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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Każda wiosna dla rolnika to nadzieja na dobry rok, sprzyjającą pogodę, 
obfite plony i korzystne warunki produkcyjne (uregulowania prawne, ceny 
środków produkcji, ceny płodów rolnych).

Stale docierają do nas informacje o kolejnych zmianach mających istotny 
wpływ na sytuację rolników. Długo oczekiwana nowelizacja ustawy łowieckiej, 
o którą od wielu lat zabiegały izby rolnicze, przyniosła znaczące zmiany nie 
tylko w kwestii szacowania szkód, ale również w zakresie funkcjonowania 
PZŁ. Wraz z dynamicznym wzrostem liczebności populacji niektórych 
gatunków zwierząt dziko żyjących w Polsce, odnotowywano coraz większe 
szkody w uprawach spowodowane przez te zwierzęta. Postulaty samorządu 

rolniczego o powołanie obiektywnych, niezależnych komisji szacujących szkody, w ciągu ostatnich 3 lat 
znalazły odzwierciedlenie w propozycjach rozwiązań prawnych, które ostatecznie doprowadziły do tego, 
że obowiązkiem szacowania szkód obarczone zostały gminy, a w rzeczywistości sołtysi. Jak ten system 
sprawdzi się w praktyce „okaże się w praniu” – jak to określił poseł Krzysztof Ardanowski.

Nowa ustawa, tzw. ustawa o bioasekuracji, będąca konsekwencją wystąpienia ASF na terenie Polski, 
rygorystycznie podwyższa wymagania, jakie spełnić muszą rolnicy w zakresie utrzymania trzody chlewnej. 
Wymogi dotyczące przebudowy obiektów inwentarskich tak, aby wydzielić pomieszczenia dla trzody 
chlewnej spowodują, że wielu rolników przestanie utrzymywać świnie na potrzeby własne. I nie pomoże tu 
liberalizacja przepisów w odniesieniu do osób przeprowadzających tzw. ubój gospodarczy, sprowadzająca 
się do zdobycia odpowiednich kwalifikacji podczas szkolenia przeprowadzonego przez powiatowego 
lekarza weterynarii. W tym przypadku Ministerstwo zrezygnowało z konieczności trzymiesięcznych 
praktyk w rzeźniach. Na dzień dzisiejszy, na 1,4 mln polskich gospodarstw, niewiele ponad 600 tys. 
utrzymuje zwierzęta. 

Wiosna przyniosła również ogromne zmiany w zakresie wypełniania wniosków obszarowych, obligując 
wszystkich rolników do składania wniosków przez Internet. Nie jesteśmy przeciwni wdrażaniu technologii 
informatycznych w gospodarstwach rolnych – wielu z nas ma już kilkuletnie doświadczenia w tym zakresie 
– jednak już pierwsze tygodnie tegorocznej „kampanii” e-wnioskowej zaowocowały licznymi zastrzeżeniami 
do funkcjonowania sytemu informatycznego ARiMR. Pomimo ułatwienia, polegającego na możliwości 
składania prostych oświadczeń o braku zmian we wniosku, zdecydowana większość rolników starających 
się o dopłaty musi złożyć wnioski w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Po dotychczasowych doświadczeniach obawiamy się jednak, że czekają nas spore problemy wynikające 
z – tak naprawdę –  ciągle testowanego systemu. Pozostaje nam mieć nadzieję, że funkcjonalność i sprawność 
aplikacji będą na bieżąco doskonalone, a rolnicy nie poniosą konsekwencji za „błędy na górze”.

Tadeusz Wójcik
Członek Zarządu MIR
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Rolnictwo – uciążliwa fabryka

Niestety coraz częściej właśnie tak rolnictwo 
jest postrzegane przez tych, którzy wracają 

na wieś po wymarzoną ciszę, sielski krajobraz i czyste 
środowisko. Nikt już nie pamięta heroicznych czasów 
związanych z obowiązkowymi dostawami i szarwar-
kami . Wieś, która w znacznej mierze przyczyniła 
się do odbudowy kraju po kataklizmie, jakim była 
II wojna światowa.

Nie spodziewałem się, że 
w ciągu jednego pokolenia 
zajdą tak olbrzymie zmiany 
na polskiej wsi i w rolnictwie. 
Mam przed oczami maszyny, 
które dostało kółko rolnicze 
w mojej wsi: pierwszą „trzy-
dziestkę” (Ursus C330 M), 
pierwszą młocarnię napędza-
ną S-em, pierwszy kombajn 
zbożowy, z którego wszyscy 
chcieli skorzystać – ile było 
kłótni, nerwów i swarów, nikt 
już tego nie pamięta (dziś, 
mamy w kraju 1 491 679 cią-
gników, co oznacza, że na 
100 ha UR przypada ich śred-
nio 10,3)1). W każdym gospo-
darstwie była produkcja zwie-
rzęca: krowy owce, świnie, 
drób, które w znacznej mierze dawały samowystarczal-
ność żywnościową rodzinom wiejskim (obecnie w Pol-
sce spośród 1 410 704 gospodarstw zaledwie 673 tys. 
stosuje nawozy naturalne, co sugeruje, że prowadzą 
również chów zwierząt)1). Scen z filmu „Sami Swoi” do-
świadczaliśmy na co dzień. Ziemia była wartością, któ-
rą szanowano, dbano o nią i nikt nie mógł przewidzieć, 
co może się z nią stać w przyszłości. Tysiące hektarów 
straconych bezpowrotnie na inwestycje mieszkaniowe 
i drogowe. Tysiące hektarów ziemi porzuconej, zarasta-
jącej inwazyjnymi gatunkami drzew i krzewów. 

Na całym świecie systematycznie maleje po-
wierzchnia gruntów rolnych – w 1950 r. na 1 miesz-
kańca globu przypadało 0,52 ha UR, a wg szacun-
ków, w roku 2025 będzie to tylko ok. 0,17 ha)2). 

Wracając do przeszłości, czy pamiętamy jaki był 
stosunek do nawozów sztucznych? – według zasady, że 
każda nowość na początku jest herezją, by z czasem stać 
się przesądem? Tak było z nawozami, środkami ochro-
ny roślin (w tym z DDT i z symazyną, które z czasem 
okazały się zabójcze dla środowiska), z nowymi tech-
nologiami produkcji.

Najważniejsze, że doceniano pracę rolnika, czego 
najlepszym dowodem były: wprowadzenie rolniczych 
ubezpieczeń społecznych, likwidacja uciążliwych da-
nin w postaci obowiązkowych dostaw, i rewolucja, 
jaką rolnictwo przeszło w latach 70. XX wieku. Ostatni 
okres, przede wszystkim od momentu wejścia Polski 
do UE, spowodował polaryzację polskiej wsi. Powstały 
duże gospodarstwa swobodnie konkurujące z gospo-

darstwami UE – dla nich 
jest dobra perspektywa. 
Gorszą perspektywę mają 
średnie gospodarstwa, zaś 
małe najprawdopodobniej 
znikną. Na rzeczywistość 
nie ma się co obrażać. Szan-
se na dochody parytetowe, 
równe z dochodami spoza 
rolnictwa, będą miały duże 
gospodarstwa oraz średnie, 
które muszą dywersyfiko-
wać swoje dochody. 

„W latach 1991-1992 ceny 
skupu żywności były tak ni-
skie, że rolnicy dokładali do 
interesu. Doprowadziliśmy 
do sytuacji, w której w Pol-
sce nie opłacało się, z ekono-
micznego punktu widzenia, 

produkować żywności. Lata 80. to do dziś obraz pustych 
sklepowych półek i mięsa na kartki. Po roku ’89 rządzą-
cy, pragnąc pośrednio przekonać ludzi do kapitalizmu, 
chcieli pokazać, że teraz będzie już inaczej. Otworzyli-
śmy więc całkowicie nasz rynek na żywność z UE. Tylko, 
że zapomnieliśmy przy okazji, że jest to żywność subsy-
diowana z pieniędzy unijnych – te dopłaty były wów-
czas na poziomie 50%. Nic więc dziwnego, że produkty 
z Zachodu okazały się „bezkonkurencyjne” w starciu 
z produktami od polskich rolników. Zapełniliśmy więc 
nasze lodówki kosztem polskiej wsi. Do tego doszła in-
flacja, problemy ze wprowadzaną wówczas reformą 
walutową, a chłopi wyszli strajkować na ulice. Wkrótce, 
w konsekwencji tej szokowej terapii powstał ruch „Sa-
moobrona”. Żadne rozwinięte państwo na świecie nie 
poddaje sektora żywności żywiołowi rynku. Każdy cy-
wilizowany kraj, w mniejszym bądź większym stopniu, 
dotuje produkcję żywności.”3)

Nowoczesne rolnictwo przyniosło zagrożenia wyni-
kające ze stosowania intensywnej uprawy i chowu zwie-
rząt (pestycydy, antybiotyki, koncentracja produkcji) 
dając jednocześnie istotny wzrost wolumenów produk-
tów rolnych. Jesteśmy znaczącym eksporterem żywno-
ści na świecie (produkcja soku jabłkowego, pieczarek, 
owoców jagodowych). W 2017 roku wartość eksportu 

 szarwark – roboty pańszczyźniane lub opłaty na ich utrzyma-
nie zastąpione w 1960 r. opłatami na rzecz funduszu gromadz-
kiego, którymi przez wiele lat była obciążana polska wieś.

----------------------------------------------------------------------------
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polskiej żywności wyniosła 27 mld zł. „Same statystyki 
dotyczące eksportu wprowadzają nas w błąd. Na pierw-
szy rzut oka, owszem, nasze rolnictwo eksportuje, ale 
większość zysków przejmują zagraniczni handlowcy czy 
przetwórcy funkcjonujący na naszym rynku, nie polscy 
producenci żywności” 3) (obecnie 80% przemysłu prze-
twórczego należy do obcego kapitału). Z drugiej strony 
staliśmy się importerem netto wieprzowiny czy cukru, 
gdzie w przeszłości to my byliśmy potentatami.

Dlaczego więc o rolnictwie mówi się, że jest fabryką, 
która jest uciążliwa? Wynika to z specyfiki rolnictwa. 
To, że musimy nieraz pracować w nocy, to że produkcja 
zwierzęca nie zawsze pachnie, to, że zabiegi chemiza-
cyjne mogą być szkodliwe – nie jest akceptowane przez 
tych, którzy nie mają gospodarstw i nie żyją z rolnic-
twa. Mamy do czynienia z protestami mieszkańców wsi, 
którzy nie akceptują nowych obiektów inwentarskich 
czy nocnej pracy maszyn rolniczych wykonywanej np. 
w czasie żniw. Efektem tego jest powolna alienacja go-

spodarstw rolnych, szczególnie tych zlokalizowanych 
blisko ośrodków miejskich.

Nasze propozycje zmierzają przede wszystkim do 
ochrony polskiej ziemi i jej wartości, która musi służyć 
przyszłym pokoleniom, zaś konflikty z nowymi miesz-
kańcami wsi, lub tymi starymi, którzy zapomnieli już co 
to rolnictwo, należy łagodzić poprzez ustawiczną edu-
kację. Wszyscy musimy być świadomi, że zapewnienie 
samowystarczalności żywnościowej jest jednym z prio-
rytetowych celów rolnictwa w gospodarce krajowej 
i wpisane jest w strategię bezpieczeństwa narodowego. 

Henryk Dankowiakowski
Materiały źródłowe:

1) Top Agrar Polska nr 3/2018. Czy wiesz, że? s. 18.
2) Top Agrar Polska nr 3/2018. Maleje powierzchnia gruntów 

rolnych. s. 82. 
3) P. Nowak, P. Kaszczyszyn. 2016. Nowak: Polski rolnik pro-

dukuje, inni zarabiają. Dostęp: http://www.jagiellonski24.
pl/2016/12/05/nowak-polski-rolnik-produkuje-inni-zarabia-
ja/ [22.03.2018].

* * * * * * *

Uwagi do obrotu ziemią rolną

Znowelizowana półtora roku temu ustawa o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa, oraz znowelizowana ustawa o kształto-
waniu ustroju rolnego (UKUR), w swoich założeniach 
uznane winny być za słuszne i bardzo korzystne dla 
polskiego rolnictwa. Ich głównym celem było bowiem 
uniemożliwienie wykupywania polskiej ziemi przez 
bogatych inwestorów zagranicznych, a także ukróce-
nie, obserwowanych od wielu lat, transakcji przepro-
wadzanych przez osoby fizyczne i prawne, których ce-
lem była spekulacja ziemią rolną i czerpanie korzyści 
z wzrostu jej wartości. 

Wielokrotnie byliśmy, jako samorząd rolniczy, ad-
resatem informacji o kłopotach rolników związanych 
z tego typu działalnością. Brak było możliwości roz-
woju funkcjonujących gospodarstw rolnych, czy też 
ułatwień w powiększaniu gospodarstw młodych rolni-
ków, którzy nie byli w stanie konkurować przy zaku-
pie ziemi z osobami posiadającymi ogromne kapitały 
finansowe, pochodzące ze źródeł wypracowanych poza 
rolnictwem. Środowisko rolnicze z dużą dozą zaufania 
podeszło więc do zapowiedzi partii rządzącej, która tuż 
po wygranych wyborach zapowiadała pilną interwen-
cję w tej sprawie. Niestety ostatnie miesiące obnażyły 
po raz kolejny znany już od dawna fakt, że same dobre 
chęci, bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, nie 
dają w efekcie oczekiwanych rezultatów.

To prawda, że zmiany zapowiadane przez rządzą-
cych zostały wprowadzone. Zahamowano dużą część 
dotychczasowego obrotu ziemią rolną i stworzono 
znaczne bariery administracyjne dla osób, które po-
mimo wszystko nadal chciały zakupić ziemię. Jednak, 

z perspektywy czasu widać, że większość tych barier 
postawiona została również przed ludźmi, którzy pra-
wo do nabywania i zbywania ziemi rolnej powinni 
mieć ustawowo zagwarantowane. Nowelizacja ustawy 
narzuciła bowiem obowiązek posiadania rękojmi pra-
widłowego prowadzenia produkcji rolnej osobom, któ-
re nie spełniają łącznie kilku warunków określonych 
w przepisach. Rękojmię taką wystawić może, oprócz 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, również izba rolnicza. 
Do chwili obecnej tarnowskie biuro MIR wydało już 
113 takich dokumentów. Tylko w trzech przypadkach 
wnioski złożone w naszym biurze zaopiniowane zosta-
ły przez Izbę negatywnie. Nie oznacza to oczywiście, 
że w pozostałych przypadkach sytuacja wnioskodaw-
ców była jasna i nie budziła żadnych wątpliwości praw-
nych. Przygotowanie rzetelnej opinii wymaga zazwy-
czaj szczegółowej analizy dokumentów, wśród których 
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często znajdują się obszerne i zawiłe teksty wyroków 
i nakazów sądowych. Rozpatrywane przez nas spra-
wy bywają wyjątkowo niezrozumiałe – jak np. takie, 
z których wynika, że decyzja Dyrektora Generalnego 
KOWR jest ważniejsza niż wyroki i orzeczenia sądów, 
wydawane przecież w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jak inaczej, bowiem, określić sytuacje, w których dzie-
dziczący – zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
– spadkobiercy rolnika nie mogą objąć w posiadanie 
spadku przydzielonego im w testamencie gdyż, zgod-
nie z przepisami UKUR, nie spełniają warunków po-
zwalających im na bycie rolnikiem? Z jeszcze bardziej 
kuriozalną sytuacją zderzają się osoby pragnące sca-
lić gospodarstwa, które kiedyś stanowiły całość, lecz 
w wyniku dziedziczenia przez kolejne pokolenia uległy 
podziałowi. Jeśli sprawa nie dotyczy osób o najbliższym 
stopniu pokrewieństwa ustawowo zmuszone są one do 
udowodnienia, że na gruntach które być może od wielu 
już lat pozostają w ich rodzinie nagle będą prawidłowo 
prowadzić gospodarkę rolną. 

Wielokrotnie też negowaliśmy zbyt literalne podej-
ście urzędników do problemu obrotu ziemią rolną – jak 
chociażby w sprawach dotyczących zakupu działek 
budowlanych na terenach wiejskich. Z pozoru sprawa 
wydaje się prosta i oczywista. Przykładowa działka 
znajduje się na terenach przeznaczonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego na te-
reny mieszkaniowe. Po analizie dokumentów przed-
stawionych przez wnioskodawcę okazuje się jednak, że 
ktoś pozbawiony wyobraźni tworząc ten plan przyłożył 
do mapy ewidencyjnej linijkę i zakreślił granicę stre-
fy zamieszkania linią prostą. Działka, której dotyczył 
wniosek miała ok. 32 ary. W efekcie opisanego wyżej 
sposobu podziału 29 arów z tej działki znalazło się na 
terenach przeznaczonych na funkcje mieszkaniowe zaś 
pozostałe 3 ary ziemi stanowiły grunty rolne. W tym 
przypadku KOWR wymaga od kupującego przedsta-
wienia pozytywnej rękojmi, poświadczającej, że kupu-
jący działkę budowlaną będzie prawidłowo prowadził 
produkcję rolną na powierzchni 3 arów, jeśli osoba ta 
nie posiada min. 1 ha użytków rolnych. 

Spośród rozpatrywanych przypadków najbardziej 
jaskrawym przykładem chaotycznego tworzenia prawa 
wydają się jednak zapisy dotyczące młodych rolników. 
Otóż, osoby pragnące związać swoje życie zawodowe 
z rolnictwem, niejednokrotnie ubiegające się o środ-
ki finansowe z funduszy unijnych przeznaczonych na 
rozwój gospodarstw rolnych, również zobligowane są 
o przedłożenie rękojmi. W światle przepisów UKUR 
jednym z warunków uznania osoby za rolnika jest fakt 
samodzielnego prowadzenia przez niego gospodarstwa 
rolnego co najmniej przez 5 lat. Rodzi się więc pytanie 
– niestety retoryczne – jak młody rolnik, czyli osoba do 40. 
roku życia, która nie prowadziła wcześniej samodzielnej 
działalności rolniczej, może spełnić taki warunek? Jed-
nocześnie, jeśli osoba taka ubiega się o pomoc finansową 
na urządzenie gospodarstwa rolnego, zobowiązana jest 
do osiągnięcia, w ciągu pierwszych 5-ciu lat prowadze-
nia gospodarstwa, łącznej powierzchni gruntów rolnych 
nie mniejszej niż średnia krajowa (czyli ok. 10,5 ha), 
a w województwach gdzie średnia wielkość gospodar-
stwa jest większa niż średnia krajowa, powierzchnia ta 
nie może być mniejsza niż średnia wojewódzka. Tym-
czasem przepisy ww. ustaw nie pozwalają takiemu rol-
nikowi na swobodny zakup ziemi rolnej, obligując go 
każdorazowo do dopełniania formalności związanych 
z uzyskaniem pozytywnej rękojmi. 

