawłoci (nawłoci kanadyjskiej i nawłoci późnej) do ce-
lów energetycznych, zestawiając plusy i minusy jej wy-
korzystania na biomasę. Podczas dyskusji głos zabrał 
również Wojciech Miszczyk, który przedstawił plany 
Instytutu odnośnie stworzenia instalacji do produk-
cji bioetanolu z buraka cukrowego, zapraszając stronę 
francuską do współpracy. Podsumowując spotkanie, 
wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem, że aby rozwiązać 
problem nieużytków w Małopolsce należy rozpocząć od 
wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Spotkanie w biurze MIR w Krakowie, 23.10.2014 r.

użytki rolne, w tym: 856 538 ha
→ grunty orne 642 854 ha

→ sady 27 623 ha

→ łąki trwałe 95 170 ha

→ pastwiska trwałe 90 891 ha

grunty z dopłatami 500 067 ha
grunty bez dopłat 356 471 ha

Zestawienie powierzchni ewidencyjnej z powierzchnią      
objętą dopłatami w roku 2014 w woj. małopolskim
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Spotkanie w biurze MIR w Krakowie, 24.10.2014 r.

Międzynarodo-
wa Wystawa Rolni-
cza AGROPROMO-

CJA 2014 jest największą w Małopolsce imprezą rolni-
czą. W bieżącym roku została zorganizowana po raz 
24. w dniach 6-7 września w Nawojowej. 

Głównym organizatorem wystawy był Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współorganizato-
rami: Małopolska Izba Rolnicza, Starostwo Powiato-
we w Nowym Sączu, Urząd Gminy Nawojowa, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa oraz Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Na-

wojowej. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Mar-
szałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz 
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. 

Podczas dwudniowej imprezy, z udziałem ponad 400 
wystawców, można było zobaczyć to, co najlepszego Ma-
łopolska ma do zaoferowania: najnowocześniejszy sprzęt 
rolniczy, środki ochrony roślin, nawozy, pasze, płody rol-
ne, najpiękniejsze okazy zwierząt hodowlanych, produk-
ty ekologiczne i wszystko, co rodzi się w małopolskich 
gospodarstwach i na polach. Zaprezentowały się również 
placówki i instytucje rolnicze z całego województwa. 

W trakcie wizyty w Małopolsce Valerie Borroni od-
wiedziła tereny powiatu chrzanowskiego, gdzie została 
podjęta przez Przewodniczącego RP MIR w Chrzano-
wie Edwarda Majchrowskiego. Francuska ekspertka 
miała okazję zobaczyć charakterystyczne dla tamtej-
szego powiatu obszary nieużytków, oraz spotkała się  
z ówczesnym Burmistrzem Alwerni Janem Rychlikiem.

Wizytę delegacji francuskiej w Małopolsce w te-
macie biomasy podsumowano na spotkaniu w biurze 
Izby w Krakowie w dniu 24 października. W spotka-
niu udział wziął również dr inż. Grzegorz Wcisło z UR  
w Krakowie, który przedstawił, wielokrotnie nagradza-
ne na wystawach wynalazków, technologie do produk-
cji biopaliwa oraz nową instalację do pozyskiwania bio-
etanolu. Bilans wizyty Valerie Borroni w Małopolsce, 
a także dalszą współpracę w zakresie biomasy oraz in-
nych dziedzinach omówił reprezentujący Zarząd MIR 
Jan Marek Lenczowski oraz Franck Levy – przedsta-
wiciel władz regionu Rhône-Alpes.

Wnioski:
1. Istnieje konieczność opracowania aktu prawnego, 

który będzie zmuszał właścicieli użytków rolnych, 
świadomie dopuszczających do ich degradacji, do 
przywrócenia ich pierwotnego charakteru tzn. 
użytku rolnego lub gruntu rolnego. Powstanie aktu 
prawnego wynika z konieczności utrzymania odpo-
wiedniej powierzchni użytków rolnych zdolnych do 
produkcji żywności dla wzrastającej populacji ludzi.

2) Z analizy możliwości wykorzystania nawłoci (kana-
dyjskiej i późnej) jako rośliny energetycznej, prze-
prowadzonej przez Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, wynika jednoznacznie, że proces ten może oka-
zać się nieopłacalny ze względu na małą masę pozy-
skiwanych roślin i systematycznie zmniejszające się 
plony w kolejnych latach. 

