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WYBORY do rad powiatowych MIR

Na podstawie protokołów wyborczych komisji 
okręgowych w wyborach do rad powiatowych 
Małopolskiej Izby Rolniczej przeprowadzonych  
w dniu 31 maja 2015 r. stwierdzamy:
1. Wybory zorganizowano w 182 okręgach wyborczych. 
2. Do obsadzenia było 291 mandatów. 
3. Do okręgowych komisji zgłoszono 339 kandydatów, 

którzy uzyskali poparcie od 16 950 rolników, czyli:
3,95% uprawnionych do głosowania,
11,86% małopolskich gospodarstw rolnych o po-

wierzchni powyżej 1 ha.
4. 10 mandatów, w 10 okręgach wyborczych pozostało 

nieobsadzonych.
5. W 128 okręgach liczba zgłoszonych kandydatów była 

równa liczbie mandatów.
6. W 44 okręgach wyborczych liczba zgłoszonych 

kandydatów była większa niż liczba mandatów do 
obsadzenia.

7. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 
428 764 osób. 

8. W wyborach uczestniczyło 7 994 uprawnionych,  
co stanowi 5,59% małopolskich gospodarstw rolnych 
o powierzchni powyżej 1 ha.

9. Frekwencja wyborcza wynosiła średnio 1,86%.
10. Frekwencja w okręgach wyborczych, w których licz-

ba zgłoszonych kandydatów była większa niż liczba 
mandatów do obsadzenia, wynosiła średnio 3,58%.

Gminy, w których odnotowano najwyższą frekwencję: 
Racławice – 13,19%; Grybów-miasto – 12,87%; 
Wietrzychowice – 12,21%; Proszowice – 12,17%;
Kamionka Wielka – 12,15%.

Gminy, w których odnotowano najniższą frekwencję: 
Kraków – 0,17%; Kalwaria Zebrzydowska – 0,17%;
Czarny Dunajec – 0,19%; Bochnia-gmina – 0,20%;
Mszana Dolna-gmina – 0,25%.

Powiaty, w których odnotowano najwyższą frekwencję:
Proszowicki – 5,55%; Miechowski – 4,11%; 
Nowosądecki – 3,62%.

Powiaty, w których odnotowano najniższą frekwencję:
Tatrzański – 0,57%; Wadowicki – 0,63%; 
Nowotarski – 0,68%.
Wojewódzka Komisja Wyborcza MIR przekazała 

do Zarządu KRIR poniższe uwagi i propozycje zmian  
w ordynacji wyborczej wynikającej z ustawy o izbach 
rolniczych, które w przyszłości pozwolą uniknąć błę-
dów, niedomówień oraz wątpliwych interpretacji praw-
nych. Jednocześnie WKW MIR zobowiązała delegatów 

Treść Komunikatu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej  
z dnia 10 czerwca 2015 r.

MIR do WZ KRIR do wprowadzenia koniecznych po-
prawek podczas rozpoczynającej się kadencji.
1. Niezbędne jest jednoznaczne określenie definicji 

członka izby rolniczej.
2. W okręgach wyborczych, w których liczba zgłoszo-

nych kandydatów jest równa liczbie mandatów, wy-
bory nie powinny się odbywać, a frekwencja w takich 
okręgach nie powinna być uwzględniania przy obli-
czaniu średniej frekwencji wyborczej.

3. Należy zmniejszyć liczbę wymaganych podpisów 
na liście osób popierających zgłoszenie kandyda-
tury do 20 – tak jak to ma miejsce w wyborach 
samorządowych.

4. Należy zmienić terminarz wyborczy tak, aby termin 
przygotowania spisów wyborców poprzedzał osta-
teczny termin zgłaszania kandydatów.

5. Należy zmienić zasady dotyczące liczby osób wcho-
dzących w skład walnego zgromadzenia, tak aby była 
ona proporcjonalna do liczby członków w radzie po-
wiatowej, np.: rada licząca do dziesięciu członków –  
1 delegat, dwudziestu – 2 delegatów, więcej niż dwu-
dziestu – 3 delegatów do walnego zgromadzenia.

6. Należy rozważyć wprowadzenie ograniczenia liczby 
kadencji w zarządzie izby.

7. Izba rolnicza powinna podjąć radykalne działania  
w zakresie egzekwowania od ustawodawców propo-
zycji rozwiązań podstawowych problemów rolników 
(sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż ziemi obcokrajow-
com, zacieśnienie współpracy z rolniczymi związka-
mi zawodowymi).

8. W ocenie WKW MIR, medialna informacja dotyczą-
ca wyborów do izb rolniczych, do której zobowiązała 
się KRIR, była niewystarczająca.

Wojewódzka Komisja Wyborcza Małopolskiej Izby 
Rolniczej składa serdeczne podziękowanie wszystkim 
osobom zaangażowanym w organizację i przeprowa-
dzeniu wyborów do naszego samorządu. Szczególne 
wyrazy wdzięczności należą się pracownikom urzę-
dów gmin i miast, którzy rzetelnie pełnili zadania ko-
ordynatora ds. wyborów w poszczególnych okręgach 
wyborczych.

W imieniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR

Przewodniczący Komisji

Henryk Dankowiakowski

Więcej informacji nt. przeprowadzonych wyborów oraz 
ich wyników na stronie internetowej www.mir.krakow.pl
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WYBORY do rad powiatowych MIR

10 lipca br. zakończyły się wybory do samorządu rol-
ników w województwie małopolskim. Przygotowanie  
i przeprowadzenie wyborów trwało od stycznia br. – tak 
długi okres związany był z koniecznością działań logi-
stycznych tj. informowanie rolników o terminach i za-
sadach wyborów, druk materiałów, organizacja i szkoleń 
dla koordynatorów i okręgowych komisji wyborczych. 

Zgodnie z ordynacją wybory do izb są 3-stopiowe.  
W gminach wybierano delegatów do rad powiatowych, 
w powiatach wybierano przewodniczącego oraz delega-
ta do walnego zgromadzenia, a na szczeblu wojewódz-
kim wybrano Zarząd MIR, delegata do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, oraz Komisje: Rewizyjną i Budżetową.

Podsumowując pracę okręgowych komisji wybor-
czych oraz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR,  
po raz kolejny przedstawiłem nie tylko wyniki liczbowe, 
prezentowane w komunikacie WKW, a przede wszyst-
kim szereg wniosków, powtarzanych niestety już od 
1996 r., na temat funkcjonowania izb w Polsce, manka-
mentów ustawy, niespójnej ordynacji wyborczej, oraz 
konieczność radykalizacji działalności Izby w zakresie 
zmiany ustawodawstwa.

I Walne Zgromadzenie V kadencji Małopolskiej Izby Rolniczej

W nowej kadencji, wyborcze posiedzenie WZ MIR 
otworzył i prowadził – do czasu wyboru nowego prezesa 
Zarządu – senior, Stanisław Śmierciak, wieloletni prze-
wodniczący Rady Powiatowej MIR w Nowym Sączu.

Wybory, których było aż 7, sprawnie przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w składzie: Grzegorz Płażek, Kazi-
mierz Całus i Łukasz Gaweł.

Delegaci V kadencji WZ MIR powtórnie wybrali ten 
sam Zarząd, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
oraz przewodniczącego Komisji Budżetowej. Pełny 
skład Zarządu i Komisji MIR V kadencji znajduje się na 
wewnętrznej stronie okładki).

Ze względu na dużą liczbę kolejno przeprowadzanych 
wyborów, w przerwach technicznych delegaci dyskuto-
wali na temat bieżącego stanu rolnictwa przedstawiając 
liczne wnioski dotyczące m.in. karty rolnika, jakości 
przetworzonej żywności, szkód łowieckich, zwalcza-
nia barszczu Sosnowskiego, zmian w PROW, szkoleń  
w zakresie szacowania szkód, udziału przedstawicieli izb  
w komisjach szacujących szkody w rolnictwie spowodo-
wane zjawiskami katastroficznymi.

W nadchodzącej kadencji przed samorządem rol-
niczym stoją liczne wyzwania. Dotyczą one sprawnego  
i maksymalnego wykorzystania środków z Unii Euro-
pejskiej, koniecznej restrukturyzacji rolnictwa, przeciw-
działania postępującej dewastacji ziemi rolnej.

Istnieje konieczność bliższego kontaktu władz Izby 
z jej członkami. Stąd zaakceptowany został pomysł od-
bywania posiedzeń rad powiatowych w gminach. Oczy-
wiście nadal konieczna jest nowelizacja ustawy o izbach 
rolniczych oraz zmiany w ordynacji wyborczej.

Izba ma szansę stać się prawdziwym, uznawanym 
przez rolników reprezentantem producentów żywności, 
pod warunkiem „powrotu do korzeni” i skuteczniejszego 
oddziaływania na zmiany prawa w zakresie rolnictwa.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej

Spotkanie informacyjne dla koordynatorów, Kraków, 10.03.2015 r.

Posiedzenie WKW MIR, Kraków, 13.05.2015 r.

OKW w Uściu Gorlickim, 31.05.2015 r.
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Powiat/gmina Funkcja w Radzie Powiatowej MIR Wielkość gospodarstwa/rodzaj produkcji

Łapanów Dariusz Włudyka - przewodniczący RP 10 ha - warzywa, zboża, drób
Lipnica Murowana Adam Heród - delegat na WZ 100 ha - krowy mleczne, pszenica, kukurydza

Brzesko Kinga Mrówka  - przewodnicząca RP 3,2 ha - zboża, ziemniaki
Dębno Paweł Kraj - delegat na WZ 2,25 ha - zboża, trzoda

Alwernia Edward Majchrowski - przewodniczący RP 6 ha - gospodarstwo pasieczne
Libiąż Piotr Tyrański - delegat na WZ 35 ha - zboża, łąki

Dąbrowa Tarnowska Tadeusz Kwiatkowski  - przewodniczący RP 2,6 ha - produkcja roślinna
Radgoszcz Marzena Warias - delegatka na WZ 15 ha - warzywa (ogórki, patisony), truskawki (uprawa i skup)

Bobowa Józef Magiera - przewodniczący RP 7,5 ha - użytki zielone i zboża, krowy mleczne
Gorlice Maria Michalik - delegat na WZ 1,33 ha - ekologia, turystyka wiejska

Wielka Wieś Krystyna Janecka - przewodnicząca RP 3 ha - owoce jagodowe, zboża, pasieka, agroturystyka
Słomniki Grzegorz Płażek - delegat na WZ 15 ha - trzoda chlewna, czosnek

Limanowa Leszek Leśnik - przewodniczący RP 2,8 ha - truskawki, zboża, bydło, konie
Mszana Dolna Stanisław Dudzik - delegat na WZ 4 ha - uzytki zielone, zboża, ziemniaki, owce, krowa, drób

POWIAT MIECHOWSKI

Książ Wielki Marek Boligłowa - przewodniczący RP 70 ha - trzoda chlewna, zboża 
Miechów Marta Nowakowska - delegat na WZ 8 ha - zboża, łąki 

Raciechowice Jolanta Majka - przewodnicząca RP 9,55 ha - sad jabłoniowy (6 ha), certyfiakt IPO
Siepraw Jan Marek Lenczowski - delegat na WZ 6 ha - produkcja ogrodnicza

Stary Sącz Stanisław Śmierciak - przewodniczący RP 25,16 ha - łąki, pastwiska, zboża, sady, bydło opasowe, ekologia
Gródek n/Dunajcem Bogumiła Babiarczyk  - delegatka na WZ 4 ha - gospodarstwo pasieczne

Szczawnica Karol Zachwieja - przewodniczący RP 8,21 ha - gospodarstwo wielokierunkowe, agroturystyka
Szaflary Katarzyna Kos - delegatka na WZ 30 ha - łąki, bydło mleczne

Olkusz Grzegorz Tomsia - przewodniczący RP 3 ha - zboża, sad
Bukowno Halina Kapkowska - delegatka na WZ 25 ha - produkcja roślinna, bydło mleczne

Kęty Wojciech Procner - przewodniczący RP 15 ha - zboża, motylkowe, ziemniaki
Przeciszów Kazimierz Całus - delegat na WZ 200 ha - rzepak, pszenica, kukurydza, jęczmień

Radziemice Łukasz Gaweł - przewodniczący RP 20 ha - zboża, warzywa 
Nowe Brzesko Krzysztof Ciesielski - delegat na WZ 60 ha - buraki cukrowe, rzepak, warzywa 

Zembrzyce Ryszard Czaicki - przewodniczący RP 12 ha - zboża, r. motylkowe, warzywa gruntowe, ogrodnictwo
Bystra Sidzina Janina Totoś - delegatka na WZ 2,36 ha - gospodarstwo pasieczne, zagroda edukacyjna

Ryglice Paweł Augustyn - przewodniczący RP 22 ha - hodowla danieli, drób (zielononóżki), agroturystyka
Żabno Tadeusz Wójcik - delegat na WZ 200 ha - zboża, kukurydza, rzepak

Kościelisko Stanisław Łuszczek - przewodniczący RP 4,2 ha - krowy mleczne, chów bydła opasowego
Poronin Anna Zubek - delegatka na WZ 11,5 ha - bydło mleczne, owce górskie 

Lanckorona Anastazja Przywara - przewodnicząca RP 4 ha - gospodarstwo ogrodnicze (jagodowe)
Spytkowice Andrzej Wrona - delegat na WZ 60 ha - zboża i rzepak, trzoda chlewna

Gdów Jan Migdał - przewodniczący RP 5,25 ha - produkcja zwierzęca i roślinna (zboża, okopowe)
Kłaj Witold Kalicki - delegat na WZ 50 ha - zboża

POWIAT GORLICKI

POWIAT KRAKOWSKI 

POWIAT WIELICKI

POWIAT LIMANOWSKI 

POWIAT MYŚLENICKI 

POWIAT NOWOSĄDECKI 

POWIAT NOWOTARSKI 

POWIAT OLKUSKI 

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

SKŁAD  OSOBOWY  DELEGATÓW  NA  WALNE  ZGROMADZENIE  V  KADENCJI  MIR

POWIAT PROSZOWICKI 

POWIAT SUSKI

POWIAT TARNOWSKI

POWIAT TATRZAŃSKI 

POWIAT WADOWICKI 

POWIAT BOCHEŃSKI

POWIAT BRZESKI 

POWIAT CHRZANOWSKI

POWIAT DĄBROWSKI
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Konferencje – Nowa WPR

PROW 2014-2020 – o nowych perspektywach 
i niewykorzystanych szansach

12 marca br. w Centrum Kongresowym Uniwersy-
tetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbyła 
się Konferencja naukowa pt. „Nowa Wspólna Polityka 
Rolna 2014-2020”. Organizatorami konferencji byli: 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Go-
spodarstw Rolnych, Małopolskie Stowarzyszenie Do-
radztwa Rolniczego.

Celem konferencji była popularyzacja nowej Wspól-
nej Polityki Rolnej wśród rolników i instytucji zwią-
zanych z rolnictwem. Podczas konferencji prelegenci 
przedstawili zagadnienia dotyczące nowego okresu 
programowania na lata 2014-2020. Szczególną uwagę 
poświęcono zmianom w nowym PROW i w płatno-
ściach obszarowych w latach 2015-2020. Uczestnicy 
spotkania próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie  
o wysokości wsparcia z UE przez najbliższe pięć lat, 
oraz w jakim zakresie rachunkowość może przydać się 
w gospodarstwie rolnym? 

Małopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes 
Zarządu Ryszard Czaicki, który w swoim wystąpieniu 
mówił o oczekiwaniach samorządu rolniczego wobec 
nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, któ-
re niestety nie zostały uwzględnione przy tworzeniu 
PROW na nadchodzące lata, pozostając jedynie „nie-
wykorzystanymi szansami. 

Wśród najważniejszych perspektywicznych dzia-
łań, których realizacja mogłaby wpłynąć na poprawę 
warunków gospodarowania typowych małopolskich 
gospodarstw, Prezes Czaicki wymienił wydzielenie 
środków pomocowych z UE w ramach makroregio-
nalnego PROW. Podkreślił, że brak takich środków 
znacznie ogranicza możliwości wsparcia mniejszych 
gospodarstw rodzinnych, zwłaszcza na terenach gór-
skich, oraz innych innowacyjnych działań prorozwo-
jowych na terenach wiejskich, których celem byłoby 

osiągnięcie dobrobytu lokalnych społeczności przy 
zachowaniu walorów krajobrazowych i dorobku kul-
turowego. Zaznaczył, że szansą dla małopolskiego 
rolnictwa jest stworzenie warunków do sprawnego 
funkcjonowania tzw. krótkich łańcuchów dostaw, 
pozwalających na prowadzenie sprzedaży bezpośred-
niej przetworów wytworzonych w gospodarstwie. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes MIR 
zadał pytania, które nurtują polskich rolników, funk-
cjonujących w ramach Wspólnoty od 10 lat:
w jakim stopniu udało się nam wyrównać dopłaty bez-

pośrednie w stosunku do rolników ze „starej 15”?
czy udało się nam zrestrukturyzować powierzchnię go-

spodarstw i skutecznie zabezpieczyć interesy polskich 
rolników w zakresie sprzedaży polskiej ziemi?

czy wygrywamy ważne negocjacje na różnych rynkach 
rolnych i czy potrafimy zawierać sojusze wewnątrz 
wspólnoty?

czy zbyt często nie stajemy się rzecznikiem innych, nie 
zabezpieczając przy tym własnych interesów?

dlaczego często nadinterpretujemy unijne przepisy sta-
wiając przy tym rolnikom i przetwórcom bardziej ry-
gorystyczne wymogi niż te, których muszą przestrze-
gać ich konkurenci w innych krajach UE?
To pytania wymagające nie tylko szybkiej odpowiedzi 

ale przede wszystkim rzeczowej dyskusji, wyciągnięcia 
właściwych wniosków i podjęcia skutecznych działań.