Minister rolnictwa zapowiedział, że na początku 
bieżącego roku znowelizowane ustawy podlegać będą 
kolejnym zmianom. Tym razem wysłuchany ma być 
głos organizacji rolniczych w tym samorządu rolnicze-
go. Minister obiecał, że uwzględni postulowane przez 
nas uwagi, w tym m.in. zwiększenie powierzchni dzia-
łek objętych ochroną do min. 1 ha użytków rolnych 
oraz likwidację barier dla młodych rolników. Czy tak 
się stanie? Kilka najbliższych tygodni lub miesięcy 
przyniesie odpowiedź na te pytania. Mamy nadzieję, że 
odpowiedź ta będzie wreszcie zgodna z oczekiwaniami 
środowiska rolniczego.

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie
* * * * * * *

Samorządy gminne w lepszej sytuacji fi nansowej

Gmina to podstawowa jednostka samorządu te-
rytorialnego w Polsce, będąca częścią powiatu. 

Oprócz składających się na nią sołectw, jest najmniej-
szą jednostką podziału administracyjnego w Polsce. 

Działania podejmowane przez samorządy gminne 
mają bezpośredni wpływ na codzienne życie większo-
ści obywateli, stąd właśnie z gminami czują się oni naj-
bardziej związani. To gminy mają zapewnić mieszkań-
com dostęp do wody pitnej, kanalizacji, pomocy spo-
łecznej, czy też edukacji publicznej. Zadaniem gminy 
jest także utrzymanie w dobrym stanie lokalnych dróg, 

chodników oraz innych szlaków komunikacyjnych, 
a także ustalenie gminnych planów zagospodarowania 
przestrzennego – tak istotnych dla rozwoju jej tere-
nów oraz dla samych mieszkańców. Na wywiązanie się 
z ww. zadań potrzebne są fundusze, których budżety 
gminne często nie są w stanie udźwignąć. Takie gminy 
mają ograniczone środki na lokalne inwestycje, lub nie 
mają ich w ogóle. Zmuszone są więc do poszukiwania 
innych źródeł finansowania, bywa, że decydują się na 
zaciąganie kredytów, co z kolei może przyczyniać się 
do ich zadłużenia.
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Brak inwestycji w gminie oznacza zastój 
w rozwoju gospodarczym i społecznym. Brak 
odpowiedniej infrastruktury zniechęca ewen-
tualnych inwestorów, czyli także potencjalnych 
pracodawców, do rozwijania działalności na te-
renie takiej gminy. Z kolei bezrobocie jest głów-
nym czynnikiem odpływu mieszkańców np. do 
dużych ośrodków miejskich lub poza granice 
kraju. Inwestycje są jednak narzędziem bardzo 
kosztownym i nie zawsze przynoszą oczekiwa-
ne efekty, dlatego ważnym jest, aby polityka 
inwestycyjna gmin była prowadzona w sposób 
zaplanowany, przemyślany i racjonalny. 

Szansą dla gmin, zarówno tych dużych jak 
i tych małych, a zarazem impulsem do roz-
woju było wejście Polski do Unii Europejskiej. 
Po 2004 roku jednostki samorządu terytorial-
nego nie musiały już pokrywać całości wydat-
ków związanych z inwestycjami – zazwyczaj 
wystarczał stosunkowo niewielki wkład własny, na-
tomiast przeważającą część finansowano z funduszy 
europejskich. Jednak duża liczba inwestycji w krótkim 
czasie spowodowała, że poziom zadłużenia gmin za-
czął systematycznie rosnąć. Zaraz po reformie admini-
stracyjnej zadłużenie rosło bardzo szybko (z 6,1 mln zł 
w 1999 r. do 15,3 mln zł w 2002 r.), by w kolejnych latach 
ustabilizować się. Gwałtowny wzrost zadłużenia nastą-
pił w 2007 r. i nieprzerwanie rósł w latach kolejnych 
(z 25,8 mln zł w 2007 r. do 40,2 mln zł w 2009 r.). Warto 
więc się zastanowić, w momencie gdy wreszcie ruszyła 
nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, w jaki 
sposób poziom zadłużenia gminy będzie miał wpływ 
na jej możliwości inwestycyjne.

Na podstawie danych udostępnianych przez Mini-
sterstwo Finansów oraz Główny Urząd Statystyczny 
można stwierdzić, że pozyskiwanie środków na inwe-
stycje poprzez instrumenty dłużne ma korzystny wpływ 
na działalność inwestycyjną. Najwięcej na cele inwesty-
cyjne wydają samorządy gminne o największym stopniu 
zadłużenia. Jednak w dłuższej perspektywie rosnące za-
dłużenie źle wpływa na kondycję finansową gmin, a tym 
samym, obniża ich zdolność inwestycyjną i kredytową. 

Sytuacja samorządów gminnych w ostatnich latach 
znacznie się poprawiła. W 2016 r. w co piątej polskiej 
gminie wystąpił deficyt budżetowy. To nadal sporo, 
jednak w porównaniu z niechlubnie rekordowym ro-
kiem 2010 (gdy deficyt budżetowy dotknął 90% gmin), 
nastąpiła istotna poprawa. Dodatkowo wzrastają do-
chody, a łączna wartość zadłużenia gmin w kraju male-
je. Wszystkie wskaźniki pokazują, że w ostatnim czasie 
poprawia się kondycja finansowa gmin. W 2015 roku 
samorządy gminne po raz pierwszy od kilku lat uzy-
skały wskaźnik samofinansowania o wartości powyżej 
100%, co wskazuje, że były w stanie pokryć wydatki in-
westycyjne ze środków własnych. Jeśli jednak wskaźnik 
samofinansowania przyjmuje wartości znacznie ponad 
100% – świadczy to o marnowaniu potencjału inwe-

stycyjnego przez gminy. Na podstawie wzrostów pozy-
tywnych wskaźników, można prognozować, że najbliż-
szym czasie sytuacja nadal będzie ulegała poprawie. 

Jeśli samorządy gminne decydują się już na zacią-
gnięcie długu w celach inwestycyjnych to najczęściej ro-
bią to poprzez kredyty w bankach, zaciągane zarówno 
u wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. W ostat-
niej dekadzie jednak coraz częściej gminy decydują się 
zadłużać poprzez emisję dłużnych papierów wartościo-
wych. Praktyka ta jest popularniejsza w dużych gminach 
miejskich. Natomiast gminy wiejskie oraz miejsko-wiej-
skie, jeśli decydują się na zaciągnięcie długu, to robią to 
biorąc kredyt w bankach komercyjnych. Gminy częściej 
zadłużają się u wierzycieli krajowych niż zagranicznych, 
zarówno jeśli chodzi o duże metropolie, jak i małe gmi-
ny wiejskie. Jeśli jednak już jakiś samorząd gminny de-
cyduje się na zaciągnięcie kredytu za granicą, to najczę-
ściej wybiera podmiot z kraju będącego w strefie euro. 

Wydaje się, że główną przyczyną rosnącego zadłu-
żenia samorządów gminnych w latach 2007 – 2012 nie 
były kłopoty z uzyskaniem środków pieniężnych na 
wymagany wkład do realizacji projektów unijnych, lecz 
kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 r. Spowodo-
wał on znaczne obniżenie dynamiki wzrostu dochodów 
gmin. Niższe dochody przyczyniły się do wzrostu de-
ficytu w budżetach gmin, oraz utrudniły prowadzenie 
działalności inwestycyjnej. Zbiegło się to w czasie ze 
wzmożoną działalnością inwestycyjną gmin w związku 
z napływem funduszy unijnych. Pogarszająca się sytu-
acja finansowa gmin jest też efektem zadań nakładanych 
na samorządy przez władze centralne, bez zapewnienia 
odpowiednich środków finansowych na ich realizację. 

Całkowite zadłużenie wszystkich polskich gmin 
w decydującym stopniu generują gminy miejskie (po-
nad 2/3 całkowitego zadłużenia), w tym szczególnie 
miasta na prawach powiatu. Ich specyfika, czyli połą-
czenie gminy z powiatem, sprawia, że takie gminy mają 
więcej wydatków, w tym również tych inwestycyjnych. 

rok
liczba gmin                      
z nadwyżką

liczba gmin                     
z deficytem

 udział gmin                                      
z deficytem [%]

2007 1568 910 36,72
2008 1336 1142 46,08
2009 610 1868 75,38
2010 267 2212 89,23
2011 730 1749 70,55
2012 1362 1117 45,06
2013 1466 1013 40,86
2014 1181 1298 52,36
2015 1777 701 28,29
2016 1973 505 20,38

Liczba gmin z nadwyżką i deficytem w latach 2007-2016 oraz 
procentowy udział gmin z deficytem w ogólnej liczbie gmin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań finansowych JST 
udostępnionych przez Ministerstwo Finansów RP
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Wszystko wskazuje na to, że największe problemy 
z zadłużeniem gminy mają już za sobą. Doświadczenie 
nabyte podczas realizacji programów z pierwszej per-
spektywy pozwoli samorządom gminnym uniknąć po-
wtórzenia się kłopotów, oraz lepiej zarządzać środkami 
finansowymi. Nie bez znaczenia jest też fakt, że obec-
nie gospodarka odbudowuje się po kryzysie gospodar-
czym z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w. 
Koniunktura na rynkach zawsze jest dobrą informa-
cją dla inwestorów, a przecież do nich zaliczamy także 
jednostki samorządu terytorialnego (JST). Jak na razie 
gminom nie grozi zapaść finansowa, jaka miała miejsce 
niemal dekadę temu, i są one gotowe na prowadzenie 
dynamicznej działalności inwestycyjnej.

Sławomir Gacek, stażysta w biurze MIR w Tarnowie

Materiały źródłowe:

Rada Ministrów. Sprawozdanie z wykonania budżetu pań-
stwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Informa-
cja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego. Warszawa, 2015.

Ministerstwo Finansów. Nadwyżka operacyjna jednostek sa-
morządu terytorialnego w latach 2013–2015. Warszawa 2016.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Spra-
wozdanie z działalności regionalnych izb obrachunko-
wych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu 
terytorialnego w 2016 r. Warszawa, 2017.

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego: 
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.

Główny Urząd Statystyczny. Gospodarka finansowa jed-
nostek samorządu terytorialnego 2011, Warszawa, 2012.

* * * * * * *

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez delegatów WZ MIR

W piśmie z dn. 13.12.2017 r. (skan 
pisma dostępny jest na stronie 

www.mir.krakow.pl w zakładce Interwen-
cje z dn. 03-01-2018) minister rolnictwa od-
niósł się do wniosków zgłoszonych podczas 
posiedzenia WZ MIR w dniu 06.10.2017 r. 
Poniżej prezentujemy postulaty delegatów 
małopolskiego samorządu rolniczego oraz 
przekazane przez resort informacje.
1. Przeprowadzić akcję mającą na celu po-

pularyzację wykorzystania Internetu w rejestrowa-
niu zwierząt w systemie IRZ prowadzonym przez 
ARiMR.

Na stronie internetowej Agencji stale dostępna jest in-
formacja na temat możliwości stosowania aplikacji CK 
IRZ wraz z opisem funkcjonalności, instrukcją obsługi 
oraz informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania 
dostępu do aplikacji przez posiadaczy zwierząt. Ponad-
to Agencja prowadzi prace w zakresie budowy nowego 
systemu (projekt e-IRZ), który umożliwi zgłaszanie zda-
rzeń, jak również dostęp posiadacza do danych groma-
dzonych w systemie w zakresie zgłoszeń oraz przeglądu 
zwierząt w siedzibie stada posiadacza. 
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.

Istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że jednostki 
organizacyjne KRUS będą otrzymywać materiały naj-
później do końca miesiąca poprzedzającego kwartał, 
w którym będą wysyłane przekazy, aby włączyć je do po-
jedynczych przesyłek. Jednocześnie istnieje potrzeba każ-
dorazowego informowania biura o potrzebie dystrybucji 

materiałów informacyjnych wraz z przekaza-
mi, w celu ustalenia możliwości wysyłki.
3. Ponowić wniosek o przywrócenie dopłat 
do bydła do 30 sztuk, a nie jak to jest obecnie 
do 20 sztuk. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia PEiR 
nr 1307/2013, wsparcie związane z produkcją 
(w tym dopłaty do produkcji zwierzęcej) można 
przyznawać jedynie w zakresie, który jest nie-
zbędny do utrzymania aktualnych poziomów 

produkcji, nie może ono prowadzić do wzrostu produk-
cji. W związku z tym, wsparcie to jest skierowane jedynie 
do tych sektorów lub regionów państwa członkowskiego, 
w których określone typy rolnicze lub określone sektory 
rolnictwa mają szczególne znaczenie ze względów gospo-
darczych, społecznych lub środowiskowych i znajdują się 
w trudnej sytuacji. Tymczasem, w sektorze bydła mło-
dego, w okresie 2014-2016, miał miejsce systematyczny 
wzrost pogłowia, co wskazywało na zbyt duże zachęty 
w postaci dotychczasowych płatności lub na to, że wy-
stąpiły nowe (rynkowe) okoliczności ograniczające ry-
zyko zaniku lub zmniejszenia produkcji. Zmiany wpro-
wadzone w systemie płatności związanych z produkcją, 
obowiązujące od 2017 r., są konsekwencją zgłoszonych 
przez KE zastrzeżeń i zastosowania się do wytycznych 
UE w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finan-
sowych. Według resortu rolnictwa obniżenie do 20 szt. 
limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być 
objęte płatnością, zapewniło ukierunkowanie wsparcia 
wyłącznie do tych gospodarstw, w których – pomimo 
ogólnego wzrostu pogłowia w całym sektorze – obserwo-
wana była tendencja spadkowa. Jednocześnie utrzyma-
na została dotychczasowa koperta finansowa, co pozwo-
liło na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt. zwierząt 
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kwalifikujących się do wsparcia. Dzięki temu grupa go-
spodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spa-
dek liczby stad, otrzymała wyższą płatność. 
4. Przeprowadzić akcję promocyjną – polegającą na 

wyprodukowaniu i emisji na antenie TVP spotu re-
klamowego (sfinansowanego z funduszy promocji) – 
zachęcającą konsumentów do kupowania żywności 
wyprodukowanej przez rolników w ramach sprze-
daży bezpośredniej, działalności MOL i rolniczego 
handlu detalicznego. Wniosek do realizacji przez 
KRIR i Fundusze Promocji.

Głównym celem utworzenia funduszy promocji jest 
wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji pro-
duktów rolno-spożywczych. Ustawa o funduszach pro-
mocji produktów rolno-spożywczych (DzU z 2015 r. poz. 
2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) zakreśla jedynie pole dzia-
łań, natomiast ustalenie konkretnych zadań realizowa-
nych ze środków funduszy promocji w danym roku na-
leży do kompetencji przedstawicieli organizacji branżo-
wych reprezentujących producentów rolnych oraz prze-
twórców działających w danym sektorze, którzy tworzą, 
odrębną dla każdego funduszu, komisję zarządzającą.
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 przyzna-
wania wsparcia mieli ci rolnicy, którzy w pierwszym 
naborze nie zostali zakwalifikowani. 

(...) Takie podejście byłoby niezgodne z założeniem, 
że pomoc powinna być skierowana do wniosków najle-
piej ocenionych. Ponadto spowodowałoby to, że wnio-
ski o przyznanie pomocy, które zostaną złożone po raz 
pierwszy, a byłyby wyżej ocenione nie otrzymałyby 
wsparcia. Kryterium takie nie byłoby zgodne z zasadami 
dotyczącym i ustalania kryteriów wyboru, określonymi 
w PROW 2014-2020.
6. WZ MIR sugeruje aby, w celu uproszczenia zasad le-

galnego uboju gospodarczego, powiatowe inspektora-
ty weterynarii zorganizowały szkolenia dla rolników, 
nadające im uprawnienia do samodzielnego dokony-
wania uboju. Małopolska Izba Rolnicza podejmuje się 
zadania współorganizacji oraz współfinansowania ta-
kich szkoleń na terenie województwa małopolskiego.

Ze względu na wykreślenie z wykazu prac legislacyj-
nych i programowych Rządu projektu ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt wprowadzającego do pol-
skiego porządku prawnego przepisy wykonujące rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 1099/2009, dalsze prace doty-
czące ułatwienia uzyskiwania kwalifikacji przy uboju na 
użytek własny będą kontynuowane poprzez nowelizację 
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnio-
nych do zawodowego uboju oraz warunków i metod 
uboju i uśmiercania zwierząt. Prace nad projektem roz-
poczęto w listopadzie 2017 r. 

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.

W piśmie nie odniesiono się do powyższego postulatu.
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.

Wymiana materiału siewnego w produkcji towaro-
wej warzyw jest na wysokim poziomie dlatego materiał 
siewny warzyw nie może zostać objęty dopłatami, któ-
rych podstawowym celem jest zwiększenie zużycia kwa-
lifikowanego materiału siewnego.

Mając powyższe na uwadze, w szczególności wyso-
ki poziom wymiany materiału siewnego warzyw należy 
uznać, że materiał siewny warzyw nie może zostać ob-
jęty dopłatami, których podstawowym celem jest zwięk-
szenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. 
9. Z uwagi na brak w systemie doradztwa rolniczego 

obiektywnych ocen stosowania nowych technologii 
czy środków produkcji, m.in. ze względu na likwi-
dację gospodarstw demonstracyjnych i wdrożenio-
wych, w których rolnicy mogliby poznać nowe me-
tody uprawy czy hodowli lub zalety nowych środków 
produkcji, WZ MIR sugeruje aby proces upowszech-
nienia wiedzy rolniczej przebiegał wg następujące-
go schematu: MRiRW we współpracy instytutami 
badawczymi i uczelniami rolniczymi opracowują 
wykaz nowatorskich rozwiązań przeznaczonych 
do wdrożenia w praktyce rolniczej; na podstawie 
tego opracowania jednostki doradztwa rolniczego – 
w tym np. ODR-y i izby rolnicze identyfikowałyby 
gospodarstwa, w których poszczególne rozwiązania 
mogłyby być zastosowane, a następnie koordyno-
wałyby przebieg prac wdrożeniowych. Gospodar-
stwa, w których z sukcesem wprowadzone zostaną 
nowatorskie metody będą pełniły rolę gospodarstw 

7. WZ MIR w dalszym ciągu postuluje o regionalizację 
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demonstracyjnych lub pokazowych dla innych rolni-
ków, zainteresowanych danym rozwiązaniem.