3) Należy kontynuować proces lobbingowy na rzecz 
zaliczenia powierzchni nieużytków występujących 
w Małopolsce do obszarów proekologicznych, utrzy-
mywanych przez rolników jako obowiązkowy areał 
w ramach tzw. zazielenienia.

4) W przypadku braku aktów prawnych niedopusz-
czających do powstania nieużytków, nawłoć należy 
traktować jako roślinę miododajną, wykorzystywa-
ną jako pożytek pszczeli, oraz surowiec do produkcji 
różnych specyfików zielarskich, farmaceutycznych 
czy kosmetycznych. 
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Małopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Ryszard 
Czaicki Prezes Zarządu, Karol Zachwieja Wiceprezes, 
oraz Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Nowym 
Sączu Stanisław Śmierciak. Nasze stoisko odwiedza-
li rolnicy gospodarujący na sądecczyźnie, ale również 
licznie przybyli rolnicy z powiatu chrzanowskiego, 
z Przewodniczącym tamtejszej RP Edwardem Maj-
chrowskim, oraz z powiatu wielickiego – z Przewodni-
czącym Janem Migdałem. 

W pierwszym dniu wystawy na stoisku MIR przy-
gotowaliśmy m.in. degustację wędlin, sfinansowaną 
ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.  
Na stoisku można było skosztować wędliny firmy „Ba-
cówka”, które spotkały się z dużym uznaniem wśród de-
gustujących. Chętnych do degustacji nie brakowało, wy-
roby przyciągały smakowitym zapachem i wspaniałym 
wyglądem zarówno dorosłych jak i dzieci. Odwiedza-
jący stoisko otrzymywali również ulotki informacyjne 
oraz listę sklepów-partnerów portalu WIEPRZOPEDIA. 

Dla odwiedzających wystawę przygotowano mnó-
stwo niespodzianek, swój repertuar prezentowały mu-
zyczne zespoły ludowe. Jak zwykle dużym zaintereso-
waniem cieszyła się wystawa bydła mlecznego, owiec, 
drobiu, zwierząt futerkowych: królików i szynszyli. 
Niezwykłą atrakcją okazał się zorganizowany przez gó-
rali redyk, który ulicami Nawojowej popędzili bacowie 
i juhasi, pod kierunkiem bacy Stanisława Sroki z Przy-
sietnicy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się 

pokaz „pucenia” oscypka i promocja wyrobów z mleka 
owczego. AGROPROMOCJA to również degustacja po-
traw regionalnych – były pyszne miody, nalewki, soki 
i rozmaite przetwory owocowe i warzywne, z których 
słynie nasz region. 

Drugi dzień Międzynarodowej Wystawy to głównie 
podsumowania i nagrody. Wyłoniono m.in. najlepszych 
hodowców, wystawców oraz mistrza strzyżenia owiec. 
Jak zawsze dużo emocji przyniosły rozstrzygnięcia pre-
stiżowych konkursów. Wręczono liczne nagrody dla 
najlepszych w branży rolno-agroturystycznej, m.in. za 
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne, 
potrawę regionalną, czy estetycznie zagospodarowane 
gospodarstwo. 

Po raz 21. na XXIV AGROPROMOCJI w Nawojowej 
wybrano mistrzów AGROLIGII. W gronie zwycięzców 
tego konkursu w kategorii „firma” zwyciężyło Gospo-
darstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” ze Stróż. Komisja 
konkursowa przyznała również tytuły wicemistrzow-
skie. W kategorii „gospodarstwa rolne” otrzymały je 
między innymi: ekologiczne gospodarstwo rolne „Ja-
sionka” w Krzywej (gmina Sękowa w powiecie gorlic-
kim), oraz gospodarstwo Andrzeja Koconia w Łososinie 
Dolnej (powiat nowosądecki). Wyróżnienia otrzymali: 
Paweł Pazdan z Janowic i producent soków owocowych 
„Słoneczna Tłocznia” ze Żmiącej.