Współorganizatorami konferencji naukowej „Nowa 
Wspólna Polityka Rolna 2014-2020” byli: Urząd Mar-
szałkowski WM, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie – Oddział w Krakowie, Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopol-
ska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego w Krakowie. 

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
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19 marca 2015 r. w Centrum Kongresowym Uni-
wersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie odbyła się konferencja naukowa pt. „Zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego”, podczas której podsumowa-
no efekty dotychczasowych działań związanych z reali-
zacją projektu pt. „Środowisko bez Barszczu Sosnow-
skiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)”.

A miało być tak pięknie...

Konferencja zgromadziła zainteresowanych tematem 
samorządowców: wójtów, burmistrzów, starostów i pra-
cowników urzędów gmin. Przybyli również przedstawi-
ciele władz województwa: Wojewoda Małopolski Jerzy 
Miller oraz Wicemarszałek WM Wojciech Kozak, którzy 
razem z głównymi przedstawicielami komitetu organi-
zacyjnego, wzięli udział w krótkiej konferencji prasowej. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 

Powitał on przybyłych gości, podziękował wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację pro-
jektu, zaś komitetowi naukowemu konferencji pogratu-
lował trafnego wyboru tematyki. 

Następnie głos zabrał kierownik projektu – mgr. 
inż. Jerzy Jaskiernia z UR, który w swoim wystąpieniu 
omówił genezę przedsięwzięcia oraz koszty związane  
z jego wykonaniem. 

Prof. dr hab. Kazimierz Klima z Katedry Agrotech-
niki i Ekologii Rolniczej, UR w Krakowie – który peł-
ni funkcję koordynatora ds. naukowych – przedstawił 
cząstkowy raport z efektów przeprowadzonych działań.

W kolejnym wystąpieniu, mgr. inż. Henryk Dan-
kowiakowski – Dyrektor MIR (koordynator ds. spo-
łecznych), przedstawił istniejące rozwiązania prawne 
regulujące kwestie zwalczania barszczu Sosnowskiego 
i innych roślin inwazyjnych, oraz poruszył niezwykle 
ważny aspekt praktyczny – jak utrzymać uzyskane 
efekty przeprowadzonych działań. 

W części naukowej konferencji głos zabierali kolej-
no, pracownicy naukowi UR, eksperci współpracujący 
przy realizacji zadań projektowych. Przedstawiali oni 
rezultaty prowadzonych badań, opisywali problemy 
związane z występowaniem i zwalczaniem barszczu, 
ukazywali praktyczne i organizacyjne aspekty zwal-
czania barszczu, a przede wszystkim wskazywali na 
szkodliwość i zagrożenia, jakie wynikają z obecności 
tej inwazyjnej rośliny w środowisku. 

Badania nad barszczem Sosnowskiego rozpoczęto  
w ZSRR na początku lat 60. XX w., a do Polski spro-
wadzono go w latach 70. jako nową roślinę paszową. 
Przyczyną fascynacji barszczem były niespotykanie 
wysokie plony zielonki, wynoszące 200 – 400 t/ha. 

Projekt	 „Środowisko	 bez	 barszczu	 Sosnowskiego	 (Heracleum	Sosnowskyi	Manden.)”	 korzysta		
z	dofinansowania	w	kwocie	3	228	985	zł	pochodzącego	z	Islandii,	Liechtensteinu	i	Norwegii	w	ramach	
funduszy	EOG	2009-2014.	Całkowity	koszt	inwestycji	to	3	798	806	zł,	kwota	dofinansowania	to	3	228	985	zł,	
czyli	85%.	Projekt	realizowany	w	okresie	od	kwietnia	2014	do	kwietnia	2016.



8 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Już w trakcie realizacji projektu kolejne gminy dekla-
rowały chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Na chwilę 
obecną pilną potrzebę zwalczania barszczu Sosnowskie-
go zgłosiły gminy: Kraków (ok. 4 ha na obszarze Nowej 
Huty – Wadów, Łuczanowice, Lubocza, Ruszcza, oraz sie-
dliska w rejonie ul. Kosocickiej, os. Kliny oraz Prądnik Bia-
ły), Czernichów, Charsznica, Gołcza, Miechów, Łososina 
Dolna, Nowy Sącz, Chełmiec, Stary Sącz, Uście Gorlickie, 
Szczawnica, Poronin, Biecz, Kłaj, Mędrzechów i Lubień. 
Łącznie, dodatkowa powierzchnia opanowana przez 
barszcz oszacowana została na ok. 65 ha. 

Dzięki wsparciu m.in. władz samorządowych i Woje-
wody Jerzego Millera problemem tym zainteresował się 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie. 30 czerwca br. Rada Nadzorcza 
WFOŚiGW w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu 
programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnow-
skiego na terenie województwa małopolskiego”. Program 
zakłada dofinansowanie likwidacji barszczu Sosnowskie-
go na terenie województwa. Realizację zadania zapla-
nowano na lata 2015-2018., a alokacja środków wynosi  
2 mln zł. Program skierowany jest do jednostek samorzą-
du terytorialnego województwa małopolskiego – mogą 
one ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów 
kwalifikowanych zadania. Podstawą przyznania dofinan-
sowania jest złożenie wniosku na formularzu obowią-
zującym w WFOŚiGW w Krakowie wraz z wymaganymi 
załącznikami, określonymi w Programie. Termin składa-
nia wniosków w 2015 roku upływa 31 sierpnia (decyduje 
data wpływu do biura Funduszu), a alokacja środków na 
ten rok wynosi 500 tys. zł. 
Zachęcamy	do	obejrzenia	filmu	zrealizowanego	
w	ramach	projektu:	http://www.mir.krakow.pl/
artykuly/Walka-z-barszczem-trwa!,8990.html

Fot. S. Moroz (PAP/CAF)

Roślinę wprowadzono do upra-
wy w wielu miejscach w Polsce,  
a szczególnie były nią zainteresowa-
ne Państwowe Gospodarstwa Rolne, 
gdzie zakładanie plantacji było wspie-
rane przez ówczesne władze. Na tere-
nie województwa małopolskiego pro-
dukcją nasion zajmował się IHAR ZD 
w Grodkowicach, zaś do produkcji 
wdrażał go m.in. WODR w Karniowi-
cach. Pod koniec lat 70. zaczęto wyco-
fywać się z upraw barszczu, ponieważ 
próby karmienia bydła kiszonką nie 
powiodły się ze względu na niechęć zwierząt do nowej 
paszy oraz jej niebezpieczne oddziaływanie na przewód 
pokarmowy. Drugą przyczyną zaniechania uprawy była 
zawartość olejków lotnych i alkaloidów, które w kontak-
cie ze skórą wywoływały nadwrażliwość na działanie 
promieni słonecznych i pojawienie się rozległych, trud-
no gojących się ran i oparzeń. Jednak było już za póź-
no, ponieważ doszło do niekontrolowanego rozprze-
strzeniania się roślin poza pola uprawne. Do szybkiej 
ekspansji przyczyniła się ogromna produkcja nasion, 
ponieważ jedna roślina potrafi wykształcić do 40 tys. 
nasion. Barszcz Sosnowskiego preferuje siedliska nieco 
wilgotne, o lekko kwaśnym odczynie gleby, dlatego też 
często rośnie przy strumieniach, rzekach, na brzegach 
jezior i wzdłuż rowów melioracyjnych, co dodatkowo 
ułatwia jego rozprzestrzenianie się. Problem nie był po-
czątkowo dostrzegany, później bagatelizowany, aż do 
momentu, gdy barszcz utworzył zwarte zarośla nad po-
tokami przepływającymi przez turystyczne wsie. 

Zasadniczymi trudnościami w zwalczaniu tej rośli-
ny jest jej wysoki współczynnik rozmnażania, odpor-
ność na wiele herbicydów oraz potrzeba wieloletniego 
i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na ob-
szarze jej występowania. Nasiona te zalegają w glebie  
i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. Oznacza to, 
że aby uzyskać pełny sukces w zwalczaniu barszczu na 
danym terenie, działania eliminujące tą roślinę muszą 
być realizowanie corocznie, nieprzerwanie przez 5 lat. 
Każde dopuszczenie do wydania i rozsiewania nasion 
w okresie zwalczania na danym terenie wydłuża okres 
eliminacji o następne 5 lat.

Szacunki wskazują, iż na obszarze Polski barszcz po-
krywa ok. 8 tys. ha (w Małopolsce ok. 250 ha). Z uwagi 
na brak przejrzystych rozwiązań prawnych, mających 
na celu zwalczanie tej rośliny, rocznie przybywa około 
200 ha nowych powierzchni barszczu. Fragmentarycz-
ne zwalczanie tej rośliny, na małych powierzchniach, 
po pewnym czasie jest niweczone poprzez introdukcję 
nasion. Dobre efekty przynosi przede wszystkim zwal-
czanie na dużych areałach, w zlewniach rzek – od 
źródła aż do ujścia cieku wodnego.

W 2014 r. w ramach projektu wykonane zostały 
dwie pełne tury zabiegów. Warunki 
atmosferyczne oraz opóźnienia pro-
ceduralne nie pozwoliły na trzeci za-
planowany etap. Po pierwszym roku 
zwalczania tej groźnej rośliny (stosu-
jąc nowatorską metodę opracowaną 
przez specjalistów z UR w Krakowie), 
udało się zmniejszyć powierzchnię 
opanowaną przez barszcz w naszym 
województwie o ok. 30%.

Bieżący rok jest kluczowy dla pro-
jektu, ponieważ oprócz planowanych 
wykonane zostaną zabiegi uzupeł-
niające, które pozwolą na osiągnięcie 

zakładanego efektu, czyli zlikwidowanie 80% barszczu 

Za niewinnie brzmiącą nazwą – barszcz Sosnowskiego 
– kryje się niebezpieczna roślina pochodząca z Kaukazu, 
która dała się we znaki władzom niejednej gminy na 
terenie całej Polski. Barszcz Sosnowskiego jest obecnie 
pospolitym chwastem w krajach nadbałtyckich, Białorusi, 
Rosji, Ukrainie oraz innych krajach europejskich – 
w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Czechach, gdzie określana 
jest mianem „zemsty Stalina”. Wszystkie części tej 
rośliny zawierają intensywnie toksyczne alergeny z grupy 
furokumaryn, które są niebezpieczne zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt, ponieważ nawet mała ilość soku tej rośliny 
może wywołać silne reakcje.
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Małopolska Izba Rolnicza odpowiada za koordyna-
cję i nadzór nad zwalczaniem barszczu Sosnowskiego 
w trzech gminach powiatu tatrzańskiego tj. Miasto 
Zakopane, Biały Dunajec i Bukowina Tatrzańska. 

Poznać wroga – geneza inwazji. Inwazja barszczu 
Sosnowskiego na Podhalu została zapoczątkowana 
przez działania Zakładu Roślin Pastewnych Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, który miał za zadanie 
przeprowadzić badania nad rozwojem tej rośliny w wa-
runkach górskich, na poletku doświadczalnym zlokali-
zowanym na zboczach Gubałówki. 

Badania te zostały przerwane przez odgórną decyzję 
o wycofaniu się z uprawy barszczu Sosnowskiego w ca-
łej Polsce. Jednak poletko doświadczalne na wzgórzach 
Gubałówki pozostało. Wysoki współczynnik rozmna-
żania (jedna roślina wytwarza do 40 tys. nasion) oraz 
dogodna lokalizacja siedliska, przyczyniły się do szyb-
kiego rozprzestrzenienia się barszczu – głównie dzięki 
lokalnym ciekom wodnym – do potoku Cicha Woda, 
który przepływa przez teren całego Zakopanego, a na-
stępnie wije się już jako Potok Zakopiański przez teren 
gmin: Poronin, Biały Dunajec i Szaflary. 

Trudno dostępne brzegi oraz nieużytki znajdujące 
się nad Potokiem Cicha Woda były i są doskonałymi 
miejscami do rozwoju barszczu Sosnowskiego wyma-
gającego tylko wilgoci, słońca i dosłownie odrobiny 
ziemi. Brak wiedzy oraz bagatelizowanie problemu 
doprowadziły do powstania ogromnego zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzkiego, a intensywny wzrost po-
wierzchni opanowanych przez te rośliny spowodował 
znaczne przekształcenie szaty roślinnej Zakopanego  
i innych gmin podhalańskich.

Główne skupiska. Barszcz Sosnowskiego upodobał 
sobie szczególnie brzegi Potoku Cicha Woda (Potok 
Zakopiański na obszarze gmin: Poronin, Biały Dunajec  
i Szaflary) jednak duża ekspansywność tej rośliny do-
prowadziła do tego, że w Zakopanem i Białym Dunajcu 
powstały rozległe obszary (odpowiednio 8,63 ha i 12,40 
ha) porośnięte barszczem. Są to głównie działki rolne, 
które od lat nie są uprawiane z przyczyn typowych dla 

na obszarze Małopolski. Wiosną 2016 r. planowana jest 
jeszcze jedna tura kompleksowego zwalczania barszczu.

Walka z barszczem Sosnowskiego nie jest łatwa,  
o czym świadczy fakt, że minęło ponad 30 lat od czasu 
zaprzestania uprawy tej rośliny, a ona nadal jest obecna 
w środowisku i nie daje o sobie zapomnieć. Miał być 
doskonałym surowcem na kiszonki dla zwierząt gospo-
darskich, ale nie sprawdził się w tej roli. Zaprzestano 
jego uprawy, a jednak przetrwał i ma się coraz lepiej  
w naszym środowisku.

Obowiązująca do niedawna ustawa o ochronie 
gruntów ornych i leśnych dawała samorządom gmin-

nym możliwość wydawania decyzji nakazujących wła-
ścicielom nieruchomości niszczenie chwastów – w tym 
również barszczu. Obecnie takiej możliwości nie ma. 
Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji mogłoby być odpo-
wiednio skonstruowane prawo lokalne, które dało by 
miejscowym władzom taką możliwość. 

W epoce globalizacji, z uwagi na łatwość przemiesz-
czania się ludzi, towarów, roślin i zwierząt, coraz więk-
sze jest zagrożenie wynikające z inwazji obcych gatun-
ków. Unia Europejska czyni starania, aby ten problem, 
na drodze regulacji prawnych rozwiązać .

Joanna Gotfryd, biuro MIR w Tarnowie
* * * * * * * * * *

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu tatrzańskiego

Podhala – właściciele znajdują się na emigracji lub nikt 
nie uprawia ani nie dba o pole, ze względu na nieuregu-
lowane sprawy spadkowe. 

Zarośnięte starorzecze w Białym Dunajcu.

Coraz częściej jednak siedliska barszczu pojawiają się 
na terenach oddalonych od cieków wodnych takich jak 
Bachledzki Wierch, ulica Broniewskiego w Zakopanem, 
Bukowina Tatrzańska, czy droga łącząca Biały Dunajec 
z Bukowiną Tatrzańską – tutaj czynnikami sprzyjają-
cymi przemieszczaniu się nasion są zapewne zwierzęta 
oraz transport drogowy. Z relacji mieszkańców sąsiadu-
jących z nowymi siedliskami barszczu wynika, że rośli-
ny bardzo często pojawiają się tam, gdzie prowadzone są 
roboty drogowe czy budowlane.„W zeszłym roku robili 
tu drogę – przywozili kamienie i żwir, a dziś rośnie barsz-
czyk!”. Trudno tu winić wykonawców, że ktoś im sprze-
dał żwir pozyskany najprawdopodobniej z potoku, nad 
którym rośnie barszcz Sosnowskiego. Jednak niektóre 
gminy rozważają, czy gwarancja powykonawcza nie po-
winna obejmować także usunięcia roślin barszczu.

Walka. W kwietniu 2014 r. rozpoczęto inwentary-
zację siedlisk co pozwoliło na określenie powierzchni 
opanowanej przez barszcz – w powiecie tatrzańskim 
wyniosła ona ponad 20 ha. W najgorszej sytuacji jest 
gmina Biały Dunajec na terenie starorzecza, stano-
wiącego własność Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej, na którym nikt nie prowadzi zwalczania.  
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W powiecie nowotarskim zwalczanie barszczu 
Sosnowskiego, w ramach projektu, prowadzone jest 
na łącznej powierzchni 16 ha, terenie gmin: Szaflary  
(8 ha), Nowy Targ Gmina (5,96 ha), Nowy Targ Miasto 
(1 ha), Łapsze Niżne (1 ha), Ochotnica Dolna (0,04 ha). 

