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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Kobieta na wsi to najczęściej współwłaściciel i pracownik gospodarstwa rol-
nego odpowiadający za całą biurokrację, matka wychowująca dzieci, oraz żona 
rolnika. Liczba funkcji jaką kobieta wiejska pełni, ważnych nie tylko dla rodziny 
i dla gospodarstwa, ale również dla lokalnej społeczności i dla środowiska, sys-
tematycznie wzrasta. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest spontaniczne orga-
nizowanie się kobiet żyjących na wsi – niewątpliwy renesans przeżywają koła 
gospodyń wiejskich, które kultywują ludowe tradycje i lokalny folklor, integrują 
starszych i młodszych mieszkańców wsi oraz aktywnie uczestniczą w rozwijaniu 
przedsiębiorczości kobiet.

Kobiety wiejskie śmiało przejmują czynności i funkcje utożsamiane kiedyś  
z typowo męskimi zajęciami, zarówno tymi wynikającymi z racji zawodowych jak również pełnionych 
funkcji społecznych. Coraz częściej powstają kobiece drużyny ochotniczych straży pożarnych, oraz orkiestry 
dęte, w których panie „grają pierwsze skrzypce”. Żadna oficjalna uroczystość wiejska jak prymicje kapłań-
skie, jubileusze organizacji wiejskich, czy dożynki, nie odbyłyby się bez inicjatywy i zaangażowania kobiet.  
Jak powiedział jeden z poetów kobieta jest „lepszym gatunkiem człowieka”…

Kobiety wiejskie działają aktywnie na wielu polach. Widać to szczególnie w strukturach samorządów 
terytorialnych – wojewódzkich, powiatowych, gminnych, a przede wszystkim tych najważniejszych czyli sa-
morządów wiejskich. Dziś kobieta – sołtys nie należy do rzadkości. Jednocześnie rośnie ranga tej funkcji, 
ale też coraz większy jest zakres obowiązków. Pełniąc rolę wiejskiego lidera, trzeba mieć świadomość za-
równo możliwości oddziaływania na mieszkańców wsi, ale też społecznej kontroli. Dziś, wśród problemów,  
z którymi musi radzić sobie sołtys – niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną – znajdują się takie 
sprawy jak naprawa dziurawych dróg, realizacja ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców inwestycji 
infrastrukturalnych, pozyskiwanie środków na wiejskie przedsięwzięcia, a także rozwiązywanie międzysą-
siedzkich konfliktów.

My, kobiety żyjące i pracujące na obszarach wiejskich, jesteśmy dumne z naszego pochodzenia i odnaj-
dujemy szczęście w naszych małych ojczyznach. Jesteśmy też coraz bardziej świadome naszych możliwości 
i drzemiącego w nas potencjału – niestety często ograniczanego. Chcemy i potrafimy podejmować rozlicz-
ne aktywności – bez uszczerbku dla życia rodzinnego i z korzyścią dla naszych społeczności. Wiele z nas 
już to udowodniło, a jeszcze więcej czeka na swoją szansę. Wystarczy pozwolić nam rozwinąć skrzydła…

Krystyna Janecka

Wiceprezes Zarządu MIR

Ps. W marcu br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję połączoną z posiedzeniem Rady ds. 
Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania interesujących 
wniosków. Więcej na ten temat na stronach 13-15 naszego „Informatora”.
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Rok w Izbie

Zwyczajowo pierwszy kwartał nowego roku to czas 
analiz i podsumowań. Na łamach naszego biule-

tynu prezentujemy najważniejsze wydarzenia, jakie mia-
ły miejsce w Małopolskiej Izbie Rolniczej w 2016 roku 
oraz to, co wydarzyło się w rolnictwie. Funkcjonowanie 
Izby jako samorządu rolniczego, kondycja finansowa, 
wywiązywanie się z obowiązków wobec jej członków – to 
wypadkowa wielu czynników. Do najważniejszych nale-
ży sytuacja ekonomiczna gospodarstw, a z tym bywało 
różnie. W minionym roku mieliśmy bowiem potężne za-
wirowania cenowe na podstawowych rynkach rolnych.

Jesteśmy elementem wspólnego rynku Unii Europej-
skiej i decyzje, które zapadają w Brukseli mają wpływ 
na kondycję naszych gospodarstw. Niestety następstwa 
unijnych postanowień nie zawsze okazują się korzystne 
dla członków Wspólnoty. Przykładem tego jest obecna 
sytuacja na rynku zbóż. Bezcłowy, stale rosnący import 
zboża z Ukrainy doprowadził do destabilizacji rynku. 

Importowane ziarno jest tańsze, jednak nie ma pewno-
ści, czy na pewno pochodzi z Ukrainy, nie wiemy jak 
było produkowane, jak i czym chronione. Wiadomo tyl-
ko, że jest go coraz więcej, co dla naszych producentów 
oznacza spadek cen skupu.

Wyższe plony owoców i warzyw, szczególnie jabłek, 
cebuli i ziemniaków sugerują, że był to dobry rok, jed-
nak z uwagi na zwiększoną podaż na rynku, oraz nadal 
obowiązujące rosyjskie embargo, producenci nie mieli 
powodów do zadowolenia. W obecnej sytuacji, dla uzy-
skania opłacalności produkcji sadowniczej (szczególnie 
jabłek) konieczne jest właściwe ukierunkowanie rozwo-
ju produkcji uwzględniające jej strukturę oraz jakość. 
Ponadto, obowiązkiem wszystkich, którzy mogą pomóc 
w zagospodarowaniu nadwyżek produktów rolnych, 
jest szukanie nowych rynków zbytu.

W produkcji zwierzęcej to powolny wzrost cen za 
mleko oraz huśtawka cen na rynku trzody chlewnej. 
Czasy, kiedy Polska była znaczącym dostawcą bekonu 
i szynki na rynek Europy i USA, minęły bezpowrotnie. 
Spadek pogłowia trzody do poziomu 10 mln sztuk – 
w porównaniu z 24 mln sztuk 20 lat temu – sprawił, że 
z eksportera staliśmy się importerem mięsa wieprzowe-
go. Trudna sytuacja polskich producentów w znacznym 

stopniu determinowana jest przez dostawy na nasz rynek 
mięsa z Niemiec, Holandii i Danii. Dodatkowo, proble-
my naszych producentów pogłębia ciągle rozprzestrze-
niający się ASF i gdyby – nie daj Boże – choroba dotarła 
do Wielkopolski i na Pomorze, załamanie rynku trzody 
chlewnej w Polsce będzie nieuniknioną katastrofą. 

Od wielu lat sytuację ekonomiczną gospodarstw rol-
nych ratują dopłaty obszarowe, które częściowo rekom-
pensują koszty produkcji sprawiając, że ceny żywności 
są relatywnie niskie. Niestety, w strukturze naszych wy-
datków żywność wciąż ma największy udział (wg GUS 
24%), jednak nie z powodu zbyt wysokich cen na arty-
kuły spożywcze, ale ze względu na niskie zarobki.

W dzisiejszych czasach właściwe podejście ekono-
miczne decyduje o bycie gospodarstwa rolnego. Zaczy-
na się liczyć wielkość produkcji, koszty jednostkowe, 
amortyzacja sprzętu i budynków, możliwości odtworze-
niowe potencjału produkcyjnego gospodarstwa. Dzisiaj, 
chcąc zapewnić rodzinie godną egzystencję, nie da się 
produkować bez kalkulatora.

Opinię ekonomistów potwierdzają rolnicy. Poziom 
produkcji, warunkujący osiągnięcie dochodów, to dzi-
siaj co najmniej 25 krów mlecznych, i nie mniej niż 8 ton 
zboża z 1 ha. Można z tymi wielkościami dyskutować 
– mogą być one inne dla gospodarstw produkujących 
w zróżnicowanych warunkach  – ważne są jednak tren-
dy. W warunkach województwa małopolskiego dążenie 
do zwiększenia jednostkowej produkcji jest utrudnione, 
przede wszystkim przez ograniczone zasoby ziemi. Na-
leży zauważyć, że rynek ziemi rolnej w Małopolsce bo-
ryka się z dwoma ważnymi problemami: z jednej strony 
z jej brakiem, z drugiej – ze znacznymi powierzchniami 
(prawie 70 tys. ha) ziemi źle użytkowanej.

Izba, z racji swoich ustawowych obowiązków, opi-
niuje wszystkie projekty aktów prawnych – ustawy oraz 
rozporządzenia dotyczące rolnictwa, opracowywane 
w ministerstwie rolnictwa oraz w innych resortach. 
W minionym roku szczególnie dla nas istotne były 
ustawy: o obrocie ziemią, ustawa łowiecka, oraz o rol-
niczym handlu detalicznym. Od kilkunastu lat lobbo-

Drastyczny scenariusz dla producentów jabłek ...

Źródło: Opracowanie IERiGŻ PIB, na podstawie danych ZSRIR
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Jesienią 2016 r. zakończyliśmy realizację zadania 
„Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi 
oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie 
niektórych gmin województwa małopolskiego”, doto-
wanego przez WFOŚiGW w Krakowie.

Z projektu skorzystało 72 rolników z gmin: Szczucin, 
Nowe Brzesko, Mędrzechów, Gręboszów, Wietrzychowi-
ce, Chełmiec, Trzyciąż, Żabno, Olesno i Radgoszcz. Rolnicy 
otrzymywali wapno nawozowe odmiany 02 o zawartości 
CaO nie mniejszej niż 70%. Łącznie, w efekcie realizacji za-
dania, na powierzchni 547 ha wysiano 2 816 ton nawozu 
o wartości 450 506,54 zł.

waliśmy na rzecz wprowadzenia korzystnych dla rolni-
ków zapisów w tych ustawach. Jakie są nasze opinie po 
krótkim okresie ich funkcjonowania?

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw – w naszej ocenie bardzo restrykcyj-
na, jednak dająca skuteczną ochronę ziemi rolnej przed 
spekulacyjnym wykupem oraz obcym kapitałem. Pro-
cedura nabycia ziemi jest trudna, cel został osiągnięty. 
Jedyny wniosek jaki zgłaszamy to zwiększenie możli-
wości zakupu ziemi przez osoby nie będące rolnikami, 
poprzez zwiększenie powierzchni nieruchomości rol-
nej dopuszczonej do sprzedaży na wolnym rynku (bez 
ograniczeń) z 30 arów do 1 ha. 

Ustawa Prawo łowieckie i propozycje nowych zasad 
szacowania szkód łowieckich to całkowita klapa usta-
wodawcy. Został, co prawda zrealizowany wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego, ale nowe zasady szacowania 
szkód przez urzędy wojewódzkie nie doczekały się re-
alizacji ze względu na niedoszacowane koszty. Szaco-
wanie szkód do roku 2018 będzie odbywało się na do-
tychczasowych zasadach, czyli będą szacowali myśliwi 
i można się spodziewać, że stare problemy pozostaną. 
Nowa propozycja ustawy zgłoszona przez rząd, cedu-
jąca szacowanie na nadleśnictwa, jest potwierdzeniem 
tego, co było w czasach socjalizmu.

Sprzedaż bezpośrednia produktów przetworzonych 
przez rolników – nasze propozycje w tym zakresie wielo-
krotnie przekazywaliśmy do ministra rolnictwa oraz do 
ministra zdrowia. Niektóre z nich w końcu zyskały ak-
ceptację i wyartykułowane zostały w ustawie o rolniczym 
handlu detalicznym. Ustawa, obowiązująca od 1 stycznia 
2017 r., upraszcza zasady rejestracji, nie wymaga planów 
technologicznych i dopuszcza wykorzystanie domowej 
kuchni do niewielkiego przetwórstwa. Zwolniony z po-
datku roczny przychód uzyskany ze sprzedaży przetwo-
rzonych produktów to 20 tys. zł. Skromna kwota, licząc 
rentowność w granicach 10%, to tylko 2 tys. zł dochodu. 
Ustawa nie zapewnia, o co wnioskowaliśmy, możliwości 
powstania tzw. zbiorczych punktów sprzedaży. Ta forma 
sprzedaży sprawdzona i realizowana przez francuskich 
rolników cieszy się ogromnym powodzeniem. Nato-
miast w naszej rzeczywistości, zdaniem ustawodawcy, 
zbiorowy punkt sprzedaży oznacza sprzedaż produktów 
przetworzonych przez rolników na targach, festynach, 
wystawach i kiermaszach. Dodatkowo, ustawa umożli-
wia funkcjonowanie pośrednikom, którzy w czasie tego 
typu imprez mogą wprowadzać do obrotu produkty wy-

tworzone przez wielu rolników, pod warunkiem ewiden-
cjonowania sprzedaży z wyszczególnieniem każdego rol-
nika. Brak jednoznacznych wytycznych – czy kiermasz 
może być wydarzeniem całorocznym, czy może odby-
wać się 100 czy 150 razy, czy organizowany jest z okazji 
świąt państwowych lub kościelnych – sprawia, że zamiar 
utworzenia punktu zbiorowej sprzedaży w naszym bu-
dynku w Tarnowie staje pod znakiem zapytania.

Dla Małopolskiej Izby Rolniczej był to dobry rok, 
charakteryzujący się znaczną aktywnością ciał statu-
towych: Rad Powiatowych, Walnego Zgromadzenia, 
Zarządu oraz Komisji, zaangażowaniem naszych przed-
stawicieli na szczeblu krajowym (KRIR) oraz w pra-
cach komisji sejmowych. Przedstawiciele Zarządu MIR 
aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji Rolnictwa 
i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM oraz w innych 
instytucjach, w których Izba pełni rolę doradczą.

W dalszym ciągu zdobywaliśmy środki zewnętrzne 
na realizację celów statutowych Izby: ponad 238 tys. zł 
na organizację półkolonii dla dzieci rolników, ponad 
225 tys. zł na dofinansowanie do zakupu wapna nawo-
zowego, ponad 190 tys. zł na promocję polskiej żywno-
ści. Ponad 3 tys. rolników otrzymało naszą pomoc przy 
wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpo-
średnich, zrealizowaliśmy dziesiątki szkoleń, m.in. z za-
kresu zwalczania barszczu Sosnowskiego, sprzedaży 
bezpośredniej, realizacji działań PROW. 

Zrealizowaliśmy kilka izbowych inwestycji. Zakoń-
czyliśmy budowę budynku administracyjno-usługowego 
w Tarnowie, o powierzchni użytkowej 380 m2, przezna-
czonego m.in. na uruchomienie punktu zbiorowej sprze-
daży przetworzonych produktów rolnych. Zakończyli-
śmy remont budynku w Wadowicach oraz przeprowa-
dziliśmy niewielki remont w krakowskiej siedzibie Izby. 

W 2016 roku obchodziliśmy również 120-lecie ist-
nienia izb w Polsce oraz 20-lecie reaktywowania izb 
rolniczych w Małopolsce. Jubileusz był okazją do pod-
sumowania minionych 20 lat, wyszczególnienia sukce-
sów i porażek. Uważam, że minione 20 lat działalności 
reaktywowanej organizacji, pomimo różnych manka-
mentów, pozwoliło na godne reprezentowanie rolników, 
a w przypadku Małopolskiej Izby Rolniczej stworzyło 
solidne podwaliny materialne do dalszej działalności.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
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Uroczyste otwarcie budynku MIR w Tarnowie

28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Wal-
nego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rol-

niczej. Tym razem delegaci spotkali się w Tarnowie 
ponieważ była ku temu ważna okoliczność – oficjalne 
otwarcie nowopowstałego budynku administracyjno-
usługowego, zlokalizowanego przy ul. Giełdowej 9.

Nowa nieruchomość izbowa wybudowana została 
dzięki zaangażowaniu wielu działaczy Izby oraz pra-
cowników biura. Prace budowlane rozpoczęły się je-
sienią 2015 r., a w listopadzie 2016 r. budynek oddano 
do użytku. Koszt budowy budynku, wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą i utwardzeniem terenu, wyniósł 
971 525 zł. W budynku, obok dużej sali konferencyjnej, 
zaplecza socjalnego oraz niewielkiej powierzchni biu-
rowej, planowane jest uruchomienie sklepu, w którym 
rolnicy będą sprzedawać swoje przetwory w ramach 
rolniczego handlu detalicznego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezes 
i członkowie Zarządu MIR, dyrektor MIR, przewodni-
czący rad powiatowych: tarnowskiej, dąbrowskiej brze-
skiej i bocheńskiej, oraz parafialny duszpasterz rolni-
ków, który poświęcił pomieszczenia nowego budynku.

Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń 
dla wieloletnich działaczy izbowych zasłużonych dla 
samorządu rolniczego, przyznanych z okazji jubileuszu 
20-lecia izb rolniczych w Małopolsce, obchodzonego 
w listopadzie 2016 r. Odznaczenia odebrali: pan Julian 
Tchoń (RP MIR w Tarnowie), pan Marian Sołkowski 
(RP MIR w Wieliczce), oraz pan Leszek Leśnik, który 
odebrał odznaczenie dla śp. Jana Kochniarczyka (RP 
MIR w Limanowej).

W obradach Walnego Zgromadzenia tradycyjnie 
uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji okołorol-

niczych: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, a także z Małopolskiego Ryn-
ku Hurtowego S.A. Na posiedzenie licznie przybyli 
również członkowie rad powiatowych z okręgu tar-
nowskiego, którzy od tej pory będą korzystali z no-
wego biura, oraz – gościnnie – członkowie RP MIR 
w Wieliczce. 

Podczas grudniowego posiedzenia delegaci dysku-
towali o wielu bieżących problemach, m.in. o zagroże-
niach i środkach zapobiegawczych wynikających z wy-
stąpienia w Małopolsce ognisk grypy ptaków; ochronie 
przed ASF, zasadach wycofywania z rynku owoców 
i warzyw w ramach działań prowadzonych przez ARR, 
czy o rzeczywistym stanie realizacji płatności bezpo-
średnich przez ARiMR.

Zwyczajowo, w czasie ostatniego w roku posiedzenia 
członkowie WZ MIR podejmowali uchwały: w sprawie 
projektu budżetu i planu pracy na kolejny rok. Delegaci 
podjęli też uchwałę w sprawie wysokości opłat za usługi 
związane z wypełnianiem wniosków obszarowych, oraz 

Budynek MIR przy ul. Giełdowej 9 w Tarnowie

w sprawie skierowania wniosku 
do Sejmiku Województwa Mało-
polskiego o wprowadzenie zmia-
ny do Uchwały Nr XLVIII/789, 
w zakresie określenia terminów 
zbioru gatunków roślin upraw-
nych na terenie województwa 
małopolskiego, polegającej na 
wydłużeniu terminu zbioru ku-
kurydzy do dnia 31 grudnia.

Spotkanie zakończyło się 
w atmosferze radosnego kolędo-
wania oraz składania opłatko-
wo-noworocznych życzeń.

Jolanta Kałmuk,  
biuro MIR w Krakowie

* * * *
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Nasze interwencje

Wnioski zgłoszone podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia MIR w dniu 28 grudnia 2016 r.

➢ do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 
wniosek o nowelizację ustawy Prawo budowlane, w celu 
umożliwienia rolnikom budowania hal namiotowych 
oraz silosów magazynowych (metalowych), przezna-
czonych do przechowywania płodów rolnych, o więk-
szych gabarytach niż określone w obecnie obowiązują-
cych przepisach, na zasadach zgłoszenia budowlanego. 

Zarząd uznał wniosek za zasadny, pismo do Mini-
sterstwa Infrastruktury i Budownictwa wysłano w dn. 
11.01.2017 r. (L.dz.: MIR-K/10/01/2017).