W konkursie na najlepszy obiekt turystyczny na 
obszarach wiejskich Małopolski w 2014 roku, w kate-
gorii „gospodarstwo agroturystyczne” pierwsze miejsce 
przypadło gospodarstwu „Owieczka” Marii Zygadło  
z Owieczki (powiat limanowski). W kategorii „obiekt 
turystyki wiejskiej” zwyciężył Ośrodek „Ranczo Role-
ski” ze Starych Żukowic (powiat tarnowski). 

Z kolei w konkursie pod nazwą „Estetycznie zago-
spodarowana zagroda – promocją gminy, wojewódz-
twa, regionu” pierwsze miejsce przypadło Halinie Jagła 
z Czyżowa (powiat wielicki).

W zmaganiach konkursowych pod nazwą „Ekolo-
gia i środowisko z naszego regionu” dyplom i nagro-
dę finansową otrzymali Stanisław Hudomięt z Poręby 
Wielkiej (powiat limanowski), Henryk Faron z Kiczni 

Laureaci konkursów rolno-agroturystycznych
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(gmina Łącko). W kategorii „Ekologiczne gospodar-
stwo towarowe” dyplomy i nagrody finansowe otrzy-
mali: Anna i Jan Semaniccy z Gładyszowa (powiat 
gorlicki), Piotr Kurek z Koniny (powiat limanowski)  
i Monika Staszyńska z Bystrej (powiat gorlicki).

W konkursie na najlepsze potrawy regionalne wszyst-
kie uczestniczące w nim KGW zostały równorzędnie 
wyróżnione za przygotowane specjały: Stowarzyszenie 
Kobiet Wsi Kobylanka (powiat gorlicki) za bigos wiejski, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Dębna za kwaśnice na że-
berku, KGW z Pisarzowej (powiat limanowski) za zupę 
szczawiowo-pokrzywową z jajkiem, KGW z Nowego Są-
cza za moskole z bryndzą oraz KGW z Ptaszkowej (gmi-
na Grybów) za pierogi z fasolą Piękny Jaś.

Nagrodzono też najlepszych hodowców krów oraz 
najlepszych wystawców 24 edycji AGROPROMOCJI. 

Nagrody wystawy w poszczególnych kategoriach 
ocenianych krów otrzymali: 

1. Superczempiona – krowa „Kusia” rasy polskiej 
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z ho-
dowli Piotra Habaja z Łużnej,

2. Czempiona – krowa „Kuna” rasy polskiej holsztyń-
sko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej z hodowli 
Krzysztofa Hamernika z Muszynki,

3. Czempiona – krowa „Rosa” rasy polskiej czerwonej 
z hodowli Bonifacego Barana z Łużnej,

4. Czempiona – krowa „Cisa” rasy polskiej czerwono-
białej (ZR) z hodowli Marii Gałkiewicz z Owczar.

Głównym organizatorem wystawy bydła był Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współorga-
nizatorami: Polska Federacja Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka oraz Galicyjski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła.

Do Nawojowej zawitało też liczne grono prominen-
tów ze świata biznesu i polityki, oraz przedstawiciele 
ministerstwa rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, parlamentarzyści, europarlamentarzyści i repre-
zentanci sądeckich samorządów oraz samorządowcy  
z Węgier i Słowacji zaprzyjaźnieni z Gminą Nawojowa.

Alicja Kostuś, Lucyna Chęcińska, Małgorzata Zawiślan
Biuro MIR w Nowym Sączu

* * * * * * * * * *

15 lat temu, za czasów Tarnowskiej Izby Rolniczej, 
szczególnie aktywni jej członkowie myślący katego-
riami potrzeb rolników których reprezentują, zapro-
ponowali organizację imprezy marketingowej, która 
popularyzowałaby region przez wyjątkowe uprawy, 
potrawy i tradycję. 

Nie ma już niestety z nami głównych inicjatorów 
w osobach Jerzego Książka i Prezesa Tarnowskiej Izby 
Rolniczej Stanisława Gruszkowskiego, którzy byli go-
rącymi zwolennikami tego typu przedsięwzięć. To 
dzięki nim, oraz pomocy ówczesnego Wójta Gminy 
Zakliczyn Kazimierza Kormana, doszło do organizacji 
święta adresowanego nie tylko do mieszkańców gminy 
Zakliczyn, ale również do wszystkich jedenastu gmin, 
położonych w dolinie rzeki Dunajec, w której uprawia 
się fasolę Piękny Jaś.