Resort podziela pogląd, że najbardziej skutecznym 
sposobem przekazywania wiedzy, a później wdrażania jej 
w życie, jest demonstracja. Obecnie tego typu gospodar-
stwa posiada 11 jednostek doradztwa rolniczego (ODR): 
lubelski, lubuski, małopolski, mazowiecki, opolski, pod-
karpacki, podlaski, pomorski, śląski i świętokrzyski. OD-
R-y te prowadzą porejestrowe doświadczalnictwo odmia-
nowe, a także współpracują z instytutami badawczymi 
w zakresie transferu wiedzy i innowacji. Gospodarstwo 
posiada również CDR oddział w Radomiu.

Równocześnie trwa proces tworzenia gospodarstw 
demonstracyjnych i wdrożeniowych u rolników. Dobrym 
przykładem jest ODR w Poznaniu, który utworzył sieć 98 
gospodarstw demonstracyjnych. Gospodarstwa te repre-
zentują najwyższy poziom produkcji rolniczej, wykorzy-
stują nowoczesne technologie, są dobrze zorganizowane 
i mają dobre wyniki ekonomiczne. Ich zadaniem jest 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych osią-
gnięć technicznych i sposobów gospodarowania oraz pro-
pagowanie osiąganych wyników w regionie. W gospodar-
stwach odbywają się szkolenia, pokazy oraz demonstra-
cje przeprowadzane przez doradców rolniczych WODR. 
W gospodarstwach, które wyraziły na to zgodę, jest też 
możliwość odbywania praktyk przez uczniów szkół rolni-
czych i studentów. W wielu z nich zainstalowano polowe 
stacje meteorologiczne. Ponadto CDR oddział w Radomiu 
zorganizowało w kraju sieć ekologicznych gospodarstw 
demonstracyjnych, liczącą obecnie 123 gospodarstwa.

* * *

W piśmie z dn. 20 lutego br., sygnowanym przez 
podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanow-
skiego (skan pisma z dnia 20.02.2018 r. dostępny jest 
stronie www.mir.krakow.pl w zakładce Interwencje 
z dn. 06-03-2018), otrzymaliśmy odpowiedzi na wnio-
ski zgłoszone przez WZ MIR podczas posiedzenia, 
które odbyło się 11 grudnia 2017 r.
1. Odnośnie wniosku o organizację obowiązkowych 

dyżurów lekarzy weterynarii w celu rozwiązania po-
ważnego problemu jakim jest brak opieki weteryna-
ryjnej w dni wolne od pracy:

Zasady świadczenia usług wete-
rynaryjnych określa ustawa z dnia 
18 grudnia 2003 r. o zakładach 
leczniczych dla zwierząt (t.j. DzU 
z 2017 r. poz. 188). Zgodnie z art. 
24 ust. 1 i 2 tej ustawy, rozkład go-
dzin pracy zakładów leczniczych 

dla zwierząt ma uwzględniać potrzeby ludności, a za-
daniem właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarsko-
weterynaryjnej jest w razie potrzeby ustalenie rozkładu 
godzin pracy zakładów leczniczych dla zwierząt na jej 

terenie, z uwzględnieniem dostępności usług weteryna-
ryjnych w porze nocnej, w święta i w dni wolne od pracy. 
Zgodnie z art. 26 powyższej ustawy lekarz weterynarii 
może odmówić świadczenia usługi lekarsko weteryna-
ryjnej, ale równocześnie obowiązany jest do udzielenia 
posiadaczowi zwierzęcia informacji o możliwości uzy-
skania pomocy weterynaryjnej w innym zakładzie lecz-
niczym dla zwierząt.
2. W kwestii obciążania kosztami funkcjonowania fun-

duszy promocji mięsa rzeźni, które sprzedają mięso 
i jego przetwory, a nie producentów:

Przetwórcy zobowiązani są, na mocy ustawy z dnia 
22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rol-
no-spożywczych (DzU z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. 
poz. 2170), do naliczania, pobierania i przekazywania 
wpłat na poszczególne fundusze, a także do składania 
deklaracji Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w któ-
rych wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego 
funduszu. Oznacza to, że przedsiębiorcy ponoszą koszty 
związane z obsługą wpłat na fundusze, tj. koszty o cha-
rakterze operacyjnym (koszty wynagrodzenia pracowni-
ków, opłaty bankowe, koszty prowadzenia księgowości). 
Ponadto należy zauważyć, że przetwórcy jako podmioty 
zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania 
wpłat na poszczególne fundusze, podlegają przepisom 
działu III „Zobowiązania podatkowe” i działu VI „Kon-
trola podatkowa” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa. W myśl przepisów Ordynacji 
podatkowej, przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim 
majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych 
podatki, a także poddawani są kontroli podatkowej ce-
lem sprawdzenia, czy wywiązują się z ww. obowiązków 
wynikających z ustawy o funduszach promocji. Jak wy-
nika z powyższego, konsekwencje niewywiązywania się 
ze zobowiązań wynikających z ustawy o funduszach 
promocji ponoszą bezpośrednio przetwórcy.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane prze-
pisy ustawy o funduszach promocji. Jedna z kluczowych 
zmian dotyczyła składu komisji zarządzających – zwięk-
szono liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, nato-
miast zmniejszono liczbę przetwórców z 4 do 3. Zmiana 
ta miała na celu umożliwienie przedstawicielom środo-
wiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, 
większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych 
funduszy. Celem nowelizacji była ponadto zmiana sposo-
bu wykorzystania środków funduszy promocji produktów 
rolno-spożywczych, tak aby środki te w większym stop-
niu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze 
promocji pochodzą (producentów produktów rolnych).
3. W sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów re-

gulujących budowę hal z przykryciem namiotowym 
(plandeką) do celów rolniczych takich jak: hodowla 
zwierząt, zadaszenie maszyn, przechowywanie sło-
my, siana:
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* * * * *

Kwestie dotyczące projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-
tów budowlanych uregulowane są 
w ustawie z dnia i lipca 1991 r. Prawo 
budowlane (DzU z 2017 r., poz. 1332), 
której interpretacja należy do właści-
wości ministra do spraw budownic-
twa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Minister rolnictwa 
jedynie na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 
7 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, wydaje rozpo-
rządzenie wykonawcze, określające warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usy-
tuowanie, a następnie je realizuje w zakresie określonym 
w art. 9 ustawy (wydawanie zgody na odstępstwa od tych 
warunków). Przepisy rozporządzenia stosuje się przy 
projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także 
związanych z nimi urządzeń budowlanych. Za budowle 
rolnicze w myśl rozporządzenia rozumie się budowle dla 
potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, 
w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne 
odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silo-
sy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermenta-
cyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.
4. Odnośnie do wniosku w sprawie zatrudniania cudzo-

ziemców w gospodarstwie rolnym (MIR wnioskowa-
ła o skrócenie okresu oczekiwania obcokrajowca na 
możliwość podjęcia pracy do 2 dni od chwili zgłosze-
nia do Urzędu Pracy. Obowiązujące prawo dopusz-
cza podjęcie pracy przez cudzoziemca po 7 dniach od 
chwili zgłoszenia do Urzędu. W tym czasie nie może 
on podjąć pracy, ponieważ w razie kontroli Służby 
Granicznej grozi za to pracodawcy wysoka kara pie-
niężna, a cudzoziemcowi deportacja):

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dn. 
26.01.2018 r. zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej o udzielenie Krajowej Radzie Izb Rolni-
czych wyjaśnień w tej kwestii.

Więcej o obowiązujących przepisach dot. zatrudnia-
nia cudzoziemców do prac sezonowych na str. 16-17.

5. W sprawie wniosku dotyczącego możliwości podpi-
sywania umów kontraktacji warzyw i owoców bez-
pośrednio z producentem (rolnikiem):

Zgodnie z § 1 art. 613 Kodeksu Cywilnego przez 
umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się 
wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną 
ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontrak-
tujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie 
umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić okre-
ślone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepi-
sy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego 
świadczenia. Zatem stronami umowy kontraktacyjnej 
są producent rolny i nabywca produktów rolnych. Za-
wieranie umów kontraktacyjnych nie jest obligatoryjne.

Natomiast obligatoryjny wymóg zawarcia umowy 
pomiędzy producentem produktów rolnych, a pierw-
szym nabywcą zawarty jest w przepisach ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rol-
nych (DzU z 2017 r. poz. 1006 z późn. zm.) stosowanych 
na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dn. 17 grud-
nia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację ryn-
ków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządze-
nia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 
1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Obowiązek zawarcia 
ww. umowy dotyczy sektorów produktów rolnych: zbo-
ża, burak cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, 
owoce i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzo-
wina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe. Umowa 
musi spełniać warunki określone odpowiednio w art. 
125, art. 148 oraz art. 168 (w zależności od produktu) 
ww. rozporządzenia nr 1308/2013, jednak wszystkie ele-
menty umów na dostawę produktów rolnych zawiera-
nych przez producentów z przetwórcami lub dystrybuto-
rami są swobodnie negocjowane pomiędzy stronami.

Wymóg zawarcia umowy obowiązuje w przypadku, 
gdy zbywającym jest producent będący rolnikiem a na-
bywcą – przetwórca lub dystrybutor, który nie zbywa tych 
produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym. 
Niezależnie czy jest to umowa kontraktacyjna, czy umo-
wa na dostarczanie produktów rolnych, stronami umowy 
są producent rolny oraz bezpośredni nabywca towarów 
rolnych wyprodukowanych przez tego producenta.

Zdaniem resortu dobrym sposobem na wzmacnianie 
pozycji rolników na rynku jest tworzenie przez rolników 
wspólnych struktur gospodarczych w postaci grup lub 
organizacji producentów. Konsolidacja jak największej 
liczby producentów rolnych przynosi szereg korzyści za-
równo w sferze produkcji (koncentracja podaży, wspólne 
planowanie produkcji, dostosowanie oferty do potrzeb 
klientów), handlu (np. ograniczenie pośredników, obni-
żanie kosztów transportu), jak i zaopatrzenia (np. kon-
centrację popytu na środki do produkcji).
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Nowa rola sołtysa na wsi

Wraz z nową ustawą Prawo łowieckie – sołtys, 
jako jednostka pomocnicza gminy, zostanie 

obarczony nowymi obowiązkami związanymi z proce-
sem szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta 
łowne (zasady szacowania szkód spowodowanych przez 
zwierzęta objęte całoroczną ochroną nie ulegają zmianie). 

Sołtys to najstarsza instytucja w Polsce, funkcjo-
nująca od XIII wieku. Obecne zasady działalności soł-
tysów określa ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Przez kolejne wieki zmieniały się kompeten-
cje i rola sołtysa. Od znaczących praw w okresie śre-
dniowiecza i Polski feudalnej, przez dyskusyjną funk-
cję, jaką sołtysi pełnili w czasie II wojny światowej – gdy 
zmuszani byli do realizacji zadań narzuconych przez 
okupanta – po dzisiejsze czasy, kiedy to mamy do czy-
nienia z dwoma przeciwstawnymi zjawiskami. Z jednej 
strony sołtys obdarzony jest dużym kapitałem zaufania 
społecznego, gdyż wybierany jest w ramach wyborów 
bezpośrednich. 70% sołtysów angażuje się w działa-
nia innych organizacji wiejskich tj.: KGW, OSP, LGD, 
rady parafialne, LZS oraz, w coraz mniejszym stop-
niu, w kółkach rolniczych. 15% sołtysów kandyduje do 
rad gmin i starostw, a 70% z nich wygrywa te wybory. 
Obecnie jednak coraz częściej zauważamy dewaluację 
prestiżu jak i znaczenia sołtysa. Ponieważ mieszkańcy 
wsi coraz liczniej korzystają z możliwości dokonywania 
płatności przez Internet, coraz mniejsza jest też atrak-
cyjność pełnienia tej funkcji z racji wynagrodzenia na-
leżnego za zbieranie składek, podatków i ubezpieczeń.

Ograniczone możliwości awansu oraz potężne braki 
kadrowe w zawodach typowo męskich, jak np. budow-
nictwo, powodują, że w coraz większym stopniu funk-
cje sołtysów przejmują kobiety. W 2015 r., wśród ponad 
40 tys. sołtysów w Polsce, 15 tys. to kobiety. Piastowanie 
funkcji sołtysa to dla wielu kobiet możliwość realizacji 
własnych aspiracji oraz budowania autorytetu. Bywa 
też, że panie podejmują się tego zajęcia kiedy dorosłe 
dzieci wybywają z rodzinnych gniazd i mają znacznie 
więcej czasu na inne zajęcia w tym również aktywność 
społeczną. Należy podkreślić, że polscy sołtysi są do-
skonale zorganizowani w 60 stowarzyszeniach, w tym 
w największym stowarzyszeniu społeczno-kulturalnym 
założonym przez Ireneusza Niewiarowskiego. 

proces szacowania 
szkód był obiektywny, 
pozbawiony party-
kularnych interesów, 
oraz miał charakter 
profesjonalny. Wcześniejsze propozycje, aby proces 
ten był realizowany przez niezależnych rzeczoznaw-
ców funkcjonujących przy urzędach wojewódzkich, nie 
mógł być zrealizowany po dokładnym obliczeniu kosz-
tów. Ustawodawcy więc sięgnęli po sołtysów oraz gmin-
nych urzędników zajmujących się sprawami rolnictwa. 

Próbuję znaleźć zalety i minusy takiego rozwiąza-
nia. Gdyby wziąć pod uwagę ilość szkód łowieckich 
zarejestrowanych w Polsce, która w latach 2014/2015 
wynosiła 65 211, w odniesieniu do ponad 40 000 soł-
tysów, można stwierdzić, że średnie obciążenie sołtysa 
w szacowaniu szkód będzie niewielkie. Jednak oblicze-
nia dla konkretnych przypadków będą wykazywały 
znaczące różnice. I tak, przykładowo w gminie Ryglice 
jest 8 sołectw, w 2017 r. jedno z kół funkcjonujących na 
terenie gminy zarejestrowało 49 zgłoszeń szkód, a więc 
uśredniając, każdy sołtys musiałby uczestniczyć w ok. 
sześciu szacowaniach. Trzeba przy tym pamiętać, że na 
terenie niektórych sołectw funkcjonuje więcej niż jedno 
koło łowieckie, a szacowanie szkód składa się z dwóch 
etapów tj. wstępnych oględzin, a następnie szacowania 
ostatecznego – tym sposobem rozrastają się dodatkowe 
obciążenia nakładane na sołtysa. 

Zaletą szacowania szkód łowieckich przez sołtysów, 
tych którzy są rolnikami, jest znajomość uwarunkowań 
i potencjału produkcyjnego w gospodarstwie, w którym 
stwierdzono szkody, wiedza na temat rynku, znajomość 
cen płodów rolnych czy przebiegu pogody na danym 
obszarze. Wiedza ta pozwala na dość rzetelne spojrzenie 
na szkody łowieckie. Z drugiej jednak strony, powierze-
nie sołtysowi funkcji nadrzędnej w procesie szacowania 
szkód może uniemożliwić obiektywną ocenę sytuacji, 
w obawie przed narażeniem się czy to mieszkańcom 
wsi (znajomym rolnikom), czy przedstawicielom kół ło-
wieckich. Kierując się tego rodzaju zależnościami sołtys 
może podejmować skrajne decyzje, których efektem bę-
dzie zawyżenie, lub odmowa wypłaty odszkodowania. 
Przed takimi sytuacjami chronić mają zapisy upoważ-
niające przedstawicieli kół łowieckich oraz izb rolni-
czych do udziału w tych szacowaniach. 

Odrębną kwestią są koszty. PZŁ próbował wyszaco-
wać, przy poprzedniej wersji ustawy, koszty i czas sza-
cowania szkód. Koszty uczestnictwa przedstawiciela 
koła bierze na siebie koło łowieckie, koszty uczestnic-
twa przedstawiciela izby – w przypadku MIR pokrywa 
Izba, natomiast nie sprecyzowano kto zrekompensuje 
wydatki sołtysa. 

 Wcześniejsze propozycje, aby proces 

 

Nowe prawo łowieckie nakłada na sołtysów, jako 
jednostkę pomocniczą gminy, nowy obowiązek jakim 
jest szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzę-
ta łowne. Izby rolnicze postulowały od wielu lat, aby
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Ważne zmiany w ustawie Prawo wodne

* * * * *

Oddzielnym zagadnieniem jest profesjonalizm sza-
cowania szkód. Dotychczas, kiedy szacowanie było 
obowiązkiem kół łowieckich, do naszych biur docierało 
wiele krytycznych uwag w tym zakresie. Przypuszczam, 
że teraz też tak będzie, gdyż znaczna część sołtysów nie 
posiada kwalifikacji rolniczych, wielu nie miało nic, 
albo miało niewiele wspólnego z produkcją rolną i nie 
jest przygotowana do merytorycznego i obiektywnego 
szacowania szkód w uprawach. Dlatego też niezbędne 
są intensywne szkolenia dla sołtysów i pracowników 
gmin. Dotyczy to również pracowników nadleśnictw, 
którzy zostali instytucją odwoławczą. Przekazując obo-
wiązki szacowania szkód urzędom gmin, a tym samym 
sołtysom, ustawodawca nie rozwiązał podstawowej 

kwestii, tj. rzetelności i bezstronności tego procesu. 
Gwarantem właściwego przebiegu szacowania szkód 
mogli by być niezależni rzeczoznawcy, jednak ze wzglę-
du na koszty z takiego rozwiązania zrezygnowano.

Henryk Dankowiakowski
Materiały źródłowe:

Ilona Matysiak. 2013. Sołtysi i sołtyski o pełnionych rolach 
i motywach sprawowania funkcji w wybranych środowiskach 
wiejskich. Wieś i rolnictwo, nr 3 (160) 2013, s. 138-152.

Przyp. red.: 28 marca 2018 r. Prezydent RP podpisał usta-
wę zdnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła 
w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU 2017 r. poz. 

1566, ze zm.). Wprowadza ona zasadnicze zmiany 
prawne i organizacyjne, oraz ustanawia nową struktu-
rę organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wo-
dami. Nową instytucją zarządzającą krajową gospo-
darką wodną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Celem nowelizacji było dostosowanie 
polskich przepisów do wspólnotowej Ramowej Dyrek-
tywy Wodnej – nowa ustawa implementuje w sumie 
osiem unijnych dyrektyw m.in. ściekową i azotanową. 