➢ do MRiRW: w sprawie złagodzenia kryteriów kwa-
lifikowalności dla rolników z woj. małopolskiego (np. 
niewielkie gospodarstwa sadownicze lub zajmujące 
się uprawą warzyw), ubiegających się o pomoc z dzia-
łania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (PROW 
2014-2020), w celu zwiększenia liczby potencjalnych 
beneficjentów. 

Zarząd MIR przesłał wniosek do dalszej realiza-
cji przez KRIR w dniu 10.01.2017 r. (L.dz.: MIR-
K/11/01/2017).

➢ do ARiMR: wniosek o przekazanie obsługi działania 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” do biur po-
wiatowych ARiMR.

Realizacja programu „Restrukturyzacja małych go-
spodarstw” przez biura powiatowe ARiMR w obecnym 
stanie prawnym, w ramach obowiązujących rozporzą-
dzeń, jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Wnioski zgłoszone do Zarzadu MIR:

➢ wniosek o zorganizowanie wyjazdu do Kombinatu 
Rolnego w Kietrzu dla rolników z woj. małopolskiego, 
w miesiącach: czerwiec lub lipiec 2017 r. 

Możliwość realizacji tego wniosku należy do au-
tonomicznej decyzji członków poszczególnych rad 
powiatowych.

➢ wniosek o dokonanie zapisu w akcie notarialnym oraz 
w księdze wieczystej, że nowopowstały budynek MIR 
w Tarnowie, przy ul. Giełdowej 9, będzie dożywotnio 
służył rolnikom i działalności związanej z rolnictwem. 

Zarząd MIR stoi na stanowisku, aby budynek w Tar-
nowie służył dożywotnio rolnikom i organizacjom 
rolniczym, jednak w świetle obowiązujących przepi-
sów prawnych nie ma możliwości dokonania takiego 
zastrzeżenia.

➢ wniosek o organizowanie co drugiego posiedzenia 
WZ MIR w Tarnowie. 

Wniosek będzie realizowany w miarę bieżących po-
trzeb i możliwości.

➢ wniosek o zmianę zasad rozliczania i zwrotu kosz-
tów poniesionych w związku z szacowaniem szkód 
klęskowych. 

Propozycja zmian zostanie przedstawiona na kolej-
nym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

* * * * * * *

Małopolska Izba Rolnicza zaniepokojona pojawiają-
cymi się informacjami o dążeniu lokalnego lobby biz-
nesowego do przejęcia gruntów należących do Zakładu 
Doświadczalnego IHAR w Grodkowicach (terenowego 
oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie), 
zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z apelem o objęcie szczególną ochroną zakładów badaw-
czych i jednostek doświadczalnych zlokalizowanych na 
terenie województwa małopolskiego. Zakład ten ma 
znaczne osiągnięcia w zakresie hodowli zbóż oraz ho-
dowli zachowawczej roślin, stanowiących bank genów.

Konieczność restrukturyzacji rolnictwa, jego uno-
wocześnienia oraz ciągłego podnoszenia konkuren-

cyjności wymaga silnego wsparcia ze strony instytucji 
naukowych. Jest to szczególnie istotne na obszarach 
rozdrobnionych agrarnie, borykających się z dużymi 
problemami społecznymi i ekonomicznymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o podjęcie 
działań, które skutecznie powstrzymają zakusy przej-
mowania gruntów należących do zakładów doświad-
czalnych na cele nierolnicze i dezawuowania osiągnięć 
placówek badawczych zlokalizowanych na terenie Ma-
łopolski, z którymi rolnicy utrzymują ścisłe związki. 

Treść stanowiska przekazano do wiadomości: 

■ Sejmiku Województwa Małopolskiego,  
■ Zarządu Województwa Małopolskiego.

Stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie trudnej 
sytuacji w jednostkach badawczych zlokalizowanych 

na terenie Małopolski, z dnia 28 grudnia 2016 r.

* * * * * * *
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Stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie  
uchwały antysmogowej dla Małopolski, z dnia 30 stycznia 2017 r.

Małopolska Izba Rolnicza, rozumiejąc konieczność 
zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska w na-
szym województwie, utożsamia się z celami Uchwały 
Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskie-
go, z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw. Jednakże z przykrością 
stwierdzamy, że w procesie powstawania tej uchwały 
nie zastosowano się do przepisów art. 5a ust. 1 usta-
wy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. 
poz. 1996 nr 1 poz. 3), wskazujących że: „Organy ad-
ministracji rządowej w województwie oraz organy sa-
morządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej izby 
o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rol-
nictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem prze-
pisów porządkowych”.

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej analizując za-
pisy Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego pragnie zauważyć, że zapis zawarty 
w § 3 pkt 2., mówiący o zakazie stosowania w instala-
cjach spalających paliwa stałe (kotły, kominki, piece) 
paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie ro-
boczym powyżej 20%, nie jest możliwy do spełnienia. 
Na podstawie opinii ekspertów, w tym zamieszczonych 
na stronie internetowej: www.kominkowe.pl/porady-dr-
wala, biomasa, a najczęściej odpady drewna, którymi 

dysponuje rolnik zawierają więcej niż 20% wilgotności. 
Według informacji zamieszczonych na cytowanej stro-
nie drewno do 20% wilgotności jest drewnem sezono-
wanym i dodatkowo dosuszanym w suszarni wysoko-
temperaturowej. Tymczasem rolnik nie ma możliwo-
ści dosuszania pozyskanej biomasy w celu uzyskania 
mniejszych parametrów wilgotności. Ponadto dosusza-
nie w suszarniach przeczy zasadom ekonomii, bowiem 
najpierw musimy wydatkować energię, aby później ją 
pozyskiwać.

Dla Małopolskiej Izby Rolniczej istotne jest również 
przedstawienie propozycji dla rolników produkujących 
pod osłonami tzw. warzywa przyspieszone. Oczekuje-
my konkretnych propozycji rozwiązań technologicz-
nych, które pozwolą takim producentom kontynuować 
działalność i nadal uprawiać warzywa pod osłonami 
ogrzewanymi przez piece, które będą funkcjonowały 
zgodnie z zapisami Uchwały. Jednocześnie deklaruje-
my aktywne włączenie się w edukację mieszkańców wsi 
w zakresie dbałości o czyste powietrze i eliminowania 
źródeł jego zanieczyszczeń, poprzez rozpowszechnia-
nie opracowanych przez władze województwa materia-
łów informacyjnych.

Treść stanowiska przekazano do: 
■ Sejmiku Województwa Małopolskiego,  
■ Zarządu Województwa Małopolskiego.

* * * * * * *

W opinii samorządu wojewódzkiego

W odpowiedzi na powyższe stanowisko, w piśmie 
z dn. 15.02.2017 r., Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego Wojciech Kozak poinformował, że wprowa-
dzenie uchwały antysmogowej dla Małopolski jest dzia-
łaniem koniecznym w celu osiągnięcia w naszym regio-
nie jakości powietrza spełniającej dopuszczalne normy. 

Uchwała ta została uchwalona na podstawie art. 
96 ustawy Prawo ochrony środowiska i jest szczególnym 
aktem prawnym dotyczącym ochrony środowiska po-
dejmowanym, zgodnie z treścią art. 96 ust. 1 ww. usta-
wy „w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko”.

Ponadto pan marszałek uznał, że treść przedmiotowej 
uchwały nie wymagała zasięgnięcia opinii izby rolniczej 
ponieważ: nie obejmuje przepisów dotyczących systemu 
organizacji rolnictwa, rozwoju wsi czy rynku rolnego; 
nie zawiera regulacji odnoszących się do pojęć produkcji 
rolnej, rolnika, gospodarstwa rolnego czy podatku rol-
nego; nie dotyczy rodzajów i zakresów rynków rolnych 
czy narzędzi rozwoju wsi lub polityki rolnej; nie obejmu-
je zagospodarowania terenów wiejskich, przeznaczenia 
nieruchomości na cele rolne, ani przepisów budowlanych 
związanych z produkcją rolną. W opinii marszałka ww. 
uchwała może dotyczyć rolników – w kwestii stosowania 
paliw i eksploatacji instalacji – w takim samym zakresie, 
w jakim dotyczy każdego mieszkańca Małopolski, bez 
wzgędu na miejsce zamieszkania, czy rodzaj zatrudnienia.

Nasz komentarz

Małopolska Izba Rolnicza jest żywotnie zainteresowana 
wysoką jakością środowiska w naszym województwie, w tym 
również czystością powietrza, ponieważ jest to podstawowy 
czynnik decydujący o jakości produktów rolnych oraz warto-
ści oferty turystyki wiejskiej. 

Rzadko odwołujemy się do ustawowych możliwości, jakie 
posiada Izba, w zakresie opiniowania aktów prawnych doty-
czących produkcji rolnej. W stosunku do cytowanej uchwały 
zrobiliśmy to pierwszy raz zbulwersowani przede wszystkim 
zapisem zakazującym wykorzystania biomasy do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i produkcyjnych. Jak stwierdziliśmy 
w naszej opinii kuriozalny zapis zabraniający spalania drewna 
o wilgotności powyżej 20% powoduje, że najpierw drewno 
trzeba wysuszyć wykorzystując do tego energię z innych źró-
deł, a następnie wykorzystać je do ogrzewania. Nie możemy 
również się zgodzić, że nasza opinia nie dotyczy produkcji 
rolnej, rodzajów i zakresów rynków rolnych, gdyż produkcja 
ogrodnicza realizowana w namiotach foliowych, szklarniach 
z wykorzystaniem źródeł energii, które będą w przyszłości 
zakazane, ma istotny wpływ na zaopatrzenie rynku konsu-
menckiego w Małopolsce. Alternatywne rozwiązania propo-
nowane przez Urząd Marszałkowski spowodują zaniechanie 
tej produkcji ze względów ekonomicznych. Żałujemy, że w cy-
towanej uchwale nie zaproponowano rozwiązań proekolo-
gicznych tj. wykorzystanie oleju rzepakowego czy biodiesla. 
W tym zakresie Izba przygotowała propozycję, która zosta-
ła przesłana do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  H.D.

* * *
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W ciągu ostatniego półwiecza w środowisku wiej-
skim dokonały się trzy znaczące rewolucje:  

I. – związana z reformą rolną, która zaspokajała głód zie-
mi dla wielu rolników, II. – związana ze znacznym do-
pływem środków finansowych dla rolnictwa za rządów 
E. Gierka, III. – to oczywiście wejście Polski w struktury 
Unii Europejskiej, z jej interesującymi rozwiązaniami 
dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Nikt nie kwestionuje faktu, że polscy rolnicy po przy-
stąpieniu do Wspólnoty stali się znaczącymi beneficjen-
tami WPR. Boli jednak fakt, że beneficjentami stali się 
przede wszystkim w zakresie dopłat obszarowych, tym-
czasem w województwie małopolskim na ponad 200 tys. 

Drzewa, krzaki, słoiki – jak poprawić relacje 
między rolnikami a „wiastowymi”

Stanowisko Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie 
przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów zagospodarowania 

przestrzennego terenów wiejskich, z dnia 10 lutego 2017 r.

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej świadom jest 
postępujących szybkich zmian, jakie mają miejsce na 
obszarach wiejskich, związanych z migracją ludności 
na te tereny. Od 2000 roku, wg danych GUS, liczba osób 
migrujących z miasta na tereny wiejskie jest większa 
niż liczba migrujących ze wsi do miast. Sytuacja ta ro-
dzi liczne konflikty między nowymi mieszkańcami wsi 
a producentami rolnymi. Szanując wolę nowych miesz-
kańców wsi do życia na terenach produkcyjnych musimy 
pamiętać o roli rolnictwa, jako gałęzi gospodarki strate-
gicznej dla naszego kraju. Dlatego musimy podejmować 
działania, które zagwarantują rolnikom prawo do pro-
wadzenia działalności, tworząc jednocześnie warunki do 
dobrosąsiedzkiej koegzystencji z nowymi mieszkańcami.

W związku z powyższym uważamy, że obowiązkiem 
izby rolniczej i jej przedstawicieli jest dogłębna anali-
za każdego przypadku przekwalifikowania gruntów 
rolnych na cele nierolnicze. Przeciwstawiamy się cha-
otycznej zabudowie terenów wiejskich, kiedy siedlisko, 
a więc prawo budowania budynku, przysługuje każde-
mu kto posiada 1 ha ziemi. Powstające w ten sposób 
enklawy burzą ład przestrzenny, dezorganizują pracę 
rolników i utrudniają prowadzenie produkcji rolnej.

Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich sa-
morządów terytorialnych, aby przy tworzeniu planów 
zagospodarowania przestrzennego uwzględniano ko-
nieczność zapewnienia aktywnym rolnikom prowa-
dzenia produkcji rolniczej, chowu i hodowli zwierząt, 
nie ograniczanej przez nowych mieszkańców wsi. Po-
stulujemy, aby przy planach inwestycji deweloperskich 
istniał obowiązek uzyskania opinii od właściwej rady 
powiatowej izby. Przygotowanie takiej opinii wymaga-
łoby wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami, którzy 
znając zakres i lokalizację planowanej inwestycji będą 

mogli udzielić pełnej informacji zwrotnej dla nowych 
mieszkańców o lokalnych uwarunkowaniach, wynika-
jących z prowadzonej tam działalności rolniczej. Plany 
nowych przedsięwzięć budowlanych powinny również 
zapewniać drogi dojazdowe do pól, o szerokości 5-6 m, 
oraz pas ruchu drogowego. Sugerujemy również, aby 
w przypadku przeznaczenia pod zabudowę gruntów 
rolnych o wybitnych cechach jakościowych (tj. I, II i III 
klasy), prace budowlane poprzedzone były zebraniem 
wierzchniej warstwy gleby zawierającej humus (co naj-
mniej na głębokość 25 cm), którą będzie można wyko-
rzystać do użyźnienia gleb słabszych jakościowo.

Małopolska Izba Rolnicza z niepokojem obserwuje 
zjawisko porzucania ziemi, szczególnie nasilające się po 
okresie żniw. Wielokrotnie apelowaliśmy do samorządów 
terytorialnych, że ziemię rolną, jej właściwości użytkowe, 
należy bezwzględnie chronić z myślą nie tylko o dniu 
dzisiejszym, ale przede wszystkim o przyszłych poko-
leniach, którym trzeba zapewnić samowystarczalność 
żywnościową. Polskie prawo daje możliwość samorzą-
dom terytorialnym podejmowania działań ogranicza-
jących niewłaściwe wykorzystywanie gruntów rolnych. 
Władze lokalne mogą przeciwdziałać powstawaniu odło-
gów i nieużytków zarastających uciążliwymi chwastami 
i inwazyjną roślinnością, poprzez podejmowanie uchwał 
oraz tworzenie tzw. prawa lokalnego oraz restrykcyjne 
egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, które 
zmuszą właścicieli porzuconych gruntów do ich utrzy-
mywania w dobrej kulturze rolnej.

Mamy nadzieję, że powyższe stanowisko zostanie 
przedstawione radnym wszystkich samorządów tery-
torialnych i będzie uwzględniane przy tworzeniu no-
wych aktów prawa lokalnego oraz wytycznych dla Poli-
cji i Straży Miejskiej.

gospodarstw z tego rodzaju dopłat korzysta około 140 tys. 
gospodarstw. Problemem jest więc niewykorzystanie 
potencjału dopłat obszarowych przez wielu właścicieli 
gruntów rolnych, w tym takich które wypadają z produk-
cji. Szacujemy, że prawie 70 tys. ha w Małopolsce to grun-
ty źle użytkowane, których właściciele nie prowadzą pro-
dukcji i tym samym nie korzystają z dopłat. Strata środo-
wiska wiejskiego z tego tytułu to prawie 65 mln zł rocznie, 
które mogłyby zasilić gospodarstwa rolne. Z programów 
inwestycyjnych tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
skorzystało niewielu ponad 1 440 beneficjentów w woje-
wództwie małopolskim (nabór z 2016 r.). Chętnych by-
łoby znacznie więcej, jednak poważnymi przeszkodami 
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w korzystaniu z funduszy są: brak środków własnych 
i brak podstawowego środka produkcji jakim jest ziemia. 

W dalszym ciągu wieś charakteryzuje się niekorzyst-
nym parytetem dochodów, które stanowią 82% dochodów 
ludności miejskiej. Ponadto 60% osób, które kwalifikuje 
się jako osoby ubogie, zamieszkuje tereny wiejskie; 30% 
ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich korzy-
sta ze świadczeń socjalnych, a połowa mieszkańców wsi 
swoje główne dochody uzyskuje z pracy najemnej, jednak 
coraz mniejszy jest odsetek tych, którzy uzyskują swoje 
dochody tylko z rolnictwa. Należy oczekiwać, że liczeb-
ność tej grupy będzie systematycznie spadać, tak jak to 
dzieje się na zachodzie Europy. Od czasu wejścia Polski 
do UE w dalszym ciągu nie uporaliśmy się z rozdrobnie-
niem gospodarstw, niską wydajnością pracy, ukrytym 
bezrobociem, a przede wszystkim z polaryzacją docho-
dów i majątków gospodarstw. 

Od 2000 r., po raz pierwszy w historii Polski, obserwu-
jemy zjawisko większej migracji ludności z miast na tere-
ny wiejskie niż w odwrotnym kierunku. Są to zazwyczaj 
osoby szukające spokoju, czystego środowiska, a często 
swoich korzeni (większość ludności osiadłej w miastach 
po wojnie to przybysze ze wsi). Konsekwencją napływu 
na tereny wiejskie – często typowo rolnicze – osób, które 
nie mają żadnego związku z rolnictwem (obecnie jest to 
nawet 50% mieszkańców wsi), są nowe zjawiska, do któ-
rych należą: blokowanie inwestycji rolniczych, brak sza-
cunku do ziemi i płodów rolnych, zanikanie ludowych 
tradycji, odmienne traktowanie kościoła i religii, aliena-
cja nowych mieszkańców wsi.

Fot. PAP/EPA / PETER SCHATZ

Wśród krajów UE Polska charakteryzuje się niskim 
stopniem zorganizowania obywateli. Niestety integracja 
nowych mieszkańców ze środowiskiem wiejskim nie jest 
procesem oczywistym ani łatwym. W opinii rdzennych 
mieszkańców wsi nowoprzybyli to zazwyczaj dorobkie-
wicze, ludzie zamożni, nie rozumiejący istoty ciężkiej 
pracy rolnika, która wiąże się z takimi uciążliwościami 
jak: głośna praca maszyn – również w niedziele, świę-
ta, a nawet w nocy; nieprzyjemne zapachy pochodzące 
z chlewni i obór, oraz związane z wywożeniem na pole 
obornika, gnojowicy czy gnojówki.

Dostrzegając zaistniały problem postanowiliśmy prze-
ciwdziałać narastaniu antagonizmów i wzajemnej niechę-
ci mieszkańców wsi. W tym celu, w dniach 8-10 lutego br.  

zorganizowaliśmy spotkania z wójtami w gminach: Tar-
nów, Lisia Góra i Bochnia, oraz dwa seminaria (w Krako-
wie i w Tarnowie). Do udziału w tych spotkaniach zapro-
siliśmy eksperta z Francji, Vincenta Ruin, który podzie-
lił się z nami francuskimi doświadczeniami w zakresie 
metod łagodzenia konfliktów między „starymi” a nowo 
przybyłymi mieszkańcami wsi. Okazuje się, że we Fran-
cji, prowadzenie działalności rolniczej nie budzi społecz-
nej sympatii, właśnie z uwagi na wspomniane wcześniej 
uciążliwości. Jednak etos pracy rolnika jest doceniany, 
a w hierarchii zawodów rolnik znajduje się na czele listy 
rankingowej.