Celem tego Święta jest przede wszystkim promocja 
uprawy fasoli. Niestety, jako współorganizatorzy kolejny 
raz podkreślamy, że nie możemy zaakceptować faktu, iż 
podczas imprezy mającej na celu promocję fasoli Pięk-
ny Jaś z Doliny Dunajca oraz potraw przygotowanych  

z jej nasion, z naszą fasolą konkuruje niewiadomego po-
chodzenia fasola, która kształtem, kolorem i smakiem 
odbiega znacznie od oryginału. Dlatego też ponawia-
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my wniosek na przyszłość – Święto Fasoli w Zakliczy-
nie powinno być świętem fasoli Piękny Jaś uprawianej  
w Dolinie Dunajca, a nie świętem fasol z całego świata.

W roku bieżącym, przypadła jubileuszowa, XV edy-
cja Święta Fasoli w Zakliczynie. W niedzielę, 7 września 
br., obyła się finałowa część imprezy. Jak co roku zgroma-
dziła ona wielu wystawców oraz rzesze zwiedzających.

Tradycyjnie już zaprezentowaliśmy na tej imprezie 
stoisko, na którym w roku bieżącym oprócz degustacji 
zupy fasolowej, przyrządzonej z nasion fasoli Piękny Jaś 
uprawianej w Dolinie Dunajca, przez panią Anastazję 
Duda, przeprowadziliśmy również mini-degustację wę-
dlin z polskiej wieprzowiny. Celem akcji było kształtowa-
nie świadomości konsumenckiej oraz promowanie wśród 
konsumentów świadomości odnośnie wysokich walorów 
potraw przyrządzonych z polskiej wieprzowiny. Dostaw-
cą tradycyjnych wędlin przeznaczonych na degustację 
była znana na rynku firma „TAURUS” z Pilzna. W zgod-
nej opinii degustujących wyroby serwowane podczas 

promocji ocenione zostały jako prawdziwe rarytasy. 
Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy na kolej-

ną edycję Święta Fasoli, które odbędzie się we wrześniu 
2015 r. w Zakliczynie.

Marcin Słowik, Biuro MIR w Tarnowie

14 września w Proszowicach odbył się Piknik Wa-
rzywny, zorganizowany przez Małopolską Izbę Rolni-
czą, Radę Powiatową MIR w Proszowicach oraz Giełdę 
Rolną EK-ROL Sp. z o.o. Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonał Prezes Giełdy i przewodniczący RP MIR  
w Proszowicach Edward Fryt, który przywitał wszyst-
kich przybyłych następującymi słowami:

Miejsce i czas – jak najbardziej właściwe – czas zbio-
rów, czas dożynek, w powiecie proszowickim, który jest 
małopolskim zagłębiem produkcji warzyw. Jednak na 
dzisiejsze świętowanie cieniem kładzie się sytuacja na 
rynku owoców i warzyw. Niestety nie wszystko zależy od 
rolnika. Obca nam jest wielka polityka, która niestety 
dotyka każdego z nas. Kłopoty na rynku warzyw, nieza-
winione przez rolników, odbiją się na naszej przyszłości. 
Zapowiadane rekompensaty Unii Europejskiej są niewy-
starczające, a więc musimy liczyć przede wszystkim na 
rynek wewnętrzny, który może zniwelować nadwyżkę 
owoców i warzyw. Tym bardziej, że jemy ich zdecydo-
wanie za mało, biorąc pod uwagę zalecenia specjalistów 
– żywieniowców i dietetyków. 

Jako producenci musimy się również uderzyć we wła-
sną pierś. Gdybyśmy byli lepiej zorganizowani, mieliby-
śmy większe możliwości negocjowania cen, moglibyśmy 
taniej kupować środki do produkcji, a dzisiaj, kiedy liczy 
się czas, szybciej zgłosić wniosek o rekompensaty. Dru-
gim naszym grzechem jest brak własnego przetwórstwa, 
które pozwoliłoby zagospodarować nadwyżki i dywersy-
fikować produkcję. Na przeszkodzie małego przetwór-

stwa w gospodarstwach 
stoi brak przepisów o 
sprzedaży bezpośredniej. 
Mamy nadzieję że po la-
tach negocjacji, konsul-
tacji i licznych propozycji 
zgłaszanych przez Izbę 
przepisy te w końcu uj-
rzą światło dzienne.