Przepisy obowiązującego Prawa wodnego wchodzą 
w życie stopniowo. Dotyczy to m.in. uregulowań waż-
nych dla rolników. Część nowych przepisów obowiązuje 
już od 24.08.2017 r. – m.in. art. 102 do 112, które regu-
lują zagadnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, z któ-
rych wynika że – cały obszar Polski objęty jest OSN 
(wcześniej OSN zajmowały zaledwie 4,46 % powierzchni 
kraju). Oznacza to, że obecnie wszyscy producenci rolni, 
tj. prowadzący produkcję rolną, w tym działy specjalne 
produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której prze-

Oddzielnym zagadnieniem jest profesjonalizm sza- kwestii, tj. rzetelności i bezstronności tego procesu. 

;
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chowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawo-
zy – zobowiązani są do prowadzenia działalności w spo-
sób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami.

Wymogi jakie będą musieli spełniać rolnicy na te-
renie całego kraju określone zostały w projekcie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu”. Program ten (tzw. program azotanowy) określa 
przede wszystkim okresy stosowania nawożenia, wa-
runki przechowywania nawozów naturalnych, dawki 
i sposoby nawożenia azotem. 

jezior i zbiorników wodnych 
(do 50 ha)

cieków 
naturalnych

rowów o szerokości 
pow. 5 m

kanałów

nawozy oprócz 
gnojowicy
gnojowica

brzegu jezior i zbiorników 
wodnych (od 50 ha)

ujęć wody

wszystkie nawozy

Odległości jakie należy zachować stosując nawozy w pobliżu wód powierzchniowych                  
(zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie przyjęcia „programu azotanowego”) 

Wskazane odległości mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów przy pomocy urządzeń aplikujących 
je bezpośrednio do gleby oraz w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej 3 równe dawki.

20 m

5 m

10 m

na gruntach rolnych od brzegu:

na gruntach rolnych od:
obszarów morskiego pasa 

nadbrzeżnego

stałe płynne

grunty orne

uprawy wieloletnie, 
trwałe i TUZ

1 marca                           
- 20 listopada

1 marca - 30 września

Nie stosuje się do upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych

* od 15 lutego jeżeli grunty: nie są zamarznięte powierzchniowo, pokryte śniegiem lub wodą, 
nie są nasycone wodą
** do 30 listopada  nawozy azotowe do 6% N – tylko dla producentów, którzy zawarli umowę 
kontraktacyjną na dostawę buraków i kukurydzy po 31 października

Terminy nawożenia                                                                                                     
(zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie przyjęcia „programu azotanowego”) 

nawozy z wyłączeniem 
nawozów azotowych 

mineralnychrodzaj gruntów
nawozy azotowe 

mineralne

1 marca                                 
- 30 listopada

1 marca * - 31 października **

Ponadto, zgodnie z zapisami projektu, na gospo-
darstwa rolne w całym kraju zostanie nałożony obo-
wiązek prowadzenia dokumentacji wszystkich zabie-
gów związanych z nawożeniem azotowym, a na część 
z nich dodatkowo – sporządzanie średniorocznego pla-
nu nawożenia azotem. Nowe wymagania wprowadza-
ją również zakaz lokalizacji wodopojów dla zwierząt 
w wodach powierzchniowych. Projekt rozporządzenia 
przekazany został do konsultacji społecznych dopiero 
w grudniu ub.r. i na dzień składania niniejszego wyda-
nia do druku minister ds. gospodarki wodnej prowa-
dził intensywne prace nad jego przyjęciem. Do czasu 
wdrożenia stosownych przepisów – rolników obowią-
zuje kodeks dobrej praktyki rolniczej. 

 

• 

• 

• 

• 

• 
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* * *

Opłaty za pobór wody
W nowym Prawie wodnym zmieniono też zasady 

wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz naliczania 
opłat środowiskowych za pobór wód i odprowadzanie 
ścieków – obowiązują one od stycznia br. Wprowadze-
nie opłat ma na celu zwiększenie oszczędności wody – 
zwłaszcza wykorzystywanej w branżach energetycznej, 
przemysłowej oraz w rolnictwie wielkotowarowym.

W Polsce woda wykorzystywana jest głównie 
przez przemysł (ok. 67%), gospodarkę komunalną 

(ok. 21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok. 12%).

Zapisy nowej ustawy zwalniają z opłat rolników, 
jeśli w ciągu doby nie zużyją więcej niż 5 tys. litrów. 
Jeśli pobór będzie większy, opłata wyniesie 0,30 zł za 
1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 wody 
powierzchniowej. Jeżeli rolnik będzie nawadniał swoje 
pole za pomocą pompy, wówczas opłata wyniesie 0,15 zł 
za 1 m3 wody podziemnej.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

M. Szymańska. 02.01.2018. Cała Polska to OSN – nowe wy-
mogi dla rolników, www.tygodnik-rolniczy.pl;

www.wiescirolnicze.pl, www.agri24.pl, www.agropogoda.pl, 
www.pfozw.org.pl www.aquanet.pl

Według wyliczeń zakręcanie kranów przy myciu zę-
bów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to 
oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecie-
ka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na 
sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.

Zmiany w zazielenieniu
Od 2018 roku we wszystkich państwach człon-

kowskich obowiązują nowe przepisy wprowadzone 
do rozporządzenia (UE) nr 639/2014. Dotyczą one 
przede wszystkim obszarów proekologicznych oraz 
dywersyfikacji upraw w zakresie zazielenienia. Zmia-
ny obejmują zarówno korzystne rozwiązania (więcej 
elastyczności w zakresie deklarowania elementów kra-
jobrazu), jak również wprowadzenie nowych obowiąz-
ków zaostrzających dotychczasowe wymogi.

uznanie za jedną uprawę warzyw i ziół uprawianych • 
na bardzo małych powierzchniach — za uprawę mie-
szaną zostaną uznane obszary, na których prowadzo-
ne będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda 
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będzie miała powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha a ich 
łączna powierzchnia może być większa niż 0,1 ha;
wysiane mieszanki nasion będzie można uznać za od-• 
dzielne uprawy, ale tylko pod warunkiem, że rolnik 
udowodni, np. na podstawie faktury za zakup nasion, 
że są to różne gatunki (np. mieszanka strączkowo-
zbożowa, mieszanka strączkowo-słonecznikowa);
mieszanki takie jak mieszanka jęczmienia jarego • 
z owsem siewnym, mieszanka żyta ozimego z wyką 
kosmatą (ozimą), mieszanka bobiku z łubinem żół-
tym i z wyką siewną (jarą) — mogą być traktowane 
jako oddzielne uprawy;
uprawy mieszanek traw oraz mieszanek traw z bobo-• 
watymi drobnonasiennymi będą nadal traktowane 
jako kategoria traw i innych roślin pastewnych.
Bez zmian pozostało, że praktyką równoważną do 

dywersyfikacji upraw jest stosowanie działania rolnic-
two zrównoważone (PROW 2014-2020).

Kontrole mają odbywać się ma od 15 maja do 15 lipca.

 
Zakaz stosowania ś.o.r.

Na obszarach produkcyjnych EFA, tj. na ugorach, mię-
dzyplonach, uprawach wiążących azot, pasach gruntów 
kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów, 
na których prowadzona jest produkcja, wprowadzono 
zakaz stosowania środków ochrony roślin, w tym rów-
nież do zaprawiania nasion. W przypadku wsiewek tra-
wy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę głów-
ną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy 
głównej przez co najmniej 8 tygodni, lub do momentu 
wysiewu kolejnej uprawy głównej. W przypadku strącz-
kowych natomiast – od siewu do zbioru. 

żywopłotów, pasów zadrzewionych, zadrzewień li-• 
niowych i rowów, dla których określona została mak-
symalna szerokość do 10 m;
oczek wodnych oraz zagajników włączając w to drze-• 
wa, zakrzaczenia i kamienie — dla tych elementów 
określona została maksymalna wielkość do 0,3 ha 
(z obiektów nie większych niż 0,5 ha, i nie większych 
niż 1 ha w przypadku oczek wodnych);

strefy buforowe i miedze — połączone zostały w jed-• 
ną kategorię i mogą mieć do 20 m;
pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż • 
obrzeży lasów, na których nie jest prowadzona pro-
dukcja, mogą mieć maksymalną szerokość do 20 m;

Dodatkowo od 2018 r. jako EFA zaliczyć można te ele-
menty, które przekraczają parametry określone w prze-
pisach UE kwalifikujące dany element do EFA. Ozna-
cza to, że jeżeli w gospodarstwie znajdują się żywopłoty 
i rowy o szerokości większej niż 10 m, to będzie można 
zaliczyć je do EFA, ale tylko do 10 m, a w przypadku 
oczka wodnego o wielkości 0,4 ha, rolnik będzie mógł 
zadeklarować ten element jako EFA, ale tylko 0,3 ha.

Ponadto zmieniła się definicja przylegania elemen-
tów EFA – za obszary przylegające uznaje się też ele-
menty krajobrazu oraz strefy buforowe/miedze, które 
przylegają do obszaru proekologicznego bezpośrednio 
przylegającego do gruntów ornych gospodarstwa.

Zmiany w międzyplonach

od 2018 r. jako międzyplony w ramach EFA dopusz-• 
czono wsiewki bobowatych w uprawę główną;
dwie możliwości realizacji wymogów dotyczącego • 
międzyplonu ścierniskowego:

1) wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymanie co 
najmniej do 15 października (stały termin wysiewu 
oraz stały termin utrzymania),

2) wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymanie co 
najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki (tzw. 
indywidualne podejście). Przy wysiewie międzyplo-
nu ścierniskowego na potrzeby EFA – termin wy-
siewu należy wskazać w oświadczeniu złożonym do 
kierownika biura powiatowego ARiMR, w terminie 
7 dni od dnia wysiewu mieszanki. Jeśli rolnik nie 
złoży oświadczenia do 27 sierpnia, Agencja uzna, 
że rolnik wybrał wariant ze stałymi terminami, co 
oznacza, że międzyplonów nie można zebrać przed 
15 października.

maksymalna 
wielkość/szerokość * 

kryteria EFA
element/obszar EFA element/obszar EFA

maksymalna 
wielkość/szerokość ** 

kryteria EFA

≤ 10 m
żywopłoty lub pasy 
zadrzewione

żywopłoty, pasy 
zadrzewione

≤ 10 m

► śednica korony ≥ 4 m                                       
► odległość między 
koronami ≤ 5 m  

zadrzewienia liniowe zadrzewienie liniowe
► śednica korony ≥ 4 m                                       
► odległość między 
koronami ≤ 5 m  

≤ 0,3 ha
zadrzewienia grupowe 
+ zagajniki śródpolne

zagajniki śródpolne 
obejmujące drzewa, 
krzewy lub kamienie

≤ 0,3 ha                                    
(z obiektów ≤ 0,5 ha)

≤ 10 m strefy buforowe

≤ 20 m miedze śródpolne

≤ 0,1 ha oczka wodne oczka wodne ≤ 0,3 ha                                            
(z obiektów ≤ 1 ha)

≤ 6 m rowy rowy ≤ 10 m

Źródło: www.minrol.gov.pl

strefy buforowe                              
i miedze śródpolne

≤ 20 m

Porównanie wielkości/parametrów elementów/obszarów uznawanych za EFA do 2017 r. i od 2018 r.

* cały obiekt nie może przekraczać podanych wielkości
** cały obiekt może przekraczać podane wielkości

do roku 2017 od roku 2018
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Jak zatrudnić cudzoziemca

* * * * *

Jeden do jeden, czyli większe znaczenie 
strączkowych w spełnianiu wymogów zazielenienia

Korzystna dla rolników jest zmiana przelicznika 
stosowanego do powierzchni uprawy roślin wiążących 
azot (czyli bobowatych). Dotychczas, jeśli rolnik wysiał 
np. hektar łubinu, do obszarów EFA mógł zaliczyć je-
dynie 0,7 ha, od tego roku będzie stosowany przelicznik 
1:1, czyli powierzchnia bobowatych zaliczana do obsza-
ru EFA stanowi 100% powierzchni rzeczywistej. Oczy-
wiście rolnik musi pamiętać o tym, że takiej uprawy 
nie może ochronić chemicznie przed chwastami, czy 
szkodnikami. 

Na korzyść rolników zmienił się także przelicznik 
dla zagajników o krótkiej rotacji (z 0,3 do 0,5).

Podobnie jak w przypadku wymogu dotyczącego 
dywersyfikacji, uproszczono zwolnienia dotyczące sto-
sowania EFA dla gospodarstw, które specjalizują się 
w uprawie trawy lub innych zielonych roślin pastew-
nych, czyli wykorzystują na nie więcej niż 75% gruntów 
ornych. Nie będą one musiały utrzymywać obszarów 
EFA, bez względu na to, na jakiej powierzchni gruntów 
ornych prowadzą pozostałe uprawy. Dotychczas aby 
mogły skorzystać ze zwolnienia, musiały prowadzić 
pozostałe uprawy na min. 30 ha gruntów ornych.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

www.tygodnik-rolniczy.pl, www.minrol.gov.pl

Duże zmiany w zakresie zatrudniania cudzo-
ziemców wniosła zmiana ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2017 r. 
poz. 1065), która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. 
Aktem wykonawczym do tej ustawy jest rozporzą-
dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na 
pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powie-
rzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewiden-
cji oświadczeń (DzU z 2017 r. poz. 2345). Nowe przepisy 
nie dotyczą obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii.

Do tej pory chcąc zatrudnić pracownika z Ukra-
iny, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii lub Mołdawii, 
konieczne było złożenie odpowiedniego oświadcze-
nia w urzędzie pracy. Od 1 stycznia 2018 r. obowią-
zują dwie ścieżki: dotychczasowa procedura oświad-
czeniowa, która pozwala pracować w Polsce legalnie 
przez 6 miesięcy w ciągu roku, oraz nowe zezwolenie 
na pracę sezonową – typ S – (podejmowaną głównie 
w rolnictwie i w sadownictwie, ale także w hotelarstwie 
i gastronomii), który umożliwi legalny pobyt i pracę 
w Polsce przez 9 miesięcy w ciągu roku, czyli o połowę 
dłużej niż dotychczas. Takie zezwolenie pracodawcy 
będą mogli uzyskać tylko po spełnieniu dwóch warun-
ków, będą musieli:

zaproponować cudzoziemcowi takie samo wyna-• 
grodzenie, jakie oferują Polakom na analogicznym 
stanowisku;
udowodnić, że starali się o pozyskanie do pracy Pola-• 
ków, ale nie było to możliwe.

Oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzę-
dzie pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, 
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia 
do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia 
przez 6 m-cy w kolejnych 12 m-cach. Za rejestrowanie 
oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziem-
com pracodawca musi wnieść opłatę w wysokości 30 zł. 
Pracodawca ma też obowiązek informowania, czy obco-
krajowiec rzeczywiście podjął zatrudnienie.

uzyskać • zezwolenie na pracę cudzoziemca, albo ze-
zwolenie na pracę sezonową, lub wpis do ewidencji 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 
i przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że 
cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt 
i pracę);
podpisać z cudzoziemcem odpowiednią • umowę, 
a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zro-
zumiały dla cudzoziemca;
skopiować • dokument pobytowy cudzoziemca;
zatrudniać • na warunkach zawartych w zezwoleniu 
lub w oświadczeniu;
zgłosić cudzoziemca do • ubezpieczenia społecznego, 
jeśli wynika to z formy zatrudnienia;
wypełnić • obowiązki informacyjne.

Zezwolenie na pracę sezonową – typ S – jest wyda-
wane przez starostę na wniosek pracodawcy – upraw-
nia do wykonywania pracy w podklasach uznanych za 
sezonowe przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym 
(UWAGA – różnice w przypadku cudzoziemca przeby-
wającego w Polsce i przyjeżdżającego z zagranicy).
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Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem • 
na pracę sezonową;
wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji • 
oświadczenia;
odmowa wydawana w formie decyzji administracyj-• 
nej, z możliwością odwołania się do organu drugiej 
instancji – ministra właściwego ds. pracy;
wpłata – 30 zł;• 
obowiązki informacyjne podmiotu – poinformowa-• 
nie o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pra-
cy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w ter-
minie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej 
w oświadczeniu);
doprecyzowanie sposobu zliczania okresów wykony-• 
wania pracy na podstawie oświadczenia – pod uwa-
gę będą brane okresy, na jakie oświadczenie zostało 
zarejestrowane.

wydaje starosta (powiatowy urząd pracy);• 
instrument przeznaczony dla wszystkich cudzoziem-• 
ców z państw spoza UE/EOG;

w przypadku ubiegania się o zezwolenie dla obywateli • 
6 państw (objętych systemem oświadczeniowym) nie 
ma konieczności uzyskania informacji starosty o bra-
ku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych;
dotyczy prac w sektorach uznanych za sezonowe;• 
uprawnia do pracy przez okres 9 miesięcy w roku • 
kalendarzowym;
wpłata – 30 zł;• 

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwa-
nia na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinfor-
mowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe cudzo-
ziemca. Praca musi być jednak wykonywana na warun-
kach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym 
wcześniej przez urząd.

Cudzoziemiec może także pracować w trakcie ocze-
kiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezono-
wą u tego samego pracodawcy. Natomiast u nowego 
pracodawcy – 30 dni. 

Barbara Gabryś, radca prawny

Materiały źródłowe: 
www.praca.gov.pl, www.mrpips.gov.pl.

* * * * *

Od 1 kwietnia 2017 r. 
obowiązują nowe 

zasady ubezpieczania upraw 
rolnych i zwierząt gospodar-
skich, których wprowadzenie 
miało na celu zmniejszenie ry-
zyka utraty przez producentów 
rolnych przychodów na skutek 
wystąpienia niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych.

W 2017 roku na dopłaty do 
ubezpieczeń rząd przekazał 917 mln zł, czyli cztero-
krotnie więcej niż w roku 2016. Zwiększenie środków 
oraz zmiana sposobu wyliczania wysokości dopłat do 
składek ubezpieczenia miały zapewnić jak największej 
grupie rolników dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych 
z maksymalną wysokością dopłat, z budżetu państwa, 
do składek ubezpieczenia. Mimo tak znaczącego dofi-
nansowania do składek ubezpieczeniowych w ub.r. rol-
nicy wykorzystali mniej niż połowę dostępnego limitu 
dopłat. Jak wynika z informacji podanych przez Gazetę 
Ubezpieczeniową, w 2017 r. na dopłaty zarezerwowa-
no 902,6 mln zł, zakłady zgłosiły limit w wysokości 
471 mln zł, lecz nawet ta pula nie została wykorzystana 
w całości. Jak przekazało biuro prasowe MRiRW, ubie-
głoroczna wysokość dopłat z budżetu państwa do skła-

dek ubezpieczeń w rolnictwie 
wyniosła 397,9 mln zł. Zdaniem 
prezesa Krajowej Federacji Pro-
ducentów Zbóż, tak duża suma 
niewykorzystanych środków 
wynika z tego, że rolnicy są za-
interesowani głównie polisami 
od ryzyka ujemnych skutków 
przezimowania, a nowy system 
zaczął obowiązywać, gdy nie 
mogli już ubezpieczyć upraw 

ozimych zasianych jesienią 2016 r. Z kolei w przypad-
ku sadowników nowy system wszedł w życie za póź-
no – karencja w umowach sprawiła, że ochrona zaczęła 
działać już po fali przymrozków niszczących sady. 