Niekwestionowanym faktem jest konieczność reali-
zowania przez rolników jednej z podstawowych strate-
gii jaką jest zapewnienie wyżywienia dla mieszkańców 
swojego kraju. Ostatnie lata to ewidentny sukces polskie-
go rolnictwa na arenie międzynarodowej. Eksport pol-
skiej żywności w wysokości prawie 5 mld euro najlepiej 
świadczy o potencjale polskiego rolnictwa. Aby ten proces 
w dalszym ciągu trwał, nowi mieszkańcy wsi muszą rozu-
mieć specyfikę pracy rolnika z jej wszystkimi aspektami, 
również tymi, które dla niektórych mogą być uciążliwe.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

Przypis autora: 
drzewa, krzaki, „wiastowi” to określenia osób mieszkających 

na wsi, w zależności od miejsca urodzenia oraz miejsca pracy; 
słoiki to ludzie, którzy przyjechali do wielkiego miasta z prowin-

cji, tu pracują i mieszkają, ale nadal z rodzinnego domu przy-
wożą jedzenie.
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Małopolska Izba Rolnicza, obserwując szum me-
dialny związany z wejściem w życie ww. ustawy, 
a przede wszystkim następstwa 2-miesięcznego okresu 
funkcjonowania nowych przepisów, dostrzega zarów-
no pozytywne jak i negatywne konsekwencje wprowa-
dzenia nowych zasad wycinki drzew i krzewów. 

Uważamy, że art. 83f ust. 1 pkt 3a, który zezwala na 
wycinkę drzew i krzewów na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych, jest bar-
dzo słuszny i pozwala na uszanowanie praw właścicie-
la. Pragniemy tu podkreślić, że rolnicy którzy poprzez 
swoją pracę mają szczególnie bliski kontakt z przyrodą, 
szanują ją i wiedzą jak ważna jest dbałość o zachowa-
nie równowagi w środowisku. Dlatego, decyzje o wyci-
naniu drzew na swoich działkach – również w okresie 
obowiązywania nowych przepisów – podejmują tylko 
w sytuacjach koniecznych.

Przede wszystkim pozytywnie oceniamy zapis art. 
83f ust. 1 pkt 3b, zezwalający na usuwanie drzew i krze-
wów, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych rolniczo do 
użytkowania rolniczego. Szczególnie w warunkach wo-
jewództwa małopolskiego, gdzie mamy do czynienia 
z dużą ilością samoistnych zadrzewień i zakrzaczeń, 
takie uproszczenie jest bardzo pożądane. 

Uwagi Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zmian w ustawie 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 r., poz. 2249)

Jednocześnie, znowelizowana ustawa wprowadziła 
spore utrudnienia dla rolników, wynikające z interpre-
tacji kwalifikującej działalność rolniczą jako działalność 
gospodarczą. W świetle obowiązującego prawa, rolnik 
na własnej działce może usunąć drzewo bez zezwolenia 
w celu budowy domu, jednak nie może tego zrobić jeśli 
zamierza wybudować budynek gospodarczy. Naszym 
zdaniem, nie można zrównać działalności rolniczej – 
zwłaszcza w przypadku gospodarstw indywidualnych, 
które w naszym kraju stanowią zdecydowaną więk-
szość – z działalnością dużego przedsiębiorstwa.

Jako samorząd rolniczy, reprezentujący małopol-
skich rolników, postulujemy o doprecyzowanie przed-
miotowej ustawy zgodnie z oczekiwaniami środowiska 
rolniczego. Pragniemy też podkreślić, że w pełni apro-
bujemy zapisy ustawy, które doprowadzą do ograni-
czenia wycinania drzew o dużych średnicach czy du-
żych skupisk krzewów w miastach. Popieramy również 
wprowadzenie obowiązku nasadzeń kompensacyjnych, 
szczególnie w miastach, gdzie zieleń stanowi naturalną 
ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza spowo-
dowanymi przez pyły i szkodliwe gazy.

Uwagi przekazano w dniu 03.03.2017 r. do: 
■ Ministra Środowiska Jana Szyszko,
■ Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

* * * * * * *

Przedstawione powyżej stanowisko jest konse-
kwencją zamieszania, jakie powstało po 1 stycz-

nia 2017 r. po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz usta-
wy o lasach (Dz.U. 2016 r., poz. 2249). 

Wprowadzone w ustawie zapisy łagodzą dotychcza-
sowe zasady wycinania drzew i krzewów. Najważniejsze 
zmiany to:
1) zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia 

na wycinkę drzewa lub krzewu:
jeżeli drzewa lub krzewy, rosną na nieruchomościach •	
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwa-
ne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na gatunek oraz wielkość 
drzewa lub krzewu,
gdy drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywró-•	
cenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego,
jeżeli na wysokości 130 cm obwód pnia nie przekracza:•	
100 cm w przypadku drzew szybkorosnących (topo-

li, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesiono-
listnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platana klonolistnego), 

50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew,
gdy krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m²;•	

Ponadto, zgody na usunięcie nadal nie wymagają rośliny 
wymienione na liście wyjątków – w art. 83f ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czyli: 

drzewa i krzewy owocowe, chyba że rosną one na tere-•	
nie nieruchomości, która została wpisana do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni,
drzewa i krzewy na plantacji drzew i krzewów,•	

Prawo na pniu, czyli nowe przepisy dotyczące wycinki drzew
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krzewy w ogrodach przydomowych, chyba że rosną •	
one w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyni-•	
ku działania czynników naturalnych, wypadku lub 
katastrofy;

2) gminy w odrębnych uchwałach mogą zadecydować 
o rezygnacji ■ z konieczności uzyskiwania zezwoleń 
na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie 
sytuacjach, a także ■ z opłat za usunięcie drzewa;

3) stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określane 
są przez gminy, jednak nie mogą przekroczyć 500 zł 
dla drzew (za 1 cm w obwodzie) oraz 200 zł dla krze-
wów (za 1 m2). Przy ustalaniu opłaty nie jest brany 
pod uwagę tzw. współczynnik lokalizacji. Ostatecz-
ną kwotę do zapłaty za wycinkę drzewa ustala się 
mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a za usunięcie 
krzewu – mnożąc liczbę m2 powierzchni gruntu po-
krytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

W świetle przepisów nowej ustawy i wg interpretacji 
resortu środowiska działalność rolnicza jest kwalifiko-
wana jako działalność gospodarcza, dlatego konieczne 
jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/
krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Kiedy rolnik może na własnej działce  
wyciąć drzewo bez zezwolenia:

w terminie • od 16 października do końca lutego (w tym 
okresie nie trzeba mieć zezwolenia na usuwanie gniazd 
ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kie-
dy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub wzglę-
dów sanitarnych);
w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do • 
użytkowania rolniczego;
w celach prywatnych (np. drzewo chore, stanowiące • 
zagrożenie dla ludzi czy nieruchomości, rosnące blisko 
budynku i rzucające zbyt dużo cienia, w celu budowy 
domu lub przearanżowania ogrodu).

Kiedy rolnik nie może usunąć drzewa/
krzewu z własnej działki lub musi 
uzyskać zezwolenie na wycinkę:

w celu przygotowania terenu pod budowę stodoły, • 
obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola;
jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, zadrzewieniem • 
śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdują-
cym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chro-
nionego krajobrazu;
jeżeli drzewo jest objęte ochroną konserwatora za-• 
bytków, albo w zasięgu prac wycinkowych występują 
chronione gatunki zwierząt, roślin lub grzybów;

Warto nIe WycInać drzew, bo:
➢ oczyszczają powietrze: 
neutralizują zanieczyszczenia atmosferyczne wytwa-

rzane przez człowieka – mogą ograniczać zapylenie 
w mieście nawet o 75%,
redukują gazy cieplarniane – wykorzystują dwutlenek 

węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen (niewiel-
kie drzewo wytwarza ok. 118 kg tlenu/rok – dorosły 
człowiek w tym okresie potrzebuje ok. 176 kg tlenu),

➢ regulują temperaturę otoczenia – działanie chłodzą-
ce jednego drzewa (parowanie wody jak i okresowe 
zatrzymywanie wody w koronach) można porównać 
do wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyza-
torów, pracujących całą dobę – upalny dzień tempe-
ratura wokół drzewa może się obniżyć nawet o 11°C. 
Zimą przyczyniają się do ograniczenia strat ciepła re-
dukując prędkość wiatru;

➢ oczyszczają wody i gleby zanieczyszczone nawozami, 
które przenikają z gleby do wód powierzchniowych: 
wielorzędowe pasy roślinności na granicach pól redu-

kują stężenie zawartych w wodzie azotanów do 98%, 
a fosforanów o ok. 25%,
na obszarach zurbanizowanych lub przemysłowych, 

pobierają z gleby i dezaktywują związki metali cięż-
kich ze skutecznością sięgającą od 40% do 70%;

➢ mają korzystny wpływ na plony – łagodzą mikrokli-
mat, zwiększają zdolności retencyjne gleby, przeciw-
działają erozji wodnej i wietrznej;

➢ sprzyjają zachowaniu bioróżnorodności i równowagi 
biologicznej – są siedliskami dla wielu roślin i zwierząt, 
w tym wielu pożytecznych organizmów (np. zapyla-
jących uprawy pszczół i trzmieli, ptaków drapieżnych 
i owadożernych oraz nietoperzy, które wspomagają 
rolnika w walce ze szkodnikami);

➢ pełnią funkcje estetyczne, kształtują charakter lokal-
nego krajobrazu;

➢ korzystnie oddziałują na nasze samopoczucie oraz 
zdrowie, działają uspokajająco oraz łagodzą stres, nie-
które drzewa wytwarzają substancje lotne, które po-
magają w leczeniu chorób układu oddechowego.
Źródło: www.srodowisko.abc.com.pl; www.aleje.org.pl.

Tego klona ni masz prawa tknąć, zasrańcu, choćby pa-
lić słomo przyszło, mówie, on moj brat! (...) Tego dnia,  
co ja urodził sie, babka urwali gałonzke ze swojego klo-
nu, tego co u Mazurow przy stodole, i wsadzili koło węgła.  
Nu i przyjoł sie, i rośnie ze mno. (…)

– To wszystkie drzewa przy domach, to braty?
– Prawie wszystkie. I w lesie też nie możno ścinać:  

nie wiadomo kogo sie ścina.
– To jakby drzewow nie ścinać, ludzie nie umieralib?
– Nie umieralib.
– To czemu ścinajo?
– A czym majo zimo w piecach palić? Gotować, grzać 

trzeba, trzeba i ścinać i to nie grzech. Ale bez potrzeby ściąć 
abo pokaleczyć, o, grzech straszny!

Źródło: Edward Redliński, „Konopielka”, s. 70–71. Rozmowa Kaziuka z synem.

Na zdjęciu „KoNoPiElKA”, reż. Witold leszczyński, 1981, fot. Tomasz Wesołowski © SF Zebra
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w okresie lęgowym ptaków, • pomiędzy 1 marca a 15 paź-
dziernika (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 
16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).
Wycinka drzew, które są ostoją lub miejscem gniaz-

dowania ptaków – również na działkach osób prywat-
nych – nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia 
wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska. Wyjątek stanowi konieczność przeprowadzenia 
wycinki z powodów bezpieczeństwa lub wówczas, gdy 
drzewo jest chore lub martwe. Jedynym gatunkiem, 
którego miejsca gniazdowania nie są chronione przez 
cały czas, są gołębie miejskie. Ale kiedy w ich gniazdach 
pojawią się już pisklęta – gniazdo i jego okolica również 
są chronione prawem.

Nowe przepisy określające zasady wycinki drzew od po-
czątku wzbudzały liczne protesty i zastrzeżenia, które wpły-
nęły na polityczną decyzję o zmianie ustawy. Projekt nowe-
lizacji wpłynął do Sejmu 3 marca i miał on zostać przegło-
sowany podczas posiedzenia sejmowej komisji środowiska 
najpierw 8, a następnie 23 marca br. W obydwu terminach 
posłowie przegłosowali odroczenie obrad do następnego po-
siedzenia, czyli za kolejne 2 tygodnie ...

najważniejsze założenia nowelizacji:
wprowadzenie obowiązku zgłaszania w urzędzie gmi-

ny zamiaru ścięcia drzewa, podając numer działki, na 
której odbędzie się wycinka, czego będą dotyczyły 
prace i kiedy zostaną przeprowadzone. Poprawka ma 
umożliwić weryfikację, czy wycinka rzeczywiście była 
przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalno-
ścią gospodarczą;
nieruchomość, na której dokonano wycinki drzew lub 

krzewów nie może być wykorzystana do prowadze-
nia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat 
od dnia dokonania zgłoszenia. Przez ten okres od-
powiednie organy mają prawo kontrolować, czy na 
naszej działce działalność gospodarcza rzeczywiście 
nie jest prowadzona. W przypadku wykrycia prowa-
dzenia działalności gospodarczej, na właściciela nie-
ruchomości zostanie nałożona kara administracyjna.

Jolanta Kałmuk,  
biuro MIR w Krakowie

Materiały źródłowe: www.poradnikogrodniczy.pl;  
www.farmer.pl; www.strefaagro.dziennikzachodni.pl.

PZŁ w sprawie problemów zgłoszonych przez samorząd rolniczy

* * * * * * * * * *

W związku z dyskusją, która odbyła się 
1 marca 2017 r. podczas spotkania  

w Ministerstwie Środowiska Podsekretarza 
Stanu Andrzeja Koniecznego i Podsekreta-
rza Stanu Andrzeja Szweda-Lewandowskie-
go z przedstawicielami izb rolniczych, Lasów 
Państwowych i Polskiego Związku Łowieckie-
go, Zarząd Główny PZŁ wystosował pismo do 
łowczych okręgowych, w którym przedstawił proble-
my zgłoszone podczas tego spotkania i wezwał Zarzą-
dy Okręgowe PZŁ do podjęcia działań w celu naprawy 
zaistniałej sytuacji.

Problemy zgłaszane  
przez przedstawicieli izb rolniczych:

1) Szkody łowieckie:

niewłaściwe traktowanie poszkodowanych rolników •	
przez myśliwych,
brak współpracy z rolnikami i samorządami w zakresie •	
przeciwdziałania szkodom łowieckim,
brak myśliwych terenowych, którzy mogą doraźnie •	
współdziałać z rolnikami w zakresie przeciwdziałania 
szkodom powodowanym przez zwierzynę grubą,
usilne próby wykorzystywania nieznajomości prawa •	
przez poszkodowanych rolników przez niektóre koła 
łowieckie,
w wielu zgłaszanych postulatach przez izby rolni-•	
cze przewija się temat arogancji kół łowieckich i ich 
członków w zakresie zgłaszania i szacowania szkód 
łowieckich,
w przypadkach konfliktowych wskazane byłyby me-•	
diacje oraz etyczne i godne reprezentowanie PZŁ.

2) Opiniowanie umów dzierżawy i współ-
praca izb rolniczych z ZO PZŁ:

Zarządy Okręgowe PZŁ powinny nawią-•	
zać współpracę z właściwymi wojewódzkimi 
i powiatowymi izbami rolniczymi w zakresie 
opiniowania umów dzierżawy dla kół łowiec-

kich oraz minimalizowaniu konfliktów powsta-
łych na styku koło łowieckie – rolnik z uwagi na 

szkody wyrządzane w płodach i uprawach rolnych 
przez zwierzynę,
Zarządy Okręgowe PZŁ powinny współpracować •	
z izbami rolniczymi w zakresie inwentaryzacji zwierzy-
ny poprzez zapraszanie przedstawicieli tej instytucji do 
udziału w inwentaryzacji zwierzyny oraz na spotkania 
z kołami łowieckimi,
Zarządy Okręgowe PZŁ w związku z obowiązkiem wyda-•	
wania opinii dla poszczególnych kół łowieckich powinny 
przekazywać niezbędne informacje dotyczące dzierżaw-
ców i obwodów łowieckich na wniosek izb rolniczych,
Zarządy Okręgowe PZŁ powinny w ramach nadzo-•	
ru sprawować kontrolę nad współpracą kół łowieckich 
z rolnikami oraz weryfikować udział przedstawicieli kół 
w spotkaniach z samorządami i rolnikami.

3) Gospodarowanie populacjami zwierzyny:
brak przejrzystości w zakresie wykonywania inwentary-•	
zacji zwierzyny przez dzierżawców i zarządców obwo-
dów łowieckich – brak współpracy z izbami rolniczymi,
znaczący i stały wzrost populacji jeleniowatych oraz •	
dzika powoduje szkody łowieckie na poziomie, który 
niejednokrotnie doprowadza gospodarstwa do upadku,
wskazane byłoby zmniejszenie liczebności jeleniowa-•	
tych na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomor-
skiego oraz warmińsko-mazurskiego,
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Nasze interwencje

populacja dzika na skutek występowania afrykańskiego •	
pomoru świń jest objęta kontrolą, a planowana dalsza 
redukcja tego gatunku powinna doprowadzić do osią-
gniecia zagęszczenia na poziomie nieprzekraczającym 
0,5 osobnika/1 km2.

Najczęściej padającym zarzutem w stosunku do kół 
łowieckich jest niewywiązywanie się w pełni z obowiąz-
ków nałożonych na koła w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8 marca w sprawie sposobu postępo-
wania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań 
za szkody w uprawach i płodach rolnych. Kołom łowiec-
kim zarzuca się m.in. nieterminowe podejmowanie sza-
cowania szkód, uchylanie się od odbioru zawiadomienia 
o wystąpieniu szkody, nieterminowe wypłaty odszko-
dowań, niewłaściwe oszacowanie wysokości szkody. 
Podczas spotkania zaznaczono, że dzierżawcy obwodu 
celowo czekają na błąd rolnika, podczas zgłaszania czy 
oględzin szkody, by odszkodowanie nie zostało wypła-
cone lub wysokość odszkodowania była zaniżona. Ta-
kie, niezgodne ze standardami etyki członka Polskiego 
Związku Łowieckiego, zachowanie wpływa na nega-
tywne postrzeganie myśliwego nie tylko przez rolników, 

ale i przez resztę społeczeństwa. Zarząd Główny PZŁ 
zwraca się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na ko-
nieczność prowadzenia dobrych praktyk przy likwidacji 
szkód. Przestrzeganie procedur szacowania szkód ło-
wieckich jest obowiązkiem szacującego zawartym w po-
wyższym rozporządzeniu. Naruszanie procedur przy 
szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych działa na 
szkodę wizerunku polskiego łowiectwa. Na niewłaści-
wym postępowaniu jednostek traci nie tylko konkretne 
koło łowieckie, a wszyscy polscy myśliwi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych upatruje przyczynę 
dużych szkód łowieckich oraz wysokich stanów zwie-
rzyny w braku miejscowych myśliwych w poszczegól-
nych obwodach, którzy mogliby intensyfikować dzia-
łania zmierzające do wykonania planu łowieckiego 
zwierzyny grubej, oraz podejmować akcje pilnowania 
upraw rolnych w celu zminimalizowania szkód. W opi-
nii KRIR dobrze widziane byłoby zwiększenie liczby 
miejscowych myśliwych, znających daną społeczność, 
którzy mogliby przyczynić się do polepszenia stosun-
ków pomiędzy kołami łowieckimi a rolnikami.

* * * * * * * * * *

Rola kobiet w kształtowaniu środowiska wiejskiego

Jednym z zadań realizowanych przez Małopolską 
Izbę Rolniczą pierwszym kwartale 2017 r. była 

organizacja konferencji pt. „Aktualna rola kobiet 
w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytu-
acji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”. 

