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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,
Po słonecznych, ciepłych i spokojnych żniwach w Małopolsce nastąpiła mokra 

i szara jesień, która nie jest zbyt łaskawa dla rolników. Zastoiska wody, głęboko 
poryte i rozjeżdżone pola, problemy z dotrzymaniem terminu siewów, a nawet brak 
możliwości zasiewów ozimin zapewne negatywnie odbiją się na przyszłorocznych 
plonach. Taka mokra jesień winna nam uświadomić jak ważna dla rolnictwa 
jest potrzeba utrzymywania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych. 
W Małopolsce mamy przeszło 200 tys. ha gruntów zmeliorowanych. Utrzymanie 
w sprawności systemów melioracyjnych – niestety coraz bardziej wyeksploatowanych 
– jest zadaniem spółek wodnych, ale tylko nieliczne odpowiednio konserwują 
i dbają o stan tych urządzeń. 

Postępujące zmiany klimatyczne powodują coraz więcej zagrożeń dla upraw 
rolniczych, a możliwości zapobiegania takim ryzykownym zdarzeniom ciągle są ograniczone. Jedyną formą 
zabezpieczenia się przed ponoszeniem strat są polisy ubezpieczeniowe. W Polsce mamy 14,5 mln ha użytków 
rolnych, z czego w 2017 r. zaledwie ok. 4 mln ha objętych zostało ubezpieczeniem – pomimo dość wysokiej dotacji 
do składek ubezpieczenia (65%). Budżet państwa wyasygnował w bieżącym roku sumę 900 milionów złotych na 
dopłaty do ubezpieczeń, z czego rolnicy wykorzystali tylko ok. 500 mln. Wydaje się więc, że jeśli powszechność 
ubezpieczeń w rolnictwie nie stanie się faktem, trudno będzie liczyć na zadowalającą ochronę ubezpieczeniową. 
Być może, lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie funduszu klęskowego z dotacją budżetu państwa 
i partycypacją rolników, bądź wprowadzenie systemu ubezpieczeń indeksowych – tak jak czyni to Francja. 

Z początkiem sierpnia weszło nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31.07.2017 r. dotyczące 
określenia szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Rozporządzenie m.in. skraca 
okresy ochronne i zmienia zasady selekcji (uproszczenie) przy odstrzale jeleniowatych, a także przywraca 
całoroczny odstrzał dzików. Przyrost i liczebność tych gatunków przekraczają wielokrotnie przyjęte normy 
pojemności łowisk oraz stanu znośności gospodarczej szkód w rolnictwie. Czy po wprowadzeniu tych ułatwień 
w wykonywaniu polowania, odstrzałów sanitarnych itp. uda się zredukować liczebność tych zwierząt do 
określonego poziomu? Jest to wyzwanie bardzo trudne. Rolnicy, którzy są najbardziej poszkodowani, często 
poddają się i zaprzestają uprawy gruntów, a to prowadzi do dalszego powiększania terenów ostoi oraz migracji 
tych gatunków – szczególnie dzika, wybitnie przyczyniającego się do rozprzestrzeniania się ASF. Czy wszystkie 
te działania doprowadzą do zredukowania populacji tego gatunku do założonego poziomu zagęszczenia: 
0,1 dzika na 100 ha po wschodniej stronie Wisły, i 0,5 dzika na 100 ha na zachód od Wisły? Rolnicy są 
bardzo sceptyczni – ze względu na sposoby inwentaryzacji zwierząt oraz kolejne przesunięcie na 2019 rok 
uruchomienia, zgodnie z przyjętą ustawą, funduszu odszkodowawczego za szkody powstałe w uprawach.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący 2018 rok, wszystkim naszym Czytelnikom 
życzymy dobrego zdrowia, radosnych i ciepłych spotkań z bliskimi, spokojnego wypoczynku, wszelkiej 
pomyślności oraz pięknej zimowej aury, bo gdy Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny! Szczęść Boże!

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa województwa małopolskiego do 2030 r.

Poniższy tekst stanowi fragment opracowania, 
które zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach prac związanych 
z aktualizacją „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa”. W opracowaniu dokonano anali-
zy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich 
i rolnictwa Małopolski zgodnie z wytycznymi i wg kon-
spektu ustalonego przez MRiRW. Autorzy skupili się na 
analizie tylko wybranych zagadnień, które ich zdaniem 
najpełniej charakteryzowały stan i perspektywy rozwo-
ju obszarów wiejskich Małopolski.

Ogólne informacje na temat województwa
Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 

15 183 km2 co stanowi 4,9% powierzchni kraju (12. miejsce 
w Polsce). Małopolska odznacza się największym w kraju 
zróżnicowaniem środowiska przyrodniczego, z przewagą 
warunków górskich i wyżynnych. Około 50% powierzch-
ni województwa leży powyżej 500 m n.p.m. Pod wzglę-
dem górskiego charakteru środowiska województwo ma-
łopolskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju.

Pod koniec 2015 r. w naszym województwie zamiesz-
kiwało 3 372 618 osób (stan na 31.12.2015 r.), co stanowiło 
8,8% ludności kraju i lokowało Małopolskę na 4. miejscu 
pod względem liczby mieszkańców, zaraz po woj. mazo-
wieckim, śląskim i wielkopolskim. W Małopolsce notuje 
się corocznie systematyczny wzrost ludności, chociaż tem-
po wzrostu w ostatnich latach wyraźnie uległo osłabieniu.

Powierzchnia zasiewów w województwie małopolskim 
w 2016 r. wyniosła 295,4 tys. ha i była mniejsza niż w 2005 r. 
o 26,2%, tj. o 104,7 tys. ha. W użytkowaniu gospodarstw 
indywidualnych znajdowało się 96,1% powierzchni za-
siewów ogółem. W stosunku do 2005 r. zmniejszyła się 
powierzchnia upraw: zbóż (41,5 tys. ha tj. 16%), ziemnia-
ków (25,9 tys. ha tj. 52,8%), pastewnych (34,5 tys. ha tj. 
66,5%), warzyw gruntowych (4,7 tys. ha tj. 20,5%), nato-
miast zwiększyła się powierzchnia upraw przemysłowych 
o 4,7 tys. ha (70,2%).

W 2010 r. w Małopolsce pogłowie bydła domowego 
ogółem, w porównaniu do 2002 r., obniżyło się o 30,3% – 
z 287,3 tys. sztuk do 200,3 tys. sztuk. Wg danych GUS na 
przestrzeni lat 2002 - 2016 populacja bydła domowego ogó-
łem uległa w Małopolsce zmniejszeniu o ok. 109,2 tys. szt., 
co stanowiło 38% pogłowia tego gatunku w województwie.
W grudniu 2015 r. pogłowie owiec liczyło 
62,9 tys. sztuk i było większe o 5,2 tys. sztuk 
(o 9,1%) od stanu notowanego w grudniu 
2014 r., ale o 9,5 tys. sztuk (o 13,1%) mniejsze 
w porównaniu do stanu z czerwca 2015 r. Po-
głowie trzody chlewnej, zarówno w Małopolsce 
jak i w całym kraju, od 15 lat drastycznie spada. 

Źródło danych -                                                      
Bank Danych Lokalnych:

1996 2002 2004 2010 2014 Zmiana w latach 
2002-2014 [%]

▪ badania roczne 899 990 878 713 774 566 595 034 539 229 -38,60%
▪ dane GUGIK pochodzące z EGiB - 936 102 939 919 937 040 924 340 -1,30%
▪ powszechny spis rolny 882 480 783 954 - 659 326 - -15,90%

Tab. 1. Powierzchnia użytków rolnych w Małopolsce (wg danych GUS) [ha]

GUGIK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii;   EGiB - Ewidencja Gruntów i Budynków

Lata
Grunty pod 
zasiewami

Grunty 
ugorowane

Sady Łąki Pastwiska

2002 383,4 brak danych 13,6 197,7 51,1
2010 306,7 24,7 15 223,4 24,2
2016 295,5 6,4 9,9 206 13,9
2016/2002 -87,9 -18 -3,7 ⁺+8,3 -37,2
2016/2002 w % -22,9 -72,8 -27,2 ⁺+4,2 -72,8

Tab. 2. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych [w tys. ha]

0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 10-15 15-30 30-50 50 i więcej
2002 373,7 156,8 88,4 48,5 48,7 26 3,6 1,4 0,2 0,2
2010 283,5 121,2 62,8 37,9 35,9 19,9 3,3 1,7 0,3 0,3
2016 137,8 2,9 50,8 28,8 30,3 18,4 3,4 2 0,5 0,6
2016/2002 - - -37,6 -19,7 -18,4 -7,6 -0,2 ⁺+0,6 ⁺+0,3 ⁺+0,4
2016/2002 w % - - -42,5 -40,6 -37,8 -29,2 -5,6 ⁺+42,9 ⁺+150 ⁺+200

Tab. 3. Liczba gospodarstw rolnych według grup obszarowych [w tys.]
Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych w ha

Lata Ogółem

Różnica pomiędzy rokiem 2002 a 2016 (wg danych GUS) 
dla Małopolski wyniosła 380 634 szt. ogółem, co stanowi 
30,7%. Z kolei wg danych ARiMR spadek pogłowia świń 
w 2017 r. był większy o 39% względem roku 2012. 

Małopolskie rolnictwo już dawno przestało być liczą-
cą się branżą w gospodarce województwa. Udział rolnic-
twa w wytwarzaniu wartości dodanej brutto stale maleje, 
a w 2014 r. wynosił zaledwie 1,4% (wraz z leśnictwem, ło-
wiectwem i rybactwem). Prognozuje się utrzymanie trendu 
spadkowego w ciągu najbliższych lat. Udział małopolskie-
go rolnictwa w produkcji krajowej jest także niewielki.

Diagnoza
Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich Małopol-

ski jest ich znaczne przestrzenne zróżnicowanie w wymia-
rze przyrodniczym, gospodarczym, technicznym i spo-
łecznym. Dane wskazują, że liczba ludności wiejskiej woje-
wództwa powoli lecz systematycznie rośnie, a liczba miesz-
kańców miast zmniejsza się. Nie oznacza to bynajmniej, 
że pogłębia się „wiejski charakter województwa”. Wzrost 
liczby mieszkańców dotyczy bowiem przede wszystkim 

obszarów sąsiadujących bezpośrednio z woje-
wódzką metropolią tj. z miastem Kraków, oraz 
innymi dużymi ośrodkami miejskimi taki-
mi jak Tarnów i Nowy Sącz. Zjawisko to jest 
skutkiem głębokich przemian cywilizacyjnych 
zachodzących w małopolskim społeczeństwie. 

Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców oraz rozwoju 
sieci komunikacyjnej procesy migracji mieszkańców miast 
do stref podmiejskich ulegają natężeniu. Dynamicznie po-
stępująca suburbanizacja niesie ze sobą zagrożenie dla ładu 
przestrzennego szczególnie poprzez ekspansję zabudowy 
rozproszonej na obszarach wiejskich. Zniszczeniu ulegają 
wówczas kształtowane przez wieki ruralistyczne układy 
przestrzenne charakterystyczne dla naszego wojewódz-
twa. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące w rejonach 
górskich i podgórskich, wyróżniających się wyjątkowymi 
walorami przyrodniczymi. Niekontrolowane i chaotycz-
ne zjawisko suburbanizacji stanowi poważne zagrożenie 
nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki rolnej. 
Zagrożeniem dla regionu jest również wzrost presji bu-
dowlanej na obszary cenne przyrodniczo i krajobrazo-
wo, będące jednym z największych atutów Małopolski. 
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Województwo małopolskie wyróżnia korzystna ten-
dencja umiarkowanego lecz stałego wzrostu licz-
by ludności, szczególnie na obszarach wiejskich. 
Widoczne są jednak spore różnice lokalne – o ile 
bowiem w części południowej i wschodniej woje-
wództwa dominuje tzw. „młodość demograficzna” 
świadcząca o dużym potencjale ludnościowym tych 
obszarów, o tyle w gminach zlokalizowanych w północnej 
i zachodniej części regionu ujawniają się tendencje nega-
tywne, wyrażające się w ujemnym przyroście naturalnym 
i spadku liczby mieszkańców. Te niekorzystne zjawiska de-
mograficzne kumulują się szczególnie w typowo wiejskich 
gminach takich powiatów jak: miechowski, proszowicki, 
olkuski, dąbrowski, brzeski i wschodniej części powiatu 
gorlickiego. W perspektywie wieloletniej oznacza to poważ-
ne zagrożenie dla gospodarczego rozwoju tych obszarów. 
Generalnie uznaje się, że zarówno spadek liczby mieszkań-
ców jak i zbyt szybki wzrost zaludnienia (szczególnie na 
niewielkim obszarze), generują negatywne konsekwencje 
w sferze społeczno-gospodarczej. Spadek zaludnienia zawsze 
oznacza degradację cywilizacyjną danego obszaru (ubytek 
rąk do pracy, zanik sfery usług, brak wpływów podatko-
wych, problem opieki nad osobami starymi i niedołężnymi), 
z drugiej strony nadmierny wzrost gęstości zaludnienia na 
obszarach wiejskich, szczególnie przy znacznym rozprosze-
niu osadnictwa, stanowić może zagrożenie dla miejscowych 
zasobów przyrodniczych, implikuje także konieczność roz-
budowy drogiej infrastruktury technicznej. 

Kompleksowa analiza wskaźników chrakteryzujących 
sytuację demograficzną poszczególnych gmin wojewódz-
twa, w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi rynku 
pracy i problemu ubóstwa, skłania do wyciągnięcia szere-
gu ważnych wniosków. Okazuje się bowiem, że kumula-
cja przedmiotowych niekorzystnych zjawisk społecznych 
dotyczy przede wszystkim gmin wiejskich i występuje na 
ściśle określonych obszarach. W szczególności należy tu 
wskazać powiaty: limanowski, nowosądecki, gorlicki i dą-
browski. W przypadku wymienionych powiatów możemy 
mówić o ubóstwie jako o ważnym lokalnym problemie 
społeczno-gospodarczym. 

Głównym celem zarządzania rozwojem obszarów 
wiejskich województwa winna być poprawa jakości życia 
mieszkańców wsi oraz poprawa dostępności do dóbr (także 
wyższego rzędu). Tymczasem z pozyskanych danych staty-
stycznych wynika, że obszary wiejskie Małopolski są wciąż 
upośledzone, w relacji do obszarów miejskich, w zakresie 
dostępu do instalacji infrastruktury technicznej. Sieć dro-
gowa w województwie jest relatywnie dobrze rozwinięta 
lecz jej jakość, szczególnie w odniesieniu do dróg powiato-
wych i gminnych, jest w wielu przypadkach niedostateczna. 
Sieć sanitarna i energetyczna posiada długość skorelowaną 
ze stopniem urbanizacji i gęstością zaludnienia, wyraźnie 
oddzielając lepiej „uzbrojone” obszary wiejskie w central-
nej i północnej części województwa od terenów górskich 
i podgórskich położonych na południu. W ciągu ostatnich 
lat dokonano istotnego postępu w rozwoju sieci wodociągo-
wej na obszarach wiejskich gdzie jej dostępność, podobnie 
jak sieci energetycznej, można uznać za zadowalającą, oce-
na taka nie dotyczy jednak dostępności sieci kanalizacyjnej. 

Należy stwierdzić, że przed osobami odpowie-
dzialnymi za zarządzanie rozwojem wojewódz-
twa stoją szczególnie duże wyzwania. Liczba 
i przestrzenne zróżnicowanie zdiagnozowanych 
zjawisk społeczno-gospodarczych jest w Ma-
łopolsce nieporównywalnie większa niż w ja-

kimkolwiek innym województwie, a przecież nie 
wspomnieliśmy dotąd o najbardziej znanym wyróżniku 
naszych obszarów wiejskich tj. jego walorach przyrodni-
czo-kulturowych. To właśnie ten aspekt decyduje o wy-
jątkowym charakterze małopolskich obszarów wiejskich 
i to zarówno w skali kraju jak i Europy. 

Obserwowany w ostatnich latach spadek niemal wszyst-
kich wskaźników, charakteryzujących potencjał gospodar-
czy małopolskiego rolnictwa, ostatnio nieco wyhamował, 
ale prognozy wskazują, że trend spadkowy rolniczej produk-
cji globalnej w regionie będzie się utrzymywał w ciągu naj-
bliższych kilkunastu lat. Zjawisko powyższe będzie przede 
wszystkim skutkiem postępującego ubytku gruntów rol-
nych, masowo przeznaczanych na cele nierolnicze. Spadek 
tego podstawowego czynnika produkcji rolnej nie zostanie 
zrekompensowany prawdopodobną poprawą wydajności 
jednostkowej, zarówno produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, 
oraz poprawą jakości kierowanych na rynek produktów. 
Akceptując nieodwracalny charakter przedmiotowego pro-
cesu wypada stwierdzić, że jedyną racjonalną propozycją 
adresowaną do małopolskich gospodarstw rolnych jest kon-
cepcja wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa zrówno-
ważonego, łącząca w sobie elementy tradycyjnego rodzin-
nego gospodarowania oraz okołorolniczych i pozarolniczych 
funkcji gospodarstw rolnych. 

Obecnie brak jest przesłanek wskazujących, że małoob-
szarowe gospodarstwa rolne, będące specyfiką wojewódz-
twa, zmienią w najbliższym czasie swój drobnotowarowy 
i wielokierunkowy charakter. Dodatkowo, w Małopolsce 
na uwarunkowania historyczne nakładają się też zjawiska 
współczesne, oddziałujące niekorzystnie na jakość środo-
wiska naturalnego, w którym prowadzona jest produkcja 
rolna. Intensywna eksploatacja i nieracjonalne korzysta-
nie z zasobów przyrodniczych w przeszłości doprowadziło 
do powstania zjawiska erozji gleb i wzrostu ich zakwasze-
nia co poważnie ogranicza potencjał produkcyjny obecny 
w małopolskiej przestrzeni rolniczej. Z ekspertyzy opraco-
wanej przez IUNG wynika, że 80% powierzchni naszego 
województwa należy uznać za „obszary problemowe rol-
nictwa” co jest wskaźnikiem bez precedensu w skali kraju. 
Ekstensywne i tradycyjne metody produkcji dominujące 
w małoobszarowych gospodarstwach rolnych (niskie zu-
życie czynników plonotwórczych), ze znacznymi na ogół 
zasobami siły roboczej, oferujące produkty wyróżniające 
się wysoką jakością, mogą być źródłem przewag kompa-
ratywnych (uzyskanych poprzez zdolność do produkowa-
nia wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to 
konkurent) – i to nie tylko w wymiarze regionalnym ale 
także krajowym i międzynarodowym. Wskazać tu należy 
przede wszystkim na dobre perspektywy produkcji wyro-
bów certyfikowanych (produkty tradycyjne i regionalne) 
oraz ekologicznych. Otwarta pozostaje kwestia podejmo-
wania przez małe gospodarstwa rolne ryzyka związane-
go z uruchomieniem innowacyjnych i niekonwencjonal-
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nych kierunków produkcji. Powyższa idea winna zostać 
uwzględniona w konkretnych rozwiązaniach w strategii 
rozwoju naszego województwa. 

Małoskalowa produkcja rolna, wobec płytkiego na 
ogół rynku, winna trafiać bezpośrednio do konsumenta, 
stąd konieczność rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 
i nowoczesnych kanałów zbytu wykluczających udział po-
średników. W naszym województwie należy rozwijać bez-
pośrednie kontakty pomiędzy drobnymi producentami 
i konsumentami, głównie w oparciu o łącza internetowe 
i profesjonalne portale handlowe. Tego typu rozwiązanie 
gwarantuje szybki i tani obrót towarami przeznaczony-
mi dla konkretnego odbiorcy. Powyższy postulat będzie 
jednak możliwy do zrealizowania tylko pod warunkiem 
szybkiego rozwoju szerokopasmowej sieci internetowej na 
obszarze całego województwa. Drobnotowarowa, niszowa 
produkcja rolna nie zagwarantuje rolnikom i ich rodzinom 
satysfakcjonujących dochodów – decyduje o tym tzw. eko-
nomika skali. Należy jednak pamiętać, że wielofunkcyj-
ność oznacza nie tylko wielość funkcji jakie gospodarstwo 
spełnia dla społeczeństwa i środowiska, ale także wielość 
źródeł dochodów dla rolnika i jego rodziny. 