Podczas Pikniku za-
praszaliśmy jego uczest-
ników do degustacji po-
traw przygotowanych przez miejscowe koła gospodyń 
wiejskich: KGW z Klimontowa, Ostrowa, Jakubowic, 
Teresina, Szczytnik Kolonii i Kościelca. Zorganizowa-
liśmy również konkursy z nagrodami – rysunkowy dla 
dzieci i wiedzy dla dorosłych.

Ponadto MIR oraz GR EK-ROL zakupiły 7 ton wa-
rzyw, przeznaczonych do dyspozycji uczestników Pik-
niku, zgodnie z hasłem: „Zamiast plakatów i ulotek 
polskie warzywa i owoce”. W ten sposób namawialiśmy 
kandydatów na przyszłych samorządowców aby oszczę-
dzili lasy, nie produkowali ton plakatów i ulotek, a pie-
niądze przeznaczone na taką propagandę przeznaczyli 
na zakup owoców i warzyw od rolników, rozdając je 
wśród swoich wyborców. Korzyści z tego tytułu będzie 
wiele: dla środowiska, dla rynku i dla naszego zdrowia. 

Henryk Dankowiakowski
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W niedzielę, 5 października w Trzyciążu, odbyło 
się VIII Święto Ziemniaka oraz V Nadprzemszański 
Festiwal Smaku.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał główny orga-
nizator – Wójt Gminy Trzyciąż Roman Żelazny. Obec-
ny na uroczystościach marszałek Marek Sowa w krót-
kim wystąpieniu podkreślał jak ważne jest wspieranie 
lokalnych wytwórców i tradycyjnych upraw, dzięki 
którym poszczególne subregiony mogą pokazać swoją 
specyfikę i budować swoją siłę gospodarczą. W impre-
zie uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji 
okołorolniczych (ODR, MODR, ARR, ARiMR, KRUS), 
Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej reprezentowała 
Krystyna Janecka.

Jak co roku, podczas obchodów Święta ogłaszano 
wyniki i wręczano nagrody laureatom kliku konkur-
sów. Jednym z najważniejszych był oczywiście konkurs 
na „ziemniaka rekordzistę” – tegorocznym zwycięzcą 
był ziemniak odmiany TAJFUN ważący 1,75 kg! Mało-
polska Izba Rolnicza ufundowała główną nagrodę, którą 
odebrali laureaci Agnieszka i Piotr Myszor z Glanowa.

Nagrody odbierali również laureaci konkursu „Naj-
ładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż”, a lokalne 
specjały były oceniane w ramach Nadprzemszańskie-
go Festiwalu Smaku. Decyzją Kapituły konkursowej 
wszystkie zgłoszone do konkursu produkty otrzymały 

Certyfikat Produktu Lokalnego „Nad Białą Przemszą”, 
natomiast nagrody główne – Jurajskie Kryształowe 
Jaszczurki odebrali:

w kategorii •	 potrawa – Klub Aktywnych Kobiet  
z Imbramowic za konfiturę z zielonych pomidorów,
w kategorii •	 napój – KGW z Tarnawy 
za aptekarską nalewkę z mleka,
w kategorii •	 rękodzieło – pani Lucyny 
Probierz z Rodak za igłą malowane,
w kategorii •	 wydarzenie kulturalne – Stowarzyszenie 
„Produkt Lokalny Nad Białą Przemszą” za 
organizację imprezy plenerowej „Czar Pustyni”.
Podczas tegorocznego święta mieszkańcy Trzyciąża 

i okolic delektowali się rozmaitymi lokalnymi przysma-
kami, przygotowanymi i prezentowanymi na bajecznie 
kolorowych stoiskach, przez ponad 20 stowarzyszeń, 
organizacji i kół gospodyń wiejskich. 