Konferencja odbyła się dniach 9 – 10 marca w Ho-
telu Wyspiański w Krakowie, a uczestniczyły w niej 
działaczki tworzące Radę ds. Kobiet i Rodzin z Ob-
szarów Wiejskich przy KRIR w Warszawie, czyli 
przedstawicielki izb rolniczych całej Polski oraz li-
czna grupa delegatek reprezentujących rady powiatowe 
funkcjonujące w województwie małopolskim. Łącznie 
w obradach uczestniczyło ponad 100 osób. 

Spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania 
szczególnie aktywnych i zaangażowanych w sprawy 
wiejskie kobiet, odznaczonych z okazji jubileuszu 20 le-
cia izb rolniczych w Małopolsce. Z rąk Wicewojewody 
Małopolskiego Pana Józefa Gawrona, Brązowy Krzyż 
Zasługi otrzymała Jolanta Majka (Przewodnicząca RP 
MIR w Myślenicach), zaś odznakę „Zasłużony dla Rol-
nictwa” odebrała Grażyna Domanus (delegatka do RP 
MIR w Myślenicach).

Właściwe obrady poprzedzone były serią wykładów. 
O doniosłej roli kobiet tworzących i kształtujących śro-
dowisko wiejskie, w kontekście obecnej sytuacji ekono-
micznej i problemów społecznych w Europie opowie-
dział prof. dr hab. Czesław Nowak, kierownik Katedry 
Rolnictwa Światowego i Doradztwa UR w Krakowie. 

Profesor przedstawił szereg bardzo interesujących da-
nych statystycznych charakteryzujących pozycję kobiet 
w krajach UE i na świecie.

Uroczystego otwarcia posiedzenia dokonał Wicemarszałek Mało-
polski Wojciech Kozak oraz Danuta lebioda, Przewodniczącą Rady 
ds. Kobiet i Rodzin z obszarów Wiejskich. 

Z danych Eurostatu z 2014 r. wynika, że długość życia kobiet 
w Polsce wynosi 81,7 lat (polscy mężczyźni żyją średnio 8 lat 
krócej), dłużej od Polek bo 86,2 lata żyją Hiszpanki (Hiszpanie 
– 80,4 lata), natomiast spośród krajów europejskich najkrócej 
żyją Bułgarzy – panie 78 lat, panowie – 71,1 lat. Przeciętna 
długość życia w Europie wynosi odpowiednio 83,6 lat dla ko-
biet i 78,1 lat dla mężczyzn. Wydłużanie przeciętnej długości 
życia, choć optymistyczne w przesłaniu, jest przyczyną rosną-
cego problemu jakim jest brak opieki nad ludźmi starszymi.
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Wykład nt. zmian demograficznych i procesów mi-
gracyjnych na tle rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich w naszym kraju wygłosiła dr hab. 
Wioletta Knapik z Zakładu Socjologii i Rozwoju Wsi 
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie. 

W Polsce udział kobiet zatrudnionych w rolnictwie jest 
wysoki i wynosi 37,9%, średnia w UE to 30,8%, podczas gdy 
za kraj wzorcowy uznać należy Irlandię, gdzie zaledwie 9% 
mieszkanek tego kraju pracuje w tym zawodzie, powszechnie 
uważanym za jeden z najcięższych.

Polska znajduje się też w grupie państw, w których udział 
kobiet pracujących na własny rachunek (osoby prowadzące 
działalność gospodarczą lub właściciele indywidualnych go-
spodarstw rolnych, czerpiących dochód z pracy w gospodar-
stwie) jest wysoki i wynosi 20,4% (dla mężczyzn 25%), wyższe 
notowania w tym zakresie ma Grecja – 30,9% w przypadku 
kobiet i 37,8% w przypadku mężczyzn. Tymczasem w jednej 
z najbogatszych gospodarek świata, w USA w ramach samo-
zatrudnienia pracuje zaledwie 5,6% kobiet, i 8,3% mężczyzn. 

Według statystyk dochody na wsi, w przeliczeniu na osobę, 
osiągają 82% średniej krajowej, a wśród osób żyjących w na-
szym kraju w skrajnym ubóstwie ponad 60% mieszka na wsi. 
Mimo to 80,6% mieszkańców wsi jest zadowolonych z życia, 
podczas gdy średnia krajowa wynosi 78,4%. 

W swoim wystąpieniu dr W. Knapik, na przykła-
dzie wspólnoty gospodarstwa społecznego omówiła 
innowacyjne zagadnienie jakim jest rolnictwo spo-
łeczne. Jest to model realizowany przez niewielkie go-

spodarstwa, które świadczą usługi na rzecz różnych 
grup społecznych (m.in. dzieci, młodzież, osoby star-
sze, niepełnosprawni, chorzy, długotrwale bezrobotni 
itp.) umożliwiając, wspólne z rolnikiem, użytkowanie 
ziemi, opiekę nad zwierzętami itp. Ideą rolnictwa spo-
łecznego jest integracja lokalnej społeczności i anga-
żowanie lokalnego potencjału (nauka i rolnictwo) na 
rzecz potrzeb społecznych. W Polsce funkcjonują tylko 
pojedyncze formy takiego rolnictwa tj. gospodarstwa 
edukacyjne i opiekuńcze. 

Ostatnie wystąpienie w pierwszym dniu konferencji 
poświęcone było aktualnym zagrożeniom środowisko-
wym. Zagadnienie to omówił Ryszard Listwan z Ma-
łopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, szczególną uwagę zwracając 
na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód i po-
wietrza, oraz możliwości i sposoby ograniczania nie-
bezpiecznych skażeń.

Drugi dzień spotkania w głównej mierze poświęco-
ny był obradom Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich. Podczas dyskusji panie zgłaszały problemy 
z jakimi borykają się w swoich środowiskach. Wypra-
cowały też wnioski, które zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą KRIR przekaże do właściwych organów, mając 
na uwadze skuteczne ich rozwiązanie.

Na zakończenie spotkania, lek. wet. Agnieszka 
Zacharzewska z Wojewódzkiego Inspektoratu Wetery-
narii omówiła aktualne przepisy dotyczące rolniczego 
handlu detalicznego oraz chowu i hodowli zwierząt.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie

W Polsce, na obszarach wiejskich mieszka prawie 40% lud-
ności kraju. W ostatnich latach rośnie atrakcyjność wsi jako 
miejsca do życia i więcej osób migruje z miasta na wieś, niż ze 
wsi do miasta – taka tendencja ma miejsce od 2002 r. 

Dotychczasowe dysproporcje w tempie rozwoju miast i na 
obszarach wiejskich zmniejszają się, a wieś staje się w coraz 
mniejszym stopniu rolnicza. W ogólnej liczbie zatrudnionych 
w kraju, pracujący w rolnictwie stanowią 11,5%. Zarówno 
w miastach jak i na wsi wydłuża się długość życia, jednak przy 
jednoczesnym spadku liczby urodzin, prowadzi to do wzrostu 
tempa starzenia się społeczeństwa. 
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Wnioski zgłoszone podczas posiedzenia  
Rady ds. Kobiet i Rodzin Obszarów Wiejskich 

w dniu 10 marca 2017 r.

1. Opieka dzienna nad ludźmi starszymi jest do-
brym pomysłem na prowadzenie działalności, 
ale do realizacji takiego przedsięwzięcia należy 
się dobrze przygotować, poprzez dopracowa-
nie istniejących przepisów, lub wyegzekwowa-
nie ich jednoznacznej interpretacji. Szczególnie 
ważne jest wyjaśnienie takich kwestii jak:

1.1. Czy i/lub kiedy osoba prowadząca gospo-
darstwo opiekuńcze będzie musiała ubezpie-
czać się w ZUS?

1.2. Jakie będą zasady opodatkowania takiej 
działalności?

1.3. Kto i w jaki sposób będzie nadzorował prowa-
dzenie takiej działalności, np. w zakresie zabez-
pieczenia wyżywienia dla podopiecznych?

2. Konieczne jest wprowadzenie uproszczonych 
przepisów warunkujących możliwość uprawy 
maku niskomorfinowego na potrzeby własne 
(spożywcze). Obowiązujące obecnie procedury 
są bardzo skomplikowane i powodują wydłu-
żenie czasu na uzyskanie koniecznego zezwo-
lenia. Pożądanym uproszczeniem byłoby wpro-
wadzenie wymogu zgłaszania uprawy do wójta 
(burmistrza, prezydent miasta), a po zbiorze, 
przeprowadzenie komisyjnego (np. w obecno-
ści sołtysa) zniszczenia słomy makowej.

3. Planowane jest utworzenie Państwowej Inspek-
cji Bezpieczeństwa Żywności. W celu sprawne-
go i zgodnego z założeniami funkcjonowania tej 
instytucji konieczne jest dopracowanie przepi-
sów, określających jednoznacznie zasady prze-
prowadzania kontroli oraz jasno sprecyzowane 
wymogi – za równo dla inspektorów jak i dla 
rolników –zestawione w formie check-listy. Po-
nadto, stwierdzenie nieprawidłowości podczas 
pierwszej kontroli powinno skutkować poucze-
niem. Natomiast jeżeli kolejna kontrola wykaże 
brak dostosowania do obowiązujących przepi-
sów, rolnik poniesie konsekwencje w postaci 
sankcji karnych. 

4. Należy doprowadzić do zmiany przepisów 
umożliwiających przejście na emeryturę – po 
osiągnięciu wieku emerytalnego – jednego 
z małżonków prowadzących wspólne gospo-
darstwo rolne, podczas gdy drugi małżonek, 

który tego wieku jeszcze nie osiągnął będzie 
mógł kontynuować działalność rolniczą.

5. Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany 
w ustawie Prawo łowieckie doprowadziły do 
coraz częstszych sytuacji konfliktowych, prze-
jawiających się brakiem poszanowania przez 
myśliwych własności rolników. Niezbędne jest 
dokonanie zapisów w Prawie łowieckim, które 
zobligują myśliwych do respektowania prawa 
własności i szanowania pracy rolnika.

6. W przypadkach gdy działki rolne położone są 
na obszarach leśnych, odszkodowania za szko-
dy wyrządzone w uprawach przez zwierzynę 
powinny wypłacać Lasy Państwowe. 

7. Należy uporządkować sprawy własnościowe 
gruntów rolnych przekazanych na rzecz Skarbu 
Państwa. 

8. Konieczne są zmiany w przepisach regulują-
cych zasady odprowadzania składek na ubez-
pieczenie zdrowotne przez rolników prowadzą-
cych działy specjalne produkcji rolnej. 

9. Należy zmienić zasady przyznawania dopłat do 
owiec oraz podwyższyć obowiązujące stawki.

10. W lasach prywatnych często brakuje właści-
wej pielęgnacji, są zaniedbane rosną w nich 
chaszcze. Aby temu przeciwdziałać nadle-
śnictwa powinny zintensyfikować doradztwo 
w tym zakresie. 

11. Komisje likwidujące szkody w uprawach np. 
szkody spowodowane przez zwierzynę łowną, 
powinny być niezależne.

12. Dyrekcje wszystkich parków powinny być zo-
bligowane do budowy paśników i poletek za-
porowych, które ograniczą powstawanie szkód 
w uprawach.

* * * * * * *

Posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z obszarów Wiejskich,  
10.03.2017 r.
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Rolniczy handel detaliczny 

Od 1 stycznia 2017 r., na mocy ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rol-
ników, rolnicy – po spełnieniu określonych wymogów 
– mogą sprzedawać przetworzone w swoich gospodar-
stwach produkty żywnościowe.

W grudniu ubiegłego roku w Dzienniku Ustaw zo-
stały ogłoszone rozporządzenia niezbędne do rozpoczę-
cia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego:
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 
zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159);
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produ-
kujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wpro-
wadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich 
zakładów (Dz.U. poz. 2192); oraz
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weteryna-
ryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161).

Rolniczy handel detaliczny (RHD) pozwala na sprze-
daż produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych 
sposobem nieprzemysłowym, pod warunkiem, że w prze-
twarzanie i sprzedaż angażuje się tylko rolnik i członko-
wie jego rodziny (wyjątek stanowi korzystanie z usług 
rzeźni, młyna, olejarni, tłoczni soków), a sama sprzedaż 
nie odbywa się na rzecz osób prawnych, jednostek orga-
nizacyjnych czy zakładów detalicznych (co dopuszcza 
sprzedaż bezpośrednia!). Ilość produktów roślinnych i/
lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu, użytych do wyprodukowania żywności wpro-
wadzanej do obrotu w ramach RHD powinna stanowić 
co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Nowa forma sprzedaży żywności przez rolników nie 
wymaga zakładania działalności gospodarczej, spo-
rządzania projektu technologicznego i zatwierdzenia. 
Wymaga natomiast pisemnej rejestracji, której dokonać 
można na dwa sposoby, w zależności od rodzaju prowa-
dzonej produkcji. Co najmniej 30 dni przed rozpoczę-
ciem sprzedaży należy złożyć do powiatowego lekarza 
weterynarii wniosek o wpis zakładu do rejestru, jeśli 
planuje się produkcję i sprzedaż produktów pochodze-
nia zwierzęcego lub złożonych (zawierających zarówno 
środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i niezwie-
rzęcego). W przypadku wytwarzania oraz sprzedaży 
żywości pochodzenia niezwierzęcego rejestracji zakładu 
należy dokonać u powiatowego inspektora sanitarnego.

Przy prowadzeniu tego rodzaju działalności rolni-
cy zobowiązani są do przestrzegania wymagań higie-
nicznych zawartych w unijnym rozporządzeniu (WE) 
nr 852/2004, które określają podstawowe wymogi, po-
zostawiając dużą elastyczność, w zależności od wielkości 
i specyfiki zakładu oraz zakresu prowadzonego prze-
twórstwa. Zgodnie z zapisami rozporządzenia możli-
we jest wykorzystywanie w prowadzonej działalności 
pomieszczeń używanych jako prywatne mieszkania. 
Przetwórca jest wówczas zobowiązany do przestrzega-
nia uproszczonych wymagań higienicznych (załącznik 

II rozdział III ww. rozporządzenia), polegających m.in. 
na zapewnieniu dostępu do zimnej i gorącej wody pit-
nej, urządzeń odpowiednich do utrzymania właściwej 
higieny personelu, a także pomieszczeń, w których po-
wierzchnie są w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia 
i dezynfekcji. Takimi właśnie uproszczonymi wymaga-
niami planuje się również objąć podmioty zajmujące się 
RHD, które w ramach swojej działalności wykorzystu-
ją do przetwarzania żywności pomieszczenia inne niż 
mieszkalne (np. osobne, odpowiednio wyposażone bu-
dynki należące do gospodarstwa).

Sprzedaż w ramach RHD wymaga właściwego ozna-
czenia miejsca zbywania żywności, zawierającego pod-
stawowe informacje o producencie: imię i nazwisko/
nazwa i siedzibę podmiotu prowadzącego, adres miej-
sca produkcji żywności, weterynaryjny numer identy-
fikacyjny (jeśli został nadany), a także napis „Rolniczy 
handel detaliczny”. Rolnik może dokonywać sprzedaży 
osobiście, wyłącznie konsumentom końcowym, bezpo-
średnio z gospodarstwa lub poprzez pośrednika (innego 
rolnika sprzedającego żywność w ramach RHD, który 
prowadzi rejestr sprzedaży), lecz tylko podczas wystaw, 
kiermaszów, czy festynów promujących żywność.

Jeżeli roczny przychód ze sprzedaży żywności wy-
produkowanej we własnym gospodarstwie nie przekro-
czy kwoty 20 tys. zł. rolnik nie musi odprowadzać podat-
ku. Dlatego zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji 
sprzedaży, odrębnej dla każdego roku podatkowego, 
zawierającej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania 
przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od 
początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych pro-
duktów. Po przekroczeniu kwoty 20 tys. zł sprzedaż 
nadal będzie możliwa, jednak od uzyskanej nadwyżki 
trzeba będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów 
ewidencjonowanych, w wysokości 2%.

Przepisy regulujące rolniczy handel detaliczny wyda-
ją się dość optymistyczne. W praktyce ogólne wymogi, 
pozostawiające dużą swobodę, kontrolowane będą przez 
powiatowe inspekcje i to od ich podejścia zależeć będzie 
czy ustawa o rolniczym handlu detalicznym ograniczy 
szarą strefę sprzedaży produktów przetworzonych w pol-
skich gospodarstwach.

Angelika Jakubowska, biuro MIR w Wadowicach
Materiały źródłowe:

www.sejm.gov.pl; www.minrol.gov.pl; www.agrofakt.pl; www.
wir.org.pl; www.tygodnik-rolniczy.pl

Prowadzenie dokumentacji sprzedaży jest też ważne 
ze względu na limity ilościowe zbywanych produktów. 
Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. określa normy 
ilościowe oddzielne dla:

surowców pochodzenia niezwierzęcego; • 
żywności pochodzenia niezwierzęcego innej • 
niż surowce oraz żywności złożonej; 
surowców pochodzenia zwierzęcego; • 
produktów pochodzenia zwierzęcego • 
innych niż surowce.
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Obowiązek zawierania umów na dostawę produktów rolnych

Od 11 lutego 2017 r. dyrektor oddziału tere-
nowego ARR będzie mógł nałożyć karę 

za zakup produktów rolnych bez pisemnej umowy 
z producentem, lub kiedy umowa jest wadliwa. Wyso-
kość kary będzie wynosiła 10% wartości zakupionych 
produktów. Obowiązek zawierania ww. umów istnieje 
od 3 października 2015 r., lecz dopiero w 11 lutego br. 
Prezes ARR zyskał kompetencje do nakładania kar 
pieniężnych za ich brak lub wadliwość.

Umowy na dostawę produktów rolnych powinien 
zawrzeć w zasadzie każdy nabywca, zbywca i pośred-
nik w obrocie produktów rolnych, ponieważ obowiązek 
dotyczy bardzo szerokiego katalogu produktów wymie-
nionych w Załączniku I do rozporządzenia 1308/2013 
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organiza-
cję rynków produktów rolnych, w szczególności zboża, 
cukru, owoców i warzyw, mleka i przetworów mlecz-
nych, mięsa, produktów pszczelich czy też tytoniu. 
Obowiązek podpisania umowy dotyczy nawet dostaw 
realizowanych jednorazowo, zwolnieni są tylko produ-
cenci realizujący dostawy bezpośrednie oraz członko-
wie spółdzielni produkcyjnych dostarczający produkty 
do spółdzielni, której są członkiem.

Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej 
przed dostawą. Przede wszystkim powinna ona zawie-
rać cenę za dostarczone produkty, a także określać ilość 
i jakość produktów wraz z terminem dostaw. Ponadto, 
w umowie powinien być określony okres obowiązywa-
nia umowy oraz tryb jej rozwiązania, terminy i warun-
ki płatności za dostarczony towar, procedurę dostawy 
i odbioru, w tym kontroli ilościowej i jakościowej oraz 
procedurę reklamacji, a także postanowienia dotyczące 
niemożności realizacji dostaw w przypadku zaistnienia 
siły wyższej. Wszystkie elementy umów mogą być swo-
bodnie negocjowane pomiędzy stronami. 

Za brak umów, ich wadliwość lub nieuczciwość 
niektórych postanowień odpowiada nabywca 
produktów rolnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kon-
traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 67) wprowadzająca zmiany do ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organi-
zacji niektórych rynków rolnych. 