Mimo niewykorzystanej puli dopłat do ubezpieczeń 
w minionym roku, czyli po wprowadzeniu dopłat do 
składek z budżetu państwa wysokości do 65%, zainte-
resowanie rolników ubezpieczeniami upraw wzrosło 
(w porównaniu do roku 2016) nawet o jedną czwartą. 
Duży wpływ na większą liczbę zawieranych umów ma 
wzrost świadomości rolników w związku z coraz częst-
szym pojawianiem się anomalii pogodowych takich jak: 
huragany, nawałnice, przymrozki, które niszczą uprawy 
i budynki. Rosnące zainteresowanie powoduje, że ubez-
pieczyciele wprowadzają coraz bogatszą ofertę pakietów 

dek ubezpieczeń w rolnictwie 
wyniosła 397,9 mln zł.
prezesa Krajowej Federacji Pro-
ducentów Zbóż, tak duża suma 
niewykorzystanych środków 
wynika z tego, że rolnicy są za-
interesowani głównie polisami 
od ryzyka ujemnych skutków 
przezimowania, a nowy system 
zaczął obowiązywać, gdy nie 
mogli już ubezpieczyć upraw 
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dla sektora rolniczego. W ministerstwie rolnictwa trwa-
ją prace nad modyfikacją dotychczasowych rozwiązań 
do obowiązującej ustawy. Głównym założeniem jest 
doprowadzenie do powszechności ubezpieczeń oraz 
objęcie ubezpieczeniem 70–80% powierzchni upraw. 
Gdy zostaną spełnione ww. założenia, wówczas, bę-
dzie można powiedzieć, że system dobrze funkcjonuje. 

W 2017 r. zakłady ubezpieczeń zawarły 162 163 
umów ubezpieczenia upraw rolnych na sumę ubezpie-
czenia 18 261 384,83 zł, ubezpieczono 3 272 468,11 ha 
powierzchni upraw rolnych w tym 1 653 927 ha zbóż, 
294 104,72 ha kukurydzy, 26 160,802 ha warzyw grun-
towych, oraz 33 406,98 ha drzew i krzewów owoco-
wych. Zakłady zawarły również 806 umów ubezpie-
czenia zwierząt gospodarskich na sumę ubezpieczenia 
361 590,73 zł, ubezpieczono m.in 12 108 szt. bydła, 
150 szt. koni, 46 713 szt. trzody chlewnej, 624 szt. owiec, 
20 494 312 szt. drobiu.

Wg danych Ministerstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki 
w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy 
odpowiedzialności cywilnej (88%), 40% rolników de-
cyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finan-
sowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia rucho-
mości rolniczych. Jedynie 10–12% ubezpiecza swoje 
uprawy, a tylko 5–8 % żywy inwentarz.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują rolnikom 
polisy obejmujące ubezpieczenie od różnych rodzajów 
zagrożeń pogodowych (tj.: susza, przymrozki, ujem-
ne skutki przezimowania). Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych ”TUW” wprowadziło nowy Pakiet „Su-
per Rolnik” skierowany do rolników, w których posia-
daniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. 
W ramach tego pakietu rolnicy mogą ubezpieczać bu-
dynki wchodzące w skład gospodarstwa, ziemiopłody, 
zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy od wszystkich 
zdarzeń (Agrocasko), zawierać umowy obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC rolnika, dobrowolnego ubezpie-
czenia OC w życiu prywatnym i następstw nieszczęśli-
wych wypadków. W przypadku zawarcia ubezpieczenia 
w Pakiecie „Super Rolnik” przysługuje specjalna zniżka 
za kompleksowe ubezpieczenie, wynosząca nawet 15%. 

Władze Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników zawarły umowę z Pocztowym 
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na grupo-
we ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad-
ków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubez-
pieczeniem rolników w pełnym zakresie. To oznacza, 
że rolnicy nie muszą już płacić za to ubezpieczenie. 
Nie muszą także zgłaszać swoich dzieci do tej poli-
sy, ponieważ obejmuje ona automatycznie wszyst-
kie, spełniające kryteria dzieci. Umowa obowiązuje 
od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. 

Władze Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
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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. 

Zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela można do-
konywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub listem 
poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom. 

Należy przesłać wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz 
z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem doku-
mentów, wskazanym w „Informacjach dla zgłaszającego 
roszczenie”. Pomoc w wypełnieniu formularza można 
uzyskać kontaktując się z infolinią Pocztowego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem tel.: 
48 370 43 21.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
Materiały źródłowe: 

Gazeta Ubezpieczeniowa, www.agronews. com.pl, www.rp.pl, 
www.krus.gov.pl, www minrol.gov.pl

* * * * *

Warunki produkcyjne w rolnictwie w 2017 r.

Minął kolejny rok gospodarczy w rolnictwie. 
Rok o którym ciężko jest powiedzieć, że dla 

rolnictwa małopolskiego był łaskawy. Co prawda, 
Małopolska nie doświadczyła w ubiegłym roku ma-
sowych klęsk żywiołowych, jednak były regiony gdzie 
klęski takie nie dały o sobie rolnikom zapomnieć, 
a niekorzystny – z punktu widzenia produkcji roślin-
nej – przebieg warunków agrometeorologicznych zde-
terminował niższe niż przewidywano plony. 

Brak odpowiedniej ilości wody w okresie wiosen-
nym, w połączeniu z dużą ilością opadów w okresie 
przedżniwnym spowodowały również znaczny spadek 
jakości zebranych plonów. Straty częściowo zrekom-
pensowane zostały rolnikom przez powolny lecz stały 
wzrost cen podstawowych zbóż i kukurydzy. Jak wynika 
z analizy raportów ZSRIR średnie ceny skupu podsta-
wowych zbóż w roku 2017 były od kilku do kilkunastu 
procent wyższe niż w analogicznych okresach roku po-
przedniego. Jednocześnie podwyżki cen skupu hamo-
wane były skutecznie przez zwiększanie podaży ziarna 
z rekordowych zapasów, jakie od kilku lat utrzymywa-
ne są w magazynach. Innym czynnikiem wpływającym 
na wynik ekonomiczny produkcji były, bez wątpienia, 
ciągłe podwyżki cen podstawowych środków produkcji 
czyli nawozów, środków ochrony roślin, nośników ener-
gii (w tym oleju napędowego) oraz stale zmniejszający 
się popyt na ziarno paszowe, spowodowane spadkiem 
pogłowia zwierząt hodowlanych. Suma tych czynników 
sprawiła, że się w większość rolników specjalizujących 
się w uprawie zbóż ocenia rok 2017 jako przeciętny.

Rynek pszenicy
Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w 2017 r. 

podlegały niewielkim, okresowym wahaniom. Po na-
turalnych wzrostach cen zanotowanych na początku 
roku, oraz apogeum osiągniętym w miesiącach przed-
żniwnych, sytuacja po zbiorach uległa normalizacji. 
Zgodnie z naturalnym trendem duża podaż nasion w 
sierpniu spowodowała nieco większe obniżki cen sku-
pu, które w kolejnych miesiącach systematyczne, choć 
powoli, wzrastały. Różnica cen skupu pomiędzy sierp-

niem (gdy średnia cena osiągnęła minimalny poziom) 
a majem (gdy ceny skupu były najwyższe) wynosiła ok 
73 zł/t. Należy jednak pamiętać, że w czerwcu ofero-
wane było ziarno z ubiegłorocznych zbiorów a więc to, 
które wymagało dużych nakładów poniesionych na 
jego przechowanie. Nadal jednak średnie ceny skupu 
pszenicy w roku 2017 były, w zależności od okresu roku 
od 2,5 do 13% wyższe niż w roku poprzednim. 

Z prognoz na rok 2018 wynika, że w przypadku bra-
ku wystąpienia nadzwyczajnych zjawisk pogodowych, 
które mogłyby znacząco wpłynąć na sytuację na ryn-
ku, należy się spodziewać dalszego, powolnego wzrostu 
cen skupu pszenicy w Polsce oraz dorównywania ich do 
średnich cen skupu w innych krajach UE.

Rynek żyta
Żyto, które stanowiło w przeszłości jedną z waż-

niejszych roślin uprawnych w chwili obecnej stanowi, 
w odniesieniu do innych upraw zbożowych, produkcję 
marginalną. W 2016 r., według danych GUS, na terenie 
województwa małopolskiego obsiewano tym zbożem 
ok. 3,9 tys. ha czyli o ok. 0,4 tys. ha mniej niż w roku 
ubiegłym. Również dane ZSRIR potwierdzają, że zna-
czenie żyta jako towaru na rynku eksportowym jest 
coraz mniejsze. Przykładowo w listopadzie 2017 r. wy-
eksportowano z Polski tylko 57 t. żyta, co w porówna-
niu z 256 tys. t wyeksportowanej pszenicy lub 216 tys. t 
kukurydzy jasno obrazuje spadek znaczenia uprawy tej 
rośliny zbożowej. Zauważyć należy, że większość upraw 
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żyta w Małopolsce prowadzona jest w małych, rodzin-
nych gospodarstwach, a uzyskane w ten sposób ziarno 
użytkowane jest głównie na cele paszowe i samozaopa-
trzenie rodzin rolników.

Amplituda cen skupu żyta, zaprezentowana na pod-
stawie średnich cen skupu w poszczególnych miesią-
cach, jest zbliżona do analogicznej amplitudy cen sku-
pu podstawowego zboża jakim jest pszenica. Średnie 
ceny skupu żyta w roku 2017 były od 2,5 do 5% wyższe 
niż w analogicznych miesiącach roku 2016.

Rynek jęczmienia
W strukturze upraw zbożowych uprawy jęczmienia 

niezmiennie zajmują ważne miejsce. W woj. małopol-
skim ok. 20% areału gruntów przeznaczonych pod pro-
dukcję zbóż zostaje obsiane właśnie tą rośliną. Z uwagi 
na jej stosunkowo dużą podatność na wymarzanie mało-
polscy rolnicy uprawiają głównie formę jarą tego zboża. 
Stanowi ona bowiem jeden z głównych składników pasz 
dla zwierząt gospodarskich. Jęczmień jest również towa-
rem chętnie pozyskiwanym przez firmy zajmujące się 
towarową produkcją pasz. Zaznaczyć należy, że oprócz 
swojego znaczenia paszowego jęczmień produkowany 
jest również na cele browarnicze oraz spożywcze.  
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Kukurydza 
średnie ceny skupu w 2017 r. 

Rynek kukurydzy
Kukurydza stanowi po pszenicy drugą z głównych 

roślin uprawnych na terenie województwa małopol-
skiego. Od wielu lat obserwujemy zwiększanie się are-
ału uprawy tej rośliny. Zbiory pochodzące z pól zlo-
kalizowanych na terenie naszego województwa prze-
znaczone są głównie na sprzedaż, choć nadal znacząca 
część upraw stanowi bazę paszową dla zwierząt – szcze-
gólnie utrzymywanych w dużych gospodarstwach. 

Ceny skupu kukurydzy w 2017 r. wykazywały ten-
dencję do stabilnego choć powolnego wzrostu. Chwilo-
wy spadek cen, w okresie od października do grudnia, 
spowodowany był naturalnym zjawiskiem jakim jest 
gwałtowne zwiększenie podaży ziarna w okresie po-
żniwnym. Najniższe ceny, odnotowane w październiku, 
związane były pojawieniem się w ofercie gospodarstw 
kukurydzy mokrej, odbieranej przez kupujących prak-
tycznie bezpośrednio po jej zbiorze. Sprzedaż taką pro-
wadzą przede wszystkim ci rolnicy, którzy nie posiadają 
w swoich gospodarstwach odpowiedniego zaplecza su-
szarniczo-magazynowego, lub zobligowani są do wypeł-
nienia podpisywanych wcześniej umów kontraktacyj-
nych. Analizując dane z roku poprzedniego stwierdzić 
należy, że średnie ceny kukurydzy w roku 2017 były o ok. 
5 do 15% wyższe niż rok wcześniej. Wolniej jednak niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego rosła cena 
ziarna kukurydzy w grudniu, kiedy średnia cena skupu 
była o 2,2% niższa niż rok wcześniej. Spowodowane to 
było pojawieniem się na światowych rynkach dużych 
dostaw ziarna pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych 
oraz krajów Ameryki Południowej, co w naturalny spo-
sób zahamowało możliwość eksportu naszego ziarna. 

Podobnie jak w przypadku pszenicy także ceny 
kukurydzy powinny w roku 2018 nieznacznie wzro-
snąć. Koniunktura na rynku zależeć będzie nie tylko 
od przebiegu pogody czy też wielkości plonów osią-
gniętych przez głównych światowych producentów, ale 
również od decyzji rządów odnośnie zachowania lub 
korekty utrzymywanych w spichlerzach zapasów, które 
na dzień dzisiejszy, pomimo ich zmniejszenia w roku 
2017, nadal są na rekordowo wysokim poziomie.

Rynek rzepaku i rzepiku 
Rzepak stanowi dla rolników z terenu województwa 

małopolskiego ciekawą alternatywę w stosunku do upra-
wy zbóż czy kukurydzy. Część z nich zajęła się uprawą 
rzepaku z przyczyn ekonomicznych, od kilku lat uprawa 
rzepaku oceniana jest przez rolników bowiem jako jed-
na z bardziej dochodowych gałęzi produkcji roślinnej, 
inni zaś zdecydowali się na zwiększenie areału tej upra-
wy w związku z koniecznością dywersyfikacji upraw w 
gospodarstwach o powierzchni powyżej 15 ha gruntów 
ornych. Po początkowych próbach wprowadzenia do 
płodozmianu pszenno-kukurydzianego innych roślin 
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Rzepak 
średnie ceny skupu w 2017 r. 

np. soi, i niepowodzeniach związanych z suszą jaka wy-
stąpiła na terenie Polski przed trzema laty, spore grono 
rolników gospodarujących na większych areałach po-
stanowiło spróbować swoich sił w uprawie rośliny, nieco 
lepiej przystosowanej do naszych warunków klimatycz-
nych. Innym z czynników przemawiających za dalszym 
rozwojem upraw rzepaku jest również porównanie rela-
cji cen skupu pomiędzy rzepakiem a pszenicą. Stosunek 
ten jest korzystny dla rzepaku i wynosił w roku 2017 od 
2,19 do 2,86. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ceny 
skupu rzepaku wykazują mniejsze tendencje do sezono-
wych wahań i utrzymują się na znacznie stabilniejszym 
poziomie niż ceny skupu zbóż i kukurydzy.

Według wstępnych wyników reprezentacyjnego 
badania z czerwca ub.r. GUS ocenia, że powierzchnia 
uprawy rzepaku i rzepiku ogółem w Polsce w minio-
nym roku zwiększyła się w porównaniu do roku 2016 
o ok. 11% i wyniosła ponad 0,9 mln ha. 

Rośliny okopowe
Do podstawowych roślin okopowych uprawianych 

na terenie naszego województwa należą niewątpliwie 
ziemniaki. Z danych GUS wynika, że w ostatnich latach 
zanotowaliśmy wzrost areału upraw tej rośliny na tere-
nie województwa. Przykładowo w 2016 r. areał upraw 
ziemniaków w Małopolsce osiągnął poziom 23,2 tys. ha 
(łącznie z powierzchnią w ogrodach przydomowych). 

Zbiory ziemniaków oszacowano na 555,8 tys. t przy śred-
nim plonie 240 dt/ha. W porównaniu z rokiem poprzed-
nim zbiory były większe o 17 tys. t, czyli o 3,2%, a plony 
wyższe o 30 dt/ha, czyli o 14,3%. Ziemniaki z Małopol-
ski stanowiły 6,3% zbiorów ogólnopolskich, a osiągnięte 
plony były o 45 dt/ha niższe od przeciętnych krajowych.

Uprawy buraków cukrowych na terenie wojewódz-
twa małopolskiego zajmowały w roku 2017 ok. 1 300 ha 
i był to areał porównywalny do roku 2016. Średnie plo-
ny uzyskane przez rolników – plantatorów buraka cu-
krowego osiągnęły poziom 730 dt/ha i były o ok. 6% 
wyższe niż w roku 2016.

-----
Ze względu na swoją specyfikę – duże rozdrobnienie 

gospodarstw o niewielkich powierzchniach gruntów 
ornych a więc i niewielkim potencjale produkcyjnym 
– Małopolska, pod względem skali rolniczej produk-
cji towarowej, wciąż bardzo odstaje od regionów gdzie 
koncentracja ziemi rolnej jest znacznie wyższa. Duża 
część gospodarstw małopolskich produkuje w zasadzie 
tylko na samozaopatrzenie, ewentualne nadwyżki pro-
dukcji dystrybuuje zaś w swoim najbliższym otoczeniu 
tj. wśród sąsiadów lub na lokalnych targowiskach. Po-
mimo postępującego procesu starzenia ludności wiej-
skiej i brak zainteresowania młodych ludzi wiązaniem 
swojej przyszłości zawodowej z działalnością rolniczą, 
w wielu dawnych gospodarstwach rolnych utrzymy-
wana jest tradycja chowu drobiu bądź trzody chlewnej 
przeznaczonej na własne potrzeby. W przypadku braku 
własnej produkcji gospodarstwa te stanowią natural-
nych odbiorców niewielkich partii zbóż paszowych lub 
innych roślin przeznaczonych do karmienia zwierząt.

W związku z powyższym wciąż jeszcze na targowi-
skach małopolskich kupić można m in. zboża czy ziem-
niaki. Ich ceny nie odzwierciedlają wartości towarowej 
zbóż dostępnych w obrocie hurtowym i są zazwyczaj 
ok. 10 do 20% wyższe niż ceny notowane w ZSRIR. 