W Szaflarach barszcz został wprowadzony do uprawy 
w latach 70., po czym w kolejnych latach rozprzestrzenił 

Na działkach należących do gminy, zwłaszcza przy 
przejściach, z których korzysta miejscowa ludność 
gmina stara się zwalczać barszcz własnymi środkami. 
Problem stanowią jednak tereny stanowiące własność 
prywatną, do których dostęp jest prawnie ograniczony. 

Na terenie Zakopanego największe skupiska barsz-
czu występują od strony Polany Szymoszkowej do tar-
gowiska pod Gubałówką, wzdłuż potoku, oraz przy 
oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Harenda, Króle, 
Zwijacze, a także na terenie, i w okolicy, zamkniętego 
już wysypiska śmieci, gdzie wywożono rośliny usunięte 
przez służby miejskie.

Zwalczaniem barszczu na terenie powiatu tatrzań-
skiego zajmuje się wyłoniona w przetargu firma M-Park 
ze Starego Sącza. Pracownicy wykonujący zabiegi zma-
gali się tu z licznymi przeciwnościami – oprócz trudnych 
warunków terenowych (rowy, jary, brzegi rzek) wyjąt-
kowo niekorzystne okazały się warunki atmosferyczne. 
Pogoda – brak pokrywy śnieżnej, a następnie wysokie 
temperatury w okresie od marca do maja – sprzyjała na-
tomiast wczesnej i bujnej wegetacji barszczu. Ze względu 
na duże rozmiary roślin (1,5 do 5 m wysokości, długość 

liści wraz z ogonkami może dochodzić do 2 m, a szero-
kość blaszki liściowej 60 do 120 cm), zwalczanie nale-
żało rozpocząć od koszenia. W miejscach, gdzie mógł 
wjechać ciągnik zabieg wykonywano mechanicznie 
jednak na terenie Podhala większość siedlisk wymagała 
koszenia ręcznego. Następnie, po ok. 14 dniach, kiedy 
odrastające rośliny osiągnęły wysokość do 30 cm, prze-
prowadzono oprysk chemiczny mieszaniną preparatu 
Chikara 25 WG i Roundup 360 SL.

Ręczne wycinanie barszczu poniżej szyjki korzeniowej.

Efekty. W 2014 roku na terenie powiatu tatrzań-
skiego przeprowadzono dwa etapy zwalczania barszczu 
Sosnowskiego. Obecnie trwa odbiór prac wykonanych 
wiosną tego roku, a na drugą połowę lipca zaplanowano 
kolejny cykl zabiegów.

Efekty ubiegłorocznej akcji były i są widoczne tylko  
w niektórych miejscach. Jest to sprawa oczywista – wia-
domo bowiem, że aby uzyskać pełen sukces w zwalczaniu 
barszczu na danym terenie, zabiegi zwalczające muszą 
być realizowanie corocznie, nieprzerwanie przez co naj-
mniej przez 5 lat, a dopuszczenie do wydania i rozsiania 
nasion w tym okresie wydłuża ten czas o następne 5 lat.

Należy również podkreślić, że obok zadań polegają-
cych na bezpośrednim zwalczaniu barszczu, niezwykle 
ważne okazały się działania informacyjne i szkolenio-
we. Dzięki nim znacznie wzrosła wiedza miejscowej 
ludności na temat barszczu, zagrożeń jakie stwarza ta 
roślina oraz możliwości i metod jej zwalczania. Wzrost 
świadomości przejawia się chociażby coraz częstszymi 
przypadkami zgłaszania przez mieszkańców nowych 
siedlisk barszczu, co znacznie ułatwia pracę w terenie. 

Zwalczanie barszczu metodą iniekcji bezpośredniej.

Pełnej oceny skuteczności działań będzie można do-
konać dopiero w roku 2020. Zgodnie z założeniami, po 
zakończeniu prawie 2-letniego okresu zwalczania w ra-
mach zadań projektu, uczestniczące w nim samorządy 
gminne będą zobowiązane do utrzymywania osiągnię-
tych efektów. Dziś można jednak stwierdzić, że podjęte 
działania i wykonana praca przybliżają nas do osiągnięcia 
celu i wyeliminowania barszczu z naszego środowiska.

Tomasz Filar, koordynator zadań
na terenie powiatu tatrzańskiego

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu nowotarskiego

się na działki oddalone nawet kilkanaście km od miej-
sca pierwotnej uprawy. W mieście Nowy Targ skupiska 
tej rośliny porastają zrekultywowane wysypisko śmieci, 
tereny zlewni Dunajca. W Gminie Nowy Targ barszcz 
Sosnowskiego zajmuje trudnodostępne tereny wzdłuż 
rzeki Dunajec (własność RZGW) w miejscowościach: 
Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Dębno, 

* * * * *
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Siedlisko barszczu w Bańskiej Niżnej, gmina Szaflary, maj 2014 r.

Siedlisko barszczu w Bańskiej Niżnej, gmina Szaflary, lipiec 2015 r.

skąd przenosi się na okoliczne łąki i pastwiska. W gmi-
nie Łapsze Niżne barszcz znajduje się w miejscowości 
Niedzica – przy zaporze, wzdłuż Potoku Niedziczanka, 
Łapszanka, Kacwinianka, Dępuśny Potok. Siedliskiem 
była tam stacja doświadczalna IHAR w Kacwinie. Na 
terenie gminy Ochotnica Dolna w miejscowościach Tyl-
manowa (zlewnia Dunajca) i Ochotnica Górna (osiedle 
Jamne – droga do Chaty Chawiarskiej) występują poje-
dyncze rośliny barszczu Sosnowskiego – prawdopodob-
nie nasiona przywiezione zostały ze żwirem rzecznym. 

W założeniach projektu zabiegi zwalczania barsz-
czu Sosnowskiego podzielone zostały na 7 etapów (wy-
konywanych od lipca 2014 r. do kwietnia 2016 r.). Zwal-
czanie prowadzone jest z wykorzystaniem zarówno 
metod mechanicznych – koszenie przy użyciu kosiarki 
ciągnikowej oraz ręczne, przy użyciu kosy – jak również 
chemicznych, wykonywanych za pomocą opryskiwa-
cza ciągnikowego lub plecakowego, oraz zabieg ręczny 
(„strzykawkowy”), poprzez iniekcję preparatu do szyi 
korzeniowej rośliny. Zabiegi chemiczne wykonywane 
są preparatem stanowiącym mieszaninę dwóch środ-
ków: Chikara 25 WG i Roundup 360 SL. Wybór metody 
zależy od lokalizacji siedliska barszczu (ukształtowania 
terenu), która determinuje określenie stopnia trudności 
wykonania zabiegu (w skali od 1 do 4). 

Na otwartych przestrzeniach – głównie w gminie 
Szaflary (tereny przy ul. W. Orkana, ul. Zakopiańskiej, 
os. Nowe), w miejscowości Bańska Niżna (przy ul. To-
pory i ul. Cieplice) zastosowano koszenie ciągnikowe 
i zabieg chemiczny opryskiwaczem ciągnikowym.  
Na terenach zakrzaczonych, zadrzewionych, nad brze-
gami cieków wodnych, zabiegi – zarówno mechaniczne 
jak i chemiczne – wykonywane są ręcznie. W ten spo-
sób prowadzona jest walka z barszczem na terenie mia-
sta Nowy Targ, oraz gmin: Nowy Targ, Łapsze Niżne  
i Ochotnica Dolna. 

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zwal-
czanie chemiczne nie wszędzie jednak wykazuje jed-
nakową skuteczność. Tam, gdzie zabiegi były wyko-
nywane ręcznie rośliny reagują w niewielkim stopniu 
lub nie reagują wcale. Oprysk ciągnikowy jest znacznie 
skuteczniejszy. 

* * * * *

Skuteczność walki z barszczem na terenie powiatu 
nowotarskiego w dużej mierze będzie uzależniona od 
objęcia zwalczaniem sąsiadujących gmin, położonych 
wzdłuż rzeki Dunajec, gdyż nasiona barszczu najszyb-
ciej rozprzestrzeniają się z nurtem rzecznym. Tymcza-
sem duże skupiska tej niebezpiecznej rośliny – szcze-
gólnie wzdłuż brzegów Dunajca – występują również  
na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem 
i Szczawnica, które nie przystąpiły do projektu. 

Lucyna Chęcińska, koordynator zadań
na terenie powiatu nowotarskiego

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu nowosądeckiego

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie 
Sądecczyzny – w ramach projektu „Środowisko bez 
barszczu Sosnowskiego” – prowadzone jest na tere-
nach gmin: Podegrodzie, Łącko, Kamionka Wielka 
oraz Krynica Zdrój. 

Łączna powierzchnia występowania barszczu w tych 
gminach wynosi ok. 7,4 ha. Nie są to jednak wszystkie 
gminy z powiatu nowosądeckiego, w których w ostat-
nim czasie zaobserwowano liczne skupiska tej inwazyj-
nej rośliny. W gminach Podegrodzie i Łącko barszcz 

porasta głównie brzegi rzeki Dunajec, gdzie nasiona 
barszczu znalazły idealne warunki do kiełkowania i dal-
szej ekspansji. Barszcz występuje również w miejscach, 
w które przewieziono żwir z rzeki wraz z nasionami. 
Skuteczność walki z barszczem na terenie tych dwóch 
gmin w dużej mierze będzie uzależniona od podjęcia 
zwalczania na terenie sąsiednich gmin leżących wzdłuż 
Dunajca. Tylko w ten sposób będzie można zapobiec 
przemieszczaniu się nowych nasion barszczu z terenów 
położonych w górnym biegu rzeki. 
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O problemach i szansach dla drobnych gospodarstw rolnych – 
konferencja z udziałem partnerów MIR z Francji

Pastwisko na terenie gminy Szaflary, lipiec 2015 r.

W ramach współpracy polsko-francuskiej Mało-
polska Izba Rolnicza, w dniach 24-26 czerwca, gości-
ła 2-osobową delegację z Regionalnej Izby Rolniczej  
w Rhône-Alpes w składzie: Anne Marie Schmutz-Po-
sinneau (ekspertka w dziedzinie sprzedaży bezpośred-
niej) oraz Emmanuel Mingasson (odpowiedzialny za 
współpracę z Małopolską w regionie Rhône-Alpes).

W pierwszym dniu pobytu odbyło się spotkanie, 
podczas którego omówiono program współpracy pomię-
dzy naszymi regionami na kolejne miesiące 2015 roku.  
W spotkaniu z gośćmi z Francji uczestniczyli: Prezes Za-
rządu MIR Ryszard Czaicki, Delegat do KRIR Marek Len-
czowski, Dyrektor Henryk Dankowiakowski oraz Prezes 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Rafał Serafin.

W drugim dniu pobytu nasi goście wzięli udział  
w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Alterna-
tywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach 
rolnych Unii Europejskiej”, która odbyła się w Centrum 
Kongresowego UR przy al. 29 listopada w Krakowie. 

Organizatorami konferencji byli m.in. UR w Kra-
kowie, krakowski oddział CDR, Województwo Mało-
polskie, Małopolska Izba Rolnicza, MODR, ARiMR, 
ARR i ZMW.

Wśród zaproszonych gości zagranicznych obok de-
legacji z Francji, na konferencję przyjechali również 
przedstawiciele uczelni wyższych oraz organizacji 
rolniczych z takich krajów jak: Portugalia, Hiszpania, 
Ukraina i Rumunia.

Po dwóch latach obserwacji wegetacji barszczu Sosnow-
skiego i jego zwalczania różnymi metodami stwierdza-
my, że mamy do czynienia z niewiarygodnie	witalnym	
przeciwnikiem. Aby można było wyeliminować tę rośli-
nę z miejsc, w których rośnie, konieczne jest zwalczanie 
wszystkimi metodami, zgodnie z założeniami projektu, 
przez co najmniwej 5 lat. 

Mamy obawy, że brak konsolidacji wszystkich gmin, na 
terenie których barszcz występuje, będzie powodować, 
że roślina ta pozostanie w naszym środowisku na zawsze. 
Ponadto, brak odwagi ze strony wójtów i burmistrzów  
w tworzeniu lokalnego prawa, które zmuszałoby właści-
cieli nieruchomości do obowiązkowego zwalczania barsz-
czu, spowoduje, że problem ten będzie się pogłębiał. 

Podczas wizytacji w gminie Szaflary, w celu oceny sku-
teczności dotychczasowych działań, mieliśmy okazję 
obserwować pastwisko przypominające plantację barsz-
czu Sosnowskiego, na którym spokojnie pasły się krowy,  
i którym barszacz w niczym nie przeszkadzał.

Henryk Dankowiakowski
koordynator ds. społecznych w projekcie

W gminie Kamionka Wielka, w miejscowości Mszal-
nica, barszcz został wprowadzony do uprawy na ma-
łej powierzchni w gospodarstwie rolnym w latach 70.  
W kolejnych latach roślina rozprzestrzeniła się samo-
istnie na sąsiednie działki zajmując ostatecznie po-
wierzchnię ok. 3 ha. Co ciekawe, ze względu na użytko-
wanie rolnicze tych terenów barszcz sporadycznie wy-
stępuje na działkach, na których był uprawiany. Można 
go za to spotkać na miedzach i pobliskich nieużytkach.

W gminie Krynica-Zdrój barszcz zadomowił się nad 
lokalnymi potokami: Kryniczanką, Potokiem Słotwiń-
skim, Bereścianką, w Tyliczu nad potokiem Bardowiec, 
skąd rozprzestrzenił się na okoliczne tereny. Siedliska 
tej rośliny zinwentaryzowano również w samym mie-
ście Krynica-Zdrój.

Efekty dwóch etapów zabiegów, przeprowadzonych  
w 2014 r. we wszystkich gminach objętych projektem, 
są już widoczne. Powierzchnia występowania barszczu 
została ograniczona. W tym roku możemy zauważyć 
intensywny rozwój nowych roślin kiełkujących z na-
sion zalegających przez wiele lat w glebie. Liczymy, że 

kolejne chemiczne zabiegi zwalczania barszczu prze-
prowadzone w 2015 r. i w 2016 r. ograniczą ich dalszą 
ekspansję i rozwój, a nawet pozwolą na ich eliminację 
ze środowiska.

Małgorzata Zawiślan, koordynator zadań 
na terenie powiatu nowosądeckiego

Barszcz sosnowskiego 
to niezwykle żywotna 
roślina – na fotografii 
widoczne są pędy kwia-
tostanowe wyrastające 
ze ścinanych i zwalcza-
nych chemicznie roślin. 
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Po przywitaniu wszystkich gości, przez prof. dr hab. 
Janusza Żmiję, w krótkich wystąpieniach głos zabrali: 
JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. 
dr hab. Włodzimierz Sady, Pani Zofia Krzyżanowska – 
Radca Generalny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Pan Wojciech Szczepanik – Wicewojewoda Małopolski 
oraz Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego. Pierwszą część konferencji zakończył 
swoim wystąpieniem nt. wielofunkcyjności ziemi rol-
niczej i konfliktów związanych z jej wykorzystaniem, 
prof. dr hab. Jerzy Wilkin z IRWIR Pan w Warszawie.

Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny MRiRW

W sesji plenarnej głos zabrali: prof. dr hab. Walenty 
Poczta z UP w Poznaniu, który poruszył temat roli drob-
nych gospodarstw towarowych w Unii Europejskiej, 
prof. dr hab. Wojciech Ziętara z IERIGŻ PIB w Warsza-
wie – przedstawiając sposoby wspierania małych gospo-
darstw w Polsce w ramach WPR, oraz dr Monica Tu-
dor z Uniwersytetu Rumuńskiego w Bukareszcie, która 
przedstawiła sytuację drobnego rolnictwa w Rumunii. 
Podczas sesji wystąpił również dr hab. Józef Kania z UR 
w Krakowie, który omówił aspekty doradztwa w rozwo-
ju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Na zakończenie sesji plenarnej wystąpił Prezes MIR 
Ryszard Czaicki, wskazując możliwe kierunki działań 
stanowiących alternatywę dla właścicieli drobnych go-
spodarstw w Małopolsce. W prezentacji pt. „Konieczna 
alternatywa” zwrócił on uwagę na specyfikę i jedno-
cześnie największą bolączkę małopolskiego rolnictwa 
– rozdrobnionego, uzyskującego niskie dochody. Jed-
nak małopolska wieś ma również sporo atutów i poten-
cjału, który właściwie ukierunkowany jest niewątpliwą 
szansą na rozwój i sprawne funkcjonowanie – również 
małych gospodarstw rolnych. Pośród koniecznych dzia-
łań należy wymienić zmiany w kształceniu młodzieży  
w szkołach rolniczych, która oprócz znajomości przed-
siębiorczości, ekonomii i rachunkowości, powinna naby-
wać innych umiejętności – takich jak chociażby opieka 
nad osobami starszymi czy dziećmi – które w przyszło-
ści mogą stanowić dla nich alternatywne źródła docho-

dów. Natomiast absolwenci wyższych szkól rolniczych 
winni uzyskiwać uprawnienia w zakresie pozyskiwania 
funduszy np. z PROW. Niewątpliwie, szansą dla drob-
nych rolników jest również agroturystyka i ekologia 
oraz sprzedaż bezpośrednia – nie tylko płodów rol-
nych, ale przede wszystkim przetworów wytworzonych 
w gospodarstwie. Do tego potrzebne są jednak zmiany  
w prawodawstwie, które mimo usilnych starań – podej-
mowanych również przez Izbę – ciągle nie są w pełni 
satysfakcjonujące. Zdaniem p. R. Czaickiego obecnie 
realną szansę, zapewniającą godne życie dla większości 
rodzin utrzymujących się z małego gospodarstwa daje: 
wielofunkcyjność, wspieranie dochodów z gospodar-
stwa innymi źródłami, oraz dywersyfikacja produkcji. 
W kwestii przyszłości drobnych gospodarstw Prezes 
MIR zaapelował o wspólną odpowiedzialność za ojczy-
znę – aby rolnicy dbali o swoje gospodarstwa, naukow-
cy wytyczali nowe kierunki działań, a politycy tworzyli 
prorozwojowy klimat gospodarczy. Puentą wystąpienia 
pana R. Czaickiego był cytat, zaczerpnięty z testamentu 
zwykłego rolnika: 

„Przekazuję wam 8 morgów, 3 krowy, stajnię dużą 
i małą, a na tych morgach Polskę całą. Pamiętajcie, 
dbajcie o Nią!”.