Źródło: www.arr.gov.pl, www.minrol.gov.pl, www.rp.pl.
* * *

Nasz komentarz

Od lat izby rolnicze wnioskują o przestrzeganie reguł 
prawnych dotyczących terminowej zapłaty za dostar-
czane przetwórcom produkty. W minionym okresie byli-
śmy świadkami wielu nadużyć w tym zakresie ze strony 
przetwórców, realizujących zakupy surowców u rolnika. 
Wielomiesięczne oczekiwanie na zapłatę to dla wielu 
rolników niemal codzienność. 

Popieramy bezwzględne przestrzeganie przepisów 
w zakresie obowiązku zawierania umów z podmiotami 
prawnymi, zakupującymi surowce u rolników. Natomiast 
zdziwienie nasze wzbudza fakt, że konieczność zawiera-
nia umów dotyczy również obrotu między rolnikami i to 
takimi, którzy kupują np. prosięta na targu. Zaskoczeni 
jesteśmy wypowiedzią urzędnika ARR (cytowaną „Tygo-
dniku Poradnik Rolniczy”, nr 12 z dn. 19 marca 2017 r.), 
który informuje, że przy zakupie prosiąt na targu, jeżeli 
nabywane są w celu dalszego tuczu, a następnie na sprze-
daż do rzeźni, rolnicy między sobą muszą zawrzeć pisem-
ną umowę.

Rzeczywistość pod hasłem „Polska w trocinach” dopro-
wadziła do tego, że tysiące drzew straciliśmy bezpowrotnie. 
Prawdopodobnie nie była to strata bezcelowa, być może 
nasi decydenci przewidzieli, że zapotrzebowanie na papier 
gwałtownie wzrośnie. Będą go potrzebować właściciele nie-
wielkich gospodarstw, którzy zostali zmuszeni do tworze-
nia kolejnych, nikomu niepotrzebnych dokumentów. H.D. 

* * *
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Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

W ślad za komunikatem na stronie BIP MRiRW, 
przedstawiamy ważne informacje o przysługu-

jących producentom rolnym dopłatach, ze środków bu-
dżetu państwa, do składek ubezpieczenia upraw rolnych 
i/lub zwierząt gospodarskich w 2017 roku. 

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty do składek ubezpie-
czenia będą przysługiwały producentom rolnym w wy-
sokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez 
producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej 
pakiet rodzajów ryzyka, i określenia przez zakład ubez-
pieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy 
ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na 
użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa 
będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. 
odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia, 
zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, stawki taryfowej 
przekraczającej odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubez-
pieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą 
przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpie-
czenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci 
producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od 
jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych 
rodzajów ryzyka, w sytuacji przekroczenia powyższych 
stawek taryfowych, dopłaty nie będą przysługiwały.

W 2017 r. obowiązuje przepis przejściowy, umożliwia-
jący ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rol-
nych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów 
ryzyka, z zachowaniem możliwości skorzystania z dofi-
nansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. 
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku przekroczenia, 
przy sumie 10 ryzyk, stawki taryfowej ponad odpowiednio 
9%, 12% lub 15%, dopłaty do tych stawek będą pomniejsza-
ne proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich 
dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wy-
sokości do 65% składki, w przypadku określenia przez 
zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia 
od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 
0,5% sumy ubezpieczenia.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpie-
czeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia 
umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospo-
darskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów 
w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wy-
sokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz.U. poz. 1937), 
w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% 
składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika 
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych przez rolnika, który 
uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, od 
zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystą-
pienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, 
ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są dopłaty 
z budżetu państwa do składek producentów rolnych 
z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia 
następujących zdarzeń losowych:

➢ dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rze-
paku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, 
buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: hu-
raganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, 
obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków 
przezimowania lub przymrozków wiosennych;

➢ dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, 
drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu na-
walnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, 
uboju z konieczności.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umo-
wy ubezpieczenia obowiązkowego, zobowiązany jest 
do wniesienia opłaty. Wysokość opłaty obowiązującej 
w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość 
w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu 
kursu średniego ogłaszanego przez NBP według tabe-
li kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie 
tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właści-
wej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stoso-
wane wobec rolników, którzy nie mają umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy 
przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które za-
warły z ministrem rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
Źródło: bip.minrol.gov.pl

Zakłady ubezpieczeń z którymi w 2017 r. mi-
nister rolnictwa zawarł umowy, w sprawie stoso-
wania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu pań-
stwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub 
zwierząt gospodarskich:

➢ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  
z s. w Warszawie,

➢ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” z s. w Warszawie,

➢ Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych z s. w Poznaniu,

➢ Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych z s. w Warszawie,

➢ InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
Vienna Insurance Group z s. w Warszawie.

W 2017 roku dopłaty  
z budżetu wzrosną  
z 200 do 917 mln zł.
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więcej zdjęć na www.mir.krakow.pl

29 listopada – 2 grudnia
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W minionym roku we wszystkich zakładach 
ubezpieczeniowych nastąpiła znaczna pod-

wyżka cen ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 
Podwyżki dotyczą wszystkich, jednak wzrost skła-

dek odczuwają przede wszystkim osoby, których umo-
wy ubezpieczeń stanowiły podstawę do wypłaty od-
szkodowań i świadczeń, i które utraciły lub jeszcze nie 
uzyskały zniżek.

Wśród przyczyn wzrostu stawek OC  
zakłady ubezpieczeniowe wymieniają:

nowe uregulowania prawne•	 , w szczególności dyrekty-
wy UE oraz zapisy nowej ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, które stawiają restryk-
cyjne wymogi kapitałowe związane z wypłacalnością 
zakładów ubezpieczeniowych działających w Polsce;
znaczny wzrost wartości świadczeń wypłaconych •	
z tytułu szkód z umów ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Musi je po-
siadać każdy właściciel (posiadacz) samochodu oso-
bowego, ciężarówki, motocykla, motoroweru, ciągni-
ka siodłowego, quada, przyczepy itp. tak długo, jak 
pojazd ten jest zarejestrowany. Gdy spowoduje wy-
padek, to właśnie z tej polisy wypłacane jest świad-
czenie poszkodowanym. Polisa OC chroni właściciela 
pojazdu przed finansowymi roszczeniami poszkodo-
wanych, spowodowanego jego pojazdem. Z drugiej 
strony OC pozwala ofiarom takiego wypadku otrzy-
mać odszkodowanie bez konieczności dochodzenia 
roszczenia bezpośrednio od sprawcy wypadku.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC naraża wła-
ściciela pojazdu na płacenie z własnej kieszeni wysokie-
go odszkodowania gdy spowoduje wypadek lub kolizję. 
Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne 
kary finansowe, których wysokość uzależniona jest od:
➢ rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obo-

wiązku ubezpieczenia:
samochody osobowe – równowartość 2-krotności •	
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe  •	
i autobusy – równowartość 3-krotności minimal-
nego wynagrodzenia za pracę,

pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalne-•	
go wynagrodzenia za pracę,

➢ okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej 
w danym roku kalendarzowym:

do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,•	
4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,•	
powyżej 14 dni – 100%•	  opłaty karnej,

➢ minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 październi-
ka 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Źródło: www.ufg.pl

Wyższe stawki Oc komunikacyjnego

 

•	  
•	  
•	

* * * * *

Ubezpieczenia dzieci rolników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków

W październiku 2016 r. Zarząd Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników, zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubez-
pieczeń ERGO Hestia S.A. umowę grupowego ubez-
pieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obej-
mującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Umowa 
obowiązuje od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. 

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie 
dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozosta-
jące we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzica-
mi lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej 
jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie.

W zakres ubezpieczenia wchodzą m.in. uszczerbek 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku, porażenia prądem 
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* * * * *

 
       

 
       

 
       

lub piorunem, nieumyślne zatrucia środkami chemicz-
nymi, oparzenia i odmrożenia, ukąszenia, pogryzienia 
przez zwierzęta lub owady, pobyt w szpitalu, koszty le-
czenia, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Dzie-
ci objęte są również usługą assistant w ramach, której 
ubezpieczyciel oferuje pomoc medyczną, wizyty lekarza, 
pielęgniarki, dostawę leków, opiekę domową po hospita-
lizacji, transport medyczny oraz korepetycje.

Zgodnie z umową ubezpieczenie obowiązuje 24 go-
dziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na całym świecie. 
Dzieci są więc ubezpieczone nie tylko podczas wykony-
wania prac w gospodarstwie ale także podczas nauki, 
wypoczynku czy w drodze do szkoły.

KRUS będzie potwierdzać zaświadczeniami, że 
w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno 
z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodo-
wanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wy-
padkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Informacje dotyczące ubezpieczenia NW  
można uzyskać pod nr telefonu: 

22 745 13 40 – w godz. 9:00-17:00.

Źródło: www.fsusr.gov.pl

Zmiany w emeryturach i rentach rolniczych

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i ren-

tach z FUS, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 
z 2017 r. poz. 38) zmieniona została także usta-
wa o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Uchylono wcześniejsze zapisy ustawy w spra-
wie emerytur częściowych i przywrócono wiek emery-
talny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. 
Ustawa wejdzie w życie od 1.10.2017 r.

Zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury 

TAK JEST
Do końca grudnia 2017 r. rolnicy ubezpieczeni 

w KRUS mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury.  
Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby spełniające 
łącznie warunki dotyczące:

wieku 55 lat dla kobiet albo 60 lat dla mężczyzn,• 
podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu  • 
przez okres co najmniej 30 lat,
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.• 

Okresy ubezpieczenia emerytalno-rentowego, 
od których zależy prawo do emerytury rolniczej:

czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolni-• 
ków indywidualnych i członków ich rodzin w latach 
1983–1990,
okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy • 
w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, 
przed 1 stycznia 1983 r.

TAK BĘDZiE od 1 października 2017 r.
rolnicy będą mogli przechodzić na emerytury 
w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni);
rolnicy stracą prawo do wcześniejszej emery-
tury rolniczej. Ubezpieczeni w KRUS mogą prze-
chodzić na wcześniejsze emerytury tylko do końca 

września 2017 r. 
Podstawa prawna: art. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. zmie-

niającej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy.
Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

* * *

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe zasady usta-
lania wysokości emerytury rolniczej, renty 

rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej.
Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 

2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2) kwoty świadczeń emerytal-
no-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. pod-
legają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wy-
noszącym 100,44%, jednak nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Ponadto, jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest 
niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, 
podwyższa się je z urzędu do 1 000 zł. Od zwaloryzowa-
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nej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie 
potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na 
ubezpieczenie zdrowotne.

Stawki obowiązujące od 1 marca 2017:
 renta socjalna – 840 zł, a łączna wysokość renty socjalnej 

i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 2 000 zł 
(przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć 
do 100 zł);

 dodatek pielęgnacyjny / kombatancki / za tajne naucza- 
nie – 209 zł 59 gr;

 dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie 
niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji  
– 314 zł 39 gr;

 dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr;
 dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr;
 209 zł 59 gr – maksymalna wysokość świadczeń przysłu- 

gujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deporto- 
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 
pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Nie zmienia się wysokość:
➢ ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr/m-c),
➢ zasiłku pogrzebowego (4 000 zł),
➢ zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej 

niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co naj-
mniej przez 30 dni),

➢ zasiłku macierzyńskiego (1 000 zł/m-c).

W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą 
przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale 2016 r. 
to 4 218 zł 92 gr), od dnia 1 marca 2017 r. zmienią się 
również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów 
osiąganych przez emerytów i rencistów, które wynoszą:

70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – •	
2 953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują 
żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – •	
5 484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę po-
wodują zawieszenie emerytury/renty),
przychody między kwotą 2 953 zł 30 gr a 5 484 zł 60 gr •	
powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksy-
malnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty ro-
dzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota 
maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia eme-
rytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych 
z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz 
emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (tzw. wcześniejszych) i okreso-
wych emerytur rolniczych.

Osoby, które mają ustalone prawo do emerytury 
rolniczej (również do częściowej emerytury rolniczej) 
i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, bez względu 
na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają za-
wieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia i mogą zarob-
kować bez ograniczeń. 

Barbara Gabryś, radca prawny
Źródło: www.krus.gov.pl

* * * * *

Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-

nia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 
poz. 1605) od 18 października 2016 r. zmieniły się 
przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
W największym stopniu zmiany dotknęły posiadaczy 
trzody chlewnej. 

Najważniejsze zmiany:
1. Numer identyfikacyjny świni – to numer siedziby 

stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej sie-
dziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 
30 dni.

2. Każde zwierzę powinno zostać oznakowane w terminie 
30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą mał-
żowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. Jeżeli zwierzę zostanie przemieszczone z siedziby sta-
da urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodze-
nia – rolnik zobowiązany jest oznakować je kolczy-
kiem, nie później niż przed dniem opuszczenia przez 
to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku 
gdy świnia została 
przemieszczona 
do siedziby stada 
innej niż siedziba 
stada urodzenia 
i przebywa w niej 

dłużej niż 30 dni, posiadacz świni zobowiązany jest 
dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatu-
owanie numeru identyfikacyjnego, zgodnego z nu-
merem siedziby stada, w której zwierzę przebywa 

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni należy 
zgłosić kierownikowi BP ARiMR oznakowanie zwie-
rzęcia podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka 
(w tym elektronicznego) posiadacz zwierzęcia go-
spodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany 
jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka, albo 
duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny 
identyfikator, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
duplikatu.
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7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgło-
sić kierownikowi BP ARiMR zmianę liczebności 
stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących 
zdarzeń:

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada•	 , 
z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich 
albo państw członkowskich;
uboju•	  zwierzęcia gospodarskiego;

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze 
stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia 
zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia, lub gdy doj-
dzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, pod-
legającej obowiązkowi zwalczania i określenia obsza-
ru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru 
podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobo-
wiązany jest zgłosić kierownikowi BP ARiMR zmia-
nę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia 
zdarzenia:

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada•	
uboju zwierzęcia gospodarskiego.•	

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, 
kóz, świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwie-
rząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz 
na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 
31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery 
identyfikacyjne tych zwierząt należy przekazać kie-
rownikowi BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia do-
konania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w rejestrze zwierząt gospodarskich 
oznakowanych prowadzonym przez ARiMR należy 
zgłosić kierownikowi biura powiatowego siedzibę sta-
da, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej 
przez Inspekcję Weterynaryjną.

Obowiązek ten spoczywa na:

posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie 

targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie 

obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt,
prowadzącym rzeźnię,
prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

➢ nie później niż w dniu:
wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodar-•	
skiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia 
zwierząt;

uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego;•	
unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego •	
w zakładzie przetwórczym lub spalarni;
➢ w terminie 14 dni od dnia:

wydania decyzji powiatowego lekarza•	  weterynarii 
o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyj-
nego, podmiotowi prowadzącemu działalność w za-
kresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt;
wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań •	
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w za-
kresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym ob-
rocie lub skupu zwierząt. 

Zmiana zasad składania zgłoszeń w aplikacji CK-IRZ

W związku ze zmianami w systemie IRZ zmienił się 
również sposób wypełniania dotychczasowych druków 
dotyczących świń. Na formularzu Zgłoszenia świń do 
rejestru należy wpisać datę oznakowania i zgłosić fakt 
dodatkowego oznakowania. Do czasu dostosowania 
aplikacji CK-IRZ zgłoszenia te należy składać w formie 
pisemnej:

➢ osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
➢ drogą pocztową,
➢ przy użyciu e-PUAP.

Nowe druki

Od 10 marca 2017 r obowiązują nowe druki doty-
czące świń oraz spisy stanów stada dla bydła, owiec, 
kóz i świń. Można je pobrać ze strony internetowej 
www.arimr.gov.pl

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

Źródło: www.arimr.gov.pl

* * * * *
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Zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego

Od 15 marca rolnicy mogą ubiegać się o przy-
znanie płatności bezpośrednich. W tym 

roku wprowadzono kilka znaczących zmian, a do naj-
ważniejszych należą te odnoszące się do wsparcia zwią-
zanego z produkcją. 

Zmiany w płatnościach do zwierząt

Utrzymane zostały dopłaty zarówno do krów jak 
i do bydła, ale zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt 
uprawnionych do płatności. W obu sektorach płatność 
będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymują-
cym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do 
wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (do 
tej pory płacono do 30 szt.). Koperty finansowe na po-
szczególne płatności mają zostać zachowane, co pozwoli 
na zwiększenie stawek w przeliczeniu na 1 zwierzę.

W przypadku płatności do owiec ustalono nowy okres 
przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia 
– od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków. 

Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie 
w sektorze owiec oraz kóz na tzw. system bezwnioskowy. 
Nie będzie już wymagane podawanie wraz z wnioskiem 
numerów identyfikacyjnych zwierząt, co przy większej 
liczbie zwierząt było bardzo czasochłonne ale również 
stwarzało ryzyko popełnienia błędu. Obecnie wszystkie 
owce i kozy spełniające kryterium płci i wieku w systemie 
IRZ będą traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się 
do wsparcia. Zgłoszenie do IRZ faktu, że zwierzę opuści-
ło gospodarstwo w okresie przetrzymywania będzie sta-
nowiło jednocześnie pisemne wycofanie wniosku o płat-
ność do owiec lub kóz.

Płatności do roślin wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysoko-
białkowych wprowadzone zostały dwie oddzielne dopłaty:
➢ do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno 

(podsektor I) – do uprawy łubinów, soi, grochu pa-
stewnego oraz bobiku. Wsparciem przysługuje do po-
wierzchni upraw, z których dokonano zbioru ziarna. 
Płatność ma charakter degresywny, z wyższą stawką 
do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku po-
zostałych powierzchni.

➢ do roślin pastewnych (podsektor II) – do gatunków 
takich jak: esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, 
lucerna, nostrzyk, seradela i wyka. W przypadku wyki 
siewnej i wyki kosmatej płatność będzie przysługiwała 
także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową. 
Płatność przysługuje maksymalnie do 75 ha. 
W obydwu podsektorach dopłatami objętę będą rów-

nież uprawy mieszanek ww. roślin, a w przypadku roślin 
pastewnych, również uprawy w formie mieszanek z ro-
ślinami podsektora I.

Pomoc będzie więc przysługiwała do wszystkich ga-
tunków, które dotychczas były objęte płatnością w sekto-
rze roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem warzywnych 
roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fa-
sola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny 

łuskowy, socze-
wica jadalna). 
Z płatności wy-
łączone zostaną 
także uprawy 
przeznaczone 
na zielony na-
wóz (przyora-
nie). W całym 
sektorze roślin 
wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finanso-
wą, przy czym zwiększono udział środków finansowych 
przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączko-
wych na ziarno. 

Płatności związane z produkcją:

Sektor owoców miękkich – wsparcie przysługuje do upraw 
truskawek, nie będzie dopłat do malin.

Sektor pomidorów – zmniejszono kopertę finansową 
o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r.

Sektor buraków cukrowych – wsparcie będzie przyzna-
wane do powierzchni uprawy wszystkich buraków 
cukrowych. Zmiana wynika ze zniesienia kwotowania 
produkcji cukru od 2017 r. w całej Unii Europejskiej. 
Uchylenie wykazu obszarów wyłączonych ze wsparcia

Dotychczas grunty rolne wykorzystywane głównie 
do prowadzenia działalności pozarolniczej tj. lotniska, 
boiska sportowe i pola golfowe, były a priori wykluczone 
z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim 
stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia dzia-
łalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie 
wyłączonych ze wsparcia oznacza, że w przypadku grun-
tów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzo-
na jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura 
powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie 
płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie 
działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez 
intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram 
działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie speł-
niony, grunty zostaną objęte wsparciem.