Przedsiębiorczość, działalność pozarolnicza i około-
rolnicza to jeden z mocnych atutów mieszkańców mało-
polskich obszarów wiejskich. Poziom przedsiębiorczości 
dla Małopolski mierzony wskaźnikami statystycznymi 
przekracza średnią krajową. Analizy danych źródłowych 
wskazują, że znaczenie pozarolniczych i okołorolniczych 
źródeł dochodów ludności wiejskiej wzrasta wraz ze spad-
kiem dochodów z produkcji rolnej, a więc ograniczaniem 
tej produkcji, głównie w małoobszarowych gospodar-
stwach rolnych. W praktyce pozyskanie dodatkowego źró-
dła dochodu często prowadzi do całkowitego zaprzestania 
dotychczas prowadzonej produkcji rolnej. Zjawisko po-
wyższe, zwane dywestycją, występuje wówczas gdy docho-
dy z pracy poza gospodarstwem zaczynają być głównym 
źródłem utrzymania rolnika i jego rodziny. W wyniku 
rozwoju działalności pozarolniczej przynoszącej wyższe 
dochody (lub po prostu lżejszej i mniej pracochłonnej niż 
gospodarowanie na roli) następuje tzw. kanibalizacja dzia-
łalności dotychczasowej, w tym przypadku zaprzestanie 
uprawy ziemi. To właśnie zjawisko (obok procesów subur-
banizacji) leży u podstaw systematycznego zmniejszania 
się potencjału produkcyjnego małopolskiego rolnictwa 
i zmiany struktury społecznej na obszarach wiejskich wo-
jewództwa. Należy zwrócić uwagę, że nieodzowne wspie-
ranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich win-
no być realizowane w taki sposób, aby zjawisko dywestycji 
(a więc w praktyce porzucania uprawy ziemi) zostało wy-
eliminowane lub przynajmniej znacząco ograniczone. 

Na drugim biegunie rozważań o kondycji małopol-
skiego rolnictwa znajdują się gospodarstwa obszarowo 
większe, wysokotowarowe, silnie powiązane z rynkiem, 
które są wprawdzie nieliczne, jednak od lat obecne – szcze-
gólnie w specjalistycznych „centrach” produkcji rolnej 
województwa. Tradycyjnie wymienia się tu silny ośrodek 
sadowniczy w południowej części województwa (powiaty 
nowosądecki i limanowski, gmina Raciechowice) oraz sil-
ne „centrum” warzywnicze w północno-wschodniej czę-

ści województwa, obejmujące powiat proszowicki i część 
powiatu krakowskiego. Największe obszarowo gospodar-
stwa występują w powiecie miechowskim, gdzie warunki 
sprzyjają rozwojowi polowej produkcji rolniczej. 

Wieloletnie, dobre tradycje ma w województwie chów 
bydła i owiec – zwłaszcza na terenach podgórskich i gór-
skich. Dla ich zachowania konieczne jest podjęcie szyb-
kich działań wspierających i zapobiegających spadkowi 
pogłowia zwierząt trawożernych, szczególnie wobec nasi-
lenia się zjawiska wzrostu powierzchni użytków zielonych, 
czemu nie towarzyszy wypas przeżuwaczy. Jest to bardzo 
istotne przede wszystkim na obszarach cennych przyrod-
niczo, gdzie zaniechanie wypasu prowadzi do degradacji 
środowiska naturalnego i zaniku bioróżnorodności.

W realiach małopolskiego rolnictwa trudno jest od-
powiedzieć na pytanie jakie są perspektywy rozwoju to-
warowej produkcji rolnej. Wnioskowanie na podstawie 
aktualnych informacji empirycznych, dotyczących do-
chodowości gospodarstw rolnych, jest wysoce ryzykow-
ne. Najlepsze perspektywy mają oczywiście gospodarstwa 
silne ekonomicznie. W analizie opracowanej przez eks-
pertów UMWM założono, że potencjał rozwojowy mają 
tylko gospodarstwa rolne generujące produkcję standar-
dową powyżej 15 tys. euro (gospodarstwa te mają zdol-
ność absorpcyjną środków inwestycyjnych z UE). Bazując 
na danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. w DPR 
UMWM obliczono, że takich gospodarstw jest najwięcej 
w powiecie proszowickim i miechowskim (ponad 8,6%), 
w przypadku trzech powiatów: dąbrowskiego, krakow-
skiego i oświęcimskiego przedmiotowy wskaźnik mieści 
się w granicach między 3,3 – 8,6%, a w przypadku wszyst-
kich pozostałych powiatów województwa nie przekracza 
3,3%. Badanie powyższe potwierdza tezę o bardzo niskim 
potencjale ekonomicznym ogromnej większości małopol-
skich gospodarstw rolnych. Biorąc pod uwagę powyższe 
wnioski oraz analizy wykonywane w ciągu ostatnich lat 
przez MODR można zaryzykować stwierdzenie, że gwa-
rancje samodzielnego funkcjonowania na rynku rol-

Tatry na starej fotografii: www.jacekptak.nazwa.pl
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nym i generowania satysfakcjonujących dochodów ma, 
w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat, 10 – 
15% małopolskich gospodarstw rolnych. Pozostałe wpi-
sywać się będą w formułę gospodarstw wielofunkcyj-
nych w znacznym stopniu uzależnionych od zewnętrz-
nego wsparcia finansowego. 

W podsumowaniu wypada stwierdzić, że kształt 
obszarów wiejskich Małopolski determinują rozliczne, 
wzajemnie ze sobą powiązane kryteria przyrodnicze, 
antropogeniczno-agrarne i organizacyjno-przestrzenne. 
Ich wartościowanie i ocena, z punktu widzenia interesów 
obszarów wiejskich województwa, jest zadaniem niezwy-
kle trudnym gdyż wymienione wyżej zjawiska przebie-
gają z reguły wielopłaszczyznowo, implikując zarówno 
pozytywne jak i negatywne następstwa. 

Marek Kwiatkowski, Dyrektor MODR w Karniowicach

* * *

Fakty, analizy i opinie

We wrześniu 2017 r. Główny Urząd Statystyczny 
przedstawił raport „Budżety gospodarstw do-

mowych w 2016 roku”. Wynika z niego, że pomiędzy gospo-
darstwami rolników a osób pracujących we własnej firmie 
czy emerytów wciąż utrzymuje się ogromna dysproporcja.

Według GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporzą-
dzalny (ta część dochodu gospodarstwa domowego, którą 
może ono przeznaczyć na wydatki lub przyrost oszczęd-
ności) na 1 osobę w gospodarstwie domowym w 2016 r. 
wyniósł 1 475 zł i był wyższy o 7% od tego z 2015 r. Jednak 
dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym rolnika 
wyniósł zaledwie 1 151 zł i był on o 21,9% niższy od śred-
niej w gospodarstwach ogółem.

Nieznacznie więcej mieli renciści (1 164 zł), pracownicy 
fizyczni i umysłowi (1 495 zł) oraz emeryci (1 569 zł). Naj-
większy dochód na 1 osobę uzyskały gospodarstwa osób 
pracujących na własny rachunek – ich dochód wyniósł 
1 792 zł, czyli aż o 641 zł więcej niż w gospodarstwie rolnika. 

Pewnym pocieszeniem może być informacja, że 
najwyższy wzrost dochodu rozporządzalnego zanoto-

wano właśnie w gospodarstwach domowych rolników
(o 11%, czyli o 114 zł), najniższy natomiast – w grupie go-
spodarstw domowych pracujących na własny rachunek 
(o 3,7%, czyli o 64 zł). 

Analizując strukturę dochodów widać jednak, że 
wzrost dochodów z gospodarstwa rolnego wynosił tylko 
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6%, podczas gdy z pracy najemnej (domownicy pracujący 
poza rolnictwem) o 6,2%. Największy wzrost nastąpił na-
tomiast w przypadku dochodu ze świadczeń społecznych, 
bo aż o prawie 39%, co jest niewątpliwym efektem wypła-
ty środków z programu Rodzina 500+. 

Skromny dochód rodziny rolnika nie pozwala na 
większe wydatki, stąd nie dziwią liczby wskazujące, że 
jest to grupa wydająca najmniej – w przeliczeniu na
1 osobę, w 2016 r. wydatki gospodarstw domowych rol-
ników kształtowały się na poziomie 815 zł, czyli o 28% 
mniej niż ich średnia dla gospodarstw ogółem. 

Co ciekawe, rodziny rolnicze mimo niskich docho-
dów potrafią najwięcej zaoszczędzić (średnio 29,2% do-

stępnych środków). Dla porównania: pracownicy oszczę-
dzają ok. 25% swojego dochodu, emeryci ok. 20%, a ren-
ciści zaledwie 9,7%.

Z danych GUS wynika, że większość (63,6%) rolni-
ków i ich rodzin ocenia swoją sytuacją materialną jako 
przeciętną (w 2015 r. było to 66,8%), 28,4% z nich uważa 
ją za dobrą lub bardzo dobrą (w 2015 r. było to 22,3%), na-
tomiast 8% rodzin rolniczych uważa, że mają złą lub ra-
czej złą sytuację materialną (w 2015 r. było to 10,9%).      JK

Materiały źródłowe:
„Budżety gospodarstw domowych w 2016 roku” GUS, 2017 r.
Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 44(701), 29.10.2017 r. str.2.

Na świecie co roku mar-
nuje się 13 mld ton 

jedzenia co stanowi aż 1/3 ca-
łej wyprodukowanej żywności. 
Jednocześnie, w skrajnym ubó-
stwie żyje ponad 2,5 mln ludzi...

W Europie marnuje się 
obecnie ok. 100 mln ton (w UE 
88 mln ton) produktów żyw-
nościowych, natomiast w Pol-
sce jest to ok. 9 mln ton, z czego  6,5 mln ton od-
padów powstaje na etapie produkcji;  ponad 2 mln ton 
trafia na śmietniki w gospodarstwach domowych; 
 0,35 mln ton marnuje się na etapie dystrybucji. Z tak 
dużą ilością marnowanego jedzenia Polska znajduje się 
na 5. miejscu wśród krajów UE. Najnowsze dane Banku 
Żywności wskazują, że najczęściej marnujemy: pieczy-
wo – 51%, wędliny – 49%, warzywa – 33%, owoce – 
32%, jogurty – 16%. Z ankiety przeprowadzonej wśród 
polskich konsumentów wynika, że 35% naszego spo-
łeczeństwa przyznaje się do marnowania żywności. 

 

 

W krajach uboższych ilość marnowanej żywności 
wynosi przeciętnie 8–11 kg rocznie na osobę, podczas 
gdy przeciętny mieszkaniec w tzw. bogatym kraju mar-
nuje średnio 95–115 kg żywności rocznie. Równowar-
tość wyrzucanej w ciągu roku żywności na świecie to 
od 750 miliardów do 1 tryliona dolarów, nie wliczając 
w to ceny za niszczenie środowiska w wyniku produk-
cji żywności, szacowanej na 700 miliardów. 

Warto zaznaczyć, że wraz z wy-
rzuceniem produktu spożywczego 
marnujemy również energię, wodę 
potrzebną do jego wytworzenia, 
koszty transportu i dystrybucji. 
Dodatkowo marnujemy również 
wydatki poniesione na zakup 
i przygotowanie posiłków oraz 
produkujemy więcej odpadów. 
Energochłonna produkcja żywno-
ści – a tym bardziej jej marnowa-

nie – przyśpiesza zmiany klimatyczne (ok. 20% gazów 
cieplarnianych emitowanych do atmosfery powstaje 
podczas produkcji, przetwarzania, transportu i prze-
chowywania żywności). Metan pochodzący z gnijącej 
żywności jest nawet 20-krotnie groźniejszym gazem 
cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Marnowanie żyw-
ności to również marnowanie wody, która jest podsta-
wowym składnikiem wykorzystywanym przy produk-
cji jedzenia. Obliczono, że jedno jabłko potrzebuje do 
wzrostu 125 l wody, jednak to niewiele w porównaniu 
do ilości wody, zużywanej podczas produkcji mięsa, 
gdzie dla uzyskania 1 kg wołowiny potrzeba 5–10 tys. l; 
1 kg wieprzowiny – 6 tys. l, a 1 kg drobiu – 4 tys. l wody. 
Trzeba pamiętać, że Polska ma jedne z najmniejszych 
w Europie zasoby wody. Marnowanie żywności w na-
szym kraju będzie więc tylko pogłębiać problem susz 
i zapewnienia wody do konsumpcji i gospodarki.

Problem marnotrawstwa żywności to nie tylko wy-
rzucanie jedzenia do kosza – straty pojawiają się prak-
tycznie na każdym etapie. W rolnictwie marnowa-
nie związane jest z produkcją surowców i wynika np. 
z niewłaściwie dobranych metod uprawy, zbiorów czy 
przechowywania. Branża spożywcza marnuje żywność 
już na etapie przyjęcia surowca, także na etapie trans-
portu, gdyż żywność jest często transportowana wiele 
tysięcy kilometrów. Marnują więc producenci, dostaw-
cy, sprzedawcy i wreszcie konsumenci, którzy nie przy-
wiązując uwagi do racjonalnego gospodarowania spra-
wiają, że żywność trafia do śmietnika.
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W walkę z marnotrawstwem żywności włączyła się 
Komisja Europejska, która wezwała państwa członkow-
skie UE do ograniczenia strat żywnościowych zgodnie 
z przyjętymi w 2015 r. celami Zrównoważonego Rozwo-
ju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zakłada-
ją zmniejszenie do 2030 r. o połowę, w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, strat żywnościowych na poziomie 
konsumentów i sieci handlowych oraz ograniczenia 
marnotrawstwa w procesie produkcji i dostaw. Dodat-
kowo, przygotowano broszury informacyjne, we wszyst-
kich językach państw członkowskich UE, wyjaśniające 
kupującym różnice między umieszczanymi na produk-
tach żywnościowych informacjami „najlepiej spożyć 
przed”, „należy spożyć do”. Opracowano też wskazówki 
dla konsumentów dotyczące: racjonalnego planowania 
zakupów (dostosowanych do indywidualnych potrzeb, 
np. na podstawie tygodniowego menu), możliwości za-
mrażania niewykorzystanych produktów, czy właści-
wego przechowywania artykułów spożywczych. Jednak 
według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
działania KE nie są wystarczające i nie przyczyniają się 
do efektywnego gospodarowania zasobami żywności 
w Unii. ETO domaga się wprowadzenia nowych wytycz-
nych w dziedzinie walki z marnowaniem żywności.

Dobrym przykładem pokazującym, że ogranicze-
nie marnowania jedzenia jest możliwe jest Dania, gdzie 
udało się zmniejszyć skalę odpadów spożywczych o 1/4, 
i tym sposobem zaoszczędzić 4,4 mld koron. Takie wy-
niki Duńczycy uzyskali poprzez wprowadzenie skle-
pów spożywczych oferujących produkty z krótką datą 
ważności, uruchomienie systemu pozwalającego restau-
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• 
• 

• 

• 

racjom na sprzedaż jedzenia, którego nie sprzedano 
w ciągu dnia, dodatkowo supermarkety zrezygnowały 
z tzw. promocji wielopakowych (typu „kup jeden pro-
dukt a drugi dostaniesz gratis”). Na przykładzie Duń-
czyków widać, że o redukcji marnotrawienia żywności 
w dużej mierze decyduje postawa ogółu społeczeństwa. 
Jeśli wyrobimy w sobie nawyk racjonalnych zakupów 
oraz efektywnego użytkowania posiadanego jedzenia, 
wyrzucanie i marnowanie żywności zacznie być po-
strzegane jako postawa wbrew obyczajom. Dlatego aby 
przyczynić się do zmniejszenia problemu marnowania 
jedzenia każdy z nas musi zacząć od siebie. Dla ułatwie-
nia FBŻ zaleca stosować się do przez poniższych zasad: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

Materiały źródłowe:
www.bankizwynosci.pl, www.niemarnuje.pl, www.ekologia.pl, 
www.eatresponsibly.eu, www.businessinsider.com

* * *
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TUW: już 25 lat ubezpieczamy się u siebie

25 lat pięknej i dobrej historii. Autentyczna misja 
i zaangażowanie wielu ludzi. Dobra robota. 

Jubileusz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 
był intelektualną i uczuciową ucztą dla ludzi kochają-
cych ubezpieczenia i wierzących w ideę ubezpieczeń 
w ogóle, a ubezpieczeń wzajemnych w szczególności.

Na Stadionie Narodowym (choć – jak można było-
by się spodziewać – nie na płycie i trybunach niestety) 
swoje 25-lecie świętowało Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW. I było to święto naprawę wyjątko-
we, autentyczne, szczere, rodzinne.

Henryk Dankowiakowski (na fot. powyżej), prze-
wodniczący rady nadzorczej TUW, mówił i o histo-
rii, i o znaczeniu wzajemności w ubezpieczeniach. 
Była i Florianka, i wzajemność, która rozkwitała kie-
dyś w Małopolsce, a której dzisiejszym wyrazem jest 
TUW, (jak padło) jedyne prawdziwe towarzystwo 
ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Była też ekonomia 
społeczna, społeczeństwo obywatelskie.

Nadwyżka nie jest zyskiem
Z kolei Andrzej Bratkowski, pierwszy prezes TUW 

i legenda wzajemności w Polsce, wspominał już począt-
ki działania towarzystwa. Wspominał Piotra Woźniaka, 
dzisiejszego prezesa PGNiG oraz Zygmunta Kostkie-
wicza, który w TUW stawiał swoje pierwsze ubezpie-
czeniowe kroki, a dziś prezesuje TUW-owi Polski Gaz. 
Trochę gorzkie słowa padły wobec PZU, które „niezbyt 
sympatycznie” przejmuje nazwę Powszechnego Zakła-
du Ubezpieczeń Wzajemnych, choć nie rozliczyło się 
z wzajemności i zniszczenia w latach 50. XX w. instytu-
cji wzajemności. PZU przejęło wtedy majątek ubezpie-
czycieli wzajemnych, który już do żadnych towarzystw 
wzajemnych nie wrócił. Była wreszcie skarga na fiskusa, 
który od 25 lat nie zrozumiał, że nadwyżka finansowa 
u ubezpieczyciela wzajemnego nie jest żadnym zyskiem 
i nie powinna być w związku z tym opodatkowana.

Piękna idea i piękna historia TUW
Ze sceny przypominano też genezę i historię po-

wstania TUW. Było o burzach w lecie 1990 roku 

w dawnym województwie zamojskim, które skłoniły 
Henryka Wujca, potem pierwszego przewodniczące-
go rady nadzorczej TUW, do poszukiwania dobrych 
ubezpieczeniowych rozwiązań dla ludzi. (Sam Hen-
ryk Wujec nie mógł na uroczystości być ze względu na 
chorobę. Wspominany był jednak bardzo ciepło przez 
wielu.) Tak spotkały się cztery fundacje: Fundacja Ini-
cjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Akcji 
Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS 
z Jackiem Kuroniem, Społeczna Fundacja Solidarności. 
Było wsparcie Francuzów, kapitał zakładowy w wyso-
kości 5,1 mld starych złotych (510 tys. dzisiejszych zł) 
i bardzo, bardzo zaangażowani pracownicy.

Siła i wiara, że jest sens
Od strony francuskiej swoją historię z TUW i spo-

tkaniem „w małym mieszkanku” opowiadał Thierry 
Jeantet, wciąż wiceprzewodniczący rady nadzorczej. 
Od strony pracowników cudownie mówiła Lucyna Ry-
bak, dyrektor rzeszowskiego oddziału TUW. W jej opo-
wieści był i uciekający autobus, dzięki któremu mogła 
spędzić 2 godziny w bibliotece, gdzie trafiła na książkę 
o odzyskaniu naszego niewidzialnego majątku, i fascy-
nacja ideologią wzajemności, i poszukiwanie - bez ko-
mórek i Internetu! – towarzystwa wzajemnego w Pol-
sce, i wyjazd do Warszawy, gdzie sekretarka w TUW 
nie bardzo wiedziała, co zrobić z dziewczyną, która bez 
żadnej wcześniejszej zapowiedzi stanęła w drzwiach. 
Na początku były w Polsce tylko spółki akcyjne i jeden 
TUW. Napędzała ją „siła i wiara, że jest sens”. W jakiś 
sposób pomagało, było wyzwaniem, że TUW na po-
czątku nie prowadził ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Dzięki temu urósł w majątku.

Zaangażowanie i poświęcenie ludzi 
to zawsze siła ubezpieczycieli wzajemnych

Wzruszającym momentem były też podziękowania 
i kwiaty dla Elżbiety Wojdyło, żony Andrzeja Wojdyło, 
wieloletniego prezesa TUW, który organizację zarażał 
swoim entuzjazmem, profesjonalizmem i pracowito-
ścią, a zginął tragicznie wracając z narady dyrektorów. 
Andrzej Wojdyło przemówił też do uczestników spo-
tkania, zaprezentowano fragment nagrania, gdzie mó-
wił o wzajemności i ubezpieczeniach wzajemnych.

Dobre wyniki
Z bardziej formalnym, ale też ciepłym, podpartym 

Platonem i Wirgiliuszem, przemówieniem wystąpiła 
Ewa Stachura-Kruszewska, prezes towarzystwa. Pod-
kreśliła, że TUW zajmuje 11. pozycję wśród wszystkich 
ubezpieczycieli działu II i 1. pozycję wśród TUW-ów. 
Ma blisko 2% udziału w rynku, już ponad 1,6 mln człon-
ków, 93 jednostki terenowe, 880 pracowników, 2 tys. 
agentów, z których duża część działa na wyłączność 
TUW. Mówiła o dumie towarzystwa – 23 związkach 
wzajemności członkowskiej, ale i wynikach finanso-
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wych – nadwyżce prawie 14,5 mln zł i ponad 14,5 mln zł 
zysku technicznego, w tym w grupie 10. aktualnie po-
krycie SCR (ang. Solvency Capital Requirement, pol. wy-
móg kapitałowy) wynosi dla TUW 120%.