O konieczność podjęcia działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich zaapelował również Przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Jacek Soska, który jako ostatni zabrał głos części 
plenarnej konferencji.

W dalszej części odbywały się dwie równoległe se-
sje, poświęcone przedsiębiorczości rolniczej jak i po-
zarolniczej na obszarach wiejskich, w których swoje 
wystąpienia mieli liczni przedstawiciele instytucji na-
ukowych i rolniczych z kraju i z zagranicy. W sesji po-
święconej przedsiębiorczości rolniczej m.in. nasz gość, 
Anne Marie Schmutz-Poussineau, opowiedziała o roli 
izb rolniczych we wspólnych projektach poprawy do-
chodowości gospodarstw.

W drugim dniu konferencji organizatorzy zorgani-
zowali 3 wyjazdy studyjne: 

do Wierzchosławic (powiat tarnowski), gdzie goście •	
mogli zwiedzić zabytkowy młyn gospodarzy i stad-
ninę koni; 
do Sieprawia i Raciechowic (powiat myślenicki), •	
gdzie odwiedzano firmę specjalizującą się w produk-
cji szczotek i pędzli, oraz spółdzielnię socjalną;
do Charsznicy (powiat miechowski) gdzie uczestnicy •	
zwiedzili firmę specjalizującą się w przetwórstwie ka-
pusty, oraz do Okręgowej Spółdzielnii Mleczarskiej  
w Skale (powiat krakowski).

W trakcie tych wyjazdów odbyły się również semi-
naria z udziałem rolników i lokalnych mieszkańców.

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
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Analizy i opinie

Konieczna alternatywa

Małe gospodarstwa (drobne gospodarstwa) – bę-
dące pozostałością tęsknoty za ziemią dla każdego 
kto mieszkał na wsi, a jej nie miał, reformy rolnej, czy 
chęci pozostawienia kawałka ziemi w przypadku, kie-
dy nie uda mu się w mieście – stanowią dzisiaj przed-
miot obserwacji naukowych i politycznych.

Nomenklatura Unii Europejskiej za gospodarstwa 
małe (drobne) uważa gospodarstwa o wielkości ekono-
micznej poniżej 8 ESU, lub o powierzchni poniżej 5 ha. 
Takich gospodarstw w województwie małopolskim jest 
najwięcej (wg GUS w 2014 r. było ich 142 tys.). Jedno-
cześnie, w tej grupie, w latach 2011-2013, odnotowano 
największy spadek liczebności, który wyniósł 13 tys.).

Gospodarstwa te, ze względu na generowane docho-
dy, nie są w stanie zapewnić odpowiedniego standardu 
życiowego rodzinie, co obrazuje poniższy przykład:

Gospodarstwo o pow. 5 ha, z którego utrzymuje się 
4-osobowa rodzina (rodzice z dwójką dzieci): 

3 krowy, 1. 
łąki i pastwiska – 1 ha, 2. 
ziemniaki jadalne – 1 ha, 3. 
zboża (głównie pszenica) – 2,5 ha, 4. 
truskawki – 0,5 ha i niewielki ogródek warzywny.5. 

Obliczenie przychodów:

Ad 1. Przychód z produkcji mleka, przy założeniach:
4 500 l/rok – wydajność mleczna 1 krowy•	
1 500 l – konsumpcja w gospodarstwie•	
do 12 000 l/rok – mleko przeznaczone do sprzedaży •	
czyli:

12 000 l x 0,90 zł/l (cena mleka) = 10 800 zł 
+ dopłata do 3 krów: 840 zł → razem 11 640 zł.

Ad 2. Dolata do łąki i pastwiska: 296 zł/ha.
Ad 3. Przychód z produkcji ziemniaków, zakładając:

plon 30 ton/ha x 640 zł/tona (średnia cena) = 19 200 zł 

+ dopłata 740 zł → razem 19 940 zł.
Ad 3. Przychód z produkcji pszenicy: 

2,5 ha x 4 t/ha (szacowany plon) x 600 zł/t (średnia cena) 
= szacowany przychód ze sprzedaży: 6 000 zł 
+ dopłata 740 zł x 2,5 ha = 1 850 zł → razem: 7 850 zł

Ad 3. Przychód z produkcji truskawki, zakładając: 
15 t/ha (szacowany plon), 3 zł/kg średnia cena, czyli:
7,5 t x 3 000 zł = szacowany przychód: 22 500 zł 
+ dopłaty (obszarowa i do owoców miękkich): 
740 zł x 0,5 ha + 1 000 x 0,5 ha → razem dopłata 870 zł
→ razem: 23 370 zł.

Łączna suma przychodów: 
11 640 + 296 + 19 940 + 7 850 + 23 370= 63 096 zł
Zakładając 20% rentowność przychodów: 

63 096 zł x 0,2 = 12 619,2 zł, czyli:
12 619 zł /12 miesięcy → •	 1 051,6 zł (miesięczny dochód 
na rodzinę).
1 051,6 zł /4 osoby → 262,9 zł miesięczny dochód na •	
1 osobę).

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

63 096 zł /4 = 15 774 euro /1 200 euro = 13,1 ESU
Poziom skrajnego ubóstwa dla osoby samotnej okre-

ślono na 524 zł/miesiąc; dla rodziny – 465 zł/miesiąc.
WNIOSEK: większość gospodarstw w wojewódz-

twie małopolskim (tych o pow. do 5 ha) kwalifi-
kuje się do pomocy społecznej !!!

Bez dodatkowych, alternatywnych źródeł docho-
dów, takie gospodarstwa nie mają najmniejszych szans 
na funkcjonowanie w kategoriach gospodarstwa rol-
nego. Te gospodarstwa, które chciałyby pozostać przy 
głównym źródle utrzymania, jakim jest produkcja, 
muszą rozważyć podjęcie dodatkowych działań.

I wariant:

A. Powiększenie gospodarstwa przez zakup ziemi. 
Obecna sytuacja na rynku ziemi – ceny ziemi rolnej, 
amortyzacja tego środka produkcji, możliwość uzy-
skania kredytu na zakup – bez wnikania w szczegó-
ły, szansa na pomyślną realizację jest znikoma.

B. Uzyskanie wsparcia finansowego z programów 
pomocowych, głównie na działania inwestycyjno-
modernizacyjne – np. w ramach PROW 2014-2020: 
Restrukturyzacja małych gospodarstw – możliwość 
uzyskania 60 000 zł, Premia na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej – do 100 000 zł.

C. Rozwój pokrewnych dziedzin, integralnie związa-
nych z funkcjonowaniem gospodarstwa, np.:

1. Agroturystyka – teoretycznie daje możliwości jako 
dodatkowe źródło dochodu, pod warunkiem speł-
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niania wysokich standardów pokoi oraz dodatko-
wych atrakcji, które znajdują się w gospodarstwie  
i okolicy. Szansa dla ok. 2% gospodarstw. 

2. Produkcja ekologiczna – daje również szansę na dy-
wersyfikację dochodów. Na dzień dzisiejszy gospo-
darstwa te funkcjonują dla dopłat unijnych, a nie dla 
produkcji.

3. Przetwórstwo i sprzedaż własnych wyrobów. Poten-
cjalnie, ten rodzaj dziłalności mógłby stanowić zna-
czące źródło dodatkowych dochodów. Warunkiem 
jest jednak stworzenie aktów prawnych sprzyjają-
cych takiej działalności. Na dzień dzisiejszy jest to 
tylko gdybanie.

II wariant:

Wielofunkcyjność – łączenie prowadzenia działalności 
rolniczej z wykonywaniem dodatkowej pracy najem-
nej, np. w pobliskim mieście (typowy obraz rolnika 
dwuzawodowego, funkcjonujący w okresie gospo-
darki socjalistycznej). Niestety, wariant ten daje nie-
wielkie możliwości, ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc pracy. Co nie wyklucza konieczności naby-
wania i posiadania dodatkowych kwalifikacji, które 
dawałyby alternatywę dla właścicieli gospodarstw na 
rynku pracy.

III wariant:

Całkowite przekwalifikowanie – sprzedaż gospodar-
stwa, pozostawienie jedynie działki przyzagrodowej 
do 0,5 ha, oraz stworzenie nowego warsztatu pracy  
w zakresie usług, przetwórstwa, handlu itp. Pewne 
możliwości w tym zakresie dają urzędy pracy – osoby 
posiadające do 2 ha ziemi mają szansę na uzyskanie 
bezzwrotnej pomocy w wysokości od 18 tys. do po-
nad 20 tys. zł, z możliwością przekazania tej kwoty 
na zakup urządzeń i maszyn, konsultację prawną itp.  
W ubiegłym roku, w powiecie dąbrowskim taką po-
moc (środki na podjęcie działalności gospodarczej) 
otrzymało 140 osób, w tym 47 kobiet. Wśród benefi-
cjentów, rolnicy stanowili jednak nieliczną grupę. 

IV wariant:

Emigracja zarobkowa. Analiza sytuacji w poszczegól-
nych wsiach powiatu tarnowskiego uwidacznia, że 
są miejscowości, w których co najmniej jedna osoba  
z każdego domu pracuje za granicą. Ich przyszłość za-
leży od procesów asymilacyjnych w kraju, do którego 
wyemigrowali oraz sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Pozytywne, sprzyjające drobnym rolnikom, rozwią-
zanie pojawiło się dzięki nowelizacji ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. od 1 stycznia 2015 r. rolnicy 
nie muszą się obawiać o dalszą możliwość opłacania 
składek w KRUS w razie podjęcia pracy na zlecenie 
czy podjęcia się funkcji członka rady nadzorczej. Nie 
wypadną z KRUS, jeśli zarobki z dodatkowej pracy nie 
przekroczą – w rozliczeniu miesięcznym – równowar-
tości połowy minimalnego wynagrodzenia. Noweliza-
cja wprowadziła także długo wyczekiwany mechanizm 
przywracania do rolniczej Kasy ubezpieczonego, który 
w przeszłości – nawet bardzo odległej – został z niej 
wyłączony z powodu nawet jednorazowego zawarcia 
odpłatnego, oskładkowanego w ZUS zlecenia.

Reasumując, liczba gospodarstw drobnych (ma-
łych) będzie systematycznie ubywać. Ze względu jed-
nak na ich liczbę, proces ten będzie powolny i likwi-
dacja będzie zależała m.in. od rynku pracy, sytuacji 
ekonomicznej kraju, podatków – w tym podatku ka-
tastralnego. Jego wprowadzenie byłoby katastrofą dla 
środowiska wiejskiego, ale przyspieszyłoby proces po-
większania towarowych gospodarstw.

Ryszard Czaicki
Henryk Dankowiakowski
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W lutym 2013 roku Ko-
misja Europejska podjęła 
decyzję o rozpoczęciu ne-
gocjacji umowy o Trans-
atlantyckim Partnerstwie 
Handlowo-Inwestycyjnym 

(TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship) pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki. 

W październiku 2014 r. został upubliczniony man-
dat negocjacyjny. Obecnie trwa 10 runda negocjacji,  
a ich zakończenie i ostateczne wejście w życie traktatu 
nastąpi zapewne za 3-4 lata. Główne priorytety TTIP 
to: konkurencyjność, innowacyjność i wzrost wy-
miany handlowej poprzez zniesienie barier celnych. 
W ciągu ostatnich kilku lat handel światowy wzrósł 
3-krotnie. Według prognoz, po zawarciu umowy ist-
nieją duże szanse rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw oraz korzystne rozwiązania dla innych 
działów gospodarki. Istnieje natomiast zagrożenie dla 
europejskiego rolnictwa. 

UE posiada obecnie 30% nadprodukcji żywności. 
Sektor rolny USA jest mocno skoncentrowany i wy-
sokowydajny – średnia powierzchnia gospodarstwa to 
prawie 400 ha, podczas gdy w UE to ok. 18 ha. Ponad-
to w USA ceny energii są prawie 2-krotnie niższe niż  
w Unii i nie obowiązuje tam zasada ostrożności tj.  
w produkcji mięsa wołowego i wieprzowego można 
stosować hormony, w produkcji drobiu – antybiotyki,  
w stosowaniu środków ochrony roślin obowiązuje da-
leko posunięta liberalizacja, oraz prowadzi się na sze-
roką skalę produkcję rolną z wykorzystaniem GMO. 

Amerykańskie rolnictwo chętnie wejdzie, ze swy-
mi tanimi, masowymi produktami rolnymi, na bo-
gaty europejski rynek niemal 800 mln mieszkańców.  

TTIP – Szansa czy zagrożenie dla europejskiego i polskiego rolnictwa

Dlatego UE musi skutecznie zabezpieczyć swój rynek 
produktów rolnych – szczególnie przed wprowadze-
niem do obrotu organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie lub mięsa skażonego hormonami i antybioty-
kami. W tym celu konieczna jest powszechnie stosowa-
na, skuteczna inspekcja mięsa, nie wolno tego sektora 
całkowicie zliberalizować. 

Nie wygramy z USA konkurencji wielkością i ce-
nami produkcji rolnej – ten wyścig możemy wygrać 
tylko jakością. Szansą dla europejskiego rolnictwa, 
które produkuje wg wysokich norm środowiskowych  
i weterynaryjnych, są przede wszystkim produkty mar-
kowe – regionalne, o chronionej nazwie pochodzenia, 
chronionym oznaczeniu geograficznym i gwarantowa-
nej tradycyjnej specjalności, przetworzonych o dużej 
wartości dodanej.

Sektor rolny UE to 40 mln miejsc pracy, 120 mld 
euro obrotu w produkcji żywności, a dodatnie saldo 
to 3,5 mld euro. Dlatego Unia Europejska potrzebuje 
globalnej polityki rolnej dla gospodarstw rodzinnych, 
aby utrzymać zrównoważony rozwój tego sektora. Ko-
nieczne jest wsparcie dla takich gospodarstw – należy 
chronić ziemię rolniczą przed rentierami, aby gospo-
darstwa rodzinne zachowały swoje miejsca pracy, a rol-
nicy mieli gdzie produkować wysokiej jakości żywność 
oraz rozwijać eksport, ponieważ rozwój rolnictwa UE  
i Polski zależy od eksportu.

Moim zdaniem nie można się bać, lecz trzeba wy-
korzystać szansę. Przy podpisywaniu umowy należy 
przewidzieć okresy przejściowe dla sektora rolnego, 
lecz to co najważniejsze – nie można dopuścić do „prze-
handlowania” sektora rolnego za ewentualne korzyści  
w innych branżach objętych negocjacjami.

Ryszard Czaicki, Prezes MIRFragment	polskeij	ekspozycji	na	EXPO	2015	w	Mediolanie

Na	Targach	EXPO	2015	w	Mediolanie,	29	czerwca	2015	r.
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Małopolska Giełda Agroturystyczna
Kraków,  2 5 -2 6  kwietn ia  20 1 5  r.

Wybory CHŁOPA ROKU 2015
Rac ł awice,  2 6  kwietn ia  20 1 5  r.
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Piknik Mleczny
Racławice, 26 kwietnia 2015 r.



19Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Piknik Wieprzowy
Zator, 19 lipca 2015 r.
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I  Posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR
Kraków,  10 l ipca  2015 r.

Małopolskie Święto Czosnku
Prandoc in ,  26  l ipca  2015 r.
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W tym roku wprowadzono wiele zmian we wnio-
sku o przyznanie płatności obszarowych. Na jednym 
formularzu rolnicy mogli wnioskować o przysługu-
jące im nowe, dodatkowe dopłaty do gospodarstwa, 
które zostały uruchomione w kampanii 2015.