Pozostałe zmiany

We wnioskach o przyznanie płatności dodana została  
nowa sekcja dotycząca płatności dla młodych rolników. 
W przypadku rolników pozostających w związku mał-
żeńskim wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania 
nr PESEL małżonka, który pozwala na weryfikację kwa-
lifikowalności, bez konieczności dołączania do wniosku 
dodatkowych dokumentów. Odstąpiono też od obo-
wiązku podpisywania załączników graficznych. Rolnik, 
składając wniosek, podpisuje się pod oświadczeniem 
zawartym w części IX wniosku, w którym poświadcza, 
że wyrysowane na materiale graficznym działki rolne są 
zgodne z faktycznym sposobem ich użytkowania. 

Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach
Źródło: www.minrol.gov.pl, www.topagrar.pl, www.arimr.gov.pl
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Rolnictwo ekologiczne jest obecnie najbardziej roz-
wijającym się – na świecie, a zwłaszcza w UE – syste-
mem rolnictwa. Również w Polsce, w ostatnich latach, 
nastąpił dynamiczny wzrost powierzchni użytkowanej 
i liczby gospodarstw ekologicznych. 

W okresie 2003-2013 liczba gospodarstw ekologicz-
nych w naszym kraju wzrosła ponad 11-krotnie – od 
2 286 w 2003 r., do 27 093 w roku 2013. Jednak pod 
koniec 2014 r. – po raz pierwszy od czasu przystąpienia 
Polski do UE – odnotowano nieznaczny spadek liczby 
producentów oraz zmniejszenie powierzchni użytków 
rolnych, na których stosowane były ekologiczne meto-
dy produkcji (wg stanu na dzień 31.12.2014 r., działal-
ność prowadziło 25 427 producentów ekologicznych). 
Jednocześnie odnotowano wzrost liczby przetwórni 
ekologicznych (z 407 w 2013 r. do 484 w 2014 r.).

Rolnictwo ekologiczne – piękna idea w gąszczu przepisów

Jako społeczeństwo coraz bardziej uświadamiamy 
sobie konieczność gospodarowania w sposób chro-

niący środowisko oraz zdrowie. Taką możliwość daje 
nam rolnictwo ekologiczne (ekorolnictwo, rolnictwo 
organiczne), które jest jedyną gałęzią gospodarki naro-
dowej charakteryzującą się pełnym dopasowaniem do 
rytmu życia przyrody, wykorzystującą naturalne metody 
i środki do produkcji żywności. 

Nie ulega wątpliwości, że rolnictwo organiczne ma 
ogromne znaczenie w koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju, która zakłada harmonijną realizację celów społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych. Tymczasem przed produ-
centami ekologicznymi staje wiele wyzwań, które z jednej 
strony dotykają sfery dochodowej rolników, gdyż dotyczą 
zapewnienia im godziwej egzystencji, a z drugiej zaś rolni-
cy i producenci ekologiczni muszą respektować regulacje 
prawne oraz sprostać rosnącym oczekiwaniom społecznym 
w zakresie ochrony środowiska i jego bioróżnorodności. 

Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym 
(w tym również system certyfikacji i kontroli) posiada-
ją status prawny wynikający z obowiązujących w Pol-
sce przepisów krajowych oraz z rozporządzeń unijnych. 
Obecnie system organizacyjny rolnictwa ekologicznego 
w Polsce regulują 3 ustawy (najważniejsza to ustawa z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 
poz. 975) oraz ok. 10 rozporządzeń wykonawczych.

Dodatkowo wymogi prawne regulujące ekologiczną 
produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w trzech 
rozporządzeniach, obowiązujących w całości i bezpo-
średnio w każdym państwie członkowskim UE (pod-
stawowe rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz 
rozporządzenia wykonawcze Komisji (WE): nr 889/2008 
i nr 1235/2008). Wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące 
rolnictwa ekologicznego są dostępne na stronie www.minrol.gov.pl.

Wszystkie akty prawne – zarówno krajowe jak i wspól-
notowe – podlegają ciągłym zmianom. Bywa tak, że jedno 
rozporządzenie nowelizowane jest kilka razy w ciągu roku. 
Takie zjawisko jest klasycznym przykładem tzw. inflacji 
prawa, której konsekwencją są m.in.: niespójność prze-
pisów, uznaniowość w interpretacji, formalizm, koniecz-
ność częstych nowelizacji oraz rozrost biurokracji, który 
w sposób szczególny utrudnia codzienną pracę rolnika. 

Wsparcie rolnictwa ekologicznego
Rozwój rolnictwa ekologicznego, z uwagi na jego cią-

gle niszowy charakter, wymaga wsparcia finansowego. 
Producenci, którzy podjęli się, lub chcą przekwalifiko-
wać gospodarstwo konwencjonalne na ekologiczne mogą 
otrzymać takie wsparcie, jednak wielu z nich zniechęcają 
restrykcyjne wymogi i nadmierna biurokracja. Prowa-
dzenie gospodarstwa ekologicznego wymaga znacznych 
nakładów pracy, nic więc dziwnego w tym, że rolnicy 
skarżą się na brak czasu niezbędnego do śledzenia stale 
zmieniających się przepisów.

W perspektywie PROW 2014-2020 podstawowym 
mechanizmem pomocowym dla produkcji ekologicznej 
jest działanie „Rolnictwo ekologiczne”, którego celem jest 
wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, podej-
mujących się utrzymać lub przejść na metody produkcji 
określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicz-
nego. Płatność przyznawana jest corocznie przez okres 
5-letniego zobowiązania. Zasady przyznawania pomo-
cy określa rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 
objętego PROW na lata 2014–2020. W 2016 r. rozporzą-
dzenie to nowelizowano 3-krotnie…

Najważniejsze zmiany w działaniu rolnictwo ekologiczne 
wprowadzone w 2016 r.:

➢ Zmiany obowiązujące od 15 marca 2016 r. (rozporzą-
dzenie MRiRW z 9 marca: Dz.U. 2016 poz. 343): 

1. Wprowadzono dodatkowe praktyki sprzyjające wzbo-
gacaniu materii organicznej gleby.

W 5-letnim okresie zobowiązania na działce rolnej 
można zastosować jedną z praktyk sprzyjających wzbo-
gacaniu materii organicznej gleby, a w ciągu roku rośliny 
przeznaczone na nawóz zielony nie mogą zajmować wię-
cej niż 25% powierzchni gruntów ornych objętych zobo-
wiązaniem. Dotyczy to:

a) roślin bobowatych grubonasiennych i gorczycy białej, 
wykorzystywanych na nawóz zielony bez konieczności 
spełnienia warunku wytworzenia produktu ekologicz-
nego, uprawianych w ramach pakietu 1. Uprawy rolni-
cze w okresie konwersji i pakietu 7. Uprawy rolnicze po 
okresie konwersji.

b) roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich 

Czynniki wpływające na rozwój ekorolnictwa:

utrudnienia: nadmierna biurokracja, nieścisłości le-
gislacyjne, średni poziom świadomości ekologicznej  
i zamożności społeczeństwa, niedostosowanie oferty do 
oczekiwań konsumentów, nacisk na sprzedaż produktów 
nieprzetworzonych, przewaga sprzedaży sezonowej.

szanse: inwestycja w produkcję warzywniczą i sadownic-
two (duże zapotrzebowanie w krajach UE, Japonii i USA), 
wspieranie producentów ukierunkowane na zwiększenie 
asortymentu oraz produkcję żywności przetworzonej, 
systematyczna edukacja społeczeństwa zwiększająca 
świadomość korzyści wynikających ze spożywania eko-
produktów, dywersyfikacja kanałów dystrybucji.
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traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym 
przez 2 lata, bez spełnienia warunku posiadania zwierząt 
deklarowanych w ramach pakietu 5. Uprawy paszowe na 
gruntach ornych w okresie konwersji i pakietu 11. Upra-
wy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.

2. Rozszerzono listę roślin wspieranych w ramach pakie-
tów 1. i 7. o cykorię siewną, owies szorstki, pszenżyto jare 
i ozime, mieszankę zbożową oraz mieszankę strączkowo-
zbożową; w ramach pakietów 2. i 8. (uprawy warzywne) 
o dynię piżmową, cykorię warzywną; w pakietach 3. i 9. 
(uprawy zielarskie) dodano: drapacz lekarski, prawoślaz 
lekarski, ruta zwyczajna i szanta zwyczajna; a w pakietach 
5 i 11. (uprawy paszowe): lędźwian siewny i owies nagi.

3. Dla upraw wieloletnich wprowadzono wymóg uprawy 
tych roślin zgodnie z przepisami o nasiennictwie. W ra-
mach pakietu 1. i 7. dla esparcety siewnej, komonicy zwy-
czajnej, koniczyny białej, koniczyny czerwonej, koniczyny 
krwistoczerwonej, koniczyny perskiej, traw w siewie czy-
stym, wsparcie uzależniono od uprawy tych roślin zgod-
nie z przepisami o nasiennictwie i poddawaniu materiału 
siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podsta-
wie tych przepisów. Warunek ten jest weryfikowany na 
podstawie: świadectwa oceny laboratoryjnej materiału 
siewnego pochodzącego z tych upraw, lub oświadczenia 
o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub 
wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny. 

4. W pakietach 6 i 12 (trwałe użytki zielone) odstąpiono 
od możliwości pozostawienia na gruncie rozdrobnionej 
biomasy oraz wprowadzono całoroczny wypas danieli, 
jeleni szlachetnych i jeleni sika.

5. Zmieniono sposób deklarowania we wniosku upraw 
objętych zobowiązaniem ekologicznym, przy czym 
dopuszczono sposób wypełniania wniosku jak w roku 
2015. Zmiana polega na tym, że we wniosku deklaruje 
się tylko powierzchnie działek rolnych ze wskazaniem 
realizowanych na tych działkach pakietów lub warian-
tów. Zasada ta dotyczy: roślin, które mogą być uprawiane 
jedynie na materiał siewny zgodnie z przepisami ustawy 
o nasiennictwie, roślin uprawianych w ramach praktyk 
sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby 
(na zielony nawóz), roślin dwuletnich, roślin sadowni-
czych, mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wie-
loletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.

6. Wprowadzono możliwość deklarowania sadów mie-
szanych, tzw. uprawa wielogatunkowa, czyli co najmniej 
dwa gatunki roślin w ramach tego samego wariantu lub 
w ramach różnych wariantów (tj. w ramach wariantów 
4.1.1./4.2. albo 10.1.1./10.2.), uprawiane na danej działce 
rolnej, które zajmują łącznie zwarty obszar o powierzch-
ni co najmniej 0,1 ha, przy konieczności spełnienia wy-
mogu obsady drzew.

7. Wprowadzono możliwość dokonania zmiany zadeklaro-
wanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wnio-
sków, ale do momentu poinformowania rolnika przez 
ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu 
lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku.

8. Zrezygnowano z obowiązku prowadzenia dwóch od-
rębnych rejestrów, tj. jednego, którego obowiązek prowa-
dzenia wynika z przepisów rozporządzenia ekologiczne-
go, oraz drugiego na potrzeby jednostek certyfikujących.

9. Dostosowano obowiązujące przepisy w taki sposób, aby 
kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jedno-
znacznie, zgodnie z przepisami prawa unijnego dotyczący-
mi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przy-
padku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia 
(art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) nr 640/2014).

➢ Zmiany obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r. (rozpo-
rządzenie MRiRW z 26 kwietnia: Dz.U. 2016 poz. 610): 

1. Wprowadzono obowiązek złożenia przez rolnika 
oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do grun-
tów wchodzących w skład ZWR Skarbu Państwa, do któ-
rych ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.

2. Wprowadzono uproszczenia w zakresie wyłączenia nie-
których roślin w ramach pakietów 1. i 7. (uprawy rolnicze) 
z obowiązku ich uprawy jedynie z przeznaczeniem na ma-
teriał siewny, oraz złagodzenia warunków poddawania 
ocenie materiału siewnego. Rolnik może uzyskać płat-
ność ekologiczną do uprawy facelii błękitnej, nostrzyka 
białego, łubinu białego na nasiona, łubinu wąskolistnego 
na nasiona, łubinu żółtego na nasiona i seradeli uprawnej 
na nasiona, bez warunku uprawy tych roślin na materiał 
siewny w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

3. Do listy roślin w ramach pakietów 1. i 7. włączono: ko-
niczynę białoróżową na materiał siewny, lucernę chmie-
lową (nerkowatą) na materiał siewny oraz wykę siewną 
na materiał siewny.

4. Płatność ekologiczna do roślin wskazanych jako możliwe 
do uprawy tylko na materiał siewny, w rozumieniu przepi-
sów o nasiennictwie, będzie przyznawana, jeśli rolnik złoży 
(do 30 listopada roku, w którym wnioskuje o tę płatność) 
do kierownika biura powiatowego ARiMR kopię świa-
dectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na 
podstawie przepisów o nasiennictwie, lub zaświadczenie 
o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego 
ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkie-
go inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświad-
czenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej 
lub wieloletniej (w pierwszym roku uprawy tej rośliny).

5. Na listę roślin w ramach pakietu 5. i 11. wpisano rzod-
kiew oleistą i wykę kosmatą. 

6. Wprowadzono możliwość otrzymania płatności ekolo-
gicznej do wyki kosmatej, wyki siewnej oraz soczewicy 
jadalnej uprawianych z rośliną podporową.

➢ Zmiany obowiązujące od 18 sierpnia 2016 r. (rozporzą-
dzenie MRiRW z dn. 11 sierpnia: Dz.U. 2016 poz. 1270): 

1. Dla osób które rozpoczęły realizację zobowiązania eko-
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Warunki ekonomiczne w rolnictwie małopolskim w 2016 r.

logicznego w roku 2015 lub 2016 prowadzono wymóg 
dostarczenia (do dnia 30.09.2016 r.) do odpowiednich 
biur powiatowych ARiMR kopii aktualnych planów 
działalności ekologicznej w części zawierającej:

dane rolnika•	  realizującego zobowiązanie ekologiczne 
oraz jego podpis;
dane doradcy•	  rolnośrodowiskowego, przy udziale któ-
rego został sporządzony plan działalności ekologicz-
nej, oraz jego podpis;
wykaz pakietów lub wariantów•	 , w ramach których rol-
nik realizuje zobowiązanie ekologiczne wraz z podpi-
sem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale które-
go został sporządzony plan działalności ekologicznej.
W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarcza-

nia ww. dokumentów dotyczy beneficjentów dokonują-
cych zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartych 
w planie działalności ekologicznej lub osób, które rozpo-

* * * * * * * *

Za nami kolejny rok gospodarczy w rolnictwie. 
Wbrew obawom nie zaliczał się on do najgor-

szych. W roku 2016 rolnicy województwa małopolskiego 
nie musieli bowiem walczyć z gwałtownymi zjawiskami 
pogodowymi lub dotkliwymi klęskami żywiołowymi. 

To na pewno pozytywne aspekty ubiegłego roku. Ale, 
jak to zwykle bywa, życie rolników nie składa się tylko 
z dobrych stron. Nadal, wzorem lat ubiegłych, a można 
powiedzieć, że w wielu dziedzinach produkcji prawie od 
początku gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, 
największą bolączką rolników jest opłacalność produkcji 
oraz brak rynków zbytu, co raz to bardziej ograniczanych 
ze względu na działania polityków lub wystąpienie cho-
rób powodujących konieczność wstrzymywania wywozu 
naszej żywności poza granice kraju. Stosunkowo najlepiej 
egzystują jeszcze gospodarstwa mleczarskie, choć rolnicy 
parający się tą trudną dziedziną produkcji również nie 
tryskają w ostatnim czasie optymizmem. Szczegółowy 
opis ich sytuacji oraz wyników hodowlanych osiągnię-
tych w 2016 r. znajduje się poniżej, w artykule Wojciecha 
Rasińskiego – przedstawiciela Polskiej Federacji Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka.

Znacznie trudniejsza jest w chwili obecnej sytuacja 
hodowców trzody chlewnej. Obserwowany od kilku lat 
systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej, spowo-
dowany wieloma czynnikami, wśród których wymienić 
należy przede wszystkim: niską opłacalność produkcji 
trzody, szczególnie odczuwaną przez małe gospodarstwa 
produkujące niewielkie partie tuczników; brak zbytu na 
prosięta pochodzące z polskich hodowli, skutkujący li-
kwidacją rodzimych stad zarodowych; rozprzestrzenia-
jąca się choroba ASF i związane z nią ograniczenia eks-
portowe dla naszej wieprzowiny. Z danych GUS opubli-
kowanych w styczniu br. wynika wprawdzie, że w ostat-
nich miesiącach 2016 r. stan pogłowia trzody chlewnej 
zwiększył się w Polsce o ponad 500 tys. szt., w stosunku 
do analogicznego okresu roku 2015, ale zauważyć na-

leży, iż zmiana ta odnotowana została głównie na pod-
stawie informacji przekazywanych przez wielkofermo-
we tuczarnie, które do produkcji wykorzystują prosięta 
pochodzące z importu. Małe, rodzinne gospodarstwa, 
którymi cechuje się województwo małopolskie, od kilku 
lat systematycznie zaprzestają produkcji. Stajemy się więc 
powoli, za sprawą koncernów, które ulokowały w Polsce 
swoje fermy, „tuczarnią Europy” produkując żywiec wie-
przowy z materiału hodowlanego pochodzącego spoza 
naszych granic, i w oparciu o pasze produkowane przez 
zagraniczne koncerny. 

czynać będą realizację działania (w tym także rolników, 
którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcie-
liby uzyskiwać wsparcie w ramach PROW 2014–2020).
2. Wprowadzono możliwość zaprzestania uprawy krze-

wów w ramach wariantów sadowniczych, po przepro-
wadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego 
zobowiązania, z zastrzeżeniem, że do końca realizacji 
tego zobowiązania, na gruncie, na którym były uprawia-
ne krzewy muszą zostać zachowane warunki określone 
w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rol-
nik musi zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania 
tej uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed zaprze-
staniem uprawy.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Probl Hig 
Epidemiol 2015, 96(2): 370-376.

www.minrol.gov.pl.

Z danych Polskiego Związku Hodowców i Producen-
tów Trzody Chlewnej „Polsus” wynika jasno, że na tere-
nie województwa małopolskiego likwidowane są w chwi-
li obecnej ostanie stada zarodowe produkujące prosięta 
w celu ich odsprzedaży. Zanikają również hodowle tucz-
ników. Czy można dziwić się takiej sytuacji w momencie 
gdy ceny skupu trzody w całej Europie systematycznie 
spadają, a najsilniej oddziaływujący na nas rynek nie-
miecki reaguje nerwowymi obniżkami cen skupu na naj-
lżejsze nawet zmiany koniunktury? Kuriozalnie, w roku 
2016 mieliśmy do czynienia z rzadko spotykaną sytuacją, 
w której ceny skupu żywca wieprzowego apogeum swo-
ich możliwości osiągnęły w okresie letnim. W zaistnia-
łych okolicznościach część analityków rynku wieszczyć 
zaczęło koniec recesji i, w dalszej perspektywie, powol-
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ną odbudowę tego sektora produkcji. Końcówka roku, 
a szczególnie ostanie załamanie cen skupu, zdają się jed-
nak przeczyć tym optymistycznym prognozom.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w gospodarstwach zaj-
mujących się produkcją zbóż. Wprawdzie i one nie mają 
w chwili obecnej powodów do nadmiernego optymizmu, 
jednak utrzymujące się od 3 lat w miarę stabilne ceny 
skupu pozwalają na rozsądne planowanie nakładów fi-
nansowych inwestowanych w produkcję. Rekordowy, 
wg danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa, pod 
względem ilości zbiorów podstawowych zbóż rok 2016 
stawia jednak przed nimi perspektywę obniżek cen sku-
powych w nadchodzącym sezonie. Z danych statystycz-
nych wynika bowiem, że światowe zapasy zbóż wzrosły 
w ubiegłym roku do poziomu 507 mln. ton co w porów-
naniu z poprzednim sezonem daje prawie 7-procentowy 
wzrost. W konsekwencji oczekiwać należy, że zapasy te 
pojawić się mogą na rynku w przypadku wystąpienia 
klęsk żywiołowych zmniejszających tegoroczne zbiory 
lub, co gorsza, w przypadku gdy szacunki odnośnie tego-
rocznych zbiorów wskazywać będą na konieczność zma-
gazynowania kolejnych nadwyżek. Ta druga ewentual-
ność spowoduje bowiem gwałtowne zwiększenie podaży, 
i co za tym idzie, obniżkę cen na giełdach światowych.