Kapitał ludzki jest lepszy od kapitału pieniężnego, 
choć pieniądze też są potrzebne

Za tak ważne dla TUW związki wzajemności człon-
kowskiej mówił ks. kanonik Szymon Pikus z Kościelnego 
ZWCz im. św. Floriana, który skupia 11 diecezji Kościoła 
Katolickiego (a wkrótce być może 12). Ważna we wzajem-
ności jest i realizacja społecznej nauki kościoła, i odpowie-
dzialność za drugiego człowieka. Ważna jest też po prostu 
pomoc i wsparcie. Jak przy niedawnym pożarze w kate-
drze w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pracownicy TUW 
byli od razu na miejscu, dawali nadzieję i uspokojenie.

Podziękowania i uznanie
Podziękowań i gratulacji było wiele. Z izb rolniczych, 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Od wielu, wielu lu-
dzi. Ze strony ubezpieczycieli wystąpili: Piotr Narloch, 
prezes InterRisk, który przekonywał, że VIG też prawie 
jest TUW-em wiedeńskich urzędników i tramwajarzy, 
oraz Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, który od-
kładając oficjalne adresy zwrócił się z własnymi gratu-

lacjami dla TUW i osobistym podziękowaniem dla Ewy 
Stachury-Kruszewskiej (na fot. powyżej) za jej pracę 
w komisji rewizyjnej Izby. Thierry Jeantet ze wzrusze-
niem przyjął kilka skierowanych przez Grzegorza Prą-
dzyńskiego bezpośrednio do niego słów. Płynna i pięk-
na francuszczyzna była w tym przypadku atutem.

Marcin Z. Broda
Artykuł ukazał się w Dzienniku Ubezpieczeniowym w dn. 25.10.2017 r. 

* * * * * * *

Ubezpieczania upraw i zwierząt gospodarskich po nowelizacji ustawy

Niestabilne i coraz mniej przewidywalne warunki 
meteorologiczne (mierzone intensywnością 

i ilością zdarzeń niepożądanych), oraz coraz częstsze 
w naszym kraju anomalie pogodowe pokazują, że funk-
cjonowanie gospodarstwa rolnego bez ubezpieczenia 
upraw może być bardzo trudne. Mimo to wielu pro-
ducentów rolnych w Polsce nadal nie decyduje się na 
zakup ochrony ubezpieczeniowej od następstw ryzyk, 
które zagrażają prowadzonej przez nich działalności. 

Od 1 kwietnia br. obowiązuje znowelizowana usta-
wa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich, w której zmieniony został sposób wyliczania wy-
sokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić 
jak największej grupie producentów rolnych dostęp do 
ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną wysoko-
ścią dopłat z budżetu państwa do składek ubezpiecze-
nia. W bieżącym roku poziom państwowych dopłat do 
składki w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych wy-
nosił do 65% ich wartości. Maksymalna kwota dopłaty 
przysługuje do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy produ-
cent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów 
ryzyka – w przypadku określenia przez zakład ubez-
pieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy 
ubezpieczenia. Dla upraw prowadzonych na użytkach 
rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może być zwięk-
szona odpowiednio do: 12 i 15%. sumy ubezpieczenia 

tych upraw. Możliwe jest zawarcie ubezpieczenia od jed-
nego ryzyka. W 2017 roku na dopłaty zarezerwowano 
917 mln zł – ponad 4,5 razy więcej niż w 2016 r. (200 mln). 
MRiRW podpisało umowy na sprzedaż tego typu 
polis z pięcioma towarzystwami ubezpieczeń: 
 PZU SA,  TUW „TUW”,  Concordia Polska TUW, 
 InterRisk i  Pocztowe TUW.

Z danych resortu rolnictwa wynika, że dzięki noweliza-
cji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich, w I półroczu 2017 r. zawarto więcej o ponad 
17% umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpie-
czeniową większą o 39,2% powierzchnię upraw rolnych 
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niż w tym samym okresie 2016 r. Łącznie w I połowie 
br. ubezpieczonych zostało ponad 1,8 mln ha upraw rol-
nych, zawarto ok. 106 tys. umów ubezpieczenia upraw 
rolnych. Według danych resortu rolnictwa, w 2015 r. 
rolnicy zawarli 139 tys. umów ubezpieczenia, dopłata 
budżetu do składek wyniosła 173 mln zł, a ubezpieczo-
no w sumie 2,8 mln ha i 1,3 mln zwierząt. 

W Polsce system ubezpieczeń cały czas szwankuje, 
ponieważ nie daje ochrony w przypadku wyjątkowych 
zjawisk katastroficznych – mimo całkiem dużego dofi-
nansowania z budżetu państwa. W projekcie budżetu 
na 2018 r. na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich przeznaczono w sumie ponad 800 mln zł 
z perspektywą wzrostu na następne lata. Tegoroczne do-
świadczenia wskazują, że zakres ubezpieczeń trzeba roz-

szerzyć o ryzyka klęskowe, powodujące ogromne straty, 
których budżet państwa nie będzie w stanie zrekompen-
sować. System ubezpieczeń wymaga też zmian, które za-
chęcą rolników do powszechnego ubezpieczania upraw. 
Ci, którzy decydują się na wykupienie polisy ubezpie-
czeniowej muszą mieć pewność, że w przypadku wy-
stąpienia danego ryzyka to właśnie ubezpieczyciel, a nie 
pomoc socjalna, wypłaci im godziwe odszkodowanie.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

Materiały źródłowe:
Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. 

M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa. Wiadomości Ubezpiecze-
niowe 2/2016.

Strony internetowe: www.gospodarz.pl, www.minrol.gov.pl, 
www.agrofakt.pl.

* * * * *

Pogoda dla bogaczy...

Kolejny rok rolnicy zmagali się z niekorzystny-
mi warunkami atmosferycznymi powodują-

cymi odczuwalne straty w plonach. 
Wiosną, w drugiej dekadzie kwietnia oraz na 

początku maja wystąpiły długotrwałe spadki tem-
peratury, które doprowadziły do uszkodzeń pąków 
kwiatowych drzew owocowych. Anomalia pogodowe 
spowodowały również straty na plantacjach krzewów 
owocowych, z czego najbardziej ucierpiały plantacje 
malin jesiennych, wczesne odmiany porzeczek czar-
nych oraz plantacje truskawek. 

Tragiczne w skutkach okazały się również letnie na-
wałnice, które w lipcu i sierpniu br. spowodowały po-
ważne – szacowane na setki mln złotych – straty w ty-
siącach gospodarstw rolnych w kraju. Poszkodowani 
rolnicy nie zostali sami z problemem – uruchomiono 
wiele form pomocy i wsparcia. Jednak aby z nich sko-
rzystać konieczne było złożenie wniosku o szacowanie 
powstałych szkód do właściwego urzędu gminy, w ter-
minie 10 dni od wystąpienia szkody. W celu określenia 
rozmiaru szkód, oraz wielkości pomocy dla poszkodo-
wanych gospodarstw rolnych, wojewodowie powoły-
wali gminne komisje szacujące, składające się z przed-
stawicieli: lokalnego samorządu, ODR-ów oraz izby 
rolniczej. W naszym województwie, w pracach wszyst-
kich gminnych komisji uczestniczyli przedstawiciele 
rad powiatowych i rolnicy reprezentujący Małopolską 
Izbę Rolniczą. W wielu gminach komisje nadal pracują, 
ponieważ rolnicy cały czas zgłaszają szkody. 

Wg danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie, na dzień 27.10.2017 r., poszkodowani 
rolnicy złożyli w sumie 1 026 wniosków w 13 powia-
tach województwa. Zgłoszone szkody dotyczyły strat 
w uprawach rolnych spowodowanych przez przymroz-

ki wiosenne, grad, huragan, deszcz nawalny. Najwięcej, 
bo 437 wniosków, złożono w powiecie nowosądeckim, 
w powiecie limanowskim – 268 wniosków, w dąbrow-
skim – 97, w myślenickim – 84, w tarnowskim – 79, 
w krakowskim – 31 wniosków. Z analizy danych wy-
nika, że większa część wniosków została złożona przez 
sadowników poszkodowanych w wyniku przymrozków 
wiosennych. W powiecie nowosądeckim w gminie Łąc-
ko złożono 230 takich wniosków, w gminie Podegro-
dzie – 113, w gminie Łososina Dolna – 57. W powiecie 
limanowskim w gminie Jodłownik złożono 133 wnio-
ski, w gminie Łukowica – 120. W powiecie myślenic-
kim w gminie Raciechowice złożono 83 wnioski. Pod-
sumowując przytoczone liczby prawie 72% wniosków 
złożono w gminach sadowniczych.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rol-
nych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w wy-
niku przymrozków wiosennych powstały szkody w wy-
sokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzch-
ni występowania tej uprawy, mogli składać wnioski 
o udzielenie pomocy w biurach powiatowych ARiMR, 
w terminie od 13 do 27 września br. Wysokość pomocy 



12 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Aktualności – ubezpieczenia, szkody w gospodarstwach

ustalana była jako iloczyn deklarowanej przez rolnika 
we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły 
szkody oraz stawki pomocy. Dodatkowo, dla rolników 
nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk) kwota wsparcia ulega pomniejszeniu o 50%.

Stawki pomocy wynosiły:
2 000 zł na 1 ha•  powierzchni owocujących upraw 
drzew owocowych,
1 000 zł na 1 ha•  powierzchni owocujących upraw krze-
wów owocowych i truskawek.

Z kolei rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierp-
niowych nawałnic, mogli składać wnioski o pomoc 
w biurach ARiMR do 31.10.2017 r. Poszkodowani rolnicy 
mogli też ubiegać się o kredyty preferencyjne m.in. na 
zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza 
żywego, ale też na odbudowę zniszczonych lub uszko-
dzonych budynków inwentarskich, magazynowo-skła-
dowych, szklarni, tuneli, remonty maszyn i urządzeń. 
Będą mogli się także ubiegać o odroczenie terminu płat-
ności lub rozłożenie na raty różnych opłat, m.in. z tytułu 
składek do KRUS, czynsze z tytułu umów dzierżawy itp.

Dodatkową formą pomocy dla rolników, którzy po-
nieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, jest 
wsparcie na odtworzenie zniszczonych składników go-
spodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu „Inwesty-
cje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”, poddziała-
nie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof”, finansowane z budżetu 
PROW 2014–2020. Wnioski o pomoc można było skła-
dać w ARiMR w terminach: 4 – 18 września, 5 – 18 paź-
dziernika, oraz 6 – 20 listopada br. 

29 września 2017 r. samorząd rolniczy zwrócił się 
do ministra rolnictwa w sprawie rozwiązania proble-
mu rolników, którzy otrzymali zmniejszoną kwotę 
wsparcia, z tytułu strat poniesionych w wyniku wio-
sennych przymrozków, ponieważ nie ubezpieczyli swo-
ich sadów, ze względu brak możliwości zawarcia umów 
jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r. 

Wiosną tego roku rolnicy z całego kraju sygnalizo-
wali, że firmy ubezpieczeniowe odwlekają zawieranie 
umów argumentując to oczekiwaniem na podstawy 
prawne do uruchomienia środków z budżetu państwa 
na dopłaty do składek ubezpieczenia. Jednak, zdaniem 
wielu rolników, zakłady ubezpieczeniowe znając dłu-
goterminowe prognozy pogody, które wskazywały na 
wystąpienie przymrozków, oraz mając na uwadze 14-
dniowy okres karencji, celowo opóźniały podpisanie 
umów, aby nie wypłacać odszkodowania. W ten sposób 
rolnicy zostali wielokrotnie poszkodowani – przez wa-
runki pogodowe, trudną współpracę z firmami ubezpie-
czeniowymi i ostatecznie zmniejszoną kwotę pomocy.

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że 
zgodnie z umowami na stosowanie dopłat do składek 
ubezpieczenia zawartymi przez MRiRW z zakładami 
ubezpieczeń, zakłady te mogły zawierać umowy od 
stycznia 2017 r. na podstawie obowiązujących wtedy 
przepisów. Zdaniem ministerstwa problem wynika 
z niechęci do ubezpieczania upraw przez rolników, 
o czym świadczyć mają dane GUS wskazujące, że w Pol-
sce powierzchnia upraw sadowniczych wynosi ponad 
300 tys. ha, natomiast ubezpieczenie upraw sadowni-
czych przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały umo-
wy w sprawie stosowania dopłat w latach 2014 – 2016 
kształtowało się następująco: 2014 r. – ok. 21,2 tys. ha, 
2015 r. – ok. 15 tys. ha, 2016 r. – ok. 20 tys. ha.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
Materiały źródłowe:

Strony internetowe: www.minrol.gov.pl, www.krir.pl, 
                                 www.malopolska.uw.gov.pl.
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Odpowiedzi na interwencje samorządu rolniczego

W sprawie zwolnienia z podatku przy nabyciu gruntów

W piśmie skierowanym 
do ministra finansów 

(z dn. 24.07.2017 r.) interwe-
niowaliśmy w sprawie zmiany 
dokonanej, w ramach nowe-
lizacji ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU 2015 poz. 
1045), w zakresie zwolnienia 
z podatku od czynności cywil-
no-prawnych (PCC) przy na-
byciu gruntów. 

Zdaniem Izby obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. 
przepisy dyskryminują większość małopolskich rol-
ników, a konkretnie tych, którzy przy zakupie gruntu 
w celu powiększenie gospodarstwa, nie mogą skorzy-
stać z ww. zwolnienia podatkowego, jeśli w efekcie tego 
zakupu ich gospodarstwo będzie mniejsze niż 11 ha. 
Zważywszy na fakt, że średnia pow. gospodarstwa 
w naszym województwie wynosi 3,5 ha, problem ten 
dotyczy licznej grupy rolników. Dodatkowo, zawęże-
nie grupy korzystającej z przedmiotowego zwolnienia 
podatkowego jest sprzeczne z polityką koncentracji 
ziemi w naszym województwie.

W odpowiedzi, w piśmie z dn. 10.08.2017 r. resort 
finansów, odnosząc się do zarzutu dyskryminacji, poin-
formował, że już samo istnienie ulg i zwolnień podatko-
wych stanowi wyłom od powszechności opodatkowa-

Defi nicja stada podstawowego w kontekście opinii do egzekucji komorniczych

nia, co może być postrzegane 
przez niektóre grupy obywateli 
za niesprawiedliwe.

Poinformowano też, że 
w związku z nadużywaniem 
zwolnień z PCC przez przedsię-
biorców nabywających grunty 
gospodarstw rolnych na cele 
inwestycyjne (m.in. pod budo-
wę mieszkaniową, usługową, 
stacji benzynowych, obiektów 
hotelowych, etc.), rządowy 

projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz o zmianie niektórych innych ustaw zakładał 
całkowite zniesienie zwolnień podatkowych w PCC 
w podatku od spadków i darowizn w tym zakresie. 
W konsekwencji każde nabycie nieruchomości – bez 
względu na rodzaj inwestycji – miało być opodatko-
wanie na równych zasadach. Ostatecznie ustawodawca 
przyjął projekt z poprawką poselską, w wyniku której 
nie zniesiono zwolnienia, a ograniczono zakres jego 
stosowania, nadając mu obecne brzmienie. Resort fi-
nansów zaznaczył też, że rozszerzanie zakresu zwolnie-
nia miałoby negatywny wpływ na dochody budżetów 
gmin, ponieważ wpływy z PCC w całości przekazywa-
ne są do budżetu gminy, na obszarze której położona 
jest nieruchomość stanowiąca przedmiot transakcji. 
Pełna treść na www.mir.krakow.pl: Interwencje, 11-08-2017.

* * *

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 
5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przed-

miotów należących do rolnika prowadzącego gospo-
darstwo, które nie podlegają egzekucji (DzU z 2017 r., 
poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nało-
żony nowy obowiązek.

Na mocy ww. rozporządzenia wojewódzkie izby rolni-
cze są zobligowane do wydania, na wniosek komornika, 
opinii w przedmiocie uznania 
lub nieuznania nadwyżki in-
wentarza żywego ponad stado 
podstawowe, oraz przedmioty 
(o których mowa w § 1 pkt 6, 
8, 9, 11–13 i 15 rozporządzenia) 
ponad ilości wymienione w § 1 
rozporządzenia, za niezbędne 
do prowadzenia tego gospo-
darstwa. Izby rolnicze, mając 
na względzie jak najlepsze wy-
wiązanie się z realizacji powie-

rzonego zadania, podjęły szereg działań mających na 
celu opracowanie i wdrożenie odpowiedniej procedury 
sporządzania i wydawania opinii.

26 września br. Zarząd KRIR przedstawił ministro-
wi sprawiedliwości szereg problemów jakie pojawiły się 
w związku z realizacją przez izby nowego zadania. Jed-
nocześnie zwrócił się do ministra o wydanie wytycz-
nych dla wojewódzkich izb rolniczych, co do sposobu 

realizacji zapisów rozporządze-
nia, z uwzględnieniem przed-
stawionych uwag. Dotychczas 
nie otrzymaliśmy żadnych in-
formacji w tej sprawie.

W tym samym dniu Za-
rząd KRIR zwrócił się do 
ministra rolnictwa z prośbą 
o przekazanie definicji stada 
podstawowego zwierząt go-
spodarskich: bydła mleczne-
go, bydła mięsnego, koni, kóz, 

nia, z uwzględnieniem przed-
stawionych uwag. Dotychczas 
nie otrzymaliśmy żadnych in-
formacji w tej sprawie.

rząd KRIR zwrócił się do 
ministra rolnictwa z prośbą 
o przekazanie 
podstawowego zwierząt go-
spodarskich
go, bydła mięsnego, koni, kóz, 
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owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych i innych ga-
tunków zwierząt gospodarskich stanowiących podsta-
wę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym. De-
finicja ta umożliwi pracownikom biur wojewódzkich 
izb rolniczych wydawanie opinii w sposób jednolity, 
a także będzie służyć komornikom, którzy – jak wy-
nika z informacji uzyskanej od Krajowej Rady Komor-
niczej – mają problemy ze sprecyzowaniem czym jest 
stado podstawowe zwierząt gospodarskich gatunków 
ww. wymienionych. 

W odpowiedzi, w piśmie z dn. 27.10.2017 r., minister 
rolnictwa poinformował, że nie ma obowiązującej de-
finicji stada podstawowego, a ta podana w „Leksykonie 
terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt” wyda-
nym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne (1994), 
która określa, że stado podstawowe stanowią dorosłe 
zwierzęta użytkowane przynajmniej przez jeden okres 
produkcyjny, nie oddaje istoty i znaczenia tego terminu 
w kontekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dn. 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, 
które nie podlegają egzekucji (DzU poz. 1385). Resort 
rolnictwa zwrócił się więc do Instytutu Zootechniki – 

PIB w Krakowie z prośbą o podanie definicji stada pod-
stawowego, która uwzględniałaby specyfikę hodowli 
wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich – uzna-
jąc jednocześnie tę właśnie interpretację za właściwą.

W opinii IZ PIB w Krakowie do stada podstawowe-
go należy zaliczać wszystkie zwierzęta utrzymywane 
w celu uzyskania potomstwa zgodnie z cyklem repro-
dukcyjnym właściwym dla danego gatunku zwierząt 
gospodarskich uwzględniając potrzebę zachowania 
ciągłości produkcji prowadzonej w gospodarstwie za-
grożonym egzekucją.

Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę iż w przy-
padku wydawania opinii dotyczącej gospodarstw rolni-
ków uczestniczących w realizacji programów ochrony 
zasobów genetycznych, izby rolnicze powinny wziąć 
pod uwagę możliwość uznania za niezbędne do prowa-
dzenia gospodarstwa, a więc niepodlegające egzekucji, 
zwierzęta nie zaliczane do stada podstawowego, a utrzy-
mywane w celu zastąpienia zwierząt, które z przyczyn 
określonych w odpowiednich przepisach ubyły z pro-
gramu ochrony zasobów genetycznych. Pełna treść na 
www.mir.krakow.pl: Interwencje, 09-11-2017.

27 lipca br. Zarząd KRIR wystąpił do ministra 
środowiska z wnioskiem o ścisłe określenie 

definicji płodu rolnego, za który – w przypadku wystą-
pienia szkód łowieckich – przysługuje odszkodowanie.

Definicja powinna być tak precyzyjna, aby obejmo-
wała wszystkie potencjalne gatunki upraw oraz formy 
przechowywania płodów rolnych. Obecna definicja 
zawarta w ustawie Prawo łowieckie nie wyczerpuje 
wszystkich upraw, w których rolnicy ponoszą szko-
dy. Szczególnie ważne dla rolników jest, aby definicja 
uwzględniała kiszonki (pryzmy z osłoną lub bez: pry-
zmy kiszonki, rękawy foliowe, baloty sianokiszonki). 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niektóre 
koła łowieckie wykorzystują brak precyzyjnych defini-
cji i odstępują od szacowania dotkliwych strat, ponie-
sionych przez rolników.