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie
* * * * *

Uwarunkowania ekonomiczne w produkcji zwierzęcej

Rynek wieprzowiny

W sytuacji załamania się eksportu unijnego 
do Chin, które są głównym jego odbiorcą, 

od lipca 2017 r. średnie ceny trzo-
dy chlewnej wykazywały tendencje 
spadkowe. Podobny trend widocz-
ny był również na rynku krajowym, 
gdzie na początku 2018 r. cena skupu 
żywca wieprzowego średnio wynosi-
ła 4,26 zł/kg i była o 6,5% niższa niż 
w grudniu 2017 r. oraz o 13% niższa 
niż w styczniu 2016 r. 

Sytuacja uległa poprawie na początku lutego br. 
kiedy to odnotowano wzrost krajowych cen żyw-
ca wieprzowego – za świnie rzeźne średnio płacono 
4,47 zł/ kg, o 7% więcej niż przed miesiącem, ale o 7% 

mniej niż przed rokiem. 
Wysokie ceny wieprzowiny i po-

prawiająca się opłacalność chowu świń 
spowodowały wzrost pogłowia w Pol-
sce do 11,9 mln sztuk (stan na grudzień 
2017). Pogłowie tuczników wzrosło 
o 11,4%, warchlaków – o 10,7%, a loch – 
o 5,8%, w tym loch prośnych – o 6,2%. 
Jednocześnie pogłowie prosiąt uległo 

miejscowość cena za parę [zł]

Wadowice 420-480
Łącko 480
Nowy Targ 500-520
Proszowice 370-410
Stary Sącz 460

Ceny prosiąt na małopolskich 
targowiskach w 2017 r.
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redukcji o 3,1%. Wzrost pogłowia zapewne przełoży się 
na spadek cen żywca w bieżącym roku oraz na zwiększo-
ną produkcję krajową, osiągając poziom ok. 2,45 mln t 
czyli o ok. 2% wyższy niż w roku ubiegłym. 

W 2018 r. może nastąpić pogorszenie warunków 
handlu zagranicznego wieprzowiną. Wzrost produkcji 
u wielu liczących się unijnych producentów tego mięsa 
oraz ograniczenie popytu importowego ze strony m.in. 
Chin i Korei Południowej, może utrudniać eksport 
z Polski. Dodatkowym utrudnieniem może być cho-
roba ASF w Polsce, w wyniku której wielu partnerów 
handlowych wprowadziło zakaz importu wieprzowiny 
z Polski. Ocenia się, że w całym 2018 r. eksport żywca, 
mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych może być 
zbliżony do zrealizowanego w roku ubiegłym. Z uwa-
gi na większą podaż wieprzowiny na rynku krajowym, 
import produktów wieprzowych do Polski w roku 2018 
może być nieco mniejszy niż rok wcześniej kształtując 
się na poziomie ok. 875 tys. ton.

Biorąc pod uwagę przewidywalny wzrost krajowej 
produkcji, poziom eksportu na poziomie z roku 2017 
prognozuję się, że w pierwszej połowie 2018 r. ceny sku-
pu żywca wieprzowego będą niższe niż w roku ubie-
głym i oscylować będą w granicach 4,40-4,60 zł/kg 
w marcu i 4,80-5,10 zł/kg w czerwcu br. 

Wobec niekorzystnych trendów rynkowych, wzro-
stu konkurencji na rynku światowym powodującym 
presję spadku cen, oraz sytuacji z rozprzestrzeniającym 
się wirusem ASF, rok 2018 nie zapowiada się optymi-
stycznie dla producentów trzody chlewnej i może być 
trudniejszy od poprzedniego.

Rynek wołowiny
Od drugiej połowy 2017 r. na rynku wołowiny wy-

stępowała tendencja wzrostowa, ceny zakupu żywca 
wołowego były wyższe niż w analogicznych okresach 
w 2016 r. Początek br. przyniósł niewielki spadek 
średniej unijnej ceny skupu bydła rzeźnego do kwo-
ty 389,18 EUR/100 kg masy ubojowej schłodzonej. 
W Polsce krajowa cena skupu bydła ogółem wynosi-
ła średnio 6,58 zł/kg i była o 1,5% niższa w porówna-
niu z grudniem 2017 r., a młodego bydła – obniżyła 
się o 1%, do 6,80 zł/kg. Zarówno bydło ogółem, jak 
i młode bydło były o 4% droższe niż w styczniu 2017 r. 
Jednym z czynników wpływających na poziom cen jest 

dla mpc dla mps

bydło ogółem 6,20–6,71 12 230–13 240 12 474–13 505
bydło 8–12 m-cy 6,42–7,46 11 938–13 832 12 140–14 109
byki 12–24 m-ce 6,94–7,71 12 874–14 305 13 131–14 591
byki > 2 lat 6,71–7,55 12 539–14 120 12 790–14 402
krowy 4,90–5,41 10 546–11 641 10 757–11 874
jałówki 6,04–6,81 12 401–13 189 12 649–13 453

[zł/tonę]
 wg w.ż. [zł/kg]kategoria bydła

Ceny (min. i max.) zakupu bydła rzeźnego w Polsce w 2017 r.

krajowy stan pogłowia. W Polsce od czasu wejścia do 
UE sukcesywnie odnotowuje się wzrost pogłowia by-
dła. W grudniu 2017 r. krajowe pogłowie bydła ogółem 
liczyło 6 036 tys. szt. (o 1,1% więcej niż przed rokiem 
oraz o 16% więcej niż w roku akcesji, tj. w grudniu 
2004 r). Zauważalny wzrost pogłowia bydła młodego, 
w wieku 1-2 lat, świadczy o rozwoju mięsnego kierun-
ku chowu bydła. Biorąc pod uwagę stan pogłowia pod 
koniec 2017 r., oraz wzrost cen skupu żywca rzeźne-
go w drugim półroczu ub.r., można przypuszczać, że 
w 2018 r. nastąpi dalszy, ale mniej dynamiczny wzrost 
produkcji wołowiny. Prognozuje się, że w br. produkcja 
żywca wołowego będzie o ok. 2% większa niż w roku 
ubiegłym. Polska wołowina nadal jest konkurencyjna 
cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi jej 
eksportu. W okresie styczeń – listopad 2017 r. z kraju 
wywieziono 448 tys. ton żywca, mięsa oraz przetwo-
rów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 12% 
więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrost eks-
portu będzie jednak hamowany spodziewaną mniej-
szą dynamiką wzrostu krajowej produkcji wołowiny. 
Jednocześnie import asortymentu wołowego i cielęce-
go (głównie mięsa i żywca) do Polski w tym okresie 
zmniejszył się odpowiednio o 9% i 8% i wyniósł 46 tys. 
ton. W 2018 r., przy utrzymującym się popycie ekspor-
towym, wywóz produktów wołowych i cielęcych z Pol-
ski może być nieco większy niż w roku ubiegłym. 

Duży udział eksportu w krajowej produkcji oraz 
wahania kursu euro wpływają na ceny żywca wołowe-
go w Polsce, jako że są one silnie skorelowane z ryn-
kiem unijnym. Utrzymujący się duży popyt na woło-
winę ze strony krajów unijnych, a także Turcji i Izraela, 
oraz duża konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny, 
wskazuje na utrzymanie krajowych cen skupu bydła – 
ogółem w pierwszym półroczu 2018 r. – na poziomie 
wyższym niż w analogicznym okresie w roku 2017. 
Eksperci prognozują, że w czerwcu 2018 r. ceny sku-
pu żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie 
6,30-6,70 zł/kg dla bydła ogółem i 6,40-6,80 zł/kg dla 
młodego bydła rzeźnego.

Rynek drobiu
Decydujący wpływ na sytuację na rynku drobiu 

w roku 2017 miały przypadki wystąpienia ognisk pta-
siej grypy w Polsce. Ograniczenia wprowadzone przez 

kraje spoza UE w imporcie produktów dro-
biowych z UE, w związku ze stwierdzeniem 
ognisk grypy ptaków, oraz dużo mniejsza niż 
w poprzednich latach skala wzrostu spożycia 
wewnętrznego, miały wpływ na spowolnienie 
dynamiki rozwoju. 

Fakt nałożenia przez kraje pozaunijne 
ograniczeń w imporcie, w związku z wystąpie-
niem wirusa ptasiej grypy, miał duży wpływ 
na polski handel zagraniczny, który determi-
nuje w dużym stopniu rynek krajowy. Utrzy-
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manie konkurencyjności cenowej oraz wysokiej jako-
ści surowca na rynku UE spowodowało spadek tempa 
wzrostu eksportu polskich produktów drobiowych 
(tempo wzrostu na poziomie 8%), a w konsekwencji 
ograniczenie produkcji krajowej. Eksperci przewidują, 
że w związku z koniecznością odbudowy relacji han-
dlowych z krajami pozaunijnymi bardziej dynamiczny 
wzrost produkcji krajowej będzie można odnotować 
dopiero w drugiej połowie 2018 r. a dynamika wzro-
stu będzie oscylować na poziomie 9%. Cały eksport 
polskich produktów drobiowych może wzrosnąć o ok. 
10 – 12% do poziomu 1,5 mln ton sprzedanych tuszek. 
W porównaniu do roku 2017 tempo wzrostu sprzedaży 
zagranicznej będzie większe, ale nadal dużo niższe od 
tego zanotowanego w latach 2015 i 2016.

Wolne tempo wzrostu eksportu wprowadzi na ryn-
ku wewnętrznym nadwyżkę podaży, co przeniesie się 
na umiarkowany wzrost cen skupu kurcząt. Przewiduje 
się, że w bieżącym roku ceny mięsa drobiowego utrzy-
mają się na niskim poziomie, choć nieco większym niż 
w roku ubiegłym. Eksperci prognozują, że w czerwcu 
2018 r. za kurczęta brojlery będzie można uzyskać cenę 
3,40-3,60 zł/kg.

Rynek mleka i produktów mlecznych
W roku 2017 r na rynku światowym panowała do-

bra koniunktura co wpływało na wzrost cen produk-
tów mlecznych i jednocześnie wzrost cen skupu mle-
ka surowego. Średnio w roku 2017 za mleko płacono 
138,26 zł/hl, a na początku 2018 r. 142,12 zł/hl. 

Dynamiczny przyrost populacji, głównie w krajach 
Azji i Afryki, wzrost gospodarczy oraz poprawa sytu-
acji ekonomicznej ogółu społeczeństwa spowodowały 
wzrost popytu na produkty mleczne, co przenosi się 
na stały wzrost produkcji mleka (światowa produkcja 
w 2017 r. wyniosła 833 mln ton i wzrosła o 1,4% wo-
bec 2016 r.). Największym producentem mleka pozo-
staje Unia Europejska z produkcją rzędu 164 mln ton 
surowca. W krajowej produkcji mleka również zauwa-
żalny jest umiarkowany wzrost, do którego przyczy-
niła się poprawa opłacalności produkcji i wyższy stan 
pogłowia krów mlecznych (wzrost o 1% wobec 2016 r.). 
Przewiduje się jednak, że w roku 2018 najmniej efek-
tywne gospodarstwa będą rezygnować z chowu bydła 
mlecznego i produkcji mleka, co w konsekwencji może 
spowodować spadek pogłowia, stąd produkcja mleka 
w Polsce w br. może wzrosnąć zaledwie o ok 1%, do po-
ziomu 13,4 mln litrów. 

W roku 2017 odnotowano na rynkach światowych 
zmniejszoną podaż masła, a we wrześniu 2017 r. ceny 
masła osiągnęły rekordowe poziomy. Zaistniała sytu-
acja na rynkach światowych wpłynęła na wzrost eks-
portu tego produktu z Polski. Według danych ZSRIR 
MRiRW w lutym masło w blokach sprzedawano po ce-
nie 16,81 zł/kg (93,5% drożej niż w rok wcześniej).

Biorąc pod uwagę rosnącą krajową podaż mleka 
eksperci przewidują, że w pierwszym półroczu 2018 r. 
ceny skupu mleka będą spadały. Uwzględniając wa-
hania sezonowe prognozuje się, że w czerwcu 2018 r. 
cena mleka surowego będzie wynosić 132-141 zł/hl, na-
tomiast cena masła w blokach osiągnie w tym okresie 
poziom 18,40–19,80 zł/kg. 

Rynek baraniny
W związku z niekorzystnym ułożeniem kalenda-

rza w roku 2017 (Święta Wielkanocne wypadały póź-
no w stosunku do wykotów) hodowcy owiec z Podhala 
mieli trudności ze sprzedażą jagniąt. Do Włoch, gdzie 
danie z jagnięciny to obowiązkowa potrawa wielkanoc-
na, udało się sprzedać tylko 7 tys. sztuk z zadeklaro-
wanych 15 tys. Włoscy kontrahenci nie chcieli skupo-
wać podhalańskiej jagnięciny ze względu na przerost 
jagniąt, bowiem najbardziej cenią młodą jagnięcinę 
do 14 kg, a tej – ze względu na okres wykotów – było 
najmniej. Dodatkowo, w stosunku do roku 2016, ofero-
wana cena była o złotówkę niższa – za jagnięta pierw-
szej klasy (o wadze 10–14kg) Włosi płacili 9,06 zł, za 
drugą klasę (waga zwierząt 15–18 kg) – 8,05 zł, a za 
trzecią (waga 19–25 kg) – 7,05 zł. Główną konkuren-
cją dla podhalańskich hodowców owiec byli Rumunii 
(hodowla 13 mln owiec), u których w ub.r. Włosi kupili 
najwięcej jagniąt. Dane MRiRW wskazują, że handel 
zagraniczny jagniętami żywymi, do 1 roku życia, wy-
niósł w 2017 r. 1 244,6 ton o wartości 2 760,1 tys. euro, 
wobec 3 178,1 tys. euro i 1 398,2 ton zanotowanych 
w roku poprzednim. Pomimo problemów ze zbytem 
i wkraczającą konkurencją, głównymi odbiorcami 
polskiej jagnięciny nadal byli Włosi (54%), następnie 
Holendrzy (41%) i Rumunii (5%). W związku z załama-
niem się eksportu do Włoch hodowcy owiec domagali 
się interwencyjnego skupu jagniąt. W odpowiedzi re-
sort rolnictwa przygotował nowelizację rozporządzenia 
w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych 
z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowaw-

Źródło: KOWR
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czej dla producentów mleka i rolników w innych sek-
torach hodowlanych. Na mocy tego dokumentu prze-
widziano uzyskanie dopłaty w formie refundacji części 
kosztów zakupu jagniąt oraz owiec.

W prognozie Komisji Europejskiej przewiduje się, 
że w roku 2018 produkcja mięsa w UE będzie wynosiła 
ok. 917 tys. ton tj. o 1,6% więcej niż w 2017 r. 

Wpływ programów ochrony 
zasobów genetycznych

Od 2004 r. hodowcy utrzymujący konie, bydło, owce, 
świnie, a od niedawna także kozy, objęte programami 
ochrony, korzystają ze środków unijnych (PROW 2004-
2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 – programy rolnośro-
dowiskowe). Największym zainteresowaniem cieszyły 
się dopłaty do owiec rodzimych ras, w wyniku czego 
w ostatnich latach ich pogłowie wzrastało znacznie 
szybciej niż pozostałych gatunków zwierząt. Dopływ 
unijnych środków finansowych jak też zwiększanie sta-
wek płatności w kolejnych edycjach PROW, stanowiły 
zachętę do chowu zagrożonych wyginięciem populacji. 
W latach 2005-2015 obserwowano wyraźną dynamikę 
wzrostu liczby samic wszystkich ww. gatunków zwie-
rząt, z wyjątkiem świń. Liczba rodzimych ras owiec 
wzrastała najbardziej – w 2011 r. 65,2% aktywnej po-
pulacji owiec stanowiły matki i maciorki pochodzące 
od ras objętych programem ochrony. Wynika to także 
ze stosunkowo wysokiej stawki dopłaty do tych zwie-
rząt. Tymczasem stawka płatności do świń była niska, 
a w okresie 2007-2013 r. uległa wzrostowi tylko o 13%. 

W tym okresie zanotowano perturbacje na rynku wie-
przowiny (choroby zakaźne świń i blokady ekspor-
tu) prowadzące do spadku opłacalności produkcji, co 
wpłynęło też na straty w hodowli zachowawczej i likwi-
dowanie stad. W PROW 2014-2020 uwzględniono po-
garszającą się sytuację na rynku wieprzowiny i stawka 
dopłaty do świń ras chronionych wzrosła o 200%, co 
powinno skutkować wzrostem pogłowia tych zwierząt. 
Analizując poziom wzrostu stawek płatności w aktu-
alnym PROW dla bydła, owiec i świń szacuje się, że 
dla tych gatunków wystąpi wzrostowy trend liczebno-
ści stad do 2020 r. W roku 2017 zarejestrowanych było 
63 722 sztuk samic z 15 ras owiec, 8 105 sztuk samic 
4 ras bydła, oraz 2 943 loch 3 rodzimych ras świń. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

Informacja biura MIR - analizy miesięczne z 2017 r. 
www.kowr.pl, www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl, 
www.minrol.gov.pl, 

* * * * *

Rok 2017 na rynku owoców i warzyw

Rynek owoców

Wg danych GUS zbiory owoców z drzew w 2017 r. 
ocenione zostały na niespełna 2,7 mln t, tj. na 

poziomie o ponad jedną trzecią niższym niż w 2016 r. 
Wiosenne przymrozki spowodowały znaczne 

uszkodzenia w kwitnących sadach. Największe straty 
przymrozkowe odnotowano w sadach czereśniowych, 
wiśniowych, morelowych i brzoskwiniowych. Na plan-
tacjach śliw, jabłoni i grusz uszkodzenia też były duże. 
Skala strat była zróżnicowana w zależności od odmiany 
oraz wieku i położenia plantacji. W przypadku jabłoni 
największe zniszczenia odnotowano dla odmiany Ida-
red oraz Jonagold. Mniejsze szkody powstały w odmia-
nach tj. Champion, Gala i Gloster. 

Uszkodzenia przymrozkowe, w połączeniu z trudny-
mi warunkami podczas końcowej fazy zbiorów, spowo-
dowały znaczne ograniczenie ubiegłorocznej produkcji 
jabłek. W porównaniu do rekordowej produkcji w roku 
2016, zbiory jabłek w 2017 r. szacuje się na ok. 2,5 mln t, 
tj. średnio o ponad 30% mniej niż w roku ubiegłym. 

W minionym roku oprócz niższego plonowania proble-
mem była również gorsza jakość owoców. Na niektórych 
plantacjach owoce były zniekształcone, a w wielu rejo-
nach sadowniczych również uszkodzone przez lokalne 
gradobicia. Odnotowano też nasilenie występowania 
chorób � zjologicznych, Dodatkowo, warunki agrome-
teorologiczne sprzyjały występowaniu chorób i szkod-
ników utrudniając jednocześnie prawidłową ochronę. 
Niektórzy sadownicy, również z przyczyn ekonomicz-
nych, w ogóle zaniechali oprysków.