Nowością są płatności za zazielenienie, które przy-
sługują zasadniczo wszystkim rolnikom wywiązują-
cym się z obowiązków związanych ze zmianowaniem 
upraw, zachowaniem trwałych użytków zielonych oraz 
utrzymaniem obszarów proekologicznych. Warto jed-
nak zwrócić uwagę, że aby je otrzymać rolnicy, którzy 
posiadają grunty orne o powierzchni ponad 10 ha mu-
szą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha 
– powinni zachować obszary proekologiczne. Gospo-
darstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatno-
ści za zazielenienie. Wysokość płatności z tego tytułu 
łącznie z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 
180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do grun-
tów, które były w ich posiadaniu 31 maja br.

Zmiany w zasadach płatności bezpośrednich w 2015 roku

Nowym rodzajem dopłat, wprowadzonym od 
2015 r., jest płatność dla młodych rolników. Mogą ją 
otrzymać osoby które nie przekroczyły 40 lat, które 
rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa 
rolnego i po raz pierwszy składają wniosek o przyzna-
nie płatności. Z tego tytułu rolnik może dodatkowo 
otrzymać 60 euro do hektara. Dopłata ta może być 
przyznawana maksymalnie przez 5 lat do powierzchni 
nie przekraczającej 50 ha.

Nowością jest również tzw. płatność dodatkowa. 
Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt 
o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 
40 euro/ha. 

W 2015 roku rolnicy otrzymają w ramach dopłat 
bezpośrednich tzw. płatności związane z produkcją. 
Przyznawane będą rolnikom, którzy hodują bydło, 
krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się pro-
dukcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobio-
we, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, 
pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płat-

Pomoc	ramach	nowego	systemu	wsparcia	bezpośred-
niego	jest	przyznawana	wyłącznie	tzw.	rolnikom	aktyw-
nym	zawodowo.	

Każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który  
w 2014 r. otrzymał łączną kwotę płatności bezpośred-
nich nie większą niż 5 tys. euro zostanie automatycznie	
uznany	za	rolnika	aktywnego	zawodowo i uczestnictwo 
w systemie wsparcia nie będzie się dla niego wiązało  
z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami. Szacuje się, że 
ok. 91% rolników uznanych zostanie automatycznie za ak-
tywnych zawodowo.

Celem tego rozwiązania jest lepsze ukierunkowanie 
wsparcia poprzez zapewnienie, że pomoc nie będzie tra-
fiała do podmiotów, których cel działalności jest tylko  
w marginalnym stopniu związany z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej.

W związku z powyższym zasadniczo nie przyznaje się 
płatności bezpośrednich podmiotom, które administrują 
portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami spor-
towymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kole-
jowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami,  
a jednocześnie kwota ich płatności przekracza 5 tys. euro.

Podmiot prowadzący tego rodzaju działalność może 
jednak otrzymać płatności bezpośrednie, nawet w przy-
padku gdy przekroczony został próg kwotowy w wysoko-
ści 5 tys. euro, jeżeli udokumentuje on, że:
1) roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co naj-

mniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności 
pozarolniczej,

2) działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego, 
tzn. łączne przychody z działalności rolniczej stanowią 
co najmniej 1/3 wszystkich przychodów, lub

3) główną działalność gospodarczą lub przedmiot działal-
ności stanowi wykonywanie działalności rolniczej.

ności zależy od rodzaju produkcji. Średnia płatność ob-
szarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może 
otrzymać ponad 500 euro/ha.

Od początku br. rolnicy otrzymywali z ARiMR 
częściowo wypełnione wnioski, na podstawie danych  
z wniosków składanych w 2014 r. Łącznie Agencja prze-
kazała wnioski, za pośrednictwem poczty, do 1,34 mln 
rolników. W sytuacji, gdy dokumenty nie dotarły do rol-
nika, powinien był zgłosić się do biura powiatowego lub 
oddziału regionalnego ARiMR, gdzie otrzymał formu-
larze wniosku wraz z załącznikami graficznymi. 

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych moż-
na było składać za pośrednictwem Internetu, pocz-
ty, a także osobiście w biurach powiatowych Agencji. 
ARiMR bardzo zachęcała do skorzystania możliwości 
złożenia wniosku za pomocą aplikacji e-Wniosek do-
stępnej na stronie internetowej. Ostatecznie z tej formy 
skorzystała niezbyt liczna grupa wnioskodawców. Wy-
gląda na to, że na obecnym etapie rolnicy nie są jeszcze 
„gotowi” do takich zmian.

W kampanii 2015 termin składania wniosków został 
wydłużony w porównaniu z latami ubiegłymi. Nasz kraj 
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postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej 
przez Komisję Europejską, która zgodziła się na wydłu-
żenie terminu o miesiąc – do 15 czerwca. Rolnicy, któ-
rzy nie zdążyli złożyć wniosków do 15 czerwca mogli 
je złożyć do 10 lipca, ale będą mieli z tego tytułu obni-
żone dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Jak podała ARiMR wnioski i uzupełnienia złożone po 
10 lipca nie będą rozpatrywane. Na realizację płatno-
ści obszarowych za 2015 r. przewidziano 3,5 mld euro.

Ze zmian wprowadzonych w zasadach wnioskowa-
nia o dopłaty szczególnie niezadowoleni są rolnicy, któ-
rzy w ubiegłych latach otrzymywali z Agencji praktycz-
nie wypełnione wnioski – wystarczyło złożyć podpis na 
wniosku oraz na załącznikach graficznych. W tym roku 
uzupełnienie wniosku okazało się bardzo skomplikowa-
ne i wymagało znacznie więcej uwagi oraz czasu. Mimo 
szczegółowej instrukcji i dotychczasowych doświad-
czeń, rolnicy woleli skorzystać z pomocy doradcy. 

Jednym z najważniejszych problemów, komplikują-
cych prawidłowe wypełnienie wniosku, okazał się brak 
informacji o całkowitej powierzchni działki ewiden-
cyjnej – zarówno na formularzu wniosku jak i w karcie 
informacyjnej – co sprawiło, że wielu rolników miało 
problemy z poprawną identyfikacją poszczególnych 
działek. Dodatkowe utrudnienie powstawało wtedy, gdy 
rolnik posiadał więcej działek, na których powierzchnia 
kwalifikowana do płatności (PEG) była podobna.

W trakcie tegorocznej kampanii wprowadzono rów-
nież zmiany dotyczące płatności do zwierząt utrzymy-
wanych w gospodarstwie. Początkowo obowiązywała 
zasada, że płatność będzie przysługiwała do cieląt (do 24 
m-ca) utrzymywanych w gospodarstwie do ukończenia 
przez nie 6 miesiąca życia. Pomimo tego, że przepisy 
te zostały zmienione na korzyść rolnika, wprowadziło 

to sporo zamieszania. Rolnicy, którzy złożyli wnioski  
w marcu czy w kwietniu, nie wnioskowali o płatno-
ści do cieląt, które miały pozostawać w gospodarstwie 
maksymalne 1-2 miesiące, i tym samym nie skorzystali 
z przysługującej im dopłaty. 

Drugą istotną zmianą przy dopłatach do bydła  
i krów było to, iż obowiązujący system wykluczył rol-
ników posiadających nawet 4 sztuki w gospodarstwie.  
W sytuacji gdy rolnik posiadał dwie sztuki bydła  
w wieku do 24 miesięcy i dwie krowy powyżej 24 mie-
sięcy, nie mógł uzyskać dodatkowej płatności, gdyż nie 
posiadał wymaganych 3 sztuk w żadnej grupie wieko-
wej. Należałoby zmienić ten zapis na korzyść rolnika, 
wprowadzając dopłatę łącznie do bydła (do cieląt i do 
krów) na jednym załączniku, lub dopłatę od jednej 
sztuki w gospodarstwie. W 2015 roku dopłata do bydła 
i do krów wynosi ok. 69 euro do sztuki.

Sporym utrudnieniem dla rolników okazał się brak 
możliwości wprowadzenia zmian we wcześniej złożo-
nym wniosku. W sytuacji, gdy rolnik chciał dopisać 
dodatkowe sztuki bydła kwalifikujące się do płatności 
nie mógł złożyć korekty do złożonego wniosku tylko 
musiał go wycofać i wypełnić nowy wniosek, wraz  
z nowymi załącznikami graficznymi. Zdaniem rolni-
ków taka procedura znacznie wydłuży proces przygo-
towania dokumentacji w ARiMR a w rezultacie opóźni 
wypłatę środków. 

W gospodarstwach powyżej 10 ha rolnicy otrzymy-
wali osobny załącznik graficzny na każdą działkę ewi-
dencyjną. Oznacza to, że w przypadkach gdy deklaro-
wana działka rolna składa się z kilku, a nawet kilkuna-
stu, działek ewidencyjnych o niewielkiej powierzchni, 
ta sama uprawa musi być zaznaczona na każdej mapie. 
Rozwiązanie z wcześniejszych lat, gdy tego typu dział-

Źródło: Instrukcja wypełniania spersonalizowanego wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2015.

Stawki	płatności	bezpośrednich	będą	określane	corocznie	jako	iloraz	koperty	finansowej	dla	danego	rodzaju	płatności	
i	powierzchni	zatwierdzonych	obszarów,	albo	liczby	zatwierdzonych	zwierząt.
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Scalanie gruntów rolnych

ka rolna mieściła się na jednym załączniku graficznym, 
było znacznie praktyczniejsze i oszczędniejsze. 

Bardzo czasochłonne okazało się wypełnianie 
wniosków o dopłaty do gruntów rolnych o powierzchni 
powyżej 15 ha. Na takie gospodarstwa został nałożo-
ny obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych 
(obszary EFA). Wykonanie odpowiednich obliczeń  
i oznaczenie graficzne obszarów EFA wydłużało czas 
uzupełniania wniosku nawet do kilku godzin. 

Wcześniejsze zapewnienia wskazywały, że nowe 
wnioski i sposób ich wypełnienia będą proste i przej-
rzyste, tymczasem zarówno w opinii rolników jak  
i doradców – w porównaniu do lat ubiegłych – cała 
procedura została skomplikowana.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie

* * * * * * * * * *

W 2008 r. do niewielkiej miejscowości położonej 
w powiecie tarnowskim trafili ludzie, którzy chcieli 
przenieść na nasz grunt doświadczenia odnośnie sca-
lania gruntów, prowadzone na granicy landów wcho-
dzących wcześniej w skład RFN oraz NRD. 

Przedstawicielem strony niemieckiej był mgr inż. 
Heiko Ender, Kierownik grupy projektowej w Urzędzie 
ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urządzeń Rolnych 
w Meiningen. Ze strony polskiej projektem zaintere-
sował się dr inż. Jacek M. Pijanowski – ówczesny pra-
cownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Został on, z ramienia strony polskiej, koordynatorem 
nowo tworzonego projektu. 

Początkowe plany realizacji projektu związane były 
z miejscowością Łęg Tarnowski lecz realizacja tego 
pomysłu napotkała opór mieszkańców. W związku 
z powyższym, decyzją burmistrza gminy Stanisława 
Kusiora, realizacja programu zaproponowana zosta-
ła czterem miejscowościom położonym w północnej 
części gminy tj. sołectwom Nieciecza, Czyżów i Pod-
lesie Dębowe, oraz części terenów wiejskich miasta 
Żabno. Dzięki działającym na tym terenie sołtysom, 
w osobach Tadeusza Wójcika (Nieciecza), Andrzeja 
Florka (Czyżów), Lucyny Kiełbasa (Podlesie Dębowe) 
oraz Zygmunta Romańskiego (Żabno), zebrane zostały 
podpisy mieszkańców wyrażających zgodę na przepro-
wadzenie scalania. Oczywiście nie była to praca łatwa. 
Nie wszyscy mieszkańcy wymienionych miejscowości 
od razu ochoczo zgadzali się na odstąpienie „ojcowi-
zny” i przyjęcie w zamian nowych gruntów. Potrzeb-
na była również interwencja partnera niemieckiego, 
który przedstawiając projekt komasacji na zebraniach 
wiejskich do znudzenia przekonywał ludzi, że prze-
prowadzenie scalania nie ma na celu pozbawienie ich 
majątku lecz podniesienie jego wartości, oraz poprawę 
istniejącej infrastruktury drogowo melioracyjnej. In-
nym punktem zakładanego działania była rewitaliza-
cja wsi, objętych działaniami projektowymi, poprzez 
chociażby przebudowę istniejącej sieci dróg, urządzeń 

melioracji, budowę ścieżek rowerowych oraz odnowie-
nie cennych zabytków budownictwa wiejskiego i prze-
kształcenie ich w miejsca ekspozycji dawnych sztuk 
rzemieślniczych. Praca nad zmianą mentalności ludzi 
i przekonaniem ich do zasadności podjętych działań 
trwała ok. 6 miesięcy. Okres ten nie wystarczył jednak 
aby przekonać wszystkich niezdecydowanych, z uwagi 
na co ostateczne mieszkańcy Żabna nie wyrazili zgody 
na komasację, ale na szczęście udało się przekonać, wy-
maganą przepisami, większość mieszkańców pozosta-
łych miejscowości.

Kolejnym krokiem było opracowanie i złożenie do 
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 
wniosku o dofinansowanie realizacji programu nazwa-
nego „Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dla przygotowania postępowania urządzeniowo-
rolnego wraz z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych 
na terenie rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
oraz przedsięwzięć z zakresu rozwoju i odnowy wsi dla 
sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno)”. 
Projekt ten uzyskał dofinansowanie i obecnie jest re-
alizowany. Pierwsze efekty już widać. Modernizowane 
są drogi, urządzenia melioracyjne, tworzone ścieżki ro-
werowe… Na ostateczne efekty przyjdzie mieszkańcom 
jeszcze poczekać lecz wszyscy zainteresowani mają na-
dzieję, że przerosną ich początkowe oczekiwania.
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Szkody łowieckie – nieustający problem

Obserwując historię tego projektu, i pamiętając 
inne, nie zawsze pozytywne doświadczenia związane 
z komasacją gruntów na naszym terenie, nasuwa się 
oczywiste pytanie: dlaczego mieszkańcy terenów wiej-
skich naszego województwa niezbyt entuzjastycznie 
podchodzą do pomysłów mających przecież na celu 
poprawę nie tylko ogólnie rozumianej infrastruktury  
i rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ale również, a może 
przede wszystkim, zwiększenie możliwości rozwoju ich 
gospodarstw oraz obniżenie bezpośrednich kosztów 
prowadzonej przez nich produkcji rolnej? I dlaczego to, 
co nie udało się w jednej części gminy, realizowane jest 
z powodzeniem w drugim jej końcu? Odpowiedzi na 
te pytania jak zwykle nie są proste. Strach przed zmia-
nami, przywiązanie do „ojcowizny”, duże rozdrobnie-
nie gospodarstw skutkujące koniecznością zjednania 
do idei komasacji relatywnie dużej liczby posiadaczy 
gruntów… Argumentów przeciw jest wiele – prawie 
tak wiele, jak ludzi którzy muszą wyrazić swoją aproba-
tę dla zainicjowanych działań. Dlaczego więc niekiedy 
się udaje? Analizując opisywaną komasację należy bez-
względnie podkreślić, iż nie byłaby ona możliwa bez 

uporu i ciężkiej pracy kilku ludzi – liderów wiejskich, 
którzy poświęcili swój czas na zorganizowanie wokół 
siebie grupy chętnych i przekonanie tych, którzy na po-
czątku entuzjastami takiego działania nie byli. 

W przypadku Żabna nie sposób przecenić między 
innymi starań gospodarujących na tym terenie dużych 
rolników, którym szczególnie zależało na uporządko-
waniu swojego warsztatu pracy, nazywanego rolni-
czą przestrzenią produkcyjną, oraz wymienionych na 
początku artykułu sołtysów miejscowości biorących 
udział w komasacji. Tylko oni wiedzą jak wiele spotkań, 
formalnych i nieformalnych, oraz rozmów niekiedy 
prowadzonych w szerokim gronie, a niekiedy zwykłych 
rozmów pomiędzy sąsiadami, wymagało zgromadze-
nie niezbędnych zgód mieszkańców. W staraniach tych 
wspierani byli oni również przez przedstawicieli Urzę-
du Miasta i Gminy Żabno. To dzięki tym wszystkim 
osobom możemy mieć nadzieję na końcowy sukces tej, 
jakże cennej w naszym regionie, inicjatywy.

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

* * * * * * * * * *

Nie ma sezonu w którym rolnicy nie ponosili by 
szkód związanych z żerowaniem dzikiej zwierzyny. 
Problem narastający od wielu lat osiągnął w chwili 
obecnej wręcz katastrofalne rozmiary. Każdego tygo-
dnia do biura Małopolskiej Izby Rolniczej docierają 
wiadomości o nowych szkodach jakie dotknęły ma-
łopolskich rolników. 

Jako samorząd rolniczy od dłuższego już czasu po-
stulujemy wprowadzenie zmian legislacyjnych mających 
na celu ulżenie doli rolników poprzez objęcie ich praw 
większą ochroną ze strony właściciela dziko żyjącej zwie-
rzyny. Niestety jak do tej pory działania nasze pozostają 
bez pozytywnego efektu. Prowadzone były wprawdzie 
ostatnio prace nad zmianą obowiązującej ustawy ale już 
po wstępnej analizie projektu zmian jasno widać, że są 
one co kosmetyczne i nie rozwiążą problemu.