Działania takie nie pozostaną oczywiście obojętne 
również dla rolników małopolskich, którzy uzależnieni 
są od podmiotów skupujących, operujących na rynkach 
europejskich i światowych. Już w połowie roku to właśnie 
ci najwięksi gracze trudniący się eksportem zbóż dykto-
wali ceny skupu, do których dostosowywali się również 
odbiorcy lokalni. Ponadto, Małopolska jest niestety re-
gionem, w którym sytuację na rynku skupowym, szcze-
gólnie pszenicy i kukurydzy, regularnie rozregulowują 
firmy trudniące się importem zboża z Ukrainy, Słowacji i 
Węgier. Ostatnie lata uwydatniły również kolejne zagro-
żenie dla naszych rolników. Żyjemy bowiem w świecie, 
gdzie informacja dociera do wszystkich zainteresowanych 
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nie tylko w tym samym momencie, ale praktycznie bez-
zwłocznie. W efekcie każdorazowe pojawienie się infor-
macji o dużych partiach ziarna sprowadzanych z zagra-
nicy powoduje znaczne obniżki cen skupu oferowanych 
rodzimym producentom lub też, w skrajnych przypad-
kach, zupełne wstrzymanie skupu. W kontekście powyż-
szych informacji stabilnie i w miarę pewnie czuć mogą się 
tylko te gospodarstwa, które produkują niewielkie ilości 
zbóż, przeznaczone do sprzedaży głównie na rynkach lo-
kalnych, na których dynamika zmian cen transakcji jest 
znacznie niższa. Pamiętać jednak należy, że w dużej mie-
rze gospodarstwa takie zakwalifikować należy do grupy 
gospodarstw niskotowarowych, produkujących głównie 
na samozaopatrzenie i niezdolnych do wygenerowania 
dochodów gwarantujących samodzielne utrzymanie pra-
cujących w nich rolników. Są to więc gospodarstwa coraz 
częściej określane jako socjalne lub hobbystyczne.

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

* * *

Wyniki hodowlane i sytuacja 
ekonomiczna gospodarstw mleczarskich 

w województwie małopolskim

W roku 2016 ocena wartości użytkowej w Małopol-
sce prowadzona była w 701 oborach na 11 363 krowach. 
Średnia wydajność ocenianej małopolskiej krowy wy-
niosła 5 954 kg mleka i wzrosła od ubiegłego roku prze-
ciętnie o 172 kg mleka.

Do wyróżniających się hodowców w województwie 
małopolskim należy Antoni Jończy z Wieprza (pow. wa-
dowicki). W 2016 r. uzyskał on w stadzie 30 krów rasy 
polskiej holsztyno-fryzyjskiej czarno-białej najwyższą 
w Małopolsce przeciętną wydajność wynoszącą 12 484 kg 
mleka od krowy, a w rasie polskiej holsztyno-fryzyjskiej 
czerwono-białej, w stadzie liczącym 16 krów, 11 982 kg 
mleka od krowy. Od lat gospodarstwo pana Antoniego, 
prowadzone wspólnie z synami Janem i Grzegorzem od-
biera zasłużone laury za najwyższe wydajności w naszym 
województwie. Na uwagę zasługują również wyniki osią-
gnięte przez SPR „Diament” Otfinów, w powiecie dą-
browskim. Obora Żabno, licząca 252 krowy rasy polskiej 
holsztyno-fryzyjskiej czarno-białej, prowadzona przez 
Katarzynę Słowik, osiągnęła średnią wydajność mleka 
od krowy na poziomie 12 016 kg, a w stadzie 18 sztuk 
polskiej holsztyno-fryzyjskiej czerwono-białej uzyska-
no przeciętnie 10 585 kg mleka od krowy. Uzyskanie tak 
świetnych wyników to niewątpliwie dokonanie Ryszarda 
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Stanisław Zając – hodowca superczempionki nagrodzonej podczas 
V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, lipiec 2016 r.

Boronia, Prezesa RSP Otfinów, dla którego obora w Żab-
nie jest oczkiem w głowie, i z osiągnięć której jest nie-
zwykle dumny. W Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osie-
ku (pow. wadowicki), w oborze Nidek, 459 krów rasy 
holsztyno-fryzyjskiej czarno-białej osiągnęło wydajność 
11 006 kg mleka od krowy. Jest to bez wątpienia zasługa 
Prezesa Ośrodka Tadeusza Krzemienia i Głównego Ho-
dowcy Jerzego Bryndzy.

Małopolska, już od lat niezmiennie, jest ostoją ho-
dowli bydła polskiego czerwonego. Na terenie naszego 
województwa oceniano w 2016 r. 1876 krów tej rasy, tj. 
około 85% pogłowia tego bydła w Polsce. Wciąż bezkon-
kurencyjna jest w tutaj hodowla cenionego i zasłużonego 
Jana Solarczyka i jego syna Edwarda z Wróblówki, w po-
wiecie nowotarskim. Panowie uzyskali w stadzie liczą-
cym 18 krów średnio 6 540 kg mleka od krowy, co pla-
suje ich na pierwszym miejscu w Polsce! Z kolei Dorota 
Szumańska z Nowego Rybia, w powiecie limanowskim, 
zajmuje od lat czołowe lokaty w kraju pod względem wy-
dajności krów rasy polskiej czerwono-białej. W zeszłym 
roku w stadzie liczącym 11 krów tej rasy pozyskano prze-
ciętnie 7 229 kg mleka od krowy. Wszystkim Hodowcom 
gratulujemy serdecznie osiągniętych wyników! 

Miniony rok okazał się kapryśny w zakresie ceny 
jaką podmioty skupowe oferowały producentom mleka. 
Na początku 2016 r. wydawało się, że najgorsze na ryn-
ku zawirowanie spowodowane ostatecznym zniesieniem 
limitów kwot mlecznych już było za nami, ale to niestety 
okazało się złudne. Słaba koniunktura na rynku mleka 
utrzymywała się do sierpnia. Mniejsze gospodarstwa 
otrzymywały w tym okresie nawet kwoty rzędu 0,70 zł 
za litr mleka, a więc dużo poniżej kosztów produkcji. 
W równie drastyczny sposób dotknęło to większych pro-
ducentów mleka, szczególnie tych, którzy w swoich go-
spodarstwach muszą wykorzystywać najemną siłę robo-
czą. Powodowało to frustrację i rozgoryczenie rolników 
nie rozumiejących przyczyny takiego stanu rzeczy.

Pozytywnie, na tle wahań cen za skupowany surowiec, 
jawią się małopolskie przetwórnie mleczarskie, szczegól-
nie te które produkują od lat te same wyroby mleczarskie. 
Ich poziom sprzedaży na rynku lokalnym od lat utrzy-
muje się na wyrównanym poziomie ze względu siłę przy-

zwyczajenia klienta, oraz powtarzalny smak i szczegól-
ną jakość produktu. Wzrasta wciąż sprzedaż produktów 
„małopolskich” również na rynkach zewnętrznych, co 
jest warte podkreślenia. Szczególne słowa uznania należą 
się prezesom, dyrektorom i menagerom tych zakładów, 
którzy nawet w okresie dekoniunktury na rynku detalicz-
nym potrafią skuteczne sprzedać swoje wyroby, umiesz-
czając je na półkach wśród gigantów rządzących na kra-
jowym rynku mleka. Do wyróżniających się na tym polu 
należą: OSM w Limanowej, OSM Skała, SM Wieprz, ZPM 
„Dominik”, OSM w Bochni i OSM w Nowym Sączu. Ich 
produkty – znane i lubiane, a przede wszystkim smaczne 
– są wizytówką naszego regionu. Sytuacja producentów 
dostarczających mleko do tych mleczarni była więc nie-
co bardziej stabilna – nawet w okresie najgorszych cen za 
mleko, w kwietniu 2016 r., dostawcy otrzymywali stawkę, 
na którą nie mogli narzekać. Od sierpnia 2016 r. na rynku 
mleka nastąpiła gwałtowna hossa, która trwa do tej pory. 
Wciąż jednak producenci mleka patrzą na te wahania 
nieufnie, pełni obaw czy kryzys się nie powtórzy. Zrze-
szeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka wielokrotnie dawali temu wyraz w pismach 
kierowanych do osób i organizacji odpowiedzialnych za 

rynek mleka w Polsce. Sygnalizowali problemy wynika-
jące ze stosowania nieuczciwej praktyki handlowej przez 
największe sieci w Polsce. Ich destrukcyjne niekiedy dzia-
łania skłaniają do podejrzeń o uzyskiwanie nieuczciwych 
zysków na zdestabilizowanym rynku detalicznym. 

Dorobek hodowlany małopolskich hodowców bydła 
mlecznego jest prezentowany na wystawach. W czerwcu 
2016 r. odbyła się X Krajowa Wystawa Czerwonego By-
dła Polskiego w Szczyrzycu, na której oceniano 79 sztuk 
bydła w IX kategoriach. Od lat wystawa cieszy się zain-
teresowaniem zwiedzających. W lipcu odbyła się V Pod-
halańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której 
prezentowano 57 sztuk bydła różnych ras w VII katego-
riach. Obydwie Wystawy są okazją do nagrodzenia wy-
różniających się hodowców, spotkań towarzyskich oraz 
nakreślenia planów na przyszłość.

Wojciech Rasiński
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie  

Przedstawicielstwo w Krakowie z s. w Zabierzowie

Wojciech Łukasz – hodowca superczempionki (program doskonalenia stada)  
nagrodzonej podczas X Krajowej Wystawy Czerwonego 

Bydła Polskiego w Szczyrzycu, czerwiec 2016 r.
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Produkcja warzyw i owoców w 2016 r.

Produkcja warzyw

Wg danych GUS w 2016 r. powierzchnia upraw pod-
stawowych gatunków warzyw gruntowych (kapusty, 
kalafiorów, cebuli, marchwi, buraków ćwikłowych, 
ogórków i pomidorów) była niższa niż w roku 2015. Na-
tomiast w przypadku pozostałych warzyw odnotowano 
wzrost powierzchni upraw. 

Szacunki GUS wskazują, że w minionym roku zebra-
no około 4,5 mln ton warzyw, tj. około 18% więcej niż 
w roku 2015. Wzrost produkcji warzy gruntowych wy-
nikał ze zdecydowanie korzystniejszych warunków me-
teorologicznych – pomimo opóźnienia wegetacji i przej-
ściowej suszy wiosną, warunki wegetacji sprzyjały wzro-
stowi roślin. Największy wzrost zbiorów odnotowano 
dla ogórków oraz warzyw kapustnych i korzeniowych, 
które w poprzednim roku z powodu suszy plonowały 
słabo. W przypadku pozostałych warzyw wyższe zbiory 
są efektem zwiększonej powierzchni upraw.

Szacuje się że łączna produkcja kapusty w 2016 r. wy-
niosła 1 030 tys. t, a kalafiorów – 240 tys. t. Zbiory mar-
chwi jadalnej ocenione zostały na około 800 tys. t, a bu-
raków ćwikłowych na 350 tys. t. Szacunkowa produkcja 
cebuli wyniosła ok. 630 tys. t, jednak warzywa zebrane 
w 2016 r. były gorszej jakości przechowalniczej. Zbiory 
pomidorów oszacowano na poziomie ponad 260 tys. t, 
a ogórków – 265 tys. t. Łączne zbiory pozostałych gatun-
ków warzyw ocenia się także na poziomie wyższym niż 
w 2015 r., tj. na około 900 tys. t.

W minionym roku rekordowo wysokie było plonowa-
nie ziemniaków. Wg GUS ziemniaki były uprawiane na 
powierzchni ponad 0,3 mln ha, plony wyniosły 286 dt/
ha i były wyższe o ok. 76 dt/ha tj. ok. 36%, a zbiory osza-
cowano na 8,8 mln t tj. o 39% więcej niż w 2015 r. 

Produkcja owoców
W 2016 r. zbiory owoców, w tym jabłek, należy zali-

czyć do rekordowych. Drzewa i krzewy w większości do-
brze zawiązały owoce, a warunki dla ich dalszej wegetacji 
były korzystne. Zbiory owoców z drzew ocenia się na ok. 
4,1 mln t, tj. ok. 13% więcej niż przed rokiem. Oczywi-
ście najwyższe były zbiory jabłek, które oszacowano na 
3,6 mln ton (14% więcej r/r). Szacunkowe zbiory pozo-
stałych gatunków również były wyższe, w porównaniu 
do 2015 r., i wyniosły: 80 tys. t gruszek; 110 tys. t śliwek,  
195 tys. t wiśni (w ub.r. plonowanie wiśni było wyjątko-
wo wysokie lecz z przyczyn ekonomicznych nie wszystkie 
owoce zostały zebrane). Niespotykanie wysokie były też 
zbiory z sadów czereśniowych – ok. 54 tys. t. Przewidy-
wany łączny zbiór pozostałych gatunków owoców z drzew 
(brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) to ok. 21 tys. ton.

Pomimo gorszych zbiorów truskawek gruntowych 
(skrócenie okresu zbioru ze względu na niekorzystne wa-
runki pogodowe), ocenionych na 197 tys. t., produkcja 
owoców jagodowych była wyższa o ok. 10% niż w roku 
2015 i kształtowała się na poziomie 0,6 mln ton. Szacunki 
GUS wskazują, że nieco większe były łączne zbiory porze-
czek (czarnych i kolorowych) – ok. 166 tys. t, chociaż z po-
wodu niskiej ceny część poprzeczek nie została zebrana. 

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych plantacji 
malin, co wpływa na coraz większą produkcję tych owo-
ców. Zbiory tych owoców w 2016 r. oceniono na prawie 
125 tys. t, tj. o ponad 50% więcej niż w roku 2015, kiedy 
to susza spowodowała osłabienie plantacji i ograniczenie 
plonowania. Produkcja agrestu była zbliżona do ubiegło-
rocznej tj. ok 12 tys. ton.

Wysokie plony warzyw i owoców oraz nadal obowią-
zujące rosyjskie embargo na te produkty, miały istotny 
wpływ na wielkość podaży, a tym samym na poziom cen, 
które nie satysfakcjonowały większości producentów – 
z wyjątkiem plantatorów malin i truskawek, którzy mi-
niony rok mogą zaliczyć do dobrych. 

Według danych ZSRIR MRiRW w grudniu 2016 r. 
ceny większości warzyw były niższe niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. Przykładowo średnia cena ce-
buli była o 59% niższa i wynosiła 0,39 zł/kg, kapusty białej 
o 68% niższa i ukształtowała się na poziomie 0,28 zł/kg, 
zaś cena marchwi spadła o 56% i wynosiła 0,51 zł/kg. 

Wysokie plony jabłek w ubiegłym roku nie ucieszyły 
sadowników. Co prawda w grudniu 2016 r. odnotowa-
no nieznaczny wzrost cen skupu jabłek – średnia cena za 
jabłka deserowe wyniosła 0,93 zł/kg, a za owoce przemy-
słowe płacono średnio 0,33 zł/kg, jednak oferowane ceny 
były niższe w relacji r/r odpowiednio o 15 i o 23%.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
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Wypoczynek na wsi

W I kwartale 2016 r. liczba udzielonych noclegów 
w gospodarstwach agroturystycznych w ca-

łym kraju była o ponad 10% wyższa niż przed rokiem. 
Coraz więcej osób korzysta z usług agroturystycznych, 
szczególnie w sezonie letnim, ale branża bardzo dobrze 
rozwija się również poza sezonem. Wraz ze wzrostem 
popularności turystyki wiejskiej rośnie też zaintere-
sowanie rolników tym rodzajem działalności. W po-
szczególnych województwach oferta agroturystyczna 
jest coraz atrakcyjniejsza – jest coraz więcej miejsc 
noclegowych, miejsc tematycznych dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. 

Jak wynika z danych GUS, z usług gospodarstw agro-
turystycznych w I kwartale 2016 r. skorzystało 17 tys. tu-
rystów, z czego 0,6 tys. to goście z zagranicy. W tym sa-
mym okresie liczba udzielonych noclegów w kwaterach 
agroturystycznych przekroczyła 61 tys., podczas gdy 
rok wcześniej oscylowała w okolicy 55 tys. To ponad 10-
procentowy wzrost. Od stycznia do marca stopień wyko-
rzystania miejsc noclegowych wyniósł ok. 7,7%, jednak 
szczyt zainteresowania przypada na sezon letni. W ca-
łym ubiegłym roku liczba udzielonych noclegów wzrosła 
o 17,5% względem 2014 r. To obiekty noclegowe, które 
zanotowały najbardziej dynamiczny przyrost. 

Rozwojowi branży turystycznej w naszym kraju nie-
wątpliwe sprzyja sytuacja geopolityczna. Turyści chcą 
wypoczywać bezpiecznie, tymczasem lista odradza-
nych kierunków wyjazdów, ze względu na zagrożenie 
terrorystyczne, poszerzana jest o kolejne kraje. Dlatego 
też polskie regiony turystyczne w minionym roku już 
przeżywały prawdziwe oblężenie. Przede wszystkim ze 
względu na kryzys imigracyjny Polacy postanowili spę-
dzić bezpieczne wakacje na terenie naszego kraju. Do-
datkowo wysoki kurs euro sprawił, że wyjazdy zagra-
niczne stały się dla nas kosztowniejsze i mniej dostępne, 
podczas gdy dla gości z zagranicy pobyt w Polsce był 
korzystniejszy cenowo. Zauważalna jest też zmiana w 
postrzeganiu Polski jako produktu turystycznego. Sta-
liśmy się modnym krajem i im więcej zadowolonych tu-
rystów opuszcza nasz kraj, tym chętniej przyjeżdżają do 
nas kolejni zagraniczni goście.

Za sprawą niesłabnącej popularności wypoczynku 
w górach ubiegłoroczny sezon dla branży turystycznej 
w naszym województwie był bardzo udany. Ponadto, Ma-
łopolska bardzo mocno zaistniała w sektorze turystycz-

agroturystyka na topie – rekordowy sezon w 2016 roku

nym po Światowych Dniach Młodzieży. Aby nie zmar-
nować tego potencjału i jak najlepiej go wykorzystać 
trzeba doskonalić istniejące możliwości kreując coraz to 
nowsze lokalne produkty turystyczne, dostosowane do 
zapotrzebowania klientów. Coraz częściej goście przy-
jeżdżający do gospodarstw agroturystycznych korzystają 
z ofert w zakresie turystyki zdrowotnej, medycznej, reha-
bilitacyjnej czy usług kosmetycznych. Z uwagi na wysoką 
jakość i stosunkowo niską cenę, tego typu usługi cieszą 
się szczególnie dużym powodzeniem wśród gości zagra-
nicznych. Turystów przyciągają do Małopolski również 
ciekawe wydarzenia sportowe i kulturalne. 