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z Departamen-
tu Leśnictwa MŚ (z dn. 07.09.2017 r.), w którym prze-
kazano, że pojęcie płodu rolnego nie zostało oficjalnie 
zdefiniowane ani w polskim, ani we wspólnotowym 
prawodawstwie. Uważa się, że płodami rolnymi w po-
wszechnym rozumieniu są produkty przyrody nieoży-
wionej uzyskane z prowadzenia upraw, tzn. korzeni, 
bulw, kłączy, łodyg, liści, kwiatostanów, owoców i na-
sion. Stworzenie i zawarcie w ustawie – Prawo łowieckie 
definicji obejmującej wszystkie rodzaje płodów rolnych 
z uwagi na ich różnorodność, byłoby trudne do wyko-
nania w praktyce. 

W opinii resortu środowiska kiszonki nie są płodem rolnym

* * *

W interpretacji resortu środowiska zakwalifikowa-
nie kiszonek jako płodów rolnych podlegających szaco-
waniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne nie 
znajduje uzasadnienia, ponieważ jest to produkt podda-
ny przetworzeniu w wyniku działania człowieka. Pełna 
treść na www.mir.krakow.pl: Interwencje, 14-11-2017. 

* * ** * *
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Resort rolnictwa przyjął projekt 
ustawy o zmianie ustawy o płat-

nościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych innych 
ustaw, którego zapisy wprowadzają obowiązek, od 
2018 r., składania wniosków, o przyznanie płatności bez-
pośrednich i obszarowych, tylko w formie elektronicz-
nej (wynikający z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dn. 17.07.2014 r.). 

MRiRW poinformowało, że nadal możliwe będzie 
złożenie wniosku w formie papierowej, jednak rozwią-
zanie to będzie dostępne tylko dla tych rolników, którzy 
nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej.

W przedstawionym do konsultacji projekcie prze-
widuje się także wprowadzenie – w 2018 r. – dodatko-
wego, uproszczonego trybu ubiegania się o przyznanie 
płatności, dostępnego dla rolników, których sytuacja 
nie zmieniła się względem roku 2017. W takim przy-
padku wystarczy, w terminie od 15 lutego do 14 mar-
ca 2018 r., złożyć oświadczenie o braku zmian wzglę-
dem zeszłorocznego wniosku.

20 listopada br. Zarząd KRIR przekazał uwagi sa-
morządu rolniczego do projektu ww. ustawy wyrażając 
obawy co do wprowadzenia, już od przyszłego roku 
obowiązkowego składania wniosków o przyznanie 
płatności wyłącznie w formie elektronicznej. 
Obawy te wynikają m.in. z dotychczasowych doświad-
czeń. Składanie wniosków drogą internetową było moż-
liwe od 2011 r., jednak z tej formy korzystało zaledwie 

W sprawie elektronicznych wniosków o przyznanie płatności

ok. 1% rolników. Przyczyny tak nikłego 
zainteresowania e-wnioskami jest kil-
ka – począwszy od ograniczonego do-
stępu do Internetu szerokopasmowego, 

a czasem w ogóle brak sieci na obszarach wiejskich, po 
niedoskonałości systemu teleinformatycznego ARiMR 
i samej aplikacji e-wniosek. 

Samorząd rolniczy przekazał także sprzeciw wobec 
propozycji zwolnienia ARiMR z obowiązku zawiada-
miania rolników, w przypadku niezałatwienia sprawy 
o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 1 marca 
oraz terminu wydania decyzji w tej sprawie – również 
do dnia 1 marca. 

Izby rolnicze pozytywnie oceniły propozycję wpro-
wadzenia możliwości składania oświadczeń, w któ-
rych rolnicy mogą potwierdzać brak zmian we wnio-
sku w stosunku do wniosku złożonego w poprzednim 
roku. Takie rozwiązanie jest znacznym uproszczeniem 
zarówno dla rolników, jak też dla Agencji. Pełna treść 
na www.mir.krakow.pl: Interwencje, 23-11-2017.

Opracowanie: J.Kałmuk

Ostatnie spotkanie członków WZ Izby, które 
odbyło się 6 października br., miało niekon-

wencjonalny przebieg za sprawą uroczystego rozstrzy-
gnięcia i wręczenia nagród laureatkom wojewódzkie-
go etapu Konkursu „Rolniczki motorem innowacji 
w Polsce”. Więcej na ten temat na stronie 17.

Tradycyjnie, pierwsza część posiedzenia poświęco-
na była wystąpieniom zaproszonych gości – szczególnie 
obszerna była wypowiedź Małopolskiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii Agnieszki Szewczyk–Kuta, 
dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF). W dru-
giej części spotkania członkowie WZ MIR obradowali 
na tematy dotyczące aktualnej sytuacji w branży rol-
niczej, zgłaszając liczne wnioski, których realizacja 
ma przyczynić się do poprawy warunków funkcjono-
wania rolnikom. Większość z nich Zarząd MIR prze-
kazał do dalszej realizacji przez KRIR (pismo MIR-

Jesienne posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR

* * * * *

K/239/10/2017 z dn. 30.10.2017 r.) jednak dotychczas 
nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

* * *

Wnioski zgłoszone podczas posiedzenia WZ MIR
w dn. 06.10.2017 r., przekazane do KRIR:

1. Przeprowadzić akcję mającą na celu popularyzację 
wykorzystania Internetu w rejestrowaniu zwierząt 
w systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR.

2. Wykorzystać wysyłane do rolników co kwartał prze-
syłki z KRUS (zawierające z nakazy płatnicze dot. 
składki emerytalno-rentowej), na przesyłanie waż-
nych informacji branżowych, przekazywanych przez 
inne państwowe instytucje okołorolnicze.

3. Ponowić wniosek o przywrócenie dopłat do bydła 
do 30 sztuk, a nie jak to jest obecnie do 20 sztuk. 
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Posiedzenie WZ MIR, Kraków, 06.10.2017 r.

4. Przeprowadzić akcję promocyjną – polegającą na 
wyprodukowaniu i emisji na antenie TVP spotu re-
klamowego – zachęcającą konsumentów do kupo-
wania żywności wyprodukowanej przez rolników 
(w ramach sprzedaży bezpośredniej, działalności 
MOL i rolniczego handlu detalicznego). Wniosek do 
realizacji przez KRIR i Fundusze Promocji.

5. W nowym naborze wniosków z PROW 2014-2020 
zmienić warunki przyznawania pomocy – z pod-
działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, obszar d – tak, aby pierwszeństwo przy-
znawania wsparcia mieli ci rolnicy, którzy w I. na-
borze nie zostali zakwalifikowani.

6. WZ MIR sugeruje aby, w celu uproszczenia zasad 
legalnego uboju gospodarczego, powiatowe inspek-
toraty weterynarii zorganizowały szkolenia dla rol-
ników, nadające im uprawnienia do samodzielnego 
dokonywania uboju. Małopolska Izba Rolnicza po-
dejmuje się zadania współorganizacji oraz współfi-
nansowania takich szkoleń na terenie województwa 
małopolskiego.

7. WZ MIR w dalszym ciągu postuluje o regionalizację 
krajowej polityki rolnej, uwzględniającą specyficzne, 
regionalne uwarunkowania środowiskowe, klima-
tyczne i społeczne – szczególnie w odniesieniu do 
programów pomocowych UE.

8. Należy objąć dopłatami materiał siewny kategorii 
elitarny i kwalifikowany, wykorzystywany do pro-
dukcji towarowej warzyw gruntowych – na podob-
nych zasadach jak to ma miejsce w przypadku dopłat 
do zbóż, ziemniaków i roślin strączkowych.

9. Z uwagi na brak w systemie doradztwa rolniczego 
obiektywnych ocen stosowania nowych technologii 
czy środków produkcji, m.in. ze względu na likwida-
cję gospodarstw demonstracyjnych i wdrożeniowych, 
w których rolnicy mogliby poznać nowe metody upra-
wy czy hodowli lub zalety nowych środków produkcji, 
WZ MIR sugeruje aby proces upowszechnienia wie-
dzy rolniczej przebiegał wg następującego schematu: 

MRiRW we współpracy instytutami badawczymi 
i uczelniami rolniczymi opracowują wykaz nowa-
torskich rozwiązań przeznaczonych do wdrożenia 
w praktyce rolniczej; na podstawie tego opracowa-
nia jednostki doradztwa rolniczego – w tym np. 
ODR-y i izby rolnicze identyfikowałyby gospodar-
stwa, w których poszczególne rozwiązania mogłyby 
być zastosowane, a następnie koordynowałyby prze-
bieg prac wdrożeniowych. Gospodarstwa, w których 
z sukcesem wprowadzone zostaną nowatorskie meto-
dy będą pełniły rolę gospodarstw demonstracyjnych 
lub pokazowych dla innych rolników, zainteresowa-
nych danym rozwiązaniem. 

* * *

Wnioski zgłoszone podczas posiedzenia WZ MIR 
w dn. 06.10.2017 r. do realizacji przez Zarząd MIR

1. Istnieje potrzeba organizacji – co najmniej raz w roku 
– narady przewodniczących rad powiatowych Izby. 

Zarząd MIR zobowiązał się do organizacji dwóch ta-
kich narad w ciągu roku.

2. Istnieje potrzeba organizacji – co najmniej dwóch 
w ciągu roku – dofinasowanych z budżetu Izby wy-
jazdów studyjnych dla członków rad powiatowych, 
poświęconych każdemu działowi produkcji rolnej. 

Zarząd MIR uznał, że organizacja wyjazdów dla 
członków rad powiatowych odbywać się będzie na 
dotychczasowych zasadach, tzn. do decyzji rady na-
leży ustalenie tematyki (zgłoszenie zapotrzebowania) 
i miejsca wyjazdu, rada podejmuje też decyzję o sfi-
nansowaniu kosztów wyjazdu ze środków pozostają-
cych do jej dyspozycji. Wszystkie zadania organiza-
cyjne związane z wyjazdem należą do zadań pracow-
nika biura MIR odpowiedzialnego za obsługę rady 
na terenie poszczególnych powiatów. W przypadku 
przekroczenia dostępnych środków, rada zwraca się 
do Zarządu MIR o dofinansowanie z budżetu central-
nego (pismo MIR-K/249/11/2017 z dnia 9.11.2017 r.).

* * *

Walne Zgromadzenie MIR w dniu 6.10.2017 r. pod-
jęło jedną uchwałę (nr 40/WZ/2017), dotyczącą udzie-
lenia zgody Zarządowi Małopolskiej Izby Rolniczej na 
rozpoczęcie procedury zbycia na rzecz Gminy Miasta 
Tarnowa udziału wynoszącego 1/7 w nieruchomości 
położonej w Tarnowie (działka nr1/66 obręb 200), sta-
nowiącej fragment drogi.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie

* * * * *
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Stare porzekadło mówi, że „Mężczyzna jest głową, 
a kobieta szyją, która tą głową kręci”. I nie jest to 

tylko przysłowiowe „ziarno prawdy”, o czym świadczą 
chociażby kobiety zaangażowane w działalność rolni-
czą, odgrywające kluczową rolę w rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa. 

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że kobie-
ty stanowią 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych 
kobiet zarządza gospodarstwami. Niestety wkład pra-
cy małżonek rolników pozostaje często niezauważony. 
Tymczasem, kobiety doskonale sobie radzą w samodziel-
nym prowadzeniu gospodarstw rolnych. Można się o tym 
przekonać oglądając program telewizyjny pt.: „Rolnik 
szuka żony”, w którym udział biorą też rolniczki pro-
wadzące swoje gospodarstwa wcale nie gorzej, a nawet 
osiągając lepsze efekty, od swoich kolegów z programu.

Aby uwidocznić rolę kobiet aktywnie i z powodze-
niem działających na obszarach wiejskich, Rada ds. Ko-
biet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR wystąpi-
ła z inicjatywą zorganizowana konkursu, którego celem 
miało być zwrócenie uwagi na udział kobiet w rozwo-
ju obszarów wiejskich, oraz identyfikacja i promowa-
nie innowacyjnych działań przez nie podejmowanych. 
Popierając tę ideę, w maju br. Krajowa Rada Izb Rolni-
czych ogłosiła pierwszą edycję konkursu pod nazwą: „Rol-
niczki motorem innowacji w Polsce”. Konkurs podzielono 
na dwa etapy – wojewódzki (organizowany przez woje-
wódzkie izby rolnicze) i krajowy. 

Małopolska Izba Rolnicza ogłosiła konkurs w lip-
cu br. (na stronie www.mir.krakow.pl, oraz przesyłając 
informacje do przewodniczących rad powiatowych). 
W wyznaczonym terminie (do końca sierpnia) otrzyma-
liśmy zgłoszenia od pięciu pań. Niektóre z nich pojawiły 
się już na łamach naszego Informatora (nr 30(37) 2011 
i 48(55)/2017), jednak korzystając z okazji, prezentujemy 
sylwetki wszystkich naszych innowacyjnych Małopola-
nek, również w niniejszym wydaniu. Mamy nadzieję, że 
ich osiągnięcia zainspirują inne panie – kolejna edycja 
konkursu już za 2 lata!

„Zagroda pod Brzozami” prowadzi działalność 
w ramach systemu MOL i cieszy się coraz większym za-
interesowaniem wśród klientów – nie tylko lokalnych, 
ale także przyjezdnych. Szeroki asortyment serów, pro-
dukowanych zgodnie z recepturami wypracowanymi 

 

przez p. Agnieszkę, można zakupić nie tylko w gospo-
darstwie ale również w sklepach i restauracjach w powia-
tach wadowickim i suskim, oraz sąsiadujących z Wado-
wicami powiatach woj. śląskiego. Rosnąca popularność 
serów z „Zagrody” wynika z ich wyjątkowego smaku 
oraz wysokiej jakości – również w naszym kraju rośnie 
grupa „świadomych” konsumentów, którzy poszukują 
wyrobów naturalnych, bez „chemicznych” dodatków.

Korzystając z ułatwień, które weszły w życie z po-
czątkiem tego roku, pani Alicja postanowiła zająć się 
przetwórstwem wyprodukowanego w gospodarstwie 
mięsa i zarejestrowała działalność w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego w powiatowym inspektoracie 
weterynarii. Poczyniła pewne inwestycje mające na 
celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących, 
uproszczonych wymogów higieniczno-sanitarnych, 
i poszerzyła swoją działalność o produkcję i sprzedaż 
„swojskich” wędlin oraz surowego mięsa wołowego. 
Dywersyfikując źródła dochodów państwo Smolarz już 
wcześniej założyli staw i zajęli się hodowlą ryb – karpia 
i tołpygi, które w okresie przedświątecznym można na-
być bezpośrednio w gospodarstwie.

 

Pani Janina – zainspirowana podczas jednego z wy-
jazdów szkoleniowych do Francji – postanowiła posze-
rzyć nieco swoją działalność i stworzyć gospodarstwo 
edukacyjne. Istniejące pomieszczenia przystosowane 
zostały do prowadzenia prelekcji dla dzieci, a właścicie-
le nawiązali współpracę z pobliskim Domem Wczasów 
Dziecięcych. Pomysł okazał się trafiony – młodzi słu-
chacze z zainteresowaniem słuchają opowieści o życiu 
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Innowacyjne Małopolanki

pszczelej rodziny, obserwują owady w przeszklonym 
ulu, dotykają, wąchają i smakują pszczele produkty. 
Teraz w „Pasiece Leśnej” pszczoły nadal produkują 
wyśmienity miód, który ma coraz więcej amatorów, 
natomiast właściciele, oprócz dotychczasowych prac 
– koniecznych do wykonania w pasiece – zajmują się 
zaspokajaniem dziecięcej ciekawości świata. Nie jest to 
zadanie łatwe, ale daje radość i satysfakcję. 

 

Ważną inwestycją dla gospodarstwa był zakup no-
woczesnego kombajnu do warzyw oraz linii do sorto-
wania i mycia. Dzięki temu praca stała się łatwiejsza 
(ograniczono zatrudnianie pracowników najemnych), 
a warzywa dostarczane na rynek są świeże i spełniają 
oczekiwania nawet bardzo wymagających klientów. 

 

Podobnie jak wiele gospodarstw rybackich w Pol-
sce zajmuje się hodowlą pstrąga potokowego, jednak 
z pewnych względów to gospodarstwo zaliczyć należy 
do innowacyjnych. Otóż pani Magdalena postawiła 
na hodowlę unikatowego, lokalnego gatunku pstrąga, 
prowadzoną tradycyjną metodą, w połączeniu z nowo-
czesnymi metodami marketingu i sprzedaży. Cel jaki 
wytyczyła dla siebie i swojego gospodarstwa to odnowa 
hodowli pstrąga potokowego, propagowanie świado-
mego i etycznego chowu, oraz edukacja społeczności 
w zakresie historii regionu i tradycji kulinarnych.

Gospodarstwo funkcjonuje zaledwie od 2014 r., kie-
dy to pani Magdalena, wraz z córką Agnieszką, objęła 
w dzierżawę nieużywane, przeznaczone do naturaliza-
cji stawy. Od początku działalności w procesie hodowli 
przestrzegane są tradycyjne metody – bez użycia prze-
mysłowych technik przyspieszających przyrost wagi 
i wielkości ryb. Również karmienie nie jest zmechani-

zowane i wymaga bezpośredniego udziału człowieka. 
Odławianie pstrągów następuje poprzez przeciąganie 
sieci przez staw, dzięki czemu nie dochodzi do duszenia 
i uszkadzania ryb.

Świeże ryby można nabyć bezpośrednio w gospo-
darstwie lub za pośrednictwem klubu zakupowego. 
Dodatkowo, gospodarstwo prowadzi działalność ga-
stronomiczną, dzięki czemu klienci mogą delektować 
się wędzonym i/lub grillowanym pstrągiem, serwowa-
nym z nowocześnie zaaranżowanego food-trucka. 

15 września 2017 r., członkowie komisji konkur-
sowej powołanej przez MR ocenili zgłoszone kandy-
datury, zgodnie z kryteriami oceny zapisanymi w re-
gulaminie Konkursu. Wybór był trudny, bowiem 
wszystkie uczestniczki wykazały się innowacyjnością, 
dużą odwagą w podejmowaniu ważnych, życiowych 
decyzji, oraz tytaniczną wręcz pracowitością. Osta-
tecznie Komisja – zobligowana do dokonania wy-
boru laureatek – przyznała I miejsce – Magdalenie 
Węgiel, II miejsce – Agnieszce Byrskiej, III miejsce 
– Janinie Totoś. Pozostałe dwie kandydatki Jolan-
ta Ciochoń i Alicja Smolarz otrzymały wyróżnienia.

Uroczyste ogłoszenie wyników – poprzedzone 
krótką prezentacją kandydatek – oraz wręczenie na-
gród, przyznanych przez Zarząd MIR, odbyło się pod-
czas posiedzenia Walnego Zgromadzenia MIR, w dniu 
6 października br. Członkowie WZ MIR oraz goście 
przybyli na to spotkanie mieli też okazję skosztować 
specjalności wytwarzanych w gospodarstwach na-
szych „innowacyjnych Małopolanek”, ponieważ panie 
przygotowały wspaniały poczęstunek.

Zgodnie z regulaminem zwyciężczyni etapu woje-
wódzkiego została zgłoszona do drugiego etapu Kon-
kursu na szczeblu krajowym. Wyniki ogłoszono 30 li-
stopada 2017 r. podczas Gali Wieczornej Centralnych 
Targów Rolniczych w Nadarzynie. 

 
Serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze sukce-

sy, ponieważ trzy panie – laureatki Konkursu na etapie 
ogólnopolskim zgłoszone zostały do konkursu organi-
zowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli. 

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
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Informacje branżowe – KRUS

Od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty 
przychodów decydujące o zmniejszeniu lub 
zawieszeniu świadczeń emerytalno-rento-
wych, które wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagro-• 
dzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.• 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu 
powodujące zmniejszenie/zawieszenie eme-
rytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 
2  sierpnia 2017 r. prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem 
przez prezesa GUS przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. 
w wysokości 4 220 zł 69 gr.

Aktualne kwoty podstawowych świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego rolników, 
zamieszczone zostały w tabeli obok. 

* * *

Ubezpieczenia dzieci rolników
od następstw nieszczęśliwych 

wypadków

11 października br. Zarząd Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Poczto-
wym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę 
grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym 
ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie 
dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozo-
stające we wspólnym gospodarstwie domowym z ro-
dzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynaj-
mniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie 
z KRUS informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest 
objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym 
zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz 
ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macie-
rzyńskim) w KRUS lub był objęty tym ubezpieczeniem 
w okresie polisowym.

Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można do-
konywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub listem 

poleconym na adres: Pocztowe TUW, ul. Mickiewi-
cza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela 
wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną 
dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wska-
zanym w formularzu w części „Informacje dla zgłasza-
jącego roszczenie”.

na dzień
01.09.2017 r.

emerytura i renta  podstawowa 886 zł 44 gr
dodatek pielęgnacyjny  209 zł 59 gr
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   314 zł 39 gr
dodatek kombatancki   209 zł 59 gr
dodatek z tytułu tajnego nauczania    209 zł 59 gr
dodatek kompensacyjny     31 zł 44 gr
dodatek dla sieroty zupełnej  393 zł 93 gr
świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej 
służby wojskowej, nie więcej niż   

209 zł 59 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    209 zł 59 gr
ryczałt energetyczny    166 zł 05 gr
zasiłek pogrzebowy 4.000 zł
zasiłek macierzyński 1.000 zł
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie 
lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 
70% 2.954 zł 50 gr
130%  5.486 zł 90 gr
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej 
emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury 
podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% 
do 130%

 565 zł 53 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części 
stanowiącej 85% emerytury podstawowej), 
do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania 
przychodu powyżej 70% do 130%

 480 zł 73 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień      10 zł
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu

700 zł

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

* * *

E-składki – nowa usługa dla 
ubezpieczonych w KRUS

W związku z planowanym uruchomieniem nowej 
usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Por-
talu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu 
ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie 
bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zo-
stało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową 
S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności 
elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem 
infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokony-
wane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) 
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* * * * *

płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpo-
średnio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bez-
pieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak 
również podnosi wiarygodność operatora. KIR nie prze-
trzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Ce-
chą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim 
gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących czę-
stokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Jednocześnie, mając na względzie aspekt zwiększe-
nia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-u-
sług w administracji publicznej, dla usług publicznych, 
do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, 

obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości doko-
nywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wy-
nosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefinio-
wany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w spo-
sób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płat-
ności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi – e-składki na 
Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

Źródło: KRUS

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który 
1 września br. przejął zadania ANR, zmody-

fikował zasady przedłużania umów dzierżawy pań-
stwowych gruntów oraz kryteria oceny ofert w prze-
targach ograniczonych ofertowych. 

Według nowych wytycznych przy przedłużaniu 
umów dzierżawy:

w przypadku nieruchomości rolnej do 50 hektarów, • 
konieczne jest uzyskanie zgody dyrektora generalne-
go KOWR; 
w przypadku nieruchomości rolnej do 500 hektarów, • 
konieczne jest uzyskanie szczególnego pełnomocnic-
twa kierownictwa KOWR.

Ponadto, rolnikom indywidualnym, którzy pro-
wadzą gospodarstwa rodzinne, czyli takie do 300 ha, 
umowy dzierżawy będą mogły być przedłużane do 
15 lat, natomiast spółkom do 8 lat.

W odniesieniu do kryteriów oceny ofert – na mocy 
nowych postanowień, oprócz ceny i wieku (które do-
tychczas były najważniejszym kryterium), KOWR 
będzie brał pod uwagę także punkty, od których uza-
leżnione będzie, czy osoba ubiegająca się o dzierża-
wę, otrzyma prawo do użytkowania danego gruntu. 
W nowym zarządzeniu dyrektora generalnego KOWR 
wymienia się 6 kryteriów, przy czym 5 jest obligato-
ryjnych, czyli do stosowania na tych samych zasadach 
na obszarze całego kraju. Kryterium 6, dodatkowe, 
będzie wprowadzone przez radę społeczną (rady spo-
łeczne powstaną – po opracowaniu jednolitego regula-
minu określającego ich funkcjonowanie – przy centrali 
KOWR oraz przy oddziałach terenowych).

Najważniejszym kryterium oceny ofert jest odle-
głość siedziby oferenta od wydzierżawianej nierucho-
mości – można za nie uzyskać maks. 15 pkt. Nie można 
jednak brać tutaj pod uwagę gruntów będących w pry-
watnej dzierżawie. Liczy się tylko własność lub dzierża-
wa z ZWRSP. 

Drugim kryterium jest powierzchnia nabytych 
lub wydzierżawionych nieruchomości z ZWRSP. Im 
więcej gruntów oferent pozyskał z Zasobu, tym otrzy-
ma mniej punktów – maks. uzyskać można 30 pkt. 

Kolejne kryterium to intensywność produkcji zwie-
rzęcej, przypisano mu 15 pkt. 

Czwartym kryterium jest wiek. Dotychczas było 
ono oceniane w systemie zero-jedynkowym. Zgod-
nie z nowymi zasadami, kryterium to będzie ocenia-
ne liniowo – osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu 
nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy 
ma nie więcej niż 40 lat dostanie maksymalną liczbę 
punktów, czyli 10, natomiast jeśli ukończyła już 60 lat 
– 0 pkt. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują 
liczbę punktów proporcjonalną do wieku.

Piątym, obligatoryjnym kryterium oceny ofert jest 
powierzchnia gospodarstwa, za którą można otrzymać 
maks. 25 pkt. Pod uwagę bierze się tutaj powierzchnię 
dzierżawionych gruntów, w tym również od sąsiada, jak 
też własność i użytkowanie wieczyste, z tym że zarów-
no rolnika, jak i jego małżonka. Będą się więc liczyły 
grunty będące w posiadaniu obu małżonków bez wzglę-
du na to, czy mają oni rozdzielność majątkową, czy nie.

W ministerstwie rolnictwa przygotowano również 
projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego, który przekazany został do 
konsultacji społecznych w listopadzie br. 

Źródło: KOWR



21Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 21Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

 

Relacja na str 27.



22 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 22 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 



23Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 23Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

 



24 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 24 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 



25Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Ministerstwo rolnictwa przygotowało kolejną 
propozycję zmian do przepisów regulujących 

obrót ziemią w Polsce. Nowe rozwiązania zostały zawar-
te w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

9 listopada br. projekt został skierowany do uzgodnień 
międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin 
zgłaszania uwag wyznaczono do 30 listopada 2017 r.

1) ułatwienie zniesienia współwłasności nieruchomo-
ści rolnej w przypadku rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa;

2) rozszerzenie katalogu osób bliskich w rozumieniu 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o rodzeństwo 
rodziców, pasierba, zięcia oraz synową;

3) wyłączenie spod ograniczenia w nabywaniu nieru-
chomości rolnej przypadku gdy nabycie to następuje 
w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;

4) umożliwienie nabywania nieruchomości rolnych za 
zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez:

uczelnie publiczne na cele dydaktyczne,• 
państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele • 
publiczne,
spółki prawa handlowego w wyniku ich podziału lub • 
połączenia,

5) doprecyzowanie trybu postępowania oraz przesła-
nek warunkujących wyrażenie zgody przez Dyrek-
tora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości 
rolnej poprzez:

określenie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek • 
o wyrażenie zgody oraz wskazanie dokumentów, jakie 
należy do niego dołączyć,
określenie sposobu udokumentowania braku możliwo-• 
ści sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolników 
indywidualnych, osób bliskich, Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego,
przykładowe wskazanie kiedy osoba zamierzająca • 
nabyć nieruchomość rolną daje rękojmię należytego 
prowadzenia działalności rolniczej (brak zaległości 
podatkowych, zaległości finansowych wobec KOWR, 
nieskazanie za niektóre przestępstwa),

6) umożliwienie sprzedaży lub oddania nieruchomości 
rolnej w posiadanie przed upływem 10 lat od dnia jej 
nabycia, w przypadku gdy nabywcą będzie osoba bli-
ska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub 
młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne;

7) zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej nieru-
chomości rolnej przed upływem 10 lat od dnia jej nabycia 
będzie wyrażana przez Dyrektora Generalnego KOWR 
w drodze decyzji administracyjnej a nie przez sąd;

8) wyłączenie stosowania prawa pierwokupu akcji 
i udziałów w spółkach kapitałowych oraz prawa naby-
cia nieruchomości rolnych od spółek osobowych, któ-
re posiadają nieruchomości rolne o łącznej powierzch-
ni mniejszej niż 1 ha.

1) zniesienie konieczności wydzierżawienia albo sprze-
daży nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej 
niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększenie lub 
utworzenie gospodarstw rodzinnych;

2) umożliwienie nieodpłatnego przekazywania nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
(ZWRSP) jednostkom samorządu terytorialnego na 
cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów uży-
teczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pra-
cy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jed-
nostki samorządu terytorialnego – w przypadku gdy 
są one przeznaczone w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego lub studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy na te cele;

3) zaliczenie do 3 letniego okresu dzierżawy nierucho-
mości ZWRSP również okresu:

w którym nieruchomość była dzierżawiona przez • 
poprzedniego dzierżawcę, który scedował pra-
wa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy tej 
nieruchomości,
dzierżawy innej nieruchomości ZWRSP, która zo-• 
stała przez dzierżawcę zwrócona na realizację celów 
publicznych;

4) umożliwienie udziału w przetargu ograniczonym na 
sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości ZWRSP rolni-
kom posiadającym akcje lub udziały w spółce, będącej 
grupą producentów rolnych, o której mowa w ustawie 
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rol-
nych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;

5) umożliwienie organizowania przetargu ograniczone-
go, w którym oprócz rolników indywidualnych mogą 
uczestniczyć osoby:

które nie spełniają wymogu dotyczącego 5-letniego okre-• 
su osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub
które nie spełniają wymogu 5-letniego okresu zamiesz-• 
kiwania w gminie, w której położona jest nieruchomość 
wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą 
gminą, lub
które nie posiadają kwalifikacji rolniczych • 

– pod warunkiem, że osoby te w dniu ogłoszenia wyka-
zu nieruchomości ZWRSP przeznaczonych do sprzeda-
ży będą mieć nie więcej niż 40 lat.

Źródło: MRiRW
* * *
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Nowe przepisy dot. środków podejmowanych wz. z wystąpieniem ASF
* * *

Stawki dopłat do materiału siewnego za 2017 r.

26 października br. w ogłoszono rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24.10.2017 r. w spra-

wie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz.U. poz. 
1997), w którym określono następujące stawki dopłaty:

92,45 zł • – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych 
lub mieszanek pastewnych;
147,90 zł • – w przypadku roślin strączkowych;
462,25 zł•  – w przypadku ziemniaków.
Niestety, zgłoszone – na etapie konsultacji projektu 

ww. rozporządzenia – postulaty samorządu rolnicze-
go:  o zwiększenie stawek dopłat (które co prawda są 
wyższe niż w ubiegłym roku, ale znacznie niższe niż np. 
w roku 2014);  o zmianę zasad określenia stawki dopłat, 
oraz  aby wysokość stawek była znana w dniu składania 
wniosku;  aby rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni 
od dnia złożenia wniosku – nie zostały uwzględnione. 

Resort rolnictwa, 
który określa wysokość 
stawek dopłat tłuma-
czy, że kwoty te – wyż-
sze w porównaniu do 
ubiegłorocznych – wy-
liczane są z uwzględ-
nieniem zgłoszonej we 
wnioskach powierzch-
ni oraz zaplanowanych na ten cel środków budżetowych 
(w ustawie budżetowej na 2017 r. oraz ze środków pocho-
dzących z rezerw celowych na realizację mechanizmu do-
płat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przezna-
czono kwotę 106 755 tys. zł).
UWAGA! Od 2018 r. wnioski o dopłaty do materiału 

siewnego należy składać do biur powiatowych ARiMR. 
Dotychczasowy termin składania wniosków: od 15 stycz-
nia do 25 czerwca nie ulega zmianie.

Źródło: MRiRW, KRIR

11 października 2017 r. weszły w życie zmiany 
w rozporządzeniu w sprawie środków po-

dejmowanych w związku z wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń.

Zmiany wprowadzają m.in. na terenie całego 
kraju – zakaz karmienia świń zielonką lub ziarnem 
pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami 
lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to 
ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa 
ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików 
co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.

Zmiany dotyczą też sposobu uboju świń pochodzą-
cych z terenów objętych restrykcjami. Dopuszcza się 

ubój takich świń, w tym samym dniu co 
inne świnie, jednakże pod koniec dnia 
ubojowego.

Ponadto zmiany wprowadzają zakaz 
importu świń z terenów objętych re-
strykcjami w innych państwach człon-

kowskich oraz wyjątki od tego zakazu, 
zakaz przemieszczania dzików i świnio-

dzików utrzymywanych w warunkach fer-
mowych oraz odstępstwa od tego zakazu, a także 
określają warunki dopuszczające wysyłkę mięsa ze 
świń pochodzącym z terenów objętych restrykcjami.

Źródło: GIW

ARiMR przypomina o obowiązku dokona-
nia spisu bydła, kóz, owiec i świń 

przebywających w siedzibie stada. Termin dokonania 
spisu upływa 31 grudnia.

Zgodnie z tego-
roczną nowelizacją 
ustawy o systemie 
identyfikacji i reje-
stracji zwierząt, każdy 
posiadacz bydła, trzo-
dy chlewnej, owiec 
i kóz ma obowią-
zek dokonania spisu 

zwierząt przebywających w siedzibie stada, co najmniej 
raz na dwanaście miesięcy, najpóźniej do 31 grudnia. 
Spis obejmuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt 
przebywających w stadzie.

Wynik spisu należy umieścić na formularzu, czytelnie 
podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biu-
ra Powiatowego ARiMR osobiście lub drogą pocztową.

Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji pa-
pierowej w Biurach Powiatowych Agencji oraz na stro-
nie internetowej www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

Do końca roku należy dokonać spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada

* * *
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W lutym br. pracownicy MIR opracowali cztery 
wnioski o wybór operacji do realizacji w ra-

mach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy dofinansowa-
nie na realizację trzech projektów. Wszystkie przedsię-
wzięcia zostały wykonane zgodnie z planem – poniżej 
prezentujemy najważniejsze założenia naszych projek-
tów i sprawozdania z ich realizacji.

Przyznana dotacja: 12 142,35 zł. 
Termin realizacji: od 15.05. do 13.10.2017 r. 

Zadania realizowane w ramach tego projektu to or-
ganizacja trzech 2-dniowych warsztatów z zakresu no-
woczesnych technik wykonywania okolicznościowych 
dekoracji, zdobienia potraw i ciast oraz aranżacji gościn-
nego stołu – w zależności od pory roku. Warsztaty – po 
16 godzin praktycznych zajęć – odbyły się w powiatach: 
gorlickim, nowosądeckim oraz nowotarskim. Do udzia-
łu w projekcie zaprosiliśmy rolniczki, osoby zamierza-
jące lub już prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, 
działające w kołach gospodyń wiejskich, stowarzysze-
niach lokalnych oraz w lokalnych grupach działania – 
łącznie 45 osób (po 15 z każdego z powiatów).

Realizacja projektów z dofi nansowaniem KSOW

Uczestniczki warsztatów poznały nowoczesne 
wzorce i techniki dekorowania potraw z użyciem wa-
rzyw (techniką carvingu), fantazyjnego zdobienia ciast 
i pierników oraz nakrywania i aranżacji gościnnego 
stołu stosownie do okoliczności i pory roku. Co ważne, 
niepowtarzalne ozdoby i stroiki powstawały przy uży-
ciu polnych kwiatów, ziół, liści i gałązek drzew, których 
nie brak w wiejskich ogrodach i na pobliskich polach.

Wszystkie panie uczestniczące w zajęciach z satys-
fakcją prezentowały własnoręcznie wykonane ozdoby. 
Czasem zaskoczone, jak niewielkim kosztem można 
stworzyć dekoracje, które cieszą nasze oczy, sprawiają, że 
potrawy wyglądają jeszcze apetyczniej oraz nadają uro-
ku i podkreślają nastrój wyjątkowego czasu, jakim dla 
każdego z nas jest wspólne spożywanie posiłków, prze-
bywanie w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych. 

Entuzjazm naszych uczestniczek, nie pozostawia 
wątpliwości, że będą one wykorzystywały zdobyte 
umiejętności na własne potrzeby, ale będą też inspi-
rowały do podobnej kreatywności innych. Panie pro-
wadzące lub zamierzające prowadzić działalność agro-
turystyczną będą wiedziały jak wzbogacić i uatrakcyj-
nić, a tym samym podnieść jakość swojej oferty, panie 
z KGW wykorzystają nowe pomysły do dekorowania 
stołów i potraw podczas konkursów, targów, festynów, 
dożynek, itp. imprez. Dodatkowo, rozmowy i miła at-
mosfera podczas warsztatów sprzyjały nawiązywaniu 
współpracy polegającej m.in. na organizowaniu w przy-
szłości wspólnych, lokalnych przedsięwzięć. 

Warsztaty – czyli forma szkolenia, które daje uczest-
nikom możliwość samodzielnego wykonania jakiejś 
pracy i oceny jej efektów – niewątpliwie uświadomiły 
uczestniczącym w nim osobom, że nabywanie nowych 
umiejętności daje możliwości uzyskiwania dodatko-
wych dochodów. W przypadku naszego projektu taką 
dodatkową, pozarolniczą działalnością mogą być usłu-
gi cateringowe czy sprzedaż własnoręcznie wykona-
nych ozdób okolicznościowych (np. stroiki świąteczne 
podczas kiermaszów, targów). Taki też był cel naszego 
przedsięwzięcia. 

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

* * *
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Przyznana dotacja: 27 932 zł. 
Termin realizacji: od 15.05. do 15.11.2017 r. 

Odpowiedź na, banalne zdało by się, pytanie skąd 
pochodzi żywność jaką spożywamy codziennie w na-
szych domach okazuje się być, w chwili obecnej, nie do 
końca oczywista dla, szczególnie młodszej, części nasze-
go społeczeństwa. Duża część konsumentów nie zasta-
nawia się bowiem gdzie tak naprawdę uprawia się mar-
chew czy cebulę, którą kupują w hipermarkecie, czy też 
od jakich krów pochodzi mleko przynoszone do domu 
w kolorowych kartonach. O wyborze żywności bardzo 
często decyduje cena, atrakcyjność wizualna opakowa-
nia, lub stosowany nagminnie, szczególnie w sklepach 
wielkopowierzchniowych, rzucający się w oczy napis 
„promocja”. Ciężko jest się temu dziwić. Nie należymy 
do najbogatszych krajów świata, co za tym idzie, nasze 
dochody osobiste również nie są najwyższe. Według da-
nych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wydatki 
na żywność w 2016 r. pochłaniały miesięcznie ok. 25% 
wszystkich naszych dochodów co sprawia, że są one 
ciągle jeszcze największym, stałym składnikiem ob-
ciążenia budżetu statystycznego konsumenta w Polsce.

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę 
w gospodarstwach domowych (w % wydatków ogółem) 

żywność i napoje 
bezalkoholowe 

25% 

napoje alkoholowe i wyroby 
tytoniowe 

4% odzież i obuwie 
5% 

użytkowanie mieszkania i 
nośniki energii 

20% 

wyposażenie mieszkania i 
prowadzenie gospodarstwa 

domowego 
5% 

zdrowie 
5% 

transport 
9% 

łączność (w tym internet) 
5% 

rekreacja i kultura 
6% 

edukacja 
1% restauracje i hotele 

4% pozostałe towary i usługi 
6% 

wydatki pozostałe 
4% 

kieszonkowe 
2% 

To dużo więcej niż w większości rozwiniętych kra-
jów europejskich, gdzie średnio na żywność wydaje się 
od 10 do 20% dochodów. Z drugiej strony z danych tych 
wysnuć można by wniosek, że zgodnie z zasadą „płacę 
i wymagam”, polski konsument zakupuje żywność naj-
wyższej jakości. Jak jest w rzeczywistości każdy zdaje 
sobie chyba sprawę. Spożywamy w większości żywność 
wysoko przetworzoną, wysoko kaloryczną, zawierającą 
składniki pochodzące z roślin modyfikowanych gene-
tycznie i, jak alarmują dietetycy, nie koniecznie najko-
rzystniejszą dla naszego zdrowia. Coraz większa liczba 
trapiących nas chorób cywilizacyjnych, postępujący 
proces starzenia społeczeństwa, a także wzrastająca 
świadomość konsumentów wymagają zintensyfiko-

wania działań mających na celu ułatwianie dostępu do 
źródeł zdrowszej żywności.

Logicznym rozwiązaniem zdaje się być, obserwo-
wane w wielu krajach, zwiększenie spożycia żywno-
ści pochodzącej z gospodarstw ekologicznych czy też 
prowadzących produkcję ekstensywną, opartą na tra-
dycyjnych metodach. Niestety w Polsce żywność tra-
dycyjna czy ekologiczna wciąż postrzegana jest jako 
dobro luksusowe, czego przyczyn upatrywać należy 
głównie w polityce cenowej specjalistycznych sklepów 
działających w dużych miastach, czy też wydzielonych 
w galeriach handlowych stoisk, które oferując tego ro-
dzaju produkty obarczają je nierzadko horrendalnymi 
wręcz marżami. A przecież nie musi tak być. Dobrą, 
smaczną i znacznie tańszą żywność znajdziemy bo-
wiem w wielu gospodarstwach rolnych naszego woje-
wództwa. Problemem jest tylko znalezienie informacji 
o tych najbliżej zlokalizowanych.