Z uwagi na ragę problemu przedstawiciele Małopol-
skiej Izby Rolniczej często zapraszani są na spotkania 
organizowane w gminach lub sołectwach, których te-
matem przewodnim jest sprawa szkód łowieckich. Ko-
lejne spotkanie, zorganizowane z inicjatywy pani Zofii 
Solak – sołtysa wsi Strzelce Wielkie (gmina Szczuro-
wa), odbyło się w dniu 30 kwietnia br. W spotkaniu 
udział wzięli: przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ 
w Tarnowie Łowczy Okręgowy pan Krzysztof Łazow-
ski oraz przedstawiciele Biura Małopolskiej Izby Rol-
niczej w osobach pani Barbary Czapli oraz pana Mar-

cina Słowika. Uczestnikami spotkania byli również 
rolnicy z terenu sołectwa Strzelce Wielkie. Głównym 
problemem przedstawianym przez zgromadzonych 
rolników był brak komunikacji z kołem łowieckim 
mającym część swojego obwodu łowieckiego na tere-
nie sołectwa. Rolnicy podkreślali, iż pomimo wielo-
krotnych starań nie są w stanie uzgodnić z myśliwymi 
sposobów działania mających na celu zabezpieczenie 
upraw rolnych przed szkodami. Apelowali również do 
Łowczego Okręgowego o przeprowadzenie kontroli 
prawidłowości postępowania przedstawicieli koła przy 
szacowaniu szkód. Jak w wielu innych przypadkach 
tak również podczas tego spotkania wracał problem 
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braku reakcji koła na zgłaszane przez rolników szkody. 
Zgodnie z wypowiedziami zgromadzonych wielokrot-
nie stają oni przed problemem, iż przedstawiciele koła 
uchylają się przed obowiązkiem szacowania szkód, nie 
dotrzymują terminów umówionych spotkań, nie in-
formują rolników o swoich wizytach na terenie uszko-
dzonych upraw czy też proponują rolnikowi zaniżone 
odszkodowanie powołując się na zły stan agrotech-
niczny upraw lub zaniżając szacowne plony. W od-
powiedzi Łowczy Okręgowy przedstawił zebranym 
działalność Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie 
oraz jego uprawnienia w stosunku do kół łowieckich 
mających obwody łowieckie na terenie okręgu tarnow-
skiego. Zaprezentował również rolnikom prawidłowy 
sposób postępowania przy zgłaszaniu skód oraz zasa-
dy jakie powinny być stosowane przez myśliwych przy 
szacowaniu szkód łowieckich. Zobowiązał się również 
do reagowania na każde doniesienie o nieprawidłowo-
ściach związanych z gospodarską łowiecką i działalno-
ścią myśliwych z okręgu tarnowskiego. Uzupełniając 
informacje zawarte w wypowiedzi Łowczego przed-
stawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej omówili 2 pro-
jekty zmian w ustawie prawo łowieckie procedowane  
w chwili obecnej w komisjach sejmowych. Zakłada-
ją one szereg zmian mających teoretycznie zwiększyć 
ochronę interesów rolników poprzez rozwiązania 
prawne dające im m.in. możliwość wnoszenia uwag do 
planowanego przez marszałków województw podziału 
terytorium na obwody łowieckie poprzez wyłączanie  
z tego podziału terenów których właściciele nie zgodzą 
się na oddanie ich w dzierżawę kołom łowieckim. Nie-
stety ewentualne wyłączenie części gruntów z obwodu 
spowoduje automatycznie brak możliwości ubiegania 
się jego właściciela o odszkodowanie za ewentualne 

straty jakie spowoduje na jego terenie zwierzyna dziko 
żyjąca. Innym problemem jest również brak jasnej de-
finicji obligującej samorząd województwa do uwzględ-
nienia złożonych protestów. Może się więc zdarzyć, że 
pomimo sprzeciwu właściciela gruntów jego nieru-
chomość i tak zostanie włączona w granice obwodu 
łowieckiego. Kolejnym z dyskusyjnych pomysłów jest 
zapis umożliwiający złożenie sprzeciwu mieszkańców 
odnośnie terminu organizacji polowania zbiorowego. 
Szczególnie na terenie województw o dużym rozdrob-
nieniu agrarnym może się okazać, iż ze względów pro-
ceduralnych, związanych ze zgłaszanymi przez miesz-
kańców sprzeciwami, nie będzie możliwości organiza-
cji tej formy polowania.

Zastrzeżeń do projektów jest oczywiście o wiele wię-
cej. Szczególnie widoczna jest niechęć ustawodawcy do 
odgórnego uregulowania problemu szkód łowieckich. 
Jak bowiem można inaczej oceniać fakt, iż pomimo 
postulatu wszystkich praktycznie liczących się organi-
zacji rolniczych komisja pracująca nad zmianą ustawy 
w błyskawicznym tempie odrzuciła możliwość wpro-
wadzenia do niej sugerowanych poprawek mających na 
celu zabezpieczenie interesów rolników i to pod argu-
mentem, iż nie można oczekiwać od budżetu państwa 
poniesienia wydatków związanych z likwidacją szkód 
łowieckich. Nasuwa się więc pytanie kto, jak nie usta-
wowy właściciel powinien takie koszty ponosić? I dla-
czego próbuje się ciągle przerzucać koszty uprawiania 
elitarnego hobby grupy ludzi na osoby postronne? Są to 
oczywiście pytania, dla rządzących niewygodne, lecz 
jako samorząd rolniczy mający za zadnie obronę rolni-
ków będziemy je ponawiać, miejmy nadzieję do uzyska-
nia satysfakcjonujących wszystkich odpowiedzi.

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi
* * * * * * * * * *

W 2014 roku Małopolska Izba Rolnicza złoży-
ła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
o przyznanie dotacji na realizacje zadania pn.: „Wap-
nowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi  
w latach 2009-2013 w wybranych miejscowościach 
powiatów: krakowskiego, proszowickiego i miechow-
skiego, w województwie małopolskim”. Głównym 
celem realizacji powyższego zadania jest sanitacja 
zdegradowanych gleb.

Gmina
Liczba rolników 

korzystających z dotacji
Masa przyznanego 

nawozu [t]

Czernichów 7 1 018
Igołomia-Wawrzeńczyce 45 978
Koniusza 19 233
Proszowice 14 333
Miechów 6 139
Gołcza 8 172
Charsznica 8 99
Kozłów 6 76
Racławice 6 282

RAZEM 119 3 330

Po uzyskaniu decyzji Funduszu o przyznaniu dotacji 
wykonaliśmy szereg działań koniecznych do realizacji 
zadania. Dzięki pomocy pracowników urzędów gmin 
zgromadzono i zweryfikowano niezbędne dokumenty 
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Małopolska	 Izba	Rolnicza	 składa	 serdeczne	podzię-
kowania	 pracownikom	 urzędów	 gmin,	 za	 zaangażo-
wanie	 i	 pomoc	 w	 zebraniu	 niezbędnej	 dokumentacji	 	
i	przygotowaniu	wykazów	rolników	kwalifikujących	się	
do	uzyskania	dotacji	na	zakup	wapna.	Wykonana	przez	
nich	praca	w	znacznym	stopniu	przyczyniła	się	do	reali-
zacji	zadania.

* * * * * * * * * *

Moja trzoda u sąsiada – sprzedaż bezpośrednia w Austrii

Dostrzegając problemy związane ze sprzedażą 
bezpośrednią Małopolski, Urząd Marszałkowski WM 
zorganizował wyjazd studyjny do Austrii, który miał 
miejsce w dniach 25-29 maja 2015 r. Dla wielu uczest-
ników wyjazdu był to inny świat. Sprzyjająca atmos-
fera dla rolnictwa, prostota przepisów, ograniczona 
biurokracja, a przede wszystkim zrozumienie istoty 
sprzedaży bezpośredniej, która ma dywersyfikować 
dochody rolnika, a konsumentom dawać żywność 
wysokiej jakości.

Żyjemy w jednej Unii Europejskiej, gdzie wszyst-
kich obowiązują te same regulacje prawne. Jak to 
możliwe, że w każdym gospodarstwie austriackiego 
rolnika można sprzedawać przetworzone produkty 
i produkty niepochodzące z gospodarstwa (ok. 25% 
asortymentu), można produkować 7 litrów alkoholu 
na jednego członka rodziny, wytwarzać nalewki, piec 
chleb, robić dżemy i powidła bez konieczności zgła-
szania tej działalności, bez ciągów technologicznych, 
pod jednym tylko warunkiem, że wartość tej sprzeda-
ży nie przekroczy 33 tys. euro w ciągu roku. Możemy 
jedynie pozazdrościć takich rozwiązań. Warto by było, 
aby z uwarunkowaniami dotyczącymi sprzedaży bez-
pośredniej zapoznali się ci, którzy o tej sprzedaży de-
cydują. Na wniosek Izby i Pani Poseł Doroty Niedzieli, 
Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opracowanie 
pt. „Rozwiązania prawne i systemy sprzedaży bezpo-
średniej produktów rolnych funkcjonujące w krajach 
Unii Europejskiej”. Pytaniem retorycznym jest, czy  
z tą analizą zapoznali się posłowie? 

Zasady sprzedaży bezpośredniej w Austrii są po-
dobne do głównych założeń przepisów obowiązują-
cych w Polsce, ze znacznymi jednak odstępstwami.  

I tak, polski rolnik może sprzedawać wyłącznie własne 
płody rolne i wytworzone z nich przetwory, podczas 
gdy w Austrii gospodarz prowadzący punkt sprzedaży 
może sprzedawać również asortyment pochodzący od 
innych producentów. W Polsce sprzedaż bezpośred-
nia jest ograniczona terytorialnie – rolnik-producent, 
może sprzedawać na terenie województwa, w którym 
prowadzi swoją działalność, oraz w sąsiednich woje-
wództwach i powiatach. Tymczasem w Austrii nie ma 
takich ograniczeń i sprzedaż może być prowadzona na 
terenie całego kraju. Istnieją też znaczne różnice do-
tyczące opodatkowania: w Austrii przychód w wyso-
kości do 33 tys. euro nie jest opodatkowany, podczas 
gdy w Polsce – od 1 stycznia 2016 r. roczny dochód  
z realizowanej sprzedaży bezpośredniej w kwocie do 
150 tys. euro będzie obarczony podatkiem ryczałto-
wym w wysokości 2% przychodów. Największe jednak 
różnice dotyczą obostrzeń sanitarnych, dokumentacyj-
nych i kontrolnych ze strony państwa. 

(protokoły popowodziowe i aktualne badania gleby), 
co pozwoliło na sporządzenie wykazu rolników speł-
niających założenia projektu. 

W pierwszych miesiącach br. przeprowadziliśmy 
procedurę przetargową na dostawę nawozu wapniowe-
go, oraz podpisaliśmy umowy – z dostawcą i z rolnika-
mi. Obecnie – począwszy od czerwca – wapno dostar-
czane jest do rolników, a dostawy będą realizowane do 
końca sierpnia br. 

Dostawę dotowanego wapna realizujemy na tere-
nie 9 gmin, w trzech powiatach. Zaledwie 119 rolni-
ków zdecydowało się na skorzystanie z dotacji. Łącznie 
otrzymają oni ponad 3 tys. ton wapna tlenkowego o za-
wartości min. 70% CaO. Pomoc pokrywa 30% kosztów 
zakupu i dostawy przyznanej ilości nawozu.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
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Podstawowym obowiązkiem rolnika, który chce roz-
począć sprzedaż bezpośrednią jest odbycie kursu z za-
kresu obecności alergenów oraz HACCP organizowane 
przez izbę. Z HACCP-em spotkaliśmy się w gospodar-
stwie produkującym jogurty oraz w gospodarstwie 
przetwarzającym mięso. 

Z przerobem „własnej trzody” w gospodarstwie są-
siada spotkaliśmy się w jednym przypadku. Na taki 
precedens gospodarz uzyskał zgodę władz. 

Gospodarstwa realizują sprzedaż bezpośrednią róż-
nymi kanałami dystrybucji, przede wszystkim sprze-
dają w sklepach działających przy gospodarstwach oraz 
w punktach sprzedaży zbiorowej (system znany nam 
już z rozwiązań stosowanych we Francji), dostarczają 
towar do restauracji, prowadzą sprzedaż wysyłkową 
(np. przygotowanie i wysyłka paczek z okazji świąt).  
W punkcie sprzedaży zbiorowej rolnik prowadzi 
sprzedaż samodzielnie lub tworzy się podmiot gospo-
darczy, płacący w imieniu rolników podatek dochodo-
wy i funkcjonujący jak zwykły podmiot gospodarczy.

Sprzyjająca atmosfera dla sprzedaży bezpośredniej 
w Austrii jest świadomą polityką państwa, która powo-
duje, że sprzedaż ta intensywnie się rozwija. Znaczącą 
rolą w procesie rozwoju sprzedaży bezpośredniej ma 

tamtejsza izba rolnicza, która w swoim działaniu peł-
ni funkcje: samorządowe, doradcze oraz agencji płat-
niczej. Izba obowiązkowo szkoli, tworzy znaki jako-
ściowe i jest głównym animatorem zmian prawa, które 
ułatwiałyby proces sprzedaży bezpośredniej, a zarazem 
tworzy odpowiednie strategie marketingowe.

Możemy zadawać niezliczoną liczbę pytań na zasa-
dzie: Dlaczego oni mogą, a my nie? Dlaczego w Austrii 
nie widzieliśmy zachwaszczonych użytków rolnych? 
Dlaczego każdy kawałek roli jest pieczołowicie uprawia-
ny, uprawiany z szacunkiem na dziś i dla przyszłości? 
Dlaczego na targowiskach sprzedaje się bez obawy chleb, 
wędliny, alkohole, soki, itd.? Te wszystkie pytania są re-
toryczne. Znamy doskonale na nie odpowiedź. Chcieć, 
to znaczy móc i chciałoby się, by Ci, którzy mogą, chcieli. 

W województwie małopolskim 80% gospodarstw to 
gospodarstwa drobnotowarowe, do 5 ha, i o produkcyj-
ności poniżej 8 ESU. Większość z nich kwalifikuje się 
do zasiłków socjalnych. Jak w tych okolicznościach nie 
chcieć stworzyć warunków do uzyskania dodatkowych 
dochodów ze sprzedaży bezpośredniej? Oczywiście nie 
wszyscy z takich możliwości skorzystają, ale dla tych, 
którzy chcą, taka szansa powinna istnieć.

Charakterystyka odwiedzanych gospodarstw

Gospodarstwo I: Morawy (Czechy)
Prywatna winnica o pow. 90 ha. Przerabia wino-

grona tylko z 30 ha, produkując 220 tys. butelek wina. 
Pozostałe winogrona sprzedaje innym producentom. 
Plon winogron przy produkcji wina wysokiej jakości to 
4 tys. kg/ha, słabszej jakości – 8 tys. kg/ha. Firma płaci 
podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Prywatni 
właściciele winnic w Czechach mogą produkować do 
10 tys. l wina na rok, nie podlegając opodatkowaniu. 
Płacąc tylko jedną koronę od jednej butelki wina na 
rzecz Związku Winiarzy.

Gospodarstwo II
Powierzchnia 50 ha (w tym 10 ha łąk), 60 krów, 40 buka-
tów. Produkcja mleka od krowy 8 tys. l/rok. Od 1995 r. 
prowadzi przetwórstwo mleka: jogurty smakowe i natu-
ralne, sery twarogowe. Przetwarza ok. 180 tys. l mleka, 
pozostałą ilość sprzedaje do spółdzielni. W przetwór-
stwie obowiązuje HACCP. Sprzedaż do szkół, szpitali, 
częściowo na zasadzie wygranych przetargów. Dofinan-
sowanie do zakupionych urządzeń z UE do 30%. Ostat-
nio zakupiony został robot udojowy za kwotę 125 tys. 
euro. Współwłaścicielem gospodarstwa jest Polka z Ma-
łopolski, która wyszła za mąż za syna właściciela.

Gospodarstwo III
Powierzchnia 50 ha, w tym 10 ha łąk, 40 ha lasu. 

W gospodarstwie produkuje tylko bydło opasowe. 
Przerabiana jest trzoda tuczona u sąsiada. Krzyżów-
ka świni tzw. rasy wulkanicznej miejscowej x pietra-
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in x duroc, (waga ubojowa 140 kg). Cena, jaką płaci 
sąsiadowi to 2,6 euro/kg. Ubój zwierząt w zakładzie 
ubojowym. Przerób tylko półtusz. Produkcja kiełbas, 
boczku o wysokiej jakości. Cena wędlin to 18-34 euro/
kg. W przerobie wędlin obowiązuje HACCP. Wysokiej 
jakości sprzęt, w tym kolumna rektyfikacyjna, która 
produkuje ok. 160 l alkoholu na rok. Od 1 litra alkoho-
lu płaci 6,7 euro podatku. Cena kolumny 25 tys. euro. 
Cena wyposażenia 250 tys. euro, dofinansowanie z UE 
do budynku 30 tys. euro W gospodarstwie funkcjonu-
je sklep o bogatym asortymencie, prowadzony przez 
żonę. Mąż pracuje także poza gospodarstwem (kon-
trola jakości mleka).