Spadek produkcji gruszek był na podobnym pozio-
mie, a ich zbiory oszacowano na ok. 60 tys. t. Zbiory 
śliwek oceniono na blisko 60 tys. t, przy czym spadek 
produkcji tych owoców – w porównaniu do poprzed-
niego sezonu – wyniósł aż 45%.

Największy spadek produkcji (o ponad 60% mniej 
niż w roku 2016) odnotowano jednak dla wiśni i czere-
śni. Jednocześnie, na wielu plantacjach, deszczowa po-
goda przyczyniła się do pękania owoców tych gatunków. 
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Małopolska Polska Małopolska Polska Małopolska Polska Małopolska Polska

cebula 0,40-0,76 0,44-0,55 0,55-0,70 0,52-0,70 0,40-1,4 0,25-1,25 0,40-0,76 0,59-0,88
kapusta biała 0,23-0,53 0,29-0,44 0,20-2,34 0,66-2,50 1,00-2,30 1,28-2,10 0,15-0,65 0,31-0,44
marchew 0,45-0,75 0,51-0,66 0,55-0,82 0,62-0,76 0,56-1,3 0,63-1,18 0,60-0,72 0,60-0,66
pietruszka 1,00-1,50 1,16-1,62 1,60-5,50 1,75-3,05 1,80-4,00 2,33-3,66 1,80-2,10 1,93-2,18
seler 1,00-1,45 1,14-1,39 1,45-3,15 1,46-2,86 2,00-4,50 1,98-3,39 1,00-1,60 1,19-1,65
ziemniaki 0,30-0,67 0,36-0,49 0,40-1,24 0,44-1,04 0,33-0,55 0,37-0,51 0,20-0,40 0,38-0,44
jabłka 0,75-1,20 0,91-1,08 1,00-2,20 1,13-1,88 1,70-2,25 1,73-1,82 1,65-2,00 1,69-1,74
gruszki 2,10-3,20 2,63-3,15 2,50-3,20 2,72-2,94
truskawki 4,5-7,00 5,00-6,88
Źródło: ZSRIR, MRiRW.

Średnie ceny targowiskowe niektórych warzyw i owoców świeżych w 2017 r. w kraju i w Małopolsce

I kwartał 2017 r. II kwartał 2017 r. III kwartał  2017 r. IV kwartał 2017 r.

W 2017 r. zbiory z sadów wiśniowych oszacowano na 
ponad 70 tys. t, natomiast z sadów czereśniowych na ok. 
20 tys. t. Łączną produkcję pozostałych gatunków owo-
ców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) 
oceniono na ok. 10 tys. t, tj. o ponad 50% mniej niż 
w roku 2016. Tak znaczne obniżenie produkcji owoców 
z tej grupy było przede wszystkim wynikiem dużych 
uszkodzeń przymrozkowych, jakie wystąpiły w sadach 
brzoskwiniowych i morelowych.

Zbiory owoców jagodowych oceniono na 0,5 mln t, tj. 
o ok. 15%, mniej niż rok wcześniej. Szkody na plantacjach 
jagodowych, spowodowane przez wiosenne przymroz-
ki, były mniejsze niż w przypadku drzew owocowych. 
Przymrozki przyczyniły się do znacznego obniżenia 
plonowania malin. Ze względu na przemarznięcia od-
mian jesiennych ich zbiory były opóźnione o kilka tygo-
dni, a deszczowy i chłodny wrzesień wpłynął na dalsze 
opóźnienie. Jakość malin jesiennych odmian była słaba, 
owoce małe, a duża wilgotność powodowała ich rozpa-
danie się. Produkcja malin w 2017 r. została oszacowana 
na ponad 100 tys. t, tj. na poziomie ok. 20% niższym niż 
w 2016 r. Skutkiem przymrozków był także zmniejszony 
zbiór wczesnych truskawek. Łączną produkcję owoców 
tego gatunku (z uwzględnieniem zbioru truskawek je-
siennych) oszacowano na blisko 178 tys. t tj. o ok. 10% 
mniej niż w poprzednim sezonie. Zbiory porzeczek ogó-
łem (czarnych i kolorowych) oceniono na poziomie po-
nad 20% niższym niż w roku ubiegłym, tj. na niespełna 
130 tys. t. Przyczyną uzyskania niższych zbiorów były 
straty spowodowane wiosennymi przymrozkami oraz 
słabsza kondycja krzewów na niektórych plantacjach.

Zbiory agrestu oszacowane zostały także na pozio-
mie o ponad 20% niższym od zbiorów w 2016 r. tj. na 
niespełna 10 tys. t. Na obniżenie zbiorów tego gatun-
ku wpłynęły: słabsze plonowanie spowodowane przy-
mrozkami, oraz ograniczenie areału uprawy.

Chociaż ubiegłoroczne warunki meteorologiczne były 
na ogół trudnie, łączne zbiory dla większości gatunków 
pozostałych owoców – z krzewów owocowych w sadach 
oraz z plantacji jagodowych – zostały ocenione na po-
ziomie zbliżonym do zbiorów z 2016 r., tj. na ok. 75 tys. t.

Dla niektórych gatunków odnotowano nawet wzrost 
produkcji w porównaniu z rokiem 2016, np. produkcja 
borówki, pomimo skrócenia okresu zbiorów na niektó-
rych plantacjach, oszacowana została wyżej niż w po-
przednim sezonie, (powierzchnia uprawy borówki sys-
tematycznie wzrasta z roku na rok). W ostatnich latach 
odnotowuje się także nasadzenia nowych gatunków 
krzewów owocowych, miedzy innymi jagody kamczac-
kiej. Podejmuje się także próby uprawy na szerszą skalę 
aktinidii (mini kiwi).

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Rynek warzyw

W sezonie 2017 łączną produkcję warzyw gruntowych 
(wczesnych i późnych) oszacowano na blisko 4,6 mln t, 
tj. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. 

Zbiory kapusty oceniono na ponad 1 mln t, a kala-
� orów na 238 tys. t. Produkcja cebuli osiągnęła poziom 
667 tys. ton, przy czym jej jakość przechowalnicza mogła 
być słaba podobnie jak i innych gatunków, w tym kapusty 
i warzyw korzeniowych. Produkcja warzyw korzenio-
wych była zbliżona do 2016 r. lecz jakość była zdecydo-
wanie niższa. Zbiory marchwi wyniosły około 827 tys. t, 
natomiast buraków ćwikłowych ok. 336 tys. ton.

Ubiegłoroczna produkcja ogórków została ocenio-
na na 249 tys. t, a pomidorów na blisko 255 tys. t. Zbio-
ry pozostałych gatunków warzyw szacuje się łącznie 
na poziomie nieco wyższym niż w 2016 r. tj. na około 
1 mln t, przy czym z roku na rok systematycznie zwięk-
sza się powierzchnia upraw warzyw z grupy pozostałe, 
a produkcja niektórych gatunków z tej grupy nabiera 
istotnego znaczenia.
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Hodowla i użytkowanie koni w Małopolsce

* * * * *

W 2017 r. zebrano około 9,5 mln t ziemniaków. 
Wysokie zbiory oraz ograniczony eksport były jedną 
z głównych przyczyn dramatycznie niskich cen ziem-
niaków w sezonie.

2017 rok dla producentów warzyw nie był zbyt ła-
skawy. Zależnie od popytu i podaży w danej chwili było 
raz lepiej, raz gorzej. Jednak ceny warzyw były dalekie 
od zadowalających. Dopiero pod koniec roku nieco 
wzrosły ceny warzyw korzeniowych. Wpływ na to miała 
deszczowa pogoda, trudności z właściwym zastosowa-
niem zabiegów ochronnych, problemy ze zbiorem oraz 
przechowywaniem warzyw.

Na małopolskich targowiskach w ilościach hurto-
wych cebula sprzedawana był w cenie 0,40 – 0,60 zł/
kg, marchew – 0,40 – 1,4 zł/kg, pietruszka kosztowała 

0,8 – 4,0 zł/kg. Bardzo tanie były ziemniaki – w ofercie 
hurtowej (worki po 15 kg) – 0,20 zł/kg.

Według prognoz Banku BGŻ BNP Paribas w 2018 r. 
ceny detaliczne żywności w Polsce będą przeciętnie 
o 1,5-2,5% wyższe niż rok wcześniej. W br. największy 
wzrost cen spodziewany jest w odniesieniu do owoców 
i warzyw. W pierwszej połowie roku będą one sezonowo 
rosły, przy czym prawdopodobnie silniej niż zazwyczaj 
o tej porze ze względu m.in. na znaczny spadek krajo-
wych zbiorów jabłek oraz spadek ich produkcji w UE. 
Wzrosty cen mogą być potęgowane utrudnieniami 
związanymi z przechowywaniem owoców i warzyw.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie

Materiały źródłowe:
www.sadyogrody.pl, ZSRIR MRiRW, GUS.

Po wejściu w życie dopłat do hodowli zacho-
wawczej nastrój wokół koni małopolskich 

również zrobił się zachowawczy, a nawet ponury. 
Z wielkim szacunkiem podchodzę do tych, którzy 

bez względu na dopłaty, tymi końmi się jednak zajmu-
ją. Niestety, zaszłości historyczne, brak określonych 
działań edukacyjnych, zastąpienie elitarności izola-
cyjnością, czy wszechobecne ubezpieczenia i zabez-
pieczenia zastępujące etykę i honor, doprowadziły do 
specyficznego postrzegania jeździectwa w naszym spo-
łeczeństwie. Nadal odwołujemy się do wielkich trady-
cji husarsko-ułańskich, dalej twierdzimy, że Polak się 
w siodle urodził, ale konie najczęściej widzimy jedynie 
podczas transmisji aukcji w Janowie Podlaskim, co do-
datkowo sprawia, że słowo „arab” dla ogromnej części 
społeczeństwa oznacza bogactwo.

Jako urodzony na wsi (rocznik 1970) byłem świad-
kiem przemiany koni – z drobnych małopolskich, po-
przez tzw. pogrubiane kieleckie przywożone z Bodzen-
tyna, do zimnokrwistych, nawet w typie ardenów. Wraz 

z rosnącą masywnością spadała ich liczebność i wy-
korzystanie do pracy. W tym samym czasie zmieniali 
się też ludzie, jednak jako istoty „wyższe” nie doszli do 
stadium zimnokrwistego. Wytworzyli swój nowy wi-
zerunek na siłowniach zewnętrznych (wybudowanych 
za unijne pieniądze), stosując różne diety cud oraz, tak 
jak to się stało w przypadku koni – koni unikając pracy 
w rolnictwie. Tak dziś pojmowany jest awans społeczny 
na wsi – wszystko co wytwarza odchody, może oprócz 
yorka, jest „be” – tak to żeśmy zeszlachetnieli. Pan ze 
dwora to jednak konno jeździł, ale jego obraz zdołała 
ludowi obrzydzić peerelowska, wroga ziemiaństwu pro-
paganda. Z kolei propaganda medialna naszych czasów 
wylansowała nieustająco pięknego celebrytę, lalusia 
(obu płci), i – o zgrozo – prym wiedzie tu płeć męska.

Moja przygoda z końmi zaczęła się stosunkowo póź-
no, ale za to od razu trafiłem na głęboką wodę. Najpierw 
był to Powroźnik i „małpolaki” starego typu (niestety 
bez zachowanych rodowodów) u Pana Krówczyńskiego 
z Muszyny. Potem AKJ w Swoszowicach i objeżdża-
nie achałtekińców u Państwa Zielińskich w Prądniku 
Korzkiewskim, następnie zachwyt nad „małopolaka-
mi” pasącymi się na opatowieckich błoniach. Od po-
czątku też znana mi była ułańska maksyma: „Komu 
końskie gówno śmierdzi lepiej niech nie oddycha”. Ko-
nie pasjonowały mnie coraz bardziej, zakupiłem więc 
upadające gospodarstwo i pierwsze trzy klacze – wtedy 
bardzo drogie, bo zbiegło się to z zapowiedzią dopłat 
z programu ochrony zasobów genetycznych. Przysłu-
chiwałem się dyskusjom, czytałem różne artykuły, ale 
wydawało mi się, że na przestrzeni kilkunastu lat sytu-
acja się ustabilizuje. W tym czasie upadło PSO Klikowa, 
założenia programu prawie pogrzebały Furioso-Przed-
świty, utarło się powiedzenie, że „dopłatowy małopolak 
to koń do wszystkiego, a przede wszystkim do niczego”. 

Klikowska Parada Konna, 11 września 2016 r.
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Hodowcy tych koni nazwani zostali nieelegancko „trzy-
maczami koni”, ale nikt mi nie odpowiedział dlaczego 
nie ma innych chętnych do tego zajęcia. 

W środowisku leśników, do którego należę, mówi się 
„Jak sosna szybko rośnie to i gówno worto”! Tymczasem 
trwają usilne starania aby wyhodować wielkiego spor-
towego konia małopolskiego, choć nie taki jest główny 
cel hodowli zachowawczej. Wyselekcjonowanie konia 
sportowego powinno odbywać się poza hodowlą zacho-
wawczą. Co pewien czas może i pojawi się jakiś wybitny 
osobnik, ale przy ogólnym braku monitorowania ho-
dowli, jego gwiazda może nawet nie zaświecić. W toku 
szybkich przemian koniarstwo i jeździectwo – w prze-
ciwieństwie do innych sportów, gdzie za społeczne pie-
niądze powstają stadiony, hale, lodowiska, czy chociaż-
by organizuje się kluby sportowe i lokalne rozgrywki 
pod egidą wójtów, dyrektorów i innych rozdzielaczy nie 
swoich pieniędzy – zostało rzucone na barki ludzi pry-
watnych, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony pań-
stwa. Takie podejście bardzo ograniczyło rozwój ho-
dowli i jeździectwa w Polsce. W rzeczywistości dopłaty 
pozwalają jedynie na podtrzymanie hodowli, a gdzie tu 
mówić o jej rozwoju, budowie obiektów, odmłodzeniu 
pogłowia ogierów czy organizacji wyjazdów na zawo-
dy. Jeździectwo nie przebija się przez media, nikt nie 
próbuje zdjąć z niego nieszczęsnego odium pańskiej 
elitarności, pokutującego szczególnie na wsiach. Konie 
te, będące niegdyś dumą polskiej hodowli, powinny być 
częściej pokazywane, przez co wzrośnie popularność 
jeździectwa, a wówczas więcej będzie możliwości wyła-
niania czempionów. Przeciętnego właściciela stajni nie 
stać na zawody PZJ najniższej rangi, wyjazd raz w roku 
na wystawę hodowlaną to już duży wysiłek. 

Nikogo tu nie oskarżam, raczej przedstawiam realia 
widziane z samego dołu. W prasie branżowej mamy in-
formacje o mistrzostwach, sukcesach, pokazach, a po-
mijamy część mniej przyjemną, ukazującą prawdziwe 
problemy hodowców koni. 

Przygotowanie do TREC PTTK w Paryji, sierpień 2016 r.

Pośrednim ogniwem w istniejącym systemie mo-
głyby być zawody TREC PTTK. To oferta dla jeźdźców 
rekreacyjnych zajmujących się turystyką konną, do-
skonale wypełniająca przestrzeń pomiędzy rekreacją 
a sportem. Konie rasy małopolskiej hodowane w ra-
mach Programu Ochrony Zasobów Genetycznych są 
wprost idealne do tej konkurencji. Wielu spośród ho-
dowców mogłoby je organizować na terenie własnych 
gospodarstw, co mogłoby przyczynić się do wzrostu 
zainteresowania hodowlą koni oraz popularyzacją jeź-
dziectwa rekreacyjnym – przynajmniej na poziomie 
lokalnym. Nie możemy przebić się z naszą hodowlą na 
wielkie parkury to dopasujmy zwody do możliwości 
sprawdzając i trenując w ten sposób nasze konie. 

Osobiście organizuję takie zawody już od 5 lat, 
przeważnie pod koniec wakacji. Dla koni przyjezdnych 
zapewniam miejsca na wybiegach bo boksów mam za 
mało. Nie mam też profesjonalnej ujeżdżalni, jest na-
tomiast rozległy i zróżnicowany teren, który pozwala 
na uzyskanie wielu naturalnych przeszkód, które do 
tego typu zawodów zupełnie wystarczają. W 2011 r. 
startowałem w pierwszych zawodach organizowanych 
w WRTC FURIOSO w Starych Żukowicach. W swo-
jej stajni prowadzę niewiele jazd (głównie terenowe), 
w zimie próbuje kuligów, jednak dzięki wychowie koni 
na pastwiskach i jazdach w dość trudnym terenie nie 
mam kompleksów wobec wielu jeźdźców i koni ujeż-
dżeniowych, z którymi parokrotnie miałem do czy-
nienia. Co z tego mam – satysfakcję podejmowania 
wyzwania i sporo roboty przed i po zawodach, których 
kosztów niewielkie wpisowe na pewno nie zrównowa-
ży. Inne wyjście to nie robić nic i szukać winnych wo-
koło. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy po-
święcili swój czas i pieniądze na mozolne tłumaczenia, 
szkolenia, organizację i propagowanie tej konkurencji – 
wykonali naprawdę lwią część pracy nie oczekując wy-
nagrodzenia. W 2018 r. planuję zawody TREC PTTK 
(dwugwiazdkowe) w terminie 15-16 września. Już dziś 
serdecznie Zapraszam!

Mieczysław Solarz
Gospodarstwo Agroturystyczne i Stajnia Koni „Paryja” w Ołpinach
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Hodowla i chów koni w Polsce ma bogatą tra-
dycję i długą historię. W rolnictwie wzrost 

zainteresowania końmi, jako siłą pociągową i trans-
portową, nastąpił dopiero w XIX w. Jeszcze w latach 
70. XX w. w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
koń stanowił główną siłę pociągową. Jednak wraz z 
rozwojem przemysłu i techniki żywa siła pociągowa 
była stopniowo zastępowana siłą mechaniczną. 