Dostrzegając wagę tego problemu Małopolska Izba 
Rolnicza, wraz z Fundacją „Partnerstwo dla Środowi-
ska”, od kilku lat zaangażowana jest w propagowanie 
idei sprzedaży bezpośredniej żywności z gospodarstw 
rolnych. Nie jest to oczywiście nasz autorski pomysł. 
Sprzedaż bezpośrednia prowadzona przez rolników 
znana jest w całym świecie, praktycznie od momentu 

gdy rolnictwo stało się stałą częścią dzia-
łalności ludzkiej. Meandry naszej historii, 
szczególnie tej z 2. połowy XX w. spowo-
dowały, że w Polsce sprzedaż bezpośred-
nia traktowana była jako działalność nie-
legalna. Obowiązkowe dostawy w czasie 
wojny i w okresie powojennym, a później 
centralnie sterowana gospodarką, rów-
nież w sektorze rolnym, nie pozwalały na 
wykazywanie się inicjatywą w rozwoju tej 
formy sprzedaży żywności. Następujący 
po roku 1989 okres rozwoju gospodarki 
rynkowej również nie wpłynął motywu-
jąco na rozwój sprzedaży bezpośredniej. 
Konsumenci zachłysnęli się wtedy bowiem 
możliwością zakupów w dobrze, po raz 
pierwszy od wielu lat, zaopatrzonych skle-

pach i nowo powstających centrach handlowych. Nie 
byli więc zainteresowani poszukiwaniem producentów 
nabywanej żywności. Dziś trend ten został na szczęście 
odwrócony, po części dla przyczyn wymienionych po-
wyżej, po części dla tego, że z zachodniej Europy, do 
której nasi rodacy mają nieograniczony dostęp, przy-
szła do nas moda na żywność wysokiej jakości. Rolnicy, 
szczególnie prowadzący drobne gospodarstwa, również 
dostrzegli rodzącą się możliwość pozyskania dodatko-
wych dochodów. Ale, jak to zazwyczaj w naszym kraju 
bywa, natychmiast natknęli się na barierę urzędniczo-
prawną. Mogli oni oczywiście sprzedawać pochodzące 
z ich gospodarstw warzywa, owoce i inne nieprzetwo-
rzone płody rolne, niestety brak było w Polsce przepi-
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sów regulujących prowadzenie małych, tradycyjnych 
przetwórni. A przecież większość gospodyń ciągle jesz-
cze wytwarza w swoich kuchniach doskonałe i smaczne 
przetwory, soki, nalewki czy też sałatki. W wielu go-
spodarstwach kultywuje się również tradycje wyrobu 
swojskich wędlin, masła czy serów. Dzięki działaniom 
podejmowanym przez różne podmioty (samorządy 
rolników, samorządy wojewódzkie, ośrodki doradztwa 
czy też organizacje pozarządowe) przy współpracy z lo-
kalnymi politykami udało się problem nagłośnić i za-
interesować nim nie tylko przedstawicieli ministerstwa 
rolnictwa ale również posłów i senatorów.

Od stycznia br. funkcjonuje w naszym kraju prawo 
umożliwiające rolnikom, pod warunkiem spełnienia 
podstawowych wymogów sanitarnych, na wprowadza-
nie do obrotu przetworzonej w gospodarstwach żywno-
ści. Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, za po-
średnictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, udało 
nam się zorganizować cykl szkoleń dla osób zaintereso-
wanych rozwojem w kierunku sprzedaży żywności pro-
dukowanej we własnym gospodarstwie. Podczas szko-
leń, które odbyły się w każdym powiecie naszego woje-
wództwa, przeszkoliliśmy blisko 300 osób przekazując 
im informacje na temat możliwości prowadzenia takiej 
działalności, nie tylko w formie usankcjonowanej jako 
rolniczy handel detaliczny (RHD), lecz również w formie 
dostaw i sprzedaży bezpośredniej oraz działalności mar-
ginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO/MOL). Wspól-
nie z naszymi partnerami tj. Fundacją „Partnerstwo dla 
Środowiska”, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego, zorganizowaliśmy też stoiska promocyjne 

10.10.2017 r., szkolenie w biurze MIR w Krakowie

podczas „Agropromocji’ w Nawojowej oraz „Święta Fa-
soli” w Zakliczynie. Udało się nam również stworzyć, 
przy biurze MIR w Tarnowie, miejsce gdzie rolnicy roz-
poczynający swoją przygodę z RHD mogą prezentować 
i sprzedawać swoje produkty. Specjalnie dostosowane 
pomieszczenia, wraz z niezbędnym zapleczem, udostęp-
niamy rolnikom oczywiście nieodpłatnie.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby zapoznać 
się dokładniej z tematyką sprzedaży bezpośredniej 
czy rolniczego handlu detalicznego, lub potrzebu-
ją pomocy w dopełnieniu niezbędnych formalności 
związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalno-
ści, zapraszamy do kontaktu z biurami MIR, FPdŚ lub 
doradcami MODR. Zapraszamy również do zapozna-
nia się z informacjami zawartymi na stronie projektu 
www.kupurolnika.pl.

Marcin Słowik, Biuro MIR w Tarnowie
W materiale wykorzystano informacje własne oraz dane 

ze strony GUS: www.stat.gov.pl.

* * *

Otwarcie punktu stanowiło też symboliczne zakoń-
czenie długiego procesu starań samorządu rolniczego 
oraz współpracujących z nami partnerów tj. Fundacji 
„Partnerstwo dla Środowiska”, Małopolskiego Sto-
warzyszenia Doradztwa Rolniczego i Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Celem tych starań 
była zmiana legislacji krajowej regulującej możliwość 

 

 

prowadzenia przez rolników sprzedaży bezpośredniej. 
Ponawiane przez nas postulaty o umożliwienie rolni-
kom wprowadzania na rynek nie tylko surowców rol-
nych, lecz również produktów powstałych po ich prze-
tworzeniu, w styczniu br. uwieńczone zostały częścio-
wym sukcesem, polegającym na wejściu w życie ustawy 
z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1961). Według ustawodawców oraz 
przedstawicieli MRiRW we wprowadzonym w naszym 
kraju – dzięki ww. ustawie – systemie rolniczego han-
dlu detalicznego miałoby funkcjonować ok. 10 tys. go-
spodarstw. Czas pokazał, że te szacunki, przynajmniej 
na chwilę obecną, były mocno przesadzone. Po niemal 
roku obowiązywania nowych przepisów niewielu rol-
ników, zdecydowało się na zarejestrowanie i podjęcie 
działalności w ramach RHD. 

Tymczasem, biorąc pod uwagę specyfikę mało-
polskiego rolnictwa (rozdrobniona struktura agrarna 
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i duża liczba małych gospodarstw), wydawać by się 
mogło, że znajdzie się wielu rolników, którzy skorzy-
stają z nowych możliwości. Najprawdopodobniej przy-
czyną znikomego zainteresowania wśród rolników są 
obawy przed podjęciem ryzyka inwestycji (nawet jeśli 
nie wymaga ona dużych nakładów finansowych), oraz 
niepewność co do faktycznych korzyści jakie może dać 
udział w systemie RHD. Dlatego też staramy się skupić 
wokół tarnowskiego punktu sprzedaży nie tylko rolni-
ków, którzy już działają w tym systemie, ale również 
tych, którzy postanowili spróbować poszerzyć swo-
ją działalność produkcyjną o sprzedaż i/lub dostawy 
bezpośrednie. 

Obecnie z naszego punktu korzysta pięciu rolni-
ków, dzięki którym w stałej ofercie znajdują się miody 
(różne rodzaje), nasiona fasoli wielokwiatowej „Piękny 
Jaś” oraz orzechy włoskie. Wczesną jesienią klienci od-
wiedzający punkt mogli też liczyć na świeże warzywa 
i owoce. Ciągle poszukujemy rolników, którzy mając do 
dyspozycji (nieodpłatnie) miejsce (zatwierdzone przez 
PPIS oraz PIW) – przeznaczone do sprzedaży żywno-
ści, wzbogaciliby asortyment „sklepu”, co niewątpliwie 
wpłynęłoby również na poszerzenie grona kupujących. 
Z dotychczasowych obserwacji wynika, że zaintere-
sowanie zakupami w naszym sklepie powoli lecz sys-

tematycznie rośnie. Wiele osób kontaktuje się z nami 
dopytując o możliwość zakupu wiejskiego masła, sera, 
jaj czy świeżego mięsa. Na chwilę obecną w naszym 
punkcie nie ma możliwości sprzedaży tego typu arty-
kułów. Wymagałoby to bowiem codziennego otwarcia 
punktu, tymczasem, zgodnie z obowiązującymi w Pol-
sce przepisami nasi rolnicy nadal nie mogą prowadzić 
sklepu (z produkowaną w gospodarstwach żywnością) 
na uproszczonych zasadach – tak jak robią to rolnicy 
we Francji czy w Austrii. Polscy producenci mają prawo 
sprzedawać swoje przetwory tylko w podczas targów, 
wystaw czy kiermaszów. Działalność punktu RHD 
w Tarnowie możliwa jest dzięki zdefiniowaniu jej jako 
„całorocznego kiermaszu”, nie pozwala to jednak na re-
gularne, codzienne funkcjonowanie. 

Mamy nadzieję, że z biegiem czasu tarnowski punkt 
RHD będzie funkcjonował jako miejsce, gdzie nie tylko 
można nabyć dobrej jakości płody rolne oraz przetwory 
powstające w gospodarstwach, ale również miejsce spo-
tkań z prawdziwymi producentami żywności.

Angelika Ryndak, biuro MIR w Tarnowie

Przyznana dotacja: 8 856 zł. 
Termin realizacji: od 01.09. do 15.11.2017 r. 

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników, umożliwiają rolnikom sprze-
daż przetworzonych w swoich gospodarstwach pro-
duktów żywnościowych. Ułatwienia, o których mowa 
w nazwie ustawy, obwarowane są oczywiście pewnymi 
warunkami, spośród których największe kontrowersje 
i obawy rolników budzi spełnienie wymogów higienicz-
no-sanitarnych, gwarantujących wytworzenie i dostar-
czenie konsumentowi produktów, nie tylko smacznych, 
ale przede wszystkim nie stanowiących zagrożenia dla 
jego zdrowia. Aby przybliżyć tę tematykę naszym rol-
nikom w sposób jak najbardziej przystępny, postano-
wiliśmy zorganizować szkolenia połączone z praktycz-
nymi warsztatami w inkubatorze kuchennym, który 
od 22.09.2016 r. funkcjonuje w Zakrzowie (gm. Stryszów).

W trzech szkoleniach, które odbyły się na przełomie 
września i października, łącznie uczestniczyło niemal 
80 osób – głównie producenci rolni (właściciele nie-
wielkich gospodarstw z różnych rejonów Małopolski) 
oraz działacze LGD i doradcy rolni. 

Nadrzędnym celem szkoleń było upowszechnianie 
wiedzy na temat możliwości dywersyfikacji dochodu 
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z gospodarstwa, poprzez przetwarzanie własnych pło-
dów rolnych i wprowadzanie ich do obrotu na lokalnym 
rynku, a w konsekwencji – zwiększenie rentowności 
małych gospodarstw. Część teoretyczna poświęcona 
była omówieniu podstaw prawnych i określonych w nich 
zasad prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i rolni-
czego handlu detalicznego. Uczestnicy szkoleń poznali 
też zasady funkcjonowania Inkubatora, jego potencjał 
technologiczny i planowane inicjatywy. Nie zabrakło 
też rzeczywistych przykładów na to, że taka forma dzia-
łalności może przynosić bardzo dobre efekty – o swoich 
doświadczeniach opowiedzieli drobni wytwórcy, któ-
rzy podjęli już współpracę z Inkubatorem. Dodatkowo, 
przedstawiciele lokalnych grup działania zaprezento-
wali swoje doświadczenia w organizacji sprzedaży w ra-
mach funkcjonujących już klubów zakupowych. 

Mamy nadzieję, że zorganizowane przez MIR 
szkolenia zainspirują naszych rolników do rozwijania 
swojej działalności – czy to w kierunku sprzedaży bez-
pośredniej, czy też w ramach RHD. Dobrym krokiem 
w tym kierunku jest zapewne nawiązanie i zacieśnienie 

współpracy pomiędzy rolnikami i lokalnymi stowarzy-
szeniami. Pojawiły się również deklaracje – głównie 
działaczy LGD – stworzenia inkubatorów kuchennych 
w innych regionach naszego województwa. 

Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach

 

* * * * *

Decyzja o założeni własnej masarni zapadła, ale jej 
urzeczywistnienie wymagało czasu i niemałych inwe-
stycji. Założenie małej przetwórni wiąże się z prowa-
dzeniem tzw. działalności marginalnej (bo niewielkie 
ilości), lokalnej (bo w zakresie jednego województwa) 
i ograniczonej (do określonych czynności) w skrócie 
MLO/MOL. Do tego z kolei konieczne jest opracowa-
nie projektu technologicznego, i zatwierdzenie go przez 
powiatowego lekarza weterynarii, który sprawuje nad-
zór nad produkcją i przetwórstwem żywności pocho-
dzenia zwierzęcego. Jeśli projekt nie budzi zastrzeżeń 
PIW można przystąpić do materialnej części inwestycji, 

czyli budowy i wyposażenia małego zakładu przetwór-
czego. Mała masarnia musi bowiem spełniać reżimy 
higieniczne wymagane dla sektora spożywczego, co ma 
gwarantować bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. 
Uporządkowanie placu po budowie i doprowadzenie 
wyposażonej już przetwórni do sterylnej czystości, nie 
oznacza, że następnego dnia można rozpocząć produk-
cję. Kolejne kroki to: zgłoszenie działalności w ramach 
MOL w PIW, wykonanie prób przechowalniczych, 
wdrożenie HACCP (system polegający na analizie za-
grożeń i wskazaniu, które punkty procesu produkcji 
żywności są krytyczne, tzn. mogą w nich wystąpić za-
grożenia mające wpływ na jakość zdrowotną końcowe-
go produktu) i można działać! 

Gospodarstwo o powierzchni 
20 ha użytków rolnych, upra-
wa kukurydzy, pszenicy oraz 
ziemniaków, stanowiących bazę 
paszową do produkcji trzody. 
Jak na małopolskie realia – cał-
kiem duże gospodarstwo pro-
dukcyjne. Jednak ciągłe wahania 
na rynku trzody chlewnej – któż 
nie słyszał o „świńskich górkach” 
i „dołkach”? – nie pozwalają na 
uzyskiwanie możliwie stałych dochodów i zapewnienie 
godnego bytu rodzinie. Z taką właśnie sytuacją musiał 
zmierzyć się Marcin Kotowicz, młody rolnik z Bieńkowic 
(gm. Drwinia, pow. bocheński), który odziedziczył gospo-
darstwo po ojcu. Nie chciał sprzedawać wyhodowanych 
tuczników poniżej kosztów włożonych w produkcję. Logicz-
nym – choć z pewnością nie najprostszym – rozwiązaniem 
było zająć się samemu przerabianiem mięsa. Dopiero sprze-
daż produktów wędliniarskich pozwalała wyjść „na swoje”. 

Zakład Pana Marcina działa i całkiem nieźle pro-
speruje! Cały asortyment, czyli różne rodzaje kiełbas, 
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boczek, pasztetowa, salceson, kaszanka – wytwarzany 
jest wg własnych receptur lub zaczerpniętych ze starych 
książek kucharskich, z użyciem wyłącznie natural-
nych przypraw. Wyroby można zakupić bezpośrednio 
w gospodarstwie (Bieńkowice 35, 32-709 Drwinia), są 
też dostępne w kilku sklepach na terenie powiatu bo-
cheńskiego np. w Woli Dębińskiej, Bielczy, Zgłobicach, 
Uszwi, Drwini, Mikluszowicach i Dziewinie. Zakład 
oferuje też dostawę towaru bezpośrednio do klienta na 
terenie Brzeska, Bochni i Krakowa.

Masarnia okazała się trafioną inwestycją, jednak 
powstała kosztem zaprzestania chowu trzody – doba 

okazała się zbyt krótka na sprostanie wszystkim wy-
zwaniom. Pan Marcin nastawił się więc na pozyskiwa-
nie surowca do wyrobu wędlin od okolicznych, drob-
nych rolników. Narzeka jednak, że dostęp do dobrej 
jakości wieprzowiny staje się coraz większym problem, 
ponieważ wiele małych gospodarstw, które dostarczały 
sprawdzony, wysokiej jakości surowiec, zrezygnowa-
ło z produkcji trzody. Dlatego pan Marcin poważnie 
rozważa budowę chlewni i powrót do chowu własnych 
tuczników. Przecież nie może zawieść klientów, którzy 
docenili już smak i jakość jego wyrobów. 

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie

W mijającym 2017 r. działalność izbowa w za-
kresie współpracy międzynarodowej kon-

centrowała się na realizacji zagranicznych wyjazdów 
studyjnych delegatów i rolników z Małopolski, oraz 
organizacji wizyt zagranicznych ekspertów i grup rol-
ników w naszym województwie. 

Najwięcej przedsięwzięć zrealizowaliśmy we współ-
pracy z Regionalną Izbą Rolniczą regionu Owernia-Ro-
dan-Alpy (Francja). Już w styczniu gościliśmy w Mało-
polsce czterech przedstawicieli Stowarzyszenia Młodych 
Rolników, którzy odwiedzili małopolskie mleczarnie 
oraz gospodarstwa mleczne w pow. wadowickim. Dele-
gacja miała również okazję zwiedzić inkubator kuchen-
ny w Zakrzowie i wziąć udział w spotkaniach z młodymi 
rolnikami z Małopolski. 

Dostrzegając problem narastania antagonizmów 
i wzajemnej niechęci pomiędzy „rdzennymi” miesz-
kańcami wsi, oraz tymi, którzy przeprowadzili się na 
wieś z miasta, w lutym br. zorganizowaliśmy seminaria 
dotyczące koegzystencji na obszarach wiejskich, metod 
przeciwdziałania oraz sposobów rozwiązywania zaist-
niałych konfliktów. Spotkania – na które zaprosiliśmy 
francuskiego eksperta – Vincenta Ruin – odbyły się 
w krakowskim i tarnowskim biurze MIR. 

Ważnym wydarzeniem – w ramach partnerskiej 
współpracy Małopolski z regionem Owernia-Rodan 
Alpy – było posiedzenie Komitetu Sterującego, które 
miało miejsce w marcu br. w Krakowie. W obradach 
Komitetu uczestniczył Prezes Zarządu MIR Ryszard 
Czaicki. Podczas posiedzenia podsumowano realizację 
ubiegłorocznych projektów, oraz nakreślono strategię 
i priorytety dalszej współpracy pomiędzy regionami.

Ponadto Prezes R. Czaicki uczestniczył w posie-
dzeniu Izby Rolniczej regionu Owernia-Rodan-Alpy, 
które odbyło się we wrześniu w Lyonie. Podczas tego 
spotkania Prezes MIR przedstawił stanowisko Grupy 
Wyszehradzkiej w ramach Copa-Cogeca, polskie prio-
rytety w polityce rolnej po roku 2020 oraz oczekiwania 
i stanowisko MIR w tym względzie (relacja na str. 33). 

Z kolei na początku października na zaproszenie 
Regionalnej Izby Rolniczej regionu Owernia-Roda-
n-Alpy 4-osobowa delegacja z Małopolski, składają-
ca się z rolników – producentów mleka, wzięła udział 
w targach hodowlanych organizowanych w Clermont 
Ferrand. Podczas tej wizyty nasi rolnicy mieli również 
możliwość odwiedzenia kilku lokalnych gospodarstw.

Ostatnim projektem zaplanowanym do realizacji 
w bieżącym roku, wspólnie z RIR regionu Owernia-
Rodan-Alpy, jest grudniowa rewizyta małopolskich 
młodych rolników, w celu kontynuacji wymiany do-
świadczeń i zacieśnienia współpracy z tamtejszym Sto-
warzyszeniem Młodych Rolników.

Doceniając korzyści płynące z wieloletniej współ-
pracy cały czas pozostajemy otwarci na zawiązywanie 
kolejnych, równie owocnych relacji. W 2017 r. Izba zor-
ganizowała wyjazd studyjny do Gruzji podczas którego 
nasi rolnicy oraz przedstawiciele rolniczych instytucji 
doradczych poznawali tamtejsze rolnictwo i nawiązy-
wali kontakty z ich gruzińskimi odpowiednikami.

Podobnie jak w poprzednich latach przyjmowaliśmy 
również grupy zagraniczne, zainteresowane poznaniem 
rolnictwa w Polsce i w Małopolsce oraz działalnością 
izb rolniczych. W tym roku gościliśmy w krakowskim 
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Konferencja - WPR po 2020 r.

biurze MIR grupę rolników z Australii (sierpień), oraz 
uczniów i nauczycieli francuskiej szkoły Legta z Cote 
St. Andre (wrzesień). 

Od kilku lat Izba współpracuje również z partnera-
mi z Rumunii. We wrześniu tego roku członkowie Za-
rządu MIR podejmowali delegację rządową reprezento-
waną przez przedstawiciela Rumuńskiego Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Handlu i przedstawiciela Ambasa-
dy Rumunii w Polsce, którym towarzyszył Prezes To-
warzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie. Podczas 
spotkania omówiono możliwości współpracy pomiędzy 
parterami z różnych regionów Rumunii i z Małopolski. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

W dniach 28 września – 1 października 2017 r., 
w ramach współpracy MIR z regionem Ower-

nia-Rodan-Alpy uczestniczyłem w wyjeździe, którego 
głównym celem był udział w konferencji pn. „WPR po 
2020 r.” Dodatkowo, nasi francuscy partnerzy umożli-
wili mi wizyty w dwóch gospodarstwach rolnych. 