Gospodarstwo IV
Gospodarstwo pszczelarskie, 70 rodzin. Podczas 

ostatniej zimy „spadło” 30 rodzin. Średnia produkcja 
z jednego pnia to 30 kg/rok. Cena za 1 kg miodu 8,5 – 
9,5 euro. Gospodarstwo prowadzi dodatkowo sklep ze 
sprzętem pszczelarskim. Właściciel zwraca uwagę na 
niezdrową konkurencję - sprzedaż miodów chińskich, 
głównie w dużych sieciach handlowych.

Gospodarstwo V
Powierzchnia 11 ha, w tym 1 ha łąk, 1 ha lasu. Pro-

wadzone przez młode małżeństwo. Mąż pracuje poza 
gospodarstwem. Właściciele zrezygnowali z dotych-
czas prowadzonej produkcji trzody chlewnej na rzecz 
wypieku chleba na zakwasie według tradycyjnych me-
tod. Produkcja tygodniowa pieczywa: 80 kg. Sprzedaż 
prowadzona jest w sklepie przy gospodarstwie. Całość 
pomieszczeń, w których odbywa się produkcja, sprze-
daż i ewentualna konsumpcja znajduje się w zmoderni-
zowanej chlewni. 

Gospodarstwo VI
Powierzchnia 40 ha, nowa obora na 60 krów. Koszt 

budowy obory 900 tys. euro. Uprawa żyta, rzepaku, soi 
i lucerny. Średnia produkcja mleka od jednej krowy 8 – 
9 tys. l/rok. Cena mleka: 0,30 euro/litr. Gospodarstwo 
posiada robota ubojowego. Mleko w całości sprzedawa-
ne jest do spółdzielni. Rolnik jest bardzo zadowolony 

z likwidacji kwot mlecznych. Do tej pory płacił karę 
za mleko wyprodukowane powyżej przyznanej kwoty 
200 tys. l. Gospodarstwo prowadzi działalność arty-
styczną w zakresie zdobnictwa szkła. Żona właściciela, 
po studiach artystycznych, maluje szkło, które sprzeda-
wane jest w sklepiku przy gospodarstwie razem z inny-
mi produktami, nie wytwarzanymi w gospodarstwie tj.: 
miody, alkohol, słodycze. Średnio w roku do gospodar-
stwa przyjeżdża ok. 25 autobusów gości.

Gospodarstwo VII
Powierzchnia 27 ha, w tym 6 ha sadu gruszkowego. 

Obsada drzew (stare odmiany) – 300 drzew/ha. Pro-
dukcja mostu (napój podobny do cydru, produkowany  
z jabłek i gruszek w południowych Niemczech i Austrii). 
Produkcja w ciągu roku to ok. 50 tys. litrów. W gospo-
darstwie jest sklep i restauracja. Właściciel gospodar-
stwa, razem z 20 okolicznymi rolnikami, nazywanymi 
baronami, utworzył grupę, która wspólne ustala zasady 
marketingu, sprzedaży, dystrybucji i promocji. Swoje 
produkty: most i cydr, sprzedają we własnym sklepie,  
a także w innych sklepach i lokalach gastronomicznych. 

Podatki w Austrii: 
podatek ryczałtowy w rolnictwie •	 – do 60 ha i 2 mln 
euro przychodów.
przychody ze sprzedaży bezpośredniej do 33 tys. euro •	
na rok w gospodarstwie – nieopodatkowane. 

* * *

Organizatorem wyjazdu był Urząd Marszałkowski 
w Krakowie. Rekrutację uczestników przeprowadziła 
MIR i MODR w Karniowicach. Uczestnikami byli rol-
nicy realizujący sprzedaż bezpośrednią, w tym m.in. 
sprzedający na „Targu Pietruszkowym” w Krakowie.  
W wyjeździe uczestniczył również Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Stanisław Sorys. 

Informacje o gospodarstwach oraz o uwarunkowa-
niach sprzedaży bezpośredniej pochodziły od właścicieli 
gospodarstw i pracowników Izby Rolniczej w Grazu. Nie-
których informacji nie byliśmy w stanie zweryfikować.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
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Wydarzenia – promocja turystyki wiejskiej

Jest już tradycją, że na wiosnę, w obiektach Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie odbywają się Ma-
łopolska Giełda Agroturystyczna i Targi Ogrodnicze. 
W dniach 25-26 kwietnia 2015r. odbyła się XVIII 
Małopolska Giełda Agroturystyczna zorganizowana 
wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy, Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską 
Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, 
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne oraz Sto-
warzyszenie „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”.

Witając zebranych JM Rektor UR prof. dr. hab. Wło-
dzimierz Sady podkreślił, że Giełda wkroczyła w peł-
noletniość, gdyż to już po raz 18. spotykaliśmy się, aby 
przekonać siebie i innych, iż Małopolska jest wyjątko-
wym regionem Polski. To właśnie tutaj, jak zaznaczył, 
przeplata się wspaniała lokalna tradycja z nowoczesno-
ścią. Podkreślił ponadto, że dzięki talentom organiza-
cyjnym i biznesowym udało się przekuć w największy 
atut, to, co przez lata postrzegane było, jako bariera  
w rozwoju, czyli ukształtowanie ternu i rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych. Dodał również, iż rozwój agro-
turystyki, powstawanie spółdzielni producenckich, 
działalność kół gospodyń wiejskich, lokalnych grup 
działania, przekładają się na zmianę obrazu małopol-
skiej wsi, czyniąc z niej bardzo przyjazne miejsce nie 
tylko do spędzania czasu wolnego, ale także do życia. 
Zwracając się do wystawców, życzył im miłego pobytu 
w murach Uniwersytetu Rolniczego i udanego sezonu 
turystycznego. 

W okolicznościowym wystąpieniu, Wojciech Kozak 
– wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dzięku-
jąc organizatorom spotkania zaznaczył, że Małopolska 
Giełda Agroturystyczna jest bardzo ważną i cenną ini-
cjatywą, służącą rozwojowi oferty turystycznej w Polsce.
Nawiązując do słów JM Rektora życzył wystawcom 
udanego sezonu turystycznego.

XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna

Małopolska Izba Rolnicza od lat uczestniczy zarów-
no w organizacji Giełdy, jak również w przygotowaniu 
stoiska promocyjnego. W pierwszym dniu Giełdy na 
naszym stoisku swoją ofertę prezentowały gospodar-
stwa agroturystyczne z powiatu nowosądeckiego (pani 
Antonina Nosal), i z limanowskiego (pani Irena Szew-
czyk). Odwiedzający Giełdę mogli tu skosztować wielu 
smakołyków takich jak: suska sechlońska, domowe cia-
sta (serniki, jabłeczniki, kołacze) oraz wspaniały wiejski 
chleb ze smalcem. Z kolei w drugim dniu Giełdy gospo-
dynie z terenu Podhala – pani Janina Zborowska i pani 
Krystyna Lasak – przygotowały przysmaki takie jak: 
zupa zoproska, moskole z masłem i ser biały z brusznicą.  
Jak zwykle na stoisku MIR można było również zasię-
gnąć informacji dotyczących przygotowania gospo-
darstwa do przyjmowania turystów.

MGA na dobre wpisała się już do kalendarza ma-
łopolskich imprez promujących agroturystykę na tere-
nie południowej Polski i z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością wśród mieszkańców Krakowa. 
W tym roku odwiedzający Giełdę mogli zapoznać się 
zarówno z atrakcyjną ofertą aktywnego i atrakcyjnego 
wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na 
terenie Małopolski, jak również z propozycjami przy-
gotowanymi przez stowarzyszenia agroturystyczne, 
lokalne grupy działania i samorządy lokalne z terenu 
województw: dolnośląskiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Ponadto organizatorzy przygotowali liczne 
atrakcje dla zwiedzających m.in. wystawy rękodzieła 
ludowego i rzemiosła artystycznego, degustację na-
pojów regionalnych i potraw przyrządzanych według 
tradycyjnych receptur. Giełdę dodatkowo urozmaici-
ły występy małopolskich zespołów folklorystycznych.  
Z kolei najmłodsi goście mogli uczestniczyć w intere-
sujących wykładach i warsztatach. To wszystko stwo-
rzyło niepowtarzalny klimat rodzinnego pikniku.
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Piknik Mleczny – smacznie i pożywnie

* * * * * * * * * *

W czasie IV Targów Ogrodniczych zaprezentowana 
została oferta firm związanych z branżą ogrodniczą – 
szkółkarskich, nasienniczych, nawozowych, projektują-
cych ogrody, zajmujących się sprzedażą profesjonalnego 
sprzętu ogrodniczego. Tak, więc każdy mógł nie tylko 
zobaczyć jak wspaniale zmienia się obraz małopolskiej 
wsi, lecz także zasięgnąć fachowej porady.

Atrakcji było wiele, lecz na szczególną uwagę za-
sługują konkursy. Poniżej prezentujemy tegorocznych 
laureatów:

Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego w kategorii 
„Najsympatyczniejszy wystawca” otrzymał:

PIOŁUN BLOG, MÓJ MIŁY CZAS BLOG
Nagrodę organizatora XVIII MGA w kategorii  
„Osobowość Artystyczna” otrzymał:

PAN KAZIMIERZ BASTA
W konkursie „Agroturystyczny Stół”,

 w kategorii: „potrawy” nagrodę otrzymało:
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z PORĘBY 

(za żur kamieniarza)

 w kategorii: „przekąski” nagrodę otrzymała:
MYŚLIWSKA STRZECHA/UG SZCZUROWA 

(za smalczyk)
 wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała:

BACÓWKA U KAZKA (za bundz owczy)
 w kategorii „desery i napoje” nagrodę otrzymała:
MAŁOPOLSKA REGIONEM ZIÓŁ (za syrop z sosny)
 wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymały:

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
DANUTA RYBSKA 

(za nalewkę z orzechów włoskich)
GOSPODARSTWO EDUKACYJNE „PSZCZÓŁKI” 

(za sernik babci Danusi)
Na zakończenie tegorocznego spotkania JM Rektor 

UR prof. Włodzimierz Sady podziękował wszystkim 
wystawcom i gościom za wspaniałą rodzinną atmosfe-
rę i zaprosił na XIX już Małopolską Giełdę Agrotury-
styczną i V Targi Ogrodnicze w 2016 roku.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

W niedzielę, 26 kwietnia br. Małopolska Izba Rol-
nicza, we współpracy z KRIR, zorganizowała Piknik 
Mleczny. Impreza odbyła się w Racławicach, podczas 
Wyborów Chłopa Roku 2015. Organizację Pikniku 
sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Wśród produktów, które oferowaliśmy do degusta-
cji, znalazły się orzeźwiające napoje mleczne: kefiry, 
maślanki jogurty i koktajle owocowe, były również 
sery – białe, twarogowe, żółte i topione, wreszcie nale-
śniki z serem i pyszne serniki. Degustację przygotowa-
ła OSM w Miechowie.

Uczestnicy Pikniku nie tylko kosztowali smakołyki, 
które powstają z mleka, ale również mogli dowiedzieć 
się dlaczego ich spożywanie korzystnie wpływa na nasze 
zdrowie, a wręcz jest nieodzownym warunkiem prawi-
dłowego funkcjonowania naszego organizmu – zwłasz-
cza u dzieci. Zainteresowanych poszerzeniem wiedzy 
było wielu – rozdaliśmy kilkaset broszurek informacyj-
nych oraz ulotek z przepisami na pożywne i smaczne 
potrawy z udziałem mleka i przetworów mlecznych.

Jak podczas wszystkich organizowanych przez MIR 
pikników, odbyły się konkursy i quizy. Ponad czterdzie-
ścioro dzieci wzięło udział w konkursie plastycznym 
„Mleko jest wspaniałe i nie w łaty ale białe”. Wybór 
zwycięzców nie był prosty... Wszystkie uczestniczące  
w konkursie dzieci otrzymały drobne upominki (opaski 
i breloki odblaskowe, piłki, maskotki, ozdobne ołówki, 
długopisy, zakładki do książek itp.), a finałowa 15-stka 
laureatów – pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe na-
grody – gry edukacyjne i maskotki. 

Konkursowe emocje udzieliły się również dorosłym 
uczestnikom Pikniku – ponad 100 osób zdecydowało 
się na udział w konkursie wiedzy. Spośród nich tyl-
ko 20 poprawnie odpowiedziało na każde z 10 pytań 
testowych dotyczących wartości żywieniowych oraz 
produkcji mleka i przetworów mlecznych. Ostatecznie 
los zadecydował o pięciu laureatach, którzy otrzymali 
blendery oraz albumy fotograficzne.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, uroczyście wrę-
czali członkowie jury konkursowego: Marek Boligłowa 
– członek Zarządu MIR, Marek Lenczowski – delegat 
do WZ KRIR oraz Paweł Odrobina – Przewodniczący 
PR MIR w Wadowicach. 

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
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26 kwietnia br. w Racławicach, pod pomnikiem 
Bartosza Głowackiego, już po raz 21. odbyły się Wy-
bory Chłopa Roku. Imprezie towarzyszyły także: Zlot 
Wojciechów i Bartoszów, Piknik Mleczny, Małopolski 
Festiwal Smaku oraz występy zespołów muzycznych  
i tanecznych. Jak zwykle nie zabrakło licznych stoisk 
przygotowanych przez firmy i instytucje z branży rol-
niczej oraz twórców rękodzieła ludowego.

W tym roku o tytuł walczyło siedmiu gospodarzy. 
Uczestnicy konkursu musieli zaprezentować się w stro-
ju regionalnym, śpiewać, tańczyć, wykazać się wiedzą 
nt. dawnych narzędzi gospodarskich oraz produktów 
regionalnych i tradycyjnych, a także siłą, sprawnością  
i umiejętnością grupowego współdziałania w konkuren-
cji polegającej na przenoszeniu balotów ze słomy. Osta-
tecznie jury – złożone wyłącznie z kobiet – przyznało 
prestiżowy tytuł „Chłopa Roku 2015” Wiesławowi Szy-
dłowskiemu, reprezentującemu Kielecczyznę, wytypo-
wanemu przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Tegorocz-
ny laureat to właściciel 16-hektarowego gospodarstwa, 
który w wolnym czasie krzewi tradycję i folklor swojego 
regionu występując jako solista zespołu „Tarłowiacy”. 

Reprezentant Małopolski – Józef Wójtowicz – wy-
delegowany przez Małopolską Izbę Rolniczą, zajął 
drugie miejsce w turnieju. Pan Józef – góral ze Słopnic 
gospodarujący na 9 ha – nie tylko doskonale prezento-
wał się w podhalańskim stroju, ale wraz ze swoim ze-
społem „Słopniczanie”, z góralskim humorem, energią 
i wrodzoną swadą, bawił publiczność – nie tylko pod-
czas regulaminowych występów. 

* * * * *

Turniej o tytuł Chłopa Roku 2015

Więcej zdjęć na 17 str. oraz na www.mir.krakow.pl.

Ideą i celem imprezy Wybory Chłopa Roku jest 
upowszechnianie kultury wiejskiej, prezentacja trady-
cji, zwyczajów i obyczajów polskiej wsi oraz integracja 
środowisk wiejskich, a przede wszystkim promocja re-
gionów reprezentowanych przez kandydatów konkuru-
jących o tytuł na najlepszego gospodarza roku.

Organizatorzy:	
Wójt Gminy Racławice• 
Małopolska Izba Rolnicza• 
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników• 
Związek Młodzieży Wiejskiej• 
Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju • 
RACŁAWICE

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie

W niedzielne popołudnie, 19. lipca br. odbył się 
Piknik Wieprzowy, zorganizowany przez Małopolską 
Izbę Rolniczą we współpracy z KRIR, podczas Pikni-
ku Góralskiego w Zatorze (powiat oświęcimski).

Wśród produktów, które oferowaliśmy do degustacji 
znalazły się dania gorące, takie jak: żeberka w kapuście, 
gulasz, szaszłyki, golonko oraz wędliny: kabanos, kieł-
basa podsuszana, rolada z polędwicy ze śliwką, szynka 
tradycyjna, karczek pieczony i schab pieczony w zio-
łach. Mięsne dania można było przekąsić chlebem ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem. 

Na Pikniku bawili się mieszkańcy Zatora i oko-
licznych miejscowości. Mogli oni nie tylko degusto-
wać przygotowane porcje, ale też poznać wiele faktów  
i mitów dotyczących mięsa wieprzowego, oraz jego 
wrtości i znaczenia w żywieniu człowieka. Zdobytą  
w ten sposób wiedzę można było wykorzystać w kon-
kursie wiedzy, w którym do wygrania było 5 zestawów: 
patelni elektrycznych oraz książek kucharskich. 

Dla najmłodszych uczestników – obok licznych 
atrakcji zapewnianych przez ROK w Zatorze – zorga-
nizowanliśmy konkurs rysunkowy, w którym nagrody 
za najlepsze prace plastyczne otrzymało piętnaścioro 
dzieci. Wszystkie dzieci uczesuczestniczące w kon-
kursieotrzymywały pamiątkowe gadżety. Nagrody  
i pamiątkowe dyplomy uroczyście wręczali: Ryszard 
Czaicki – Prezes MIR, Krystyna Janecka – Wiceprezes 
MIR, oraz Henryk Dankowiakowski – Dyrektor MIR. 