Na stoisku „Zasmakuj w Małopolsce” była okazja do 
zakosztowania małopolskich rarytasów: oscypka, chleba 
prądnickiego z bryndzą podhalańską, obwarzanka kra-
kowskiego, suski sechlońskiej, kiełbasy lisieckiej, wędzone-
go karpia zatorskiego oraz zupy fasolowej z fasoli Piękny 
Jaś z Doliny Dunajca z dodatkiem jabłek łąckich, przygo-
towanej i serwowanej przez panie z Klubu Aktywnych 
Kobiet z Trzyciąża. Dodatkową atrakcją dla dzieci były 
konkursy i warsztaty plastyczno-teatralne, podczas któ-
rych najmłodsi zdobywali wiedzę na temat małopolskich 
produktów regionalnych oraz atrakcyjne upominki, 
wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszyła 
się pięknie ilustrowana książeczka pt. „Piękny Jaś z Do-
liny Dunajca”. Podobnie jak w poprzednich latach chętni 
mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat małopolskich 
produktów regionalnych poprzez uczestnictwo w licz-
nych kwizach i konkursach dla publiczności. 

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Fotorelacja z imprezy na środkowych stronach Informatora!

* * * * * * * * * *

W związku ze zbliżającym 
się końcem IV kadencji rad po-
wiatowych Małopolskiej Izby 
Rolniczej pragnę przedstawić 
Państwu sylwetkę jednego  
z najbardziej zasłużonych de-
legatów – pana Juliana Tcho-
nia, który w strukturach Izby 
funkcjonuje od początku.

Barbara Czapla
Biuro MIR w Tarnowie

Jest Pan jednym z najstarszych, nie tylko wiekiem 
ale również doświadczeniem, delegatem do rad powia-
towych Małopolskiej Izby Rolniczej. Czy mógłby Pan  
w kilku zdaniach przedstawić historię swojej pracy?

Jestem rolnikiem od najmłodszych lat. Mój ojciec 
prowadził gospodarstwo rolne więc od dziecka sty-
kałem się z trudem codziennej pracy na roli. Pamię-
tam zarówno ciężkie czasy niedoborów lat 60-tych, 
jak też rozkwit polskiego rolnictwa w początkach lat 
70-tych. W tych czasach oprócz prowadzenia wła-
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snego gospodarstwa – do dziś posiadam 4-hektarowe 
gospodarstwo – pracowałem również w państwowych 
zakładach. Po zmianie ustroju w roku 1990, już jako 
dojrzały człowiek posiadający nie tylko doświadcze-
nie zawodowe ale również związane z działalnością 
związkową i samorządową, byłem gorącym orędow-
nikiem powstania i umocnienia samorządu rolnicze-
go. Idea kandydowania na funkcję delegata do izby 
rolniczej była więc naturalnym następstwem mojej 
wcześniejszej działalności. Dzięki zaufaniu jakim cie-
szyłem się w środowisku rolników pełnię zaszczyt-
ną, acz nie ukrywam, że wielokrotnie ciężką i mało 
wdzięczną funkcję, już prawie od 18 lat.

Jakie nadzieje wiązał Pan ze swoją działalnością  
w samorządzie rolniczym, i jak ocenia Pan bilans 
oczekiwań i dokonań Izby?

Jak już wspomniałem, byłem gorącym orędow-
nikiem zbudowania samorządu rolniczego w Polsce. 
Moje wcześniejsze doświadczenia wyniesione z pracy 
w „Solidarności RI” oraz OSP i samorządzie gminnym 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że właśnie samorząd 
organizowany jako oddolna inicjatywa stanowi najlep-
szą bazę do rozwijania lokalnych społeczności. Dlatego 
też z dużą uwagą śledziłem prace nad stworzeniem w 
Polsce podstaw samorządu rolniczego. Pamiętam, jak 
w czasach walki z poprzednim systemem, jako rolni-
cy zazdrościliśmy robotnikom umiejętności samoor-
ganizacji i tworzenia związków zawodowych. Niestety 
związki zawodowe działające na rzecz rolnictwa nigdy 
nie potrafiły osiągnąć takiego stopnia organizacji i ta-
kiej pozycji jak związki robotnicze. Miałem nadzieję, że 
samorząd rolniczy pokaże siłę polskiej wsi.