Pierwsze z nich to gospodarstwo rodzinne, należą-
ce do Michela Joux, hodowcy owiec, Wiceprezesa Sto-
warzyszenia Hodowców w regionie Owernia-Rodan-
Alpy, który prowadzi gospodarstwo wspólnie z dwoma 
synami. Na powierzchni 160 ha uprawiana jest głównie 
kukurydza i jęczmień, w mniejszej ilości lucerna, użyt-
ki zielone. Właściciele nastawili się na hodowlę owiec 
rasy ‘Ile de France’ – obecnie utrzymują 800 szt., jed-
nak budują właśnie 3-cią owczarnię, ponieważ plano-
wane jest zwiększenie obsady do 1 200 owiec – zgodnie 
z przepisami obowiązującymi we Francji dodatkowa 
dopłata do owiec przyznawana jest do 400 szt. na 1-go 
właściciela. W gospodarstwie stosuje się ciekawą formę 
cyklu żywieniowego opartą całkowicie o własną bazę 
paszową. Wykoty i krycia synchronizowane są w ciągu 
całego roku. Wszystkie jagnięta i dorosłe owce są do-
starczane do miejscowej spółdzielni, która zajmuje się 
ubojem zwierząt i dystrybucją mięsa. Właściciel jest 
udziałowcem tej spółdzielni. Michael Joux jest jedno-
cześnie wiceprezesem Związku Zawodowego Rolników 
NFSA, a także działaczem Izby Rolniczej.

Drugie gospodarstwo należy do Gilberta Limandasa 
– Wiceprezesa Izby Rolniczej regionu Owernia-Rodan-
Alpy, który prowadzi je wspólnie z synem. Forma gospo-

darstwa to całkowita dzierżawa budynków oraz gruntów, 
na podstawie umów długoterminowych – 18 lat + 18 lat 
+ 25 lat. Właściciel zajmuje się hodowlą bydła mięsne-
go rasy ‘Charolaise’ oraz ‘Montbéliarde’, obecnie 250 szt. 
Cielęta kupowane są ze spółdzielni rolników, która zaj-
muje się też ubojem i sprzedażą. Powierzchnia gospo-
darstwa to 120 ha gruntów plus 40 ha stawów, w których 
hodowany jest karp. Maszyny do obsługi zwierząt są 
własnością gospodarzy, natomiast ciągniki i maszyny do 
prac polowych wypożyczane są ze spółdzielni CUMA, 
z którą korzystający z niej rolnicy rozliczają się pod ko-
niec roku płacąc za liczbę przepracowanych motogodzin.

W dniu 29 września uczestniczyłem także w spotka-
niu Rady Regionu, które miało miejsce w Lyonie podczas 
którego omawialiśmy naszą dotychczasową współpracę 
oraz zasady i możliwości współpracy na następny okres. 

W tym samym dniu, w Regionalnej Izbie Rolniczej 
w Clermont-Ferrand, odbyła się konferencja, w której 
oprócz delegatów regionalnej izby rolniczej uczestni-
czyli także: Michel Dantin – eurodeputowany; Jacques 
Carles – dyrektor operacyjny w MOMAGRI (światowej 
instytucji działającej na rzecz rolnictwa); Gilbert Gu-
ignand – Prezes Izby Rolniczej Regionu Owernia-Ro-

U
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dan-Alpy; Gilbert Limandas – Wiceprezes Izby Rolni-
czej Regionu Owernia-Rodan-Alpy; Jean Luc Flaugère 
– Prezes Izby Rolniczej w Ardeche; Pierre-Yves Ceppi – 
Dyrektor Izby Rolniczej w Ain; Michel Joux – hodowca 
owiec, Wiceprezes Stowarzyszenia Hodowców w regio-
nie Owernia-Rodan-Alpy.

Podczas konferencji przedstawiłem stanowisko Gru-
py Wyszehradzkiej w ramach Copa-Cogeca, a także 
polskie priorytety w polityce rolnej po 2020 roku oraz 

oczekiwania i stanowisko MIR w tym względzie. Przed-
stawiona przeze mnie prezentacja została dobrze przyję-
ta i była wielokrotnie przywoływana w trakcie meryto-
rycznej dyskusji. Po obradach miałem możliwość podsu-
mowania całości dyskusji z Polskiej perspektywy. Konfe-
rencja trwała do późnych godzin wieczornych. Zgodnie 
z francuskimi zwyczajami, z szacunku dla rolników, 
wszyscy uczestnicy konferencji dotrwali do końca. 

Ryszard Czaicki, Prezes Zarządu MIR

Portugalia to znacznie mniejsze od Polski pań-
stwo europejskie (92 391 km2, 10,8 mln miesz-

kańców), położone na południowym zachodzie Pół-
wyspu Iberyjskiego. Od północy i wschodu graniczy 
z Hiszpanią, a od zachodu i południa kraj oblewają 
wody Oceanu Atlantyckiego. W skład Portugalii wcho-
dzą też dwa archipelagi wysp położonych na Oceanie 
Atlantyckim – Azory i Madera. Portugalia jest człon-
kiem Unii Europejskiej (od 1986 r.) oraz NATO. W tu-
tejszej kuchni królują „owoce morza”, a potrawą naro-
dową jest solony i suszony dorsz bacalhau, przygoto-
wywany na 365 sposobów (czyli na każdy dzień roku), 
popularnym daniem są też grillowane sardynki.

Według wielkości PKB w parytecie siły nabywczej  
Portugalia zalicza się do biedniejszych krajów UE, jed-
nak w ostatnim czasie bardzo szybko rozwijających się. 
56% PKB stanowią tu usługi, rolnictwo i leśnictwo – 7%. 
Użytki rolne zajmują około 45% kraju – 8,4 mln ha, 
z czego 33% stanowią grunty rolne regularnie uprawiane, 
38% powierzchni to lasy, 2% – wody wewnętrzne. Śred-
nia powierzchnia gospodarstwa w Portugali to 12 ha. 
Przeważają jednak małe, kilkuhektarowe gospodarstwa 
– szczególnie na północy kraju. Natomiast na południu 
kraju gospodarstwa są duże – w rolniczym rejonie Alen-
tejo gdzie średnia powierzchnia to 61,5 ha. 

Produkcja zwierzęca jest słabo rozwinięta, prze-
waża ekstensywny chów trzody, krów i owiec (około 
5,5 mln szt.). W produkcji roślinnej uprawia się głównie 
zboża (pszenicę, jęczmień, kukurydzę) i ziemniaki. 

Dopłaty bezpośrednie są zbliżone do tych, które 
otrzymują polscy rolnicy. Dopłaty do ubezpieczeń rol-
nych na poziomie 60%. 

Specjalnością rolnictwa portugalskiego jest nato-
miast sadownictwo i warzywnictwo. Szczególną rolę 
odgrywa uprawa winorośli. Portugalia należy do świa-
towych liderów w produkcji oliwek i oliwy. Ważną dzie-
dziną gospodarki jest także rybołówstwo. Ze względu 
na bardzo wysoki procentowy udział lasów w ogólnej 
powierzchni kraju, jest to również znacząca dziedzina 
gospodarki. W Portugali 98% lasów należy do prywat-
nych właścicieli, rocznie pozyskuje się 11 mln m3 drewna. 
Portugalia jest światowym liderem w produkcji korka 
pozyskiwanego z kory dębu korkowego cork oak. Pierw-
szy zbiór kory następuje po 25 latach, następne co 9 lat, 
tak do 120-150 lat. Dosyć dużo uprawia się sosny stone 
pine, z której pozyskuje się orzeszki piniowe. Portugali 
jest też coraz więcej plantacji drzew eukaliptusowych, 
z których w krótkim czasie pozyskuje się dużo surow-
ca do przemysłu celulozowego. Rozrastające plantacje 
eukaliptusa są coraz częściej przyczyną katastrofalnych 
pożarów (ze względu na wydzielanie palnych olejków), 
pochłaniających ogromne połacie terenu. 

Cykl uprawy jest następujący: siew ozimin (psze-
nicy, jęczmienia) następuje na przełomie października 
i listopada, czyli w okresie zimowym, wtedy też poja-
wiają się opady deszczu sprzyjające wzrostowi roślin, 
które osiągają dojrzałość w maju. W maju, po zbiorach 
ozimin, sieje się kukurydzę. Uprawa wymaga jednak 
stałego nawadniania – aż do zbioru, czyli do począt-
ku października. Przy produkcji kukurydzy zużywa się 
ogromne ilości wody 7 000 m3/ha. Ziemniaki w Portu-
gali można uprawiać w 2-3 cyklach w ciągu roku, pod 
warunkiem nawodnienia plantacji. 

System nawadniający w Portugali jest dobrze roz-
winięty. Znajduje się tutaj największa w Europie zapora 
wodna Alqueva na rzece Gwadiana. Sztuczny zbiornik 
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* * * * *

wodny, utworzony po otwarciu tamy, ma ok. 25 000 ha, 
i zapewnia wodę dla 280 tys. domów oraz 120 tys. ha 
gruntów ornych. Woda z tego zbiornika jest dopro-
wadzona do pól, położonych w odległości do 120 km, 
w trzech systemach:  kanały nawodnieniowe otwarte 
– najbliżej zbiornika;  niskie ciśnienie do nawodnień 
kropelkowych; oraz  wysokie ciśnienie do nawodnień 
przez deszczownie. Woda ze zbiornika jest doprowa-
dzona do pól w ramach kosztów ogólnych, rolnik po-
nosi koszty rozprowadzenia wody na własnych polach 
oraz płaci za zużycie wody. Koszt dla odbiorców do 
celów komunalnych wynosi 3 euro/1 m3, natomiast na 
cele rolnicze, do nawadniania, opłata wynosi  za ni-
skie ciśnienie – 3 eurocenty za 1 m3 plus 20 euro kosz-
tów eksploatacyjnych na ha/rok;  za średnie ciśnienie 
– 5 eurocentów za 1 m3 plus 30 euro opłaty eksploata-
cyjnej na ha/rok,  za wysokie ciśnienie – 7 eurocentów 
za 1 m3 plus 50 euro opłaty eksploatacyjnej na ha/rok. 

Cena gruntów rolnych z dostępem do nawodnienia wy-
nosi 15-20 tys. euro/ha, bez dostępu – 5-7 tys. euro/ha. 

Należy podkreślić, że tam gdzie jest możliwość na-
wadniania gruntów gospodarka rolna kwitnie, np. 
w pobliżu zapory Alqueva znajduje się piękna plantacja 
oliwek o powierzchni 12 tys. ha. Woda w zbiorniku re-
tencyjnym jest gromadzona w okresie zimowym, a wio-
sną i latem używana do nawodnień. Całkowita pojem-
ność zbiornika wystarcza na 2 lata. Zbiornik ten, wraz 
z całą infrastrukturą nawodnieniową, zbudowany został 
dzięki dotacji z UE (70% kosztów) w ramach zrówno-
ważonego rozwoju regionów. Koszt budowy wyniósł 
2,3 mld euro. W kraju funkcjonuje wiele innych zbiorni-
ków o mniejszej kubaturze, gdzie racjonalnie gospoda-
ruje się wodą, ze szczególnym uwzględnieniem produk-
cji rolniczej. Rolnictwo w Portugali zużywa 63% wody, 
przemysł energetyczny 14%, urbanistyka 7%. W Portu-
gali woda na działce rolnika jest jego własnością, rolnik 
ponosi ewentualnie koszty wiercenia oraz transportu. 

Organizacją zrzeszającą rolników w Portugali jest 
CAP Konfederacja Rolników Portugalskich skupiająca 
pracodawców oraz 232 organizacje i związki rolnicze. 
CAP zajmuje się obsługą imprez branżowych, organi-
zuje szkolenia, opracowuje kalkulacje kosztów produk-
cji, zajmuje się IRZ, reprezentuje też rolników przed 
portugalskim rządem, prowadzi wymianę międzyna-
rodową, ma swoich przedstawicieli w Brukseli.

Inspiracją do powstania tego tekstu był wyjazd szkolenio-
wy do Portugali zorganizowany przez KRIR w ramach 
przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków KSOW.

Ryszard Czaicki

Skończył się okres wakacyjny i w zasadzie moż-
na pokusić się o wstępną ocenę sezonu agrotu-

rystycznego 2017. To był bardzo dobry czas dla agro-
turystyki nie tylko w Małopolsce ale w całej Polsce. 

Czynnikiem, który zdecydował o tym, że w gospo-
darstwach agroturystycznych było mnóstwo gości, była 
przed wszystkim sprzyjająca pogoda. Zazwyczaj głów-
ny sezon trwa od połowy lipca do połowy sierpnia, 
tymczasem tegoroczny wydłużył się do późnej jesieni. 
Dodatkowo, wielu było gości przyjeżdżających na krót-
kie pobyty – od kilku dni do maksymalnie tygodnia. 
W tym roku liczba wolnych od pracy dni pozwoliła na 
to, że nawet 1-2 dniowy urlop dawał możliwość 4-6-
dniowego wypoczynku. 

Wypoczynek na wsi daje możliwość wyciszenia się 
oraz relaksującego kontaktu z przyrodą. Całkowicie 
uzasadnione jest więc promowanie agroturystyki jako 
prozdrowotnej formy spędzania wolnego czasu – w ak-
tywny sposób, z dala od miejskiego zgiełku i stresują-
cych obowiązków życia codziennego. Należy podkre-

ślać zalety pobytu w gospodarstwie agroturystycznym 
dla rodzin z dziećmi, które chcą wzbogacić wakacje 
o przyjemną formę edukacji dla najmłodszych i kształ-
towanie w nich dbałości o otaczającą przyrodę. 

Niewątpliwie zachętą do korzystania z oferty agrotu-
rystycznej jest również rosnący z roku na rok standard 
wypoczynku. Właściciele modernizują kwatery tak, aby 
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pokoje gościnne połączone były z łazienkami, zwracają 
uwagę na jakość i atrakcyjność wyposażenia oferowa-
nych pomieszczeń. Podniesienie jakości świadczonych 
usług, z całą pewnością, jest jednym z istotniejszych 
elementów prowadzących do osiągnięcia sukcesu, czyli 
licznej/coraz liczniejszej grupy zadowolonych gości. 

Z danych GUS wynika, że w pierwszym półroczu 
2017 r., w całej Polsce, w pokojach gościnnych i kwa-
terach agroturystycznych posiadających 10 lub więcej 
miejsc noclegowych udzielono 1 129,7 tys. noclegów, 
z czego 941,6 tys. w pokojach gościnnych i 188,1 tys. 
w kwaterach agroturystycznych. Turystom krajowym 
udzielono 1 010,1 tys. noclegów, a zagranicznym – 
119,6 tys. W porównaniu do analogicznego okresu 
w 2016 r. zaobserwowano wzrost liczby korzystających 
z tego rodzaju obiektów o 15,6% oraz liczby udzielo-
nych noclegów o 20,6%. Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych, w I półroczu 2017 r. dla pokoi gościnnych 
wyniósł 20,9%, a dla kwater agroturystycznych 11,0%. 
Należy jednak pamiętać, że I połowa roku nie obejmuje 

dwóch wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, w któ-
rych rośnie znaczenie niehotelowej bazy noclegowej.

Agroturystyka jeszcze do niedawna kojarzona była 
z tanią kwaterą, nudnym urlopem – bez basenu, SPA, 
animacji wolnego czasu, i z koniecznością samodziel-
nego przygotowywania posiłków – z wczasami dla 
niezamożnych lub nastawionych na ekologię i kuchnię 
wegetariańską. W ostatnich kilku latach sytuacja ule-
gła zmianie. Coraz liczniejsza grupa turystów odczuwa 
przesyt hotelarskim systemem all inclusive i kuchnią 
w postaci szwedzkiego stołu, nie odznaczającą się ni-
czym szczególnym. Ludziom podoba się odkrywanie 
niestandardowych noclegów, które umożliwiają udział 
w warsztatach twórczych, wspólne gotowanie niety-
powych, lokalnych potraw, aktywne zwiedzanie poza 
utartym szlakiem i poznawanie okolicy dzięki wyjąt-
kowej wiedzy gospodarza, który każdego z gości trak-
tuje indywidualnie. 

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

 

* * * * *

W maju br. Małopolska Izba Rolnicza złożyła 
ofertę konkursową na zorganizowanie wy-

poczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci rol-
ników, z dofinansowaniem Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Wnioskowaliśmy o dofinansowanie 11 turnusów 
półkolonijnych dla 605 dzieci, Fundusz przyznał nam 
dotację na 150 miejsc w łącznej kwocie 56 250 zł. Osta-
tecznie pracownicy biur MIR w Nowym Sączu i w Wa-
dowicach zorganizowali trzy 10-dniowe turnusy, w każ-
dym z nich uczestniczyło pięćdziesięcioro dzieci:

w Szkole Podstawowej w Jankowej • 
(gmina Bobowa, pow. gorlicki) – 31.07 - 11.08.2017 r.
w Zespole Szkół w Szymbarku • 
(gmina Gorlice, pow. gorlicki) – 14.08 - 28.08.2017 r.
w OSP w Łętowni (gmina Jordanów, pow. suski) • 
– 31.07 - 11.08.2017 r.

Półkolonie realizowane były w ramach programu 
promocji i profilaktyki zdrowotnej, nie mogło więc za-
braknąć sportu i spacerów, dzięki którym koloniści po-
znawali piękno przyrody oraz dziedzictwo kulturowe 
swoich małych ojczyzn. Podczas każdego turnusu od-
bywały się prelekcje na temat bezpiecznej pracy w go-
spodarstwie, które prowadzili pracownicy Placówek 
Terenowych KRUS.

Dzieci chętnie brały udział w artystycznych warsz-
tatach rękodzielniczych oraz wycieczkach, podczas któ-
rych odwiedziły m.in.: Kraków, ośrodek „Stara Baśń” 
w Grybowie, Muzeum PTTK w Gorlicach, Centrum 

Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Skansen w Szymbarku, 
Żywiec i Górę Żar, oraz park rozrywki i edukacji RAB-
KOLAND w Rabce-Zdroju. Organizatorzy oraz wykwa-
lifikowana kadra pedagogiczna zadbali, by w programie 
wypoczynku znalazło się jak najwięcej okazji do aktyw-
nego spędzania czasu podczas pieszych wędrówek, na 
basenie, oraz w parkach zdrojowych i linowych.

Organizacja wypoczynku w formie półkolonii 
wymaga zaangażowania wielu osób. Spotykamy się 
z życzliwością wójtów, dyrektorów i personelu szkół, 
osób zapewniających opiekę medyczną oraz wielu 
innych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pracę 
pełną poświęcenia i troski o bezpieczeństwo naszych 
kolonistów.

Angelika Jakubowska, biuro MIR w Wadowicach
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Promowanie produktów rolnych jest jednym z  za-
dań statutowych Izby. Realizujemy je każdego roku 

angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje 
promocyjne, przeznaczając na ten cel środki z budżetu 
MIR, oraz pozyskując fundusze zewnętrzne. Od siedmiu 
lat korzystamy z możliwości dofinansowania kampanii 
promocyjnych z funduszy promocji na organizację te-
matycznych pikników. W 2017 r. zorganizowaliśmy 4 ta-
kie imprezy. Pierwsza z nich – sfinansowana z Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego – odbyła się 25 czerwca 
w Bochni. W niniejszym wydaniu zamieszczamy krótkie 
relacje z kolejnych. A więc – czas na piknik!

Impreza odbyła się 19 sierpnia br. na boisku LKS 
Spartak w Przybradzu (gmina Wieprz, pow. wadowicki) 
podczas Dożynek Gminnych.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tegoroczny pik-
nik, sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa 
Drobiowego, przeprowadzono we współpracy z Krajową 
Radą Izb Rolniczych. Głównym celem imprezy było pro-
mowanie spożycia mięsa drobiowego, poprzez wyekspo-
nowanie zarówno jego wysokich walorów smakowych, 
jak również wartości odżywczych. Degustację potraw 
przygotowała „Restauracja Graniczna” z Wieprza. 

Odwiedzający piknikowe stoiska mogli spróbować 
m.in.: skrzydełek w sosie barbecue, rolady drobiowej 
z suszonymi pomidorami i serem, polędwiczek drobio-
wych w panierce, gulaszu drobiowego czy risotto z kur-

czakiem i warzywami. Dodatkowo można było degusto-
wać faszerowaną gęś i kaczkę oraz pieczonego indyka.