Zdjęcia z Pikniku znajdują się na 19 str. „Informatora” 
oraz na www.mir.krakow.pl.

Organizację Pikniku Wieprzowego sfinansowano 
ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Imprezie towarzyszył koncert kapeli „Baciarka” oraz 

zespołu „Zbyrocki”, podczas którego zaprezentowano 
bogaty repertuar muzyki góralskiej. 

Jolanta Mocniak i Angelika Biczak, 
biuro MIR w Wadowicach

Piknik Wieprzowy w Zatorze
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1 maja br. w Suchej Beskidzkiej odbyła się już XVII 
Wystawa Ogrodnicza, będąca częścią 3-dniowego 
święta „Dni Ziemi Suskiej”.

Wystawa Ogrodnicza w Suchej Beskidzkiej

Z roku na rok liczba wystawców biorących udział 
w imprezie wzrasta – w tym roku było ponad 60-ciu 
producentów ogrodniczych.

XXII Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej

W pierwszą niedzielę maja br. w Łososinie Dol-
nej tradycyjnie, już po raz XXII, obchodzono Święto 
Kwitnących Sadów połączone z Inauguracją Sezonu 
Lotniczego.

Uroczystej inauguracji dokonał Wójt Gminy Łososi-
na Dolna Stanisław Golonka witając przybyłych gości, 
wśród których byli posłowie do Parlamentu Europej-
skiego, posłowie ziemi sądeckiej, wójtowie sąsiednich 
gmin oraz dyrektorzy instytucji rolniczych i okołorol-
niczych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. 

Obchody Święta Kwitnących Sadów odbyły się na 
terenie lotniska Aeroklubu Podhalańskiego, które  
w dużej części zagospodarowane zostało przez liczne 
stoiska wystawców, oferujące przybyłym gościom liczne 
atrakcje kulinarne oraz prezentujące wyroby rzemiosła 
ludowego. Zainteresowani mogli zasięgnąć profesjo-
nalnej porady z zakresu agroturystyki, sadownictwa, 
kwiaciarstwa i artykułów produkcji rolnej. Na stoisku 
Małopolskiej Izby Rolniczej dostępne były biuletyny in-
formacyjne, prasa i materiały rolnicze. 

W czasie trwania festynu odbywały się widowisko-
we loty rekreacyjne nad Jeziorem Rożnowskim. Czas 
zwiedzającym umilały występy zespołów regionalnych. 
Dla najmłodszych przygotowano konkursy i zabawy. 
Zwieńczeniem całodniowej zabawy był zapierający 
dech w piersiach pokaz sztucznych ogni.

Frekwencja, jak i pogoda dopisały, toteż niedzielne 
Święto Kwitnących Sadów połączone z inauguracją Se-
zonu Lotniczego w Łososinie Dolnej upłynęły pod zna-
kiem dobrej zabawy.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

Celem wystawy jest przedstawienie bogatej oferty 
ogrodniczej naszego województwa, jednak coraz więk-
sza popularność corocznych targów ogrodniczych  
w Suchej Beskidzkiej przyciąga też producentów z dal-
szych części Polski. 

Odwiedzający mają możliwość zakupu nie tylko 
roślin ogrodowych, balkonowych, krzewów ozdob-
nych czy drzew owocowych, ale także nasion, rozsad 
oraz nawozów, bezpośrednio od producenta. Tradycyj-
nie w programie imprezy znalazły się konkursy, m.in. 
rysunkowy dla najmłodszych oraz dla publiczności, na 
„Stoisko Roku”. Zainteresowani mogli także skorzystać 
z bezpłatnej prasy rolniczej oferowanej przez Małopol-
ską Izbę Rolniczą i Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Wystawa została zorganizowana dzięki zaangażo-
waniu pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Suchej Beskidzkiej. Jak co roku ten punkt 
„suskiej” majówki cieszył się największym zaintereso-
waniem mieszkańców regionu. Zapraszamy za rok!

Angelika Biczak, biuro MIR w Wadowicach

* * * * * * * * * *
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Rolnictwo w Izraelu w sposób zasadniczy zdeter-
minowane jest dostępnością wody oraz klimatem –  
w części kraju – podzwrotnikowym suchym, na pół-
nocnym zachodzie – wilgotnym. 

Ziemia Obiecana, Ziemia Święta, ziemia rolnicza…

Sezonowość opadów atmosferycz-
nych oraz ich terytorialny zasięg jest 
dużą przeszkodą w intensyfikacji pro-
dukcji rolnej, z którą Izraelczycy od lat 
świetnie sobie radzą doskonaląc między 
innymi techniki nawadniania. Odna-
wialne zasoby wodne wynoszą około 
1,7 mld m3 rocznie z czego ponad 56% 
wykorzystuje się właśnie do nawadnia-
nia upraw, resztę zużywa przemysł oraz 
obywatele na potrzeby własne. Główne 
źródła wody słodkiej to rzeka Jordan, je-
zioro Tyberiadzkie i kilka pomniejszych 
zbiorników wodnych, w tym okresowo 
pojawiające się rzeki. Dla wyrównania 
regionalnych różnic w dostępie wody, 
większość jej źródeł połączona jest w je-
den krajowy system zbiorników, akwe-

Obora	w	kibucu	Merhavia,	specjalizującym	się	w	produkcji	mleka

Pustynia Negew  →

duktów, kanałów, zapór i stacji pomp, który transportu-
je ją z północy i centrum na półpustynne południe. 

Większość ziemi rolniczej znajduje się w rękach pań-
stwa, które dzierżawi ją na długie okresy specyficznym 
formom wspólnot – kibucom i moszawom. W celach 
rolniczych wykorzystywanych jest jedynie 300 tys. ha 
(co odpowiada 2% gruntów rolnych w Polsce). Kibuce 
to zazwyczaj gospodarstwa o powierzchni 300–700 ha, 
specjalizujące się w określonej produkcji rolnej, oraz 
często dodatkowo prowadzące inne inwestycje. Mimo, 
że obecnie stanowią już niewielki procent wszystkich 
gospodarstw, to dostarczają około 40% wartości pro-
dukcji rolnej. Świadczy to o wysokiej specjalizacji oraz 
zaawansowaniu technicznym tych wspólnot.

Mimo ograniczających rozwój rolnictwa czynników, 
Izraelczycy postanowili włożyć ogromny trud i środki 
finansowe w to, aby być niemal w pełni samowystarczal-
nymi w zaspokojeniu żywnościowych potrzeb swojego 
narodu. To w większości półpustynne państwo zaspo-
kaja 93% swojego zapotrzebowanie na produkty żywno-
ściowe, importując głównie zboża i pasze. Uprawy polo-
we zajmują w Izraelu ok. 58% gruntów rolnych, z czego 
dużą część stanowią pszenica i jęczmień (ok. 130 tys. ha), 
reszta upraw to: bawełna, słonecznik, kukurydza, sorgo, 
rośliny strączkowe, orzeszki ziemne. Z warzyw najczę-
ściej uprawiane są ziemniaki, marchew, cebula, czosnek, 
warzywa liściaste. Najbardziej sprzyjające warunki do 
uprawy znajdują się na północy kraju, gdzie miesiące zi-
mowe obfitują w deszcze, a średnia temperatura stycznia 
wynosi 14-16o C. Dlatego też Izrael jest często nazywany 
„szklarnią Europy” dostarczając w zimowych miesiącach 
pomidory, ogórki, paprykę, melony, truskawki, zioła, no-
walijki. Wydajności i jakości uprawianych roślin sprzyja 

doskonale rozwinięta technika nawadniania i nawoże-
nia – Izraelczycy będąc ekspertami w tych dziedzinach 
szereg swoich technologii sprzedają do innych krajów,  

w tym oczywiście i do Polski.
Około 37 tys. ha stanowią sady, rów-

nież nawadniane (nie nawadnia się je-
dynie sadów oliwnych), w których rosną 
banany, awokado, winogrona konsump-
cyjne, cytrusy oraz jabłka.

Część produkcji sadowniczej jest eks-
portowana, w tym takie sztandarowe 
produkty jak: banany, cytrusy, orzeszki 
ziemne, truskawki, ziemniaki – w okre-
sie, gdy w innych krajach ze względu na 
ograniczenia klimatyczne są one niedo-
stępne. Szczególnie opłacalna jest pro-
dukcja i eksport winogron konsumpcyj-
nych. Już w listopadzie są one stymulo-
wane opryskami hormonalnymi tak, by 
wydać owoce w marcu – kiedy ceny na 
rynkach międzynarodowych są najwyż-

sze. Na północy kraju, na kamienistej ziemi wzgórz Go-
lan rosną winnice, wykorzystywane do produkcji wina 
i chociaż tradycja produkcji wina w Izraelu jest młoda, 
dobrej jakości trunki znalazły swoich zwolenników  
w świecie – spośród 500 tys. produkowanych butelek 
rocznie – 20% przeznaczonych jest na eksport. Można je 
kupić również w Polsce. 

Mimo braku typowych użytków zielonych, kraj ten 
wyróżnia się największą wydajnością mleczną, sięgają-
cą 11 843 kg/1 krowę. Bardzo ograniczony dostęp wody  
i ziemi doprowadziły do konieczności stosowania pasz  
o wysokiej koncentracji składników odżywczych w ży-
wieniu bydła mlecznego. Podczas układania dawki po-
karmowej, używa się dużej ilości składników: pasza ob-
jętościowa (w dawce 30-35%), treściwa i odpadowa (m.in. 
pulpa cytrusowa, śruta kukurydziana, nasiona bawełny 
z okrywą), koncentraty białkowe, składniki mineralne 
oraz witaminy. Pozwala to na precyzyjne zbilansowa-
nie zawartości białka oraz aminokwasów. Należy jed-

Rolnicza część Izraela →
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17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP od-
było się finałowe podsumowanie V Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – zwie-
rzaki to nie pluszaki”, którego głównym organizato-
rem jest Prezes KRUS. 

Honory gospodarzy pełnili: Prezes Kasy Artur Brzó-
ska i Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Małgorzata 
Kwiatkowska. Ministra rolnictwa (patrona honorowe-
go konkursu), reprezentował Podsekretarz Stanu Ta-
deusz Nalewajk. Wśród gości honorowych znaleźli się: 
Teresa Hałas i Elżbieta Sowińska (reprezentujące Radę 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników), przedstawiciele 
sponsorów i patronów medialnych, redakcji: AGROme-
chanika, AgroSerwis, agronews.com.pl., oraz artysta-
plastyk Ewa Danuta Iwanowska.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 33 400 uczniów 
z 2 311 szkół podstawowych z całej Polski. Finaliści 
otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. tablety, apa-
raty fotograficzne, smartfony, ergonomiczne plecaki, 
wodoodporne zegarki, przybory plastyczne i książki. 
Temat konkursu – zapobieganie wypadkom z udzia-
łem zwierząt w gospodarstwie rolnym – był najtrud-
niejszy spośród dotychczasowych. Tym większe uzna-
nie budzi wyobraźnia, kreatywność i zrozumienie idei 
przez uczniów. 

Na zakończenie spotkania Prezes Artur Brzóska 
zapowiedział kolejną, VI edycję konkursu, i zaprosił 

dzieci do licznego udziału w przyszłym roku. Po za-
kończeniu gali uczniowie zwiedzali Sejm RP, a następ-
nie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przygo-
towanych przez firmę Bayer CropScience.

Oddział Regionalny KRUS na finałowym podsu-
mowaniu reprezentowała pani Iwona Szablińska z-ca 
Dyrektora OR KRUS w Krakowie oraz pani Małgorza-
ta Tretko – Specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabili-
tacji i Orzecznictwa Lekarskiego. Więcej informacji na 
stronie: www.krus.gov.pl.

Małgorzata Tretko, OR KRUS w Krakowie

Finał konkursu „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki”

Paulina	Micuła,	uczennica	III	klasy	ZS	w	Wierzchowisku,		
zdobyła	wyróżnienie	w	tegorocznej	edycji	konkursu.

* * * * * * * * * *

nak zaznaczyć, że podstawą przygotowania receptury 
nie jest wyłącznie technika komputerowa, lecz przede 
wszystkim wiedza oraz doświadczenie osoby kompo-
nującej, pozwalające stworzyć najbardziej odpowiednie 
oraz najekonomiczniejsze dawki pokarmowe, które 
prowadzą do maksymalizacji zysków. 

50% mleka produkowanego w Izraelu zapewniają ki-
buce, a 41,4% – moszawy. Stada liczą średnio 300 krów, 
ale są kibuce prowadzące chów znacznie liczniejszych 
stad. Dój krów odbywa się trzykrotnie, co pozwala 
zwiększyć wydajność o 15%. Istnieją jednak różnice 
w wydajności pomiędzy okresem letnim i zimowym: 
przy wysokich temperaturach, mimo stosowania sys-
temów chłodzących zwierzęta, od jednej krowy można 
pozyskać ok. 30 l mleka/dobę, a podczas miesięcy zi-
mowych – nawet 40 l/dobę.

Warto zaznaczyć, że 90% stad korzysta z nowo-
czesnych technologii, które umożliwiają identyfika-
cję zwierząt, kontrolę produktywności, wagi, a nawet 
szczegółowego składu mleka.

Podstawą sukcesu izraelskiej produkcji mleka jest 
wykształcenie krowy o wybitnym potencjale genetycz-
nym, który jest pochodną wyjątkowego genotypu krów 
holsztyńskich. Chów bydła mlecznego w tak ciężkich 
warunkach środowiskowych, uniemożliwiających wy-

pasanie zwierząt sprawił, iż koniecznością stało się 
opracowanie odpowiedniego żywienia co, podobnie 
jak praca hodowlana, jest efektem prowadzenia wielu 
lat badań i doświadczeń wybitnych hodowców, techno-
logów oraz naukowców.

Na bardzo nielicznych pastwiskach spotyka się stada 
bydła mięsnego – jest to chów ekstensywny ze względu 
na bardzo ograniczoną ilość paszy. Izrael jest w stanie 
wyprodukować jedynie 50% mięsa wołowego w stosun-
ku do zapotrzebowania.

Trzeba przyznać, że Izrael to ciekawy kraj: mimo, tak 
niesprzyjających warunków środowiska, układów geo-
politycznych (nieustający konflikt z okalającymi kra-
jami arabskimi), obywatele swoją pracą, solidarnością  
we wspieraniu swoich narodowych interesów, nakłada-
mi w rozwój nauki i techniki, doprowadzili swój kraj do 
samowystarczalności pod względem produkcji żywno-
ści. Należy mieć na uwadze, że większość tej żywności, 
podczas całego procesu jej produkcji, a następnie prze-
twarzania, poddana jest bardzo rygorystycznym zasa-
dom koszerności, co stanowi również czynnik mocno 
ograniczający jej import z innych krajów.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie
Angelika Biczak, biuro MIR w Wadowicach



Podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które odbyło się  
w dniu 25 czerwca br., w gronie osób odznaczonych przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego znaleźli się reprezentanci ZWC Galicja funkcjonującego na terenie 
województwa małopolskiego. Pan Henryk Dankowiakowski został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Pan Paweł Augustyn – Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
a Pan Jan Rozum – Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Wyżej wymienieni uczestniczyli w odbudowie wzajemności ubezpieczeniowej która na terenie 
województwa tarnowskiego rozpoczęła się już w 1997 r. Podstawową ideą zakładów ubezpieczeń 
wzajemnych, różniącą ją od spółek kapitałowych, jest przeznaczenie wypracowanej nadwyżki 
finansowej na rzecz członków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, a nie na wypłatę dywidendy 
przeznaczonej dla nielicznej grupy kapitałodawców. Reaktywowanie ubezpieczeń wzajemnych przez 
środowisko samorządu gospodarczego rolników (Tarnowską Izbę Rolniczą) jest, jak do tej pory, jednym 
z niewielu przedsięwzięć gospodarczych, które przynosi konkretne efekty członkom izby, widocznym 
i akceptowanym przez rolników.

W roku 2014 TUW zebrało w Polsce prawie 500 milionów złotych składek. Towarzystwo liczy ponad 
1 200 tys. członków, którzy zawarli z nim ponad 330 tys. umów ubezpieczeniowych. Wynik finansowy 
za 2014 rok wyniósł 12 mln złotych i przeznaczony został na kapitał zapasowy Towarzystwa. Znaczący 
udział w tych wynikach ma ZWC Galicja, którą reprezentują odznaczeni. W roku 2014 ZWC zebrał  
35 mln złotych składki, ubezpieczając przede wszystkim mieszkańców wsi, w tym rolników. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, jako jeden z trzech zakładów ubezpieczeniowych, 
uczestniczyło w dopłatowych ubezpieczeniach upraw i zwierząt.

Ubezpieczenia wzajemne są elementem ekonomii społecznej, na którą składają się m.in. banki 
spółdzielcze oraz spółdzielczość rolnicza, a wbrew temu, co większość polityków podkreśla, warunki 
rozwoju ekonomii społecznej w Polsce są gorsze niż w Europie. Warto więc poczynić starania, aby ta 
sytuacja uległa zmianie. 

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie
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