W 1946 r. pogłowie koni w Polsce wynosiło zale-
dwie 0,9 mln sztuk, co stanowiło mniej niż ¼ stanu 
z 1938 r. (3,9 mln szt.). Po szybkim wzroście krajowego 
stada tych zwierząt, w pierwszych latach po II wojnie 
światowej, największą ich liczbę odnotowano w 1951 r. 
(2,9 mln szt.) po czym nastąpiła stagnacja, a nawet 
pewien spadek liczby koni, choć ich pogłowie aż do 
1971 r. utrzymywało się na wysokim poziomie 2,5-
2,8 mln sztuk. W kolejnych latach, wraz ze stopniowo 
wprowadzaną mechanizacją w rolnictwie liczba koni 
w Polsce systematycznie malała. W 2005 r. populacja 
koni w Polsce wynosiła nieco ponad 312 tys. szt. i z roku 
na rok zmniejszała się osiągając 303 372 w 2017 r.

Podstawowe przyczyny spadku pogłowia 
koni to mechanizacja rolnictwa i wzrost 

kosztów utrzymania zwierząt.
Obecnie w Polsce wyróżnia się cztery zasadnicze 

formy użytkowania koni: 1) użytkowanie hodowlane 
klaczy i ogierów różnych ras o określonych wartościach 

genetycznych zarówno w hodowli państwowej jak też 
terenowej; 2) hodowlę zachowawczą koni ras rodzi-
mych; 3) hodowlę koni różnych ras, które są wykorzy-
stywane również w rekreacji i turystyce; oraz 4) chów 
koni, które stanowią najliczniejszą grupę.

Wyróżniamy trzy główne typy rasowe koni:
Konie gorącokrwiste (szlachetne)• 
Konie zimnokrwiste (stępaki)• 
Małe konie i kuce• 

Państwowa hodowla koni różnych ras prowadzona 
jest przez państwowe stadniny koni oraz państwowe 
stada ogierów, które włączone są w strukturę spółek 
strategicznych Skarbu Państwa. Terenowa hodowla koni 
w Polsce nadzorowana jest przez Polski Związek Ho-
dowców Koni, który jako instytucja zdecentralizowa-
na działa za pośrednictwem piętnastu OZHK/WZHK 
(okręgowe/wojewódzkie związki hodowców koni).

Produkcja mięsa końskiego w Polsce ma niewielkie 
znaczenie. Brak tradycji spożycia koniny powoduje, że 
jej produkcja nie wykazuje większego powiązania z po-
głowiem koni. Konie rzeźne przeznaczone są głównie 
na eksport, przede wszystkim do Włoch, Francji i Nie-
miec. Produkcja koniny stanowi 0,6% ogólnej ilości 
mięsa produkowanego w Polsce.

Jak wynika z danych statystycznych, w 2017 r. w wo-
jewództwie małopolskim było 19 899 koni co stanowiło 

Hodowla i chów koni w Małopolsce

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zimnokrwiste 202 459 177 240 165 150 154 671 151 885 144 786 137 003
Szlachetne 105 156 99 946 98 025 95 778 95 046 94 261 93 769
Kuce 36 573 37 127 38 832 39 821 40 808 42 157 42 711

Ogółem 344 188 314 313 302 007 290 270 287 739 181 204 273 483
Źródło: PZHK (www.pzhk.pl)

Pogłowie koni w Polsce wg typu rasowego

powiaty 2013 2014 2015 2016 2017

bocheński 810 787 822 790 796
brzeski 855 810 783 776 754
chrzanowski 223 228 228 240 252
dąbrowski 1 200 1 212 1 307 1 566 1 298
gorlicki 1 146 1 065 1 318 1 272 1 238
krakowski 1 875 1 949 1 983 2 024 2 042
m. Kraków 1 648 1 778 1 867 1 894 1 994
limanowski 1 371 1 281 1 192 1 083 1 045
miechowski 534 518 555 527 506
myślenicki 560 558 546 533 523
nowosądecki 2 358 2 269 2 159 2 005 1 906
m. Nowy Sącz 90 97 96 102 99
nowotarski 1 249 1 180 1 151 1 088 1 078
olkuski 429 441 448 541 565
oświęcimski 243 248 271 247 265
proszowicki 531 507 528 566 564
suski 453 435 422 404 353
tarnowski 2 506 2 394 2 359 2 222 2 208
m. Tarnów 239 277 292 236 224
tatrzański 976 964 1 034 1 029 1 060
wadowicki 537 542 556 529 534
wielicki 590 568 591 578 595

Małopolska 20 423 20 108 20 508 20 252 19 899
Polska 303 963 303 359 308 854 302 056 303 372

Pogłowie koni w Małopolsce i w Polsce w latach 2013-2017

Źródło: Centralna Baza Danych Koniowatych (www.cbdk.pl)



29Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

6,6% populacji tych zwierząt w Polsce. Wraz ze spadkiem 
liczebności koni zmienia się sposób ich użytkowania 
– coraz częściej zwierzęta te wykorzystywane są w ce-
lach sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Według danych udostępnionych przez Centralną 
Bazę Danych Koniowatych (dane za rok 2012), w woj. 
małopolskim najpopularniejszym typem rasowym są 
konie zimnokrwiste. Konie ras zimnokrwistych wy-
korzystane są do różnych prac leśnych (zrywkę konną 
nadal stosuje się w trudnych terenach górskich), spoty-
kamy je również w zaprzęgach, rekreacji, agroturystyce, 
gdzie prowadzi się ich aktywną promocję. Konie tych ras 
wykorzystywane są również jako materiał do produk-
cji żywca końskiego. W Małopolsce zainteresowaniem 

6,6% populacji tych zwierząt w Polsce. Wraz ze spadkiem 

cieszą się również konie ras zachowawczych zwłaszcza 
konie małopolskie i huculskie, których liczebność wzro-
sła dzięki programom ochrony zasobów genetycznych.

W strukturze pogłowia koni dominuje w Polsce 
rasa zimnokrwista (ok. 80%). Na dalszych miejscach 
plasują się: rasa śląska (ok. 6%), polski koń szlachetny 
półkrwi (ok. 4%), konik polski (ok. 3%), rasa małopol-
ska (ok. 2,5%), rasa huculska (ok. 3%) oraz rasa wielko-
polska (ok. 2%). W 2009 roku liczba koni wpisanych do 
ksiąg rasowych wyniosła 24,3 tys. i w ciągu kolejnych lat 
systematycznie spadała, by w 2013 r. osiągnąć poziom 
20,2 tys. (źródło: PZHK, 2016. Struktura rasowa klaczy 
wpisanych do ksiąg głównych w 2015 r.).

W 2015 r. prawie połowę pogłowia klaczy wpisanych 
do ksiąg głównych stanowiły polskie konie zimnokrwi-
ste. Do pozostałej części populacji należały głównie 
konie objęte ochroną zasobów genetycznych, tj. koniki 
polskie, konie rasy huculskiej, małopolskiej, wielkopol-
skiej oraz śląskiej, a także polskie konie szlachetne pół-
krwi. Niewielki odsetek klaczy (0,6%) stanowiły kuce 
i konie małe (dane PZHK, 2016).

Joanna Kołodziej, biuro MIR w Wadowicach
Materiały źródłowe:

M. Pasternak. 2016. Liczebność pogłowia klaczy wybranych 
rodzimych ras koni objętych programem ochrony zasobów 
genetycznych w latach 2005–2015. Wiadomości Zootech-
niczne R. LIV(2016), 3: 58-71.

R. Kulikowski. 2013. Produkcja i towarowość rolnictwa w Pol-
sce, przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie 
światowej”, IGiPZ PAN, Warszawa 2013, s. 95-97. 

Centralna Baza Danych Koniowatych (www.cbdk.pl).
www.pzhk.pl, www.pl.wikipedia.org

Warto kupować u Gorczowskich
* * * * *

Paweł Gorczowski wraz z żoną Cecylią prowa-
dzi gospodarstwo rodzinne o powierzchni 

ok. 3,5 ha, które jest położone w Barcicach Dolnych 
w Gminie Stary Sącz w powiecie nowosądeckim. 

Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy – 
właściciele utrzymują zwierzęta i prowadzą produkcję 
roślinną metodami ekologicznymi. W roku 2006, po 
okresie konwersji, gospodarstwo otrzymało pierwszy 
certyfikat AGRO BIO TEST i od tamtej pory produku-
je ekologiczne ziemniaki oraz warzywa takie jak: ka-
pusta biała, jarmuż, czosnek, dynie, ogórki, marchew, 
rzodkiewka, buraki ćwikłowe, cebula, cukinia, fasola 
(czerwona i szparagowa), bób, topinambur. Część pól 
obsiewana jest zbożami: orkiszem, żytem, pszenicą. 
Państwo Gorczowscy podkreślają, że produkty z ich 
gospodarstwa są zdrowe dzięki tradycyjnym metodom 
uprawy, bez stosowania środków ochrony roślin. 

Pani Cecylia od wielu lat zajmuje się przetwarzaniem 
warzyw pochodzących z własnych upraw. Jej przetwory 
są znane i rozpoznawalne ponieważ powstają według jej 

własnych, sprawdzonych receptur. W 2017 r. – po wpro-
wadzeniu nowych przepisów, uproszczających wymogi 
dla rolników chcących sprzedawać nie tylko surowce, ale 
również produkty przetworzone – państwo Gorczow-
scy zarejestrowali swoją działalność w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego w powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej i prowadzą sprzedaż płodów rolnych 

G����������� E���������� G����������� E���������� 

UE(834/2007) nr certyfikatu 05885-AUE(834/2007) nr certyfikatu 05885-A

e-mail: pawel.g.barcice@wp.ple-mail: pawel.g.barcice@wp.pl
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Szkockie bydło górskie na Pogórzu Jasielskim 

i wytworzonych z nich przetworów, w tym głównie: sa-
łatki warzywne, ogórki kiszone i ogórki marynowane, 
czosnek kiszony i czosnek marynowany z ziołami, mąka 
razowa, orkiszowa i pszenna.

Odbiorcami produktów oferowanych przez państwa 
Gorczowskich są głównie mieszkańcy pobliskich miast – 
Starego i Nowego Sącza, a także z dalszych okolic. Kupu-
jących stale przybywa, ponieważ zadowoleni klienci po-
lecają wypróbowane produkty kolejnym osobom. Pań-
stwo Gorczowscy ogłaszają ofertę sprzedaży na stronach 
internetowych (OLX) i prowadzą sprzedaż wysyłkową. 

W 2017 r. państwo Gorczowscy prezentowali swoje 
produkty m.in. na stoisku MIR podczas Agroromocji 
w Nawojowej, oraz podczas Targów Zasmakuj z UR 
w Krakowie, gdzie cieszyły się uznaniem kupujących. 

Na pytanie czy warto zarejestrować działalność 
w ramach RHD odpowiadają twierdząco. Państwo Gor-
czowscy podkreślają, że obecnie przepisy są przyjazne 
rolnikom, ponieważ nie trzeba dodatkowo inwestować 
w modernizację pomieszczeń kuchennych. Przetwa-
rzanie produktów może odbywać w kuchni domowej, 
a sprzedaż jest legalna. 

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym SączuPani Cecylia Gorczowska na Targach Zasmakuj z UR.

* * * * *

Highlandy (HI), czyli szkockie bydło górskie, 
cieszy się w naszym kraju coraz większą po-

pularnością. W powiecie gorlickim w miejscowości 
Pagorzyna (gmina Lipinki) państwo Alicja i Krzysz-
tof Bochenkowie już od pięciu lat (od stycznia 2013 r.) 
zajmują się ekologicznym chowem bydła tej rasy. 
Pierwsze stado (12 sztuk) zakupili w gospodarstwie 
ekologicznym koło Olsztyna. 

Współczesna rasa highland to długowłose, krótko-
nogie bydło mięsne małego kalibru (krowy mają 105 cm 
w kłębie i ważą 400-450 kg, buhaje 120-130 cm i osią-
gają masę ciała 625 kg). Posiada umaszczenie bardzo 
zróżnicowane: najczęściej brązowe, ale również żółte, 
jasnobrązowe, ciemnobrunatne, czerwonobrunatne, 
czerwone i czarne, zdarzają się również zwierzęta o 
umaszczeniu białym i srebrnym (żadne umaszczenie 
nie jest dominujące genetycznie). Cechą charaktery-
styczną highlandów jest długa sierść (chroniąca przed 
utratą ciepła) o zróżnicowanym ubarwieniu – od róż-
nych odcieni brązowego, przez żółty, czerwony do 
czarnego, ale zdarza się również umaszczenie białe lub 
szare. Bydło tej rasy wyróżnia też budowa głowy, która 
jest krótka, szeroka z lirowatymi rogami o rozpiętości 
nawet do 1,5 metra, z długą grzywą na czole.

Zwierzęta rasy highland nie mają wysokich wyma-
gań bytowych i mogą cały rok przebywać na pastwisku 
nie potrzebując specjalnych pomieszczeń. Utrzymują 

bardzo dobrą kondycję i zdrowie w warunkach eks-
tensywnego żywienia. Dobrze znoszą surowe warun-
ki klimatyczne – śnieg i niskie temperatury nie są dla 
nich żadnym utrudnieniem, a pobieranie pokarmu nie 
zmniejsza się nawet w temperaturze ‒28°C. Nie mają 
dużych wymagań pokarmowych, dobrze wykorzystu-
ją pastwiska i pasze słabej jakości, są też odporne na 
choroby. Krowy cielą się na pastwisku, bez pomocy 
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hodowcy. Cielęta po urodzeniu mają masę ciała 25-29 
kg. Matki są bardzo opiekuńcze, cechuje je wspaniały 
instynkt macierzyński. Jest to rasa długowieczna, nie-
rzadko użytkowane rozpłodowo są krowy 20-letnie. 

W Polsce całe stado można całorocznie utrzymywać 
na pastwisku, zapewniając jedynie zadrzewienie lub za-
daszenie umożliwiające schronienie przed upałem. 

Mimo ruchliwości i żywego temperamentu są to 
zwierzęta łagodne i bardzo towarzyskie. Wykazuje dużą 
tolerancję nie tylko wobec innych gatunków zwierząt go-
spodarskich (co umożliwia wypas mieszany), ale również 
wobec gatunków dzikich. Są jednak wrażliwe na hałas i 
w warunkach szczególnego zagrożenia spłoszone zwie-
rzęta mogą zniszczyć ogrodzenie lub je przeskoczyć.

Mięso uzyskiwane z rasy highland charakteryzuje 
się wysokimi walorami kulinarnymi, zwłaszcza gdy 
zwierzęta utrzymywane są w chowie ekologicznym – 
żywią się wyłącznie naturalnymi paszami (zielonka pa-
stwiskowa, zioła, gałązki, kora i liście), mają dostęp do 
swobodnego ruchu i przebywania na świeżym powie-
trzu. Ich mięso jest soczyste, marmurkowate, ma niską 
zawartość tłuszczu i cholesterolu oraz wysokie stężenie 
pożądanych nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

Od jesieni 2017 r. państwo 
Bochenkowie prowadzą sprze-
daż mięsa, pozyskiwanego 
z ekologicznego chowu bydła 
rasy highland, w ramach rol-
niczego handlu detalicznego 
(działalność zarejestrowana 
w PIW w Gorlicach). Jak na ra-

zie głównymi klientami są mieszkańcy dużych miast. 
W Krakowie stoisko „Zagrody bydła Highland Cattle” 
można spotkać na targach ze zdrową żywnością: Targu 
Pietruszkowym oraz na Targau Ekosfera Mateczny.

Państwo A. i K. Bochenkowie zapraszają na wycieczkę 
po swojej zagrodzie na: https://www.facebook.com/
pg/krowypagorzyna/

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

Materiały źródłowe: 
www.bydlo.com.pl.

* * * * *

Państwo Marta i Rafał Małkowie prowadzą 
gospodarstwo rolne, o powierzchni 30 ha, 

w miejscowości Wrocimowice (pow. proszowicki). 
Uprawiają zboża i rośliny okopowe, prowadzą też 
chów zwierząt: bydła mięsnego i trzody chlewnej. 

W 2017 r. państwo Małkowie zarejestrowali w Po-
wiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach 
działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego 
z zamiarem sprzedaży własnych produktów i żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego. Po przystosowaniu 
pomieszczeń – według zaleceń inspektoratów wete-
rynarii i sanepidu – można było rozpocząć produk-
cję własnych wyrobów i wędlin (kiełbas, kabanosów, 
szynki, kaszanki). Nadzór nad jakością handlową 
żywności w gospodarstwie sprawuje Wojewódzki In-
spektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych (WIJHARS). Wytwarzana w gospodarstwie 
żywność pochodzi z mięsa od zwierząt z własnego 
chowu. Wędliny produkowane są bez dodatków che-
micznych i konserwantów. Jak mówi pan Rafał po-
czątki były trudne, ale z czasem udało się pozyskać 

stałych nabywców. Klientami są zazwyczaj mieszkań-
cy okolicznych miejscowości i pobliskich miast, któ-
rzy cenią sobie smak i wysoką jakość prawdziwych 
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* * * * *

VeloMałopolska – Zintegrowana Sieć Tras Rowerowych 
w Województwie Małopolskim

wiejskich wędlin. Poszerzenie rynku zbytu możliwe 
było dzięki dodatkowej inwestycji, czyli zakupu samo-
chodu przystosowanego do handlu obwoźnego. Teraz 
wędliny od Małków trafiają również do klientów na 
terenie Górnego Śląska (głównie Katowice i Będzin). 
Na zakupy bezpośrednio do gospodarstwa Państwo 
Małkowie zapraszają w każdy piątek. 

Katarzyna Węgiel, biuro MIR w Miechowie

Małopolska realizuje największy 
w Polsce projekt budowy tras 

rowerowych. Już za kilka lat rowerzyści 
będą mogli skorzystać z prawie 1 000 
km dobrze oznakowanych ścieżek, któ-
re połączą najciekawsze turystycznie 
i przyrodniczo miejsca w regionie. 

Planowany termin zakończenia projektu to 2020 r. 
Jednak już teraz do dyspozycji miłośników dwóch kołek 
zostało oddanych ok. 200 km tras o najwyższym euro-
pejskim standardzie. Projekt powstaje przy udziale fi-
nansowym Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, oraz środków z budżetu wojewódz-
twa małopolskiego. Całość ma kosztować 200 mln zł, 
z czego większość sfinansuje UE. 

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu 
rowerowego stanowi element rozbudowy zrówno-
ważonego transportu i przyczyni się do rozwoju 
i promowania turystyki rowerowej. Może też oka-
zać się istotnym impulsem do aktywizacji społecz-
nej oraz ożywienia lokalnej agroturystyki.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Małopolska posiada wyjątkowo dogodne warunki 
do rozwoju turystyki aktywnej i rekreacyjnej. Najwięk-
sze atuty naszego regionu to duża różnorodność topo-
graficzna, przyrodnicza, piękne krajobrazy oraz zabyt-
ki, które idealnie nadają się do turystyki rowerowej