Wszyscy zainteresowani mogli także wziąć udział 
w konkursie wiedzy odpowiadając na 10 pytań poświę-
conych zagadnieniom związanym z chowem drobiu oraz 
wartościami odżywczymi mięsa drobiowego. Dla naj-
młodszych zaś przygotowano konkurs plastyczny, w któ-
rym dzieci wykonywały rysunki nawiązujące do tematu 
pikniku. Na laureatów obu konkursów czekały cenne na-
grody, które wraz z pamiątkowymi dyplomami wręczyli 
na scenie Prezes MIR Ryszard Czaicki i Dyrektor MIR 
Henryk Dankowiakowski. (Fotorelacja na www.mir.kra-
kow.pl: Wydarzenia, 21-08-2017).

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
* * *

O aktualnych problemach i przyszłości gospodarstw 
rybackich w Małopolsce dyskutowali w sobotę, 9 wrze-
śnia 2017 r., uczestnicy konferencji, ktora odbyła się w ra-
mach kolejnej edycji „Małopolskiego Pikniku Rybac-
kiego” (finansowanego ze środków Funduszu Promocji 
Ryb), organizowanego przez Małopolską Izbę Rolniczą 
we współpracy z Polskim Towarzystwem Rybackim oraz 
Gospodarstwem Rybackim Przyborów.

Wprawdzie są regiony naszego kraju, w których to-
warowa hodowla ryb stanowi znacznie ważniejszy sek-
tor gospodarki rolnej, jednak w Małopolsce również nie 
brakuje gospodarstw, które specjalizując się w hodow-
li ryb osiągają na tym polu niemałe sukcesy. W chwili 
obecnej produkują one głównie karpia i pstrąga, hodow-
lę innych gatunków traktując tylko jako dopełnienie 
akwakultury występującej w zbiornikach.

Zebrani na konferencji uczestnicy mieli okazję wy-
słuchać wykładów pt.: „Rybactwo i morze 2014-2020”, 
podczas którego przedstawicielka ARiMR omówiła 
możliwości pozyskania środków pomocowych na roz-

wój sektora rybackiego w Polsce; „Zawiedzione nadzieje 
i niechciani goście – obce gatunki ryb w faunie Polski” – 
przygotowanego przez dr inż. Michała Nowaka – wielo-
letniego pracownika Katedry Ichtiologii UR w Krako-
wie, współpracującego z Gospodarstwem Rybackim Ma-
zanów; „Funkcjonowanie gospodarki rybackiej w Lasach 
Państwowych na przykładzie gospodarstwa rybackiego 
w Wierzchosławicach” – przygotowanego przez Damia-
na Kosierba; oraz „Praktyczne aspekty prowadzenia go-
spodarstwa rybackiego” przedstawionego przez Marcina 
Tomalę z Gospodarstwa Rybackiego Przyborów.

Tradycyjnie, w drugim dniu Pikniku, w trakcie Kli-
kowskiej Parady Konnej, wraz z GR Przyborów zorgani-
zowaliśmy stoiska, na których zwiedzający mogli się za-
poznać z historią i teraźniejszością rybactwa śródlądo-
wego w Polsce, oraz pozyskać informacje o korzyściach 
płynących ze spożywania ryb. 

Zorganizowaliśmy również degustację potraw z kar-
pia i tołpygi, w czasie której prezentowane były nie tylko 
kulinarne porady odnośnie przyrządzania smakowitych 
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potraw, ale też pokaz fachowego filetowania i porcjowania 
ryb (fot. powyżej), w wykonaniu profesjonalnego kucharza. 
potraw, ale też pokaz fachowego filetowania i porcjowania 

Zorganizowaliśmy już wiele piknikowych imprez 
jednak ta była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy 
promocja poświęcona była owocom i warzywom – oczy-
wiście produkowanym przez polskich rolników i ogrod-
ników. Piknik Owocowo-Warzywny (sfinansowany ze 
środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw) odbył 
się w niedzielę, 10 września br. podczas XXIII Charsz-
nickich Dni Kapusty. 

Czy naszych rodaków trzeba zachęcać do zwiększe-
nia udziału owoców i warzyw w codziennym jadłospi-
sie? Statystyki wyraźnie wskazują, że jest to uzasadnio-
ne przedsięwzięcie. Mimo tego, że Polska należy do czo-
łowych graczy na europejskim rynku uprawy warzyw 
i owoców, i jest to jeden z najważniejszych segmentów 
branży spożywczej w naszym kraju, spożycie warzyw 
i owoców nadal pozostaje niskie.

* * *

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących, licznie biorących udział w degustacji przygoto-
wanych potraw, które, jak wynika z wypowiedzi degu-
stujących bardzo przypadły im do gustu. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że nasze stoisko chętnie 
odwiedzane było przez dzieci dla, których przygotowa-
liśmy m.in. konkurs plastyczny z cennymi nagrodami. 
Jednym, bowiem, z celów organizacji Pikniku jest za-
szczepienie w najmłodszych nawyku spożywania, w co-
dziennej diecie, wysokiej jakości ryb pochodzących 
z polskich hodowli. (Fotorelacja na www.mir.krakow.pl: 
Wydarzenia, 21-09-2017).

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

Powodów, dla których warto zmienić przyzwyczaje-
nia żywieniowe i komponować dietę tak, aby warzywa 
i owoce stanowiły jej podstawę jest wiele, ale do tych 
najważniejszych należą: zdrowie i dobra kondycja, oraz 
dostępność i niewielki koszt. Oczywiście nie można też 
zapominać o wyjątkowych walorach smakowych jakie 
drzemią w naszych rodzimych jarzynach i owocach.  
Warto je odkrywać zwłaszcza, że sposobów na ich przy-
gotowanie jest naprawdę wiele!

Podczas zorganizowanego przez MIR pikniku chęt-
nych do degustacji nie brakowało! Dania i potrawy, 
przygotowane przez F.P.H.U. ”Elegant Bankiet” Wal-

2005 2010 2013 2014 2015 2016
warzywa 110 106 102 104 105 106
owoce 54 44 46 47 53 54

Źródło: GUS

Średnie spożycie warzyw i owoców w Polsce w kg na 1 mieszkańca                                    
w latach 2005-2016

demar Gajoch z Marszowic, przez kilka godzin cieszy-
ły podniebienia odwiedzających nasze stoisko. Każdy 
mógł skosztować aromatycznej zupy z dyni, lecza wa-
rzywnego, grillowanych szaszłyków warzywnych, za-
piekanki z warzyw, tarty warzywnej, pasztetu z socze-
wicy, surówek przygotowanych na bazie kapusty czer-
wonej, buraczków oraz selera. Dla amatorów słodkości 
były naleśniki z owocowym nadzieniem, tarta malino-
wa, wyśmienite ciasto marchewkowe oraz świeże owo-
ce: różne odmiany jabłek, gruszek i śliw.

Uczestnicy Pikniku mogli też zaopatrzyć się w cie-
kawe materiały informacyjne – broszury i ulotki zawie-
rające, oprócz ważnych informacji o wartościach od-
żywczych i zdrowotnych owców i warzyw, przepisy na 
proste i pożywne dania, oraz bezpłatną prasę rolniczą. 
Dorośli, którzy wnikliwie zapoznali się z oferowaną 
wiedzą mieli większe szanse na wygraną w konkursie 
wiedzy pt. „Nie odmawiaj ich sobie – jedz do woli i na 
zdrowie”. W ostatecznym losowaniu 10 szczęśliwców – 
nagrodzonych zostało blenderem ręcznym.
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* * * * *

Podczas Pikniku odbył się też tematyczny konkurs pla-
styczny dla najmłodszych „Jem owoce i jarzyny bo to cenne 
witaminy”. Spośród dzieci biorących udział w konkursie 
wylosowano piętnaścioro laureatów, którzy otrzymali ze-
stawy upominkowe składające się z gry planszowej, książ-
ki i plecaka. Pozostałe dzieci uczestniczące w konkursie 

obdarowane zostały pamiątkowymi gadżetami. Nagrody 
uroczyście, na głównej scenie, wręczał pan Marek Boli-
głowa – Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w powie-
cie miechowskim i członek Zarządu MIR. (Fotorelacja na 
www.mir.krakow.pl: Wydarzenia, 11-09-2017).

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie

W kwietniu br. w związku z trudną sytuacją 
hodowców owiec na Podhalu, wynikającą 

z zaprzestania importu jagniąt przez włoskich kontra-
chentów, Zarząd MIR podjął decyzję o przeprowadze-
niu akcji propagującej spożywanie baraniny na terenie 
naszego województwa. 

W ramach tego przedsięwzięcia, s� nansowanego ze 
środków budżetowych MIR, zorganizowano pięć pikni-
ków owczarskich, podczas których odbywały się degusta-
cje potraw z mięsa owczego. Na cele promocyjne Izba wy-
dała również specjalną broszurę, w której zamieszczono 
ciekawostki kulinarne oraz wiele propozycji na przygoto-
wanie dań z jagnięciny i baraniny. 

• 

• 

•  

• 

•  
Degustację potraw serwowanych podczas pikników 

przygotowała � rma „Gastronomia Bożena Wędziarz” 
z Nowego Tragu. Odwiedzający nasze stoisko goście 
kosztowali gulasz z baraniny, pieczeń baranią w sosie 
ziołowym, pulpety w sosie grzybowym, żeberka jagnię-
ce oraz kanapki z pieczoną jagnięciną. Wśród degustu-
jących byli tacy, którzy mięsa owczego nie jedli nigdy 
wcześniej, byli też tacy, którzy przypomnieli sobie ten 
smak po wielu latach, jednak trudno było znaleźć kogoś, 
kto nie poprosił o repetę. 
Relacje z pikników można znaleźć na www.mir.krakow.pl 
w zakładce Wydarzenia. JK.

 
* * * * *

W dniach 30 września – 1 października 2017 r., 
na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolnicze-

go w Krakowie przy ul. Balickiej pojawiły się tysiące 
krakowian, którzy chętnie zaopatrywali się w regio-
nalne i ekologiczne produkty.

Stoiska z żywnością tradycyjną i regionalną, pora-
dy żywieniowe, wykłady, warsztaty, występy artystycz-
ne, wesołe miasteczko, konne przejażdżki, gry i zabawy 
z animatorami, konkursy z nagrodami – to tylko część 
atrakcji, która czekała na odwiedzających. Stoiska 50-ciu 
małopolskich producentów żywności uginały siępod cię-
żarem smakołyków. Choć produkty wystawiane na sto-
iskach do najtańszych nie należały, niewielu mogło się 
oprzeć słoikowi prawdziwego miodu pszczelego czy bo-
chenkowi chleba na zakwasie. Nowością na tegorocznych 
targach były naturalne kosmetyki i wyroby z lawendy.

Organizatorem wydarzenia – pod hasłem „Zdrowa 
żywność z polskich la-
sów” – było Centrum 
Kultury i Kształce-
nia Ustawicznego 
przy UR w Krakowie. 

Celem targów było propagowanie idei zdrowego odży-
wiania oraz promocja produktów tradycyjnych i regio-
nalnych z województwa małopolskiego. Wydarzenie 
jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie kuchnią 
tradycyjną i regionalną, a także wzrastającą świado-
mość konsumencką.

Targi odbyły się po raz czwarty i miały charakter 
pikniku rodzinnego – z pokazami kulinarnymi, wspól-
nym gotowaniem potraw, poradami trenera personal-
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W niedzielę, 27 sierpnia br. w Bobowej odbyły 
się XIX Dożynki Województwa Małopol-

skiego, na których jak zwykle pojawili się przedstawi-
ciele wszystkich powiatów. 

Gospodarzami dożynek byli Marszałek Jacek Krupa 
oraz Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. Tradycyjnie, 
wojewódzkie dożynki rozpoczęła wspólna modlitwa 
w intencji rolników i wypracowanych przez nich plo-
nów. Msza została odprawiana w kościele parafialnym, 
przewodniczył jej biskup tarnowski Andrzej Jeż. Po jej 
zakończeniu uczestnicy w uroczystym orszaku, niosąc 
wieńce żniwne, udali się w na bobowski rynek. 

nego, wspólną gimnastyką na świeżym powietrzu, wy-
stępami grup tanecznych, zespołów folklorystycznych 
i wokalno-instrumentalnych, licznymi konkursami 
i wieloma innymi atrakcjami. 

Na stoisku Małopolskiej Izby Rolniczej – partnera 
organizacyjnego wydarzenia – swoje produkty prezen-
towali i sprzedawali rolnicy z powiatu nowosądeckiego, 
wadowickiego, tarnowskiego, limanowskiego i krakow-
skiego. Wszyscy chętni mogli degustować i nabywać 

miody z Pasieki Janowice Marka Burnata lub z Pasieki 
Hobbystycznej Państwa Borzęckich z Przysietnicy, su-
skę sechlońską od Ireny Szewczyk z Kobyłczyny, sery 
z „Zagrody Pod Brzozami” Agnieszki Byrskiej, warzywa 
ekologiczne z gospodarstwa Pawła Gorczowskiego oraz 
wyroby z lawendy od Michała Sitka z okolic Skały. (Foto-
relacja na www.mir.krakow.pl: Wydarzenia, 09-10-2017).

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu
* * * * *

Podczas oficjalnego powitania zaproszonych gości 
Wicewojewoda Małopolski, Józef Gawron, odczytał 
list od prezydenta Andrzeja Dudy, a pani poseł Barbara 
Bartuś odczytała list od premier Beaty Szydło.

Podczas uroczystości odbył się Konkurs Wieńców 
Dożynkowych Województwa Małopolskiego. Organiza-
torzy przyznali główne nagrody w dwóch kategoriach: 
wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny. Główną 
nagrodę w pierwszej kategorii przyznano wykonaw-
com wieńca z gminy Tarnów, którym – w nagrodę – 

przypadła zaszczytna funkcja rprezentowania naszego 
województwa podczas tegorocznych dożynek prezy-
denckich w Spale. W kategorii wieńca współczesnego 
zwyciężyło Stowarzyszenie Trzewoje z gminy Zator 
w powiecie oświęcimskim.

Tradycyjnie, uroczystości dożynkowe były okazją 
do okazania wdzięczności rolnikom szczególnie zasłu-
żonym dla regionu. Zarząd Województwa Małopol-
skiego przyznał złotą Odznakę Honorową Wojewódz-
twa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” Eugeniuszowi 
Królikowskiemu – wieloletniemu delegatowi Rady 
Powiatowej MIR w Gorlicach, oraz srebrną Odznakę 
Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Ma-
łopolski” Tadeuszowi Wójcikowi – przewodniczącemu 
RP MIR w Dąbrowie Tarnowskiej i członkowi Zarządu 
MIR. Dekoracji dokonał Marszałek Jacek Krupa w to-
warzystwie Przewodniczącej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej.

Dodatkowym wydarzeniem podczas obchodów do-
żynkowych był Piknik Owczarski zorganizowany przez 
Małopolską Izbę Rolniczą (patrz str. 39). 

Fotorelacja na www.mir.krakow.pl: Wydarzenia, 30-08-2017.

Alicja Kostuś i Lucyna Chęcińska
biuro MIR w Nowym Sączu

* * *
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17 września 2017 r. w Spale odbyły się Dożynki 
Prezydenckie. W obchodach uczestniczyli, 

tradycyjnie już, przedstawiciele izb rolniczych. Uroczy-
stości rozpoczęły się w niedzielę mszą świętą w Kaplicy 
Polowej AK w Spale, z udziałem pary prezydenckiej.

Po nabożeństwie odprawionym w intencji rolników, 
poświęcone zostały dożynkowe wieńce. Para Prezydenc-
ka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocz-
tów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion 
Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremo-
nia dożynkowa. W Poczcie Sztandarowym Małopolską 
Izbę Rolniczą reprezentowali: Halina Kapkowska (dele-
gatka do WZ MIR z pow. olkuskiego), Kinga Mrówka 
(przewodnicząca RP MIR w Brzesku) oraz Prezes Za-
rządu MIR Ryszard Czaicki.

W dniach 9-10 września br. w Nawojowej k. No-
wego Sącza odbyła się 27. edycja Międzyna-

rodowej Wystawy Rolniczej „Agropromocja 2017”. 
Głównym organizatorem Wystawy jest Małopol-

ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 
wspierany przez współorganizatorów: Starostwo Powia-
towe w Nowym Sączu, Urząd Gminy w Nawojowej, Ma-
łopolską Izbę Rolniczą oraz Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Wśród licznie przybyłych zaproszonych gości obecni 
byli wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Za-
rudzki, wiceminister finansów Wiesław Janczyk, par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych, dyrektorzy i przedstawiciele 
instytucji rolniczych i okołorolniczych. Na jednej z naj-

Podczas Ceremoniału Dożynkowego Prezydent RP 
wygłosił przemówienie, w którym podziękował za rok 
trudu i pracy rolnikom, którzy – jak zaznaczył – od stule-
ci w Rzeczpospolitej „żywią nas i bronią”. Prezydent pod-
kreślił również rolę chłopów w walkach o niepodległość. 
Wizytę prezydenckiej pary zakończyło zwiedzanie Mia-
steczka Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne 
specjalności i kulturę prezentuje każde z 16 województw.

Zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego 
Kancelarii Prezydenta RP (www.prezydent.pl) 

KRIR/MIR (www.mir.krakow.pl: Wydarzenia, 19-09-2017).

* * * * *

większych wystaw branżowych w Małopolsce nie mogło 
również zabraknąć rolników – zarówno takich, którzy 
odwiedzają Agropromocję od wielu lat, jak i takich, któ-
rzy pojawili się tu po raz pierwszy.

Małopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Za-
rządu MIR Ryszard Czaicki, obecni byli przewodniczą-
cy rad powiatowych Izby: Stanisław Śmierciak z powia-
tu nowosądeckiego, Leszek Leśnik z powiatu limanow-
skiego, Józef Magiera z powiatu gorlickiego i Edward 
Majchrowski z powiatu chrzanowskiego.

Wystawie towarzyszył bogaty program artystyczny 
w tym, występy zespołów folklorystycznych i tanecz-
nych. Uczestnicy imprezy mogli też korzystać z dodat-
kowych atrakcji, takich jak degustacje, konkursy z na-
grodami oraz możliwość przejażdżki konnej.
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Podczas Agropromocji, w sobotę 9 września, na sto-
isku MIR swoje wyroby prezentowało pięciu rolników, 
którzy sprzedają produkty w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej. Odwiedzający 
nasze stoisko mogli kupić świeże owoce i warzywa, prze-
twory warzywne, ogórki kiszone, soki owocowe i owoco-
wo-warzywne, miody. Każdy kupujący częstowany był 
chlebem ze smalcem, miodem, oraz suszonymi śliwkami. 

5 września 2017 r. w gospodarstwie rolnym Agro-
marina w miejscowości Andrzejów-Osada 

k. Urszulina w woj. lubelskim odbyła się pierwsza edy-
cja Narodowego Dnia Mlecznej Fermy, której uczestni-
kami byli hodowcy bydła mlecznego z całej Polski. 

Głównym celem tego projektu jest prezentacja naj-
nowszych technologii w chowie bydła jak i udoju mle-
ka, oraz przykładów współpracy producentów i prze-
twórni mleka.

Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd dla 
hodowców bydła mlecznego z naszego województwa – 
uczestniczyli w nim delegaci oraz rolnicy – hodowcy by-

Stoisko zorganizowaliśmy w ramach realizowane-
go przez MIR projektu dofinansowanego ze środków 
KSOW pn. „Nowe możliwości – rolniczy handel detalicz-
ny”. Więcej o tym przedsięwzięciu na str. 28-29. 
Fotorelacja na www.mir.krakow.pl: Wydarzenia, 12-09-2017.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

Małoplscy rolnicy na Narodowych Dniach Mlecznej Fermy

* * * * *

Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd dla 

dła mlecznego z powiatów: bocheńskiego, gorlickiego, 
nowosądeckiego oraz limanowskiego (na zdjęciu).

Program Narodowej Fermy Mlecznej podzielony zo-
stał na dwa panele – teoretyczny i praktyczny. W panelu 
teoretycznym uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji do-
tyczących żywienia, zdrowia i higieny bydła, natomiast 
w części praktycznej odbyły się: pokaz wozów paszo-
wych wraz z analizą otrzymanej z nich paszy,

prezentacja hali udojowej,• 
pokaz maszyn rolniczych (w tym opryskiwaczy).• 

Na licznych stoiskach wystawienniczych zaintereso-
wani mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami firm, 
zasięgnąć porady oraz uzyskać materiały informacyjne.

Wyjazd był dla naszych hodowców okazją do odwie-
dzenia wzorcowego gospodarstwa mlecznego Państwa 
Jolanty i Daniela Zygmunt w Turowowoli. W gospodar-
stwie obecnie utrzymywanych jest 70 krów mlecznych 
oraz 80 jałówek. W oborze zainstalowany jest nowo-
czesny robot udojwy DeLaval VMS, który umożliwia 
prawie bezobsługowy udój krów, w tym także funkcje 
związane z higieną. Jedną z nich jest możliwość auto-
matycznego spłukiwania podłogi robota, dla zapewnie-
nia optymalnego poziomu higieny podczas doju krowy. 
W trakcie spotkania gospodarze odpowiadali na liczne 
pytania dot. pracy tego urządzenia. Fotorelacja na www.
mir.krakow.pl: Wydarzenia, 07-09-2017.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

* * *



 