Dziś, po latach nachodzą mnie jednak pewne re-
fleksje. Narzucenie rolnikom, z mocy ustawy, człon-
kostwa w izbie miało za zadanie szybkie i powszechne 
włączenie się rolników w życie i prace samorządu rol-
niczego. Jednak, jak to w Polsce bywa, to co narzu-
cone nie zawsze musi być od razu zaakceptowane.  
Po początkowej fazie entuzjazmu zauważyliśmy szyb-
ko, że zachęcenie rolników do zrozumienia, że Izby 
Rolnicze są im przydatne i potrzebne zajmie wiele 
czasu. Nie pomaga nam również sytuacja związana 
z brakiem możliwości realnego wpływania na prawo 
dotyczące rolników. Od wielu lat postulujemy, aby głos 
izby rolniczej miał decydujące znaczenie w przypadku 
wprowadzania zmian w prawodawstwie. Każdy z mi-
nistrów rolnictwa obiecuje, że weźmie tę sugestię pod 
uwagę, ale żaden nic w tym temacie nie zrobił.

Minione 20 lat to okres, w czasie którego izby 
zaznaczyły swoje miejsce w środowisku wiejskim.  
Czy może Pan przytoczyć przykłady tej działalności?

Pierwszy okres działal-
ności Izby – w ramach sta-
rej struktury województw 
Tarnowskiej Izby Rolniczej 
– to okres autentycznego 
zaangażowania wielu lu-
dzi. Wspominam ten czas 
bardzo dobrze. Odbudowa-
liśmy ubezpieczenia wza-
jemne, jako pierwsi w kraju 
powołaliśmy spółkę do-
starczającą rolnikom pasze 
i materiał hodowlany. Jako 
pierwsi w Polsce byliśmy 
inicjatorami wystaw hodowlanych, biuletynów infor-
macyjnych czy porozumień regionalnych między izba-
mi. Często nasze samodzielne i autonomiczne decyzje 
nie były akceptowane przez administrację państwo-
wą a nawet kościół, który ganił nas za poparcie akcji 
strajkowej w obronie polskiego rolnictwa. Jako Walne 
Zgromadzenie Tarnowskiej Izby pokazaliśmy prawdzi-
wą konsolidację i solidarność w obliczu prób manipu-
lowania nami i podważania naszej autonomii. 

Trudno nie wspomnieć tutaj o bojącym się PSL–u 
Stasiu Gruszkowskim, Prezesie MIR, który jednak do-
skonale rozumiał potrzeby rolnika, gdyż nim napraw-
dę był. Trudno nie pamiętać o Pawle Augustynie, który 
przeniósł ideę ubezpieczeń wzajemnych na grunt Izby. 
No i oczywiście o Dyrektorze MIR Henryku Danko-
wiakowskim, autorze większości pomysłów, które 
nadały Izbie nowy wyraz. 

Jakie jeszcze zadania stoją przed Izbą?

Myślę, że w kolejnej kadencji Izba będzie musiała 
– oczywiście oprócz wykonywania bieżących działań – 
jasno i otwarcie powalczyć o zwiększenie swoich kom-
petencji. Jeśli jako samorząd rolników nie wywalczy-
my sobie znacznie mocniejszej pozycji w stosunku do 
władz, to istnienie Izby stanie się tylko ustawowym wy-
mogiem. Rolnicy nie tylko nie będą się angażować w jej 
prace, ale również zaczną traktować ją jako zbędny do-
datek zajmujący się tylko administracją skierowaną na 
własne potrzeby. A moim zdaniem Izba powinna mieć 
wreszcie realne możliwości obrony interesów rolni-
ka i wyrażania na forum publicznym jego oczekiwań  
i wniosków. Ale do tego potrzeba zmian w ustawie, a to 
jak wiadomo niełatwa sprawa.

Miejmy nadzieję, że Pana życzenia się spełnią. 
Dziękuję za rozmowę.

Julian Tchoń
RP MIR w Tarnowie



  

Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”  
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Limanowa, 6 listopada 2014 r.
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Trzyciąż, 21 listopada 2014 r.

Nowy Targ, 15 października 2014 r.
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