Od pewnego czasu poszukiwaną formą wypoczyn-
ku na wsi stały się pobyty w zagrodach edukacyjnych. 
Bardzo bogatą i godną polecenia ofertę w tym zakresie 
prezentuje gospodarstwo „Skrawek Nieba” znajdują-
ce się we wsi Łosie (pow. gorlicki), okolonej lesistymi 
wzgórzami Beskidu Niskiego, bogatej w dziedzictwo 
kulturowe zamieszkałych tu od wieków Łemków. Całe 
gospodarstwo zajmuje 3 ha, a jego serce stanowi nastro-
jowa drewniana willa, otoczona łąkami i lasami. 

Dzięki takiej lokalizacji „Skrawek Nieba” jest miej-
scem atrakcyjnym o każdej porze roku i może być „ra-
jem” dla amatorów pieszych wędrówek, wędkarzy, grzy-
biarzy, a także pasjonatów sportów zimowych i wod-
nych, rajdów konnych i rowerowych.

Właściciele zagrody stale udoskonalają swoją ofertę 
– współpracują z lokalnymi rzemieślnikami i stowa-
rzyszeniami, prowadzą warsztaty z zakresu edukacji 
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* * * * * * * *

regionalnej dla dzieci i dorosłych, m.in. warsztaty wy-
piekania chleba i placków w piecu chlebowym, warsz-
taty z ceramiki i garncarstwa, oraz animacje dla dzieci 
pn. „dary lasów i pól”. 

W ofercie znajdują się również: wycieczki nordic wal-
king, przejazdy wozem maziarskim szlakiem architektu-
ry drewnianej i plenery językowe dla dzieci. Dla zdrowia 
i relaksu goście mogą również skorzystać z masażu relak-

sacyjnego, masażu tajskiego stóp, zajęć pilatesu na łące 
oraz uczestniczyć w spotkaniach z dietetykiem.

Warto zapoznać się z pełną ofertą gospodarstwa na 
stronie internetowej www.skraweknieba.eu

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu
Źródło: 

www.gospodarz.pl, www.biznes.newseria.pl, www.skraweknieba.eu

Na przełomie stycznia i lutego br. (29.01-
02.02.2017 r.) gościliśmy w Małopolsce de-

legację z regionu Owernia-Rodan-Alpy we Francji – 
trzech producentów mleka zrzeszonych w Stowarzysze-
niu Młodych Rolników, oraz animatorkę zatrudnioną 
w Stowarzyszeniu, specjalizującą się w mleczarstwie.

Nasi goście:
Mathieu GRANGE – rolnik z departamentu Ain, działający 

w grupie wspólnego gospodarowania (GAEC) – zrzeszającej 
4 gospodarstwa rodzinne. Razem uprawiają 250 hektarów 
użytków rolnych i utrzymują 140 krów o średniej wydajno-
ści 10 800 l/krowę/rok. Roczna produkcja to 1,4 mln l mleka. 
Grupa współpracuje z bankiem genów, ma również własną 
biogazownię. 

Yannick GIRIN – rolnik z departamentu Rhône, należy do grupy 
wspólnego gospodarowania składającej się z 3 gospodarstw 
rodzinnych. W gospodarstwie utrzymywanych jest 90 krów 
mlecznych. Większość uzyskanego mleka (ok. 850 tys. l) od-
dawana jest do spółdzielni, pozostałą część (ok. 70 tys. l) 
gospodarstwo wykorzystuje się do produkcji serów. Rolnicy 
zajmują się też chowem bydła mięsnego i świń. Gospodar-
stwo ma własny sklep, w którym sprzedaje wyprodukowane 
sery, mięso wołowe oraz wyroby wędliniarskie (pochodzące 
z przerobu 35 świń/rok). 

Nicolas GESLIN – rolnik z departamentu Ain. Grupa wspól-
nego gospodarowania, do której należy, zrzesza 7 gospo-
darstw, użytkuje łącznie 600 ha upraw i pastwisk, utrzymu-
je 540 krów mlecznych (w tym 250 szt. rasy holsztyńskiej). 
Zwierzęta karmione są sianokiszonką, trawą, lucerną i sia-
nem. Roczna produkcja mleka to 2,5 mln l.

Produkcja mleka w Małopolsce i w Owerni-Rodan-alpy 
– polsko-francuska wymiana doświadczeń

Podczas kilkudniowego pobytu w Polsce nasi goście 
odwiedzili gospodarstwa mleczarskie w powiatach wa-
dowickim i suskim. Aby w pełni zobrazować specyfikę 
małopolskiego rolnictwa pokazaliśmy im zarówno te naj-

Geograficznie region Rodan-Alpy jest bardzo zbliżony do 
Małopolski. Ceny ziemi również są porównywalne, a w nie-
których rejonach nawet niższe niż w naszym województwie, 
i oscylują w przedziale od 8 do 45 tys. zł (w przeliczeniu na 
PLN) za hektar. Większość gospodarstw we Francji bazuje 
na dzierżawie ziemi (własność stanowi ok. 10% pow. gospo-
darstwa), a kwestie dzierżawy gruntów rolnych oraz użyt-
kowania rolniczego gruntów przez właścicieli i dzierżawców 
określają odpowiednie przepisy, które chronią rolników 
przed niespodziewanym rozwiązaniem dzierżawy, a ziemię 
rolną przed złym użytkowaniem. 

W regionie Rodan-Alpy funkcjonuje 56 600 gospodarstw 
rolnych, z czego 30% sprzedaje swoje produkty (pierwotne 
i przetworzone) w ramach sprzedaży bezpośredniej. Średnia 
pow. gospodarstwa, wynosi 52 ha, i z uwagi na położenie w te-
renach górskich jest mniejsza niż średnia krajowa. W 2016 r. 
powstało 537 nowych gospodarstw rolnych, jednak to o 200 
mniej niż rok wcześniej, co spowodowane było kryzysem 
w rolnictwie. Nowo powstające gospodarstwa otrzymują za-
równo finansowe jak i prawne wsparcie ze strony państwa.

W regionie oprócz produkcji mleka bardzo dobrze rozwija 
się produkcja wyrobów tradycyjnych, wpisanych do unijnych 
rejestrów (głównie serów z oznaczeniem ChNP). Zazwyczaj 
gospodarstwa wytwarzające takie produkty współpracują 
ze sobą (np. mają wspólne maszyny), co znacznie obniża 
koszty produkcji. Produkcja mleka w Rodan-Alpy stanowi 
zaledwie 2% produkcji krajowej. Koszt wyprodukowania 1 l 
mleka, to (w przeliczeniu na PLN) ok 1,15 zł, a cena sprze-
daży na dzień dzisiejszy to 1 zł. W tej sytuacji, aby zachęcić 
młodych rolników do zajęcia się produkcją mleka, Stowarzy-
szenie wywalczyło, dla nowo powstałych gospodarstw, mi-
nimalną cenę skupu mleka przez pierwsze 5 lat działalności. 

większe gospodarstwa w naszym regionie, jak również 
niewielkie, kilkuhektarowe. W Wieprzu odwiedziliśmy 
największe w Małopolsce prywatne gospodarstwo mlecz-
ne, należące do pana Alojzego Serwina. Wysoki poziom 
hodowli, nowoczesny sprzęt, świetna organizacja i praca 
dla ludzi zatrudnionych w gospodarstwie – wszystko to 
wzbudziło podziw francuskich rolników. Z kolei kilka 
dni później, z pewną dozą zaskoczenia wizytowali naj-
większe gospodarstwo mleczarskie w sąsiednim powiecie 
suskim, utrzymujące kilkanaście sztuk bydła mlecznego. 

Razem z naszymi francuskimi gośćmi odwiedziliśmy 
również Zakład Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Tar-
gu, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Nidku, Spółdzielnię 
Mleczarską w Wieprzu oraz gospodarstwa mleczarskie: 
państwa Sokołowskich w Gierałtowiczkach, państwa 
Książków w Jordanowie i państwa Hajost w Sidzinie. 
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Ptasia grypa (influenza pta-
ków) to ostra choroba za-

kaźna wywołana przez typ A wiru-
sa grypy, występująca powszechnie 
u ptaków na całym świecie. Wirus 
atakuje wszystkie gatunki ptaków, choć niektóre ga-
tunki są bardziej odporne. Do tej pory zidentyfikowano 
ponad 140 szczepów wirusa, większość z nich to od-
miany łagodne o niskiej patogenności. 

Grypa ptaków w Małopolsce i w powiecie miechowskim

Objawy kliniczne u drobiu obejmują spadek pobie-
rania paszy i wody, u niosek – spadek nieśności (u gęsi 
możliwe tzw. lanie jaj), duszność, apatię, zapalenie spo-
jówek, niekiedy objawy nerwowe i zwiększoną śmiertel-
ność. U kur i indyków przebieg jest tak szybki, że często 
objawy kliniczne choroby nie są obserwowane. Wirus 
u padłych dzikich ptaków wykrywany był głównie u ła-
będzi niemych, ale również u pojedynczych krzyżówek, 
innych gatunków kaczek i mew srebrzystych.

Do zakażenia drobiu dochodzi przez kontakt bez-
pośredni z ptactwem dzikim, lecz najczęściej pośredni, 
przez użytkowanie zbiorników wodnych lub terenów, 
na których znajdują się odchody dzikich ptaków. W sze-
rzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu dużą rolę 
odgrywa człowiek, ponieważ wirus łatwo przenosi się 

Byliśmy też w agroturystycznym i ekologicznym go-
spodarstwie prowadzonym przez państwa Grubarków 
w Łętowni, w gospodarstwie edukacyjnym „Pasieka 
Leśna” państwa Totoś w Sidzinie, w Inkubatorze ku-
chennym w Zakrzowie oraz w Małopolskim Centrum 
Biotechniki w Kleczy Dolnej.

W odwiedzanych gospodarstwach toczyły się dłu-
gie dyskusje na temat problemów rolnictwa nie tylko 
w Polsce i Francji, ale w całej Europie. Zagraniczni go-
ście mieli też okazję poznać co oznacza przysłowiowa 
„polska gościnność”! Małopolscy gospodarze – jak zwy-
kle – przyjmowali nas serdecznie, częstując domowymi 
specjałami. Za otwartość i życzliwe przyjęcie wszystkim 
bardzo dziękujemy!

Podczas podsumowującego spotkania w Wadowi-
cach młodzi rolnicy z regionu Rodan-Alpy opowiedzieli 
o swoim regionie oraz o Stowarzyszeniu do którego nale-
żą. Podzielili się też swoimi spostrzeżeniami dotyczący-
mi rolnictwa w Polsce i we Francji. Opowiedzieli o pro-
blemach, z którymi borykają się francuscy mleczarze 

tj. koszty produkcji mleka przewyższające ceny skupu, 
wysokie koszty zatrudnienia siły roboczej, czy zadłu-
żenie gospodarstw. W odniesieniu do tego co zobaczyli 
podczas wizyty, wyrazili zdziwienie, że polscy rolnicy są 
zazwyczaj właścicielami uprawianych gruntów (dzierża-
wy stanowią niewielką część), zaskoczyła ich też roz-
bieżność w wielkości małopolskich gospodarstw. Nie-
zrozumiałym natomiast jest dla nich brak współpracy 
pomiędzy właścicielami małych gospodarstw – wspól-
nego gospodarowania, tworzenia własnej regionalnej 
marki – w ramach różnego rodzaju zrzeszeń, które oni 
sami z  powodzeniem praktykują. 

Stowarzyszenie Młodych Rolników zrzesza rolników 
w wieku do 35 lat. W regionie Owernia-Rodan-Alpy 
funkcjonuje 95 oddziałów Stowarzyszenia, które zrzesza-
ją 2,5 tys. członków. Głównym zadaniem tej organizacji 
jest walka o odnowienie generacyjne rolnictwa, promo-
wanie obszarów wiejskich, obrona praw rolników, a tak-
że organizowanie różnego rodzaju szkoleń branżowych. 

Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach

* * * * * * * *

na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu. Bardzo 
ważnym źródłem zakażenia może być słoma zawiera-
jąca odchody dzikich ptaków i stosowana jako ściółka 
w obiektach, w których utrzymywany jest drób. 

W przypadku chowu drobiu w systemie wolnowy-
biegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia 
znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, nato-
miast gdy ptaki migrujące odpoczywają na zbiorniku 
wodnym w obrębie wybiegu, należy ograniczyć ptakom 
hodowlanym dostęp do wody, gdyż istnieje możliwość 
skażenia wody odchodami dzikich ptaków. 

Każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej 
u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać przy-
puszczenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 
należy niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich osób 
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, po-
wiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent 
miasta). Umożliwia to podjęcie natychmiastowych dzia-
łań administracyjnych, mających na celu zabezpieczenie 

Dotychczas na świecie nie stwierdzono ani jednego 
przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u czło-
wieka. Wirus ulega zniszczeniu w trakcie standardowej 
obróbki cieplnej jaj i mięsa drobiowego. Obecnie uważa 
się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicz-
nego, natomiast konieczność wybicia i utylizacji zakażo-
nego drobiu wiąże się z dużymi stratami ekonomicznymi.
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Chore stada zostały w trybie natychmiastowym 
uśmiercone i zutylizowane.

pozostałych gospodarstw utrzymujących drób oraz po-
wstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby.

W dniach 20 i 22 grudnia 2016 r. potwierdzono wy-
stąpienie dwóch ognisk ptasiej grypy w gospodarstwach 
powiatu miechowskiego – były to pierwsze ogniska tej 
choroby stwierdzone w woj. małopolskim. 

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu 
H5N8 stwierdzono w gospodarstwie przyzagrodowym 
liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie 
Książ Wieki (w pobliżu stawów hodowlanych). 

Drugie ognisko stwierdzono w odległości ok. 1 km od 
pierwszego, również w gminie Książ Wieki, w gospo-
darstwie przyzagrodowym liczącym ok. 60 sztuk dro-
biu (kur i indyków). 

Nadal obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosob-
nieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych 
miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający 
kontakt z innymi ptakami, także dzikimi (wynikający z rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 
2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpie-
niem wysoce zjadliwej grypy ptaków). Nakaz dotyczy również:

chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowe-•	
go oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesie-
niu do produkcji mięsa drobiowego;

chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.•	

Zgodnie z przepisami unijnymi, aby drób oraz jaja pocho-
dzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami mo-
gły być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na 
temat metody chowu, ograniczenia w dostępie drobiu do 
wybiegu na otwartej przestrzeni nie mogą być dłuższe 
niż 12 tygodni. Okres ten upłynął 21 marca 2017 r. (licząc 
od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia ministra rolnic-
twa). W związku z powyższym po 21 marca br. znakowanie 
jaj i mięsa na zasadach wskazanych w przepisach dotyczą-
cych wolnowybiegowego utrzymania drobiu, będzie możli-
we pod warunkiem przetrzymywania drobiu w wolierach 
lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym 
od krawędzi dachu do podłoża. Jednakże, w przypadku, 
gdy karmienie i pojenie drobiu odbywa się poza budynkiem, 
miejsce karmienia musi być bezwzględnie zadaszone na całej 
swej powierzchni.

Teren w obrębie 500 m został przebadany przez 
pracowników Powiatowego Inspektoratu Weteryna-
rii w Miechowie. W sąsiadujących gospodarstwach nie 
stwierdzono zakażenia chorobą. W ramach działań 
prewencyjnych we wszystkich gospodarstwach, w pro-
mieniu 3 km od miejsca wystąpienia wirusa (obszar 
zapowietrzony), zlikwidowano ok. 2,5 tys. szt. drobiu. 
Wyznaczono strefę zagrożenia w promieniu 10 km od 
ogniska ptasiej grypy. Przy wjazdach i wyjazdach z te-
renu zakażonego rozłożone zostały maty dezynfekujące, 
ustawiono też tablice ostrzegawcze.

Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia na tere-
nie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, którzy w lutym 
br. (od 1 do 28 lutego 2017 r.) złożyli w biurach ARiMR 
odpowiednie wnioski, otrzymają rekompensaty, wypła-
cane do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospo-
darstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub 
zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego 
lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystą-
pienia choroby, w wysokości 25 zł – za indyka lub strusia, 
15 zł – za kaczkę lub gęś, 5 zł – za kurę perlicę lub prze-
piórkę 4 zł – w przypadku pozostałych gatunków drobiu.

W związku z informacjami, 27 marca 2017 r. samo-
rząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa z wnio-
skiem o przeprowadzenie uzupełniającego naboru 
wniosków o rekompensaty tak, aby mogli z nich skorzy-
stać rolnicy z terenów na których stwierdzono występo-
wanie wirusa tuż przed, lub po zakończeniu naboru.

Katarzyna Węgiel, biuro MIR w Miechowie
Materiały źródłowe: 

Raport z aktualnej sytuacji związanej z występowaniem w Polsce 
i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków 
podtypu H5N8, stan na dzień 03.03.2017 r.

www.wetgiw.gov.pl, www.wiw.krakow.pl, www.armir.gov.pl.
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Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rol-
nicy będą mogli składać w Oddziałach Re-

gionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. 
premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. 
Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.
Wnioski o pomoc można składać osobiście, przez upo-
ważnioną osobę lub wysłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Warunki ubiegania się o wsparcie

 wiek do 40 lat i odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
(jeżeli ich nie ma, trzeba je uzupełnić je w ciągu 36 
m-cy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); 
 posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co 

najmniej 1 ha, lecz rozpoczęcie jego urządzania nie 
może nastąpić wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekono-

micznej (SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie więk-
szej niż 150 tys. euro.
 powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie musi 

być co najmniej równa średniej krajowej (w wojewódz-
twach w których średnia powierzchnia gospodarstw 
jest niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej). Mak-
symalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha, 
a przynajmniej 70% minimalnej wielkości to przed-
miot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego 
lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pomocy nie można przeznaczyć na: 

chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), •	
prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele •	
energetyczne, 
prowadzenie niektórych działów specjalnych produk-•	
cji rolnej.

Państwowa Inspekcja Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa przypomina, 

że każdy producent zainteresowany sto-
sowaniem integrowanej produkcji roślin 
powinien zgłosić taki zamiar corocznie 
podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy do-
konać nie później niż 30 dni przed siewem albo sa-
dzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, 
przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji. 

Integrowana produkcja roślin (IP) 
to nowoczesny system uprawy, któ-
ry uwzględnia oczekiwania konsu-
menta w stosunku do bezpiecznych 

i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów 
rolnych, oraz gwarantuje prowadzenie upraw w spo-
sób bezpieczny dla środowiska. 

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Wykaz podmiotów wykonujących działalności  
w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

„PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, 
QA Solutions Sp. z o.o., ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków,
COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka,
Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,  

ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, 
SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa,l
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,  

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, 
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.,  

ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, 
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.,  

ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.
Źródło: www.piorin.gov.pl

* * * * *

Wnioski o premię dla młodych rolników

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wniosko-
dawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, 
przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodaw-
ca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Beneficjent będzie zobowiązany m.in. do prowa-
dzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, 
a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomicz-
na gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjen-

ta (w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy), warunków z zastrzeżeniem 
których została wydana ww. decyzja;

II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą 

kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące dzia-
łalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży pro-
duktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. 
Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać 
przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wniosek o pomoc i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się  
o wsparcie są dostępne na: www.armir.gov.pl



 



Relacja z uroczystości i więcej zdjęć na www.mir.krakow.pl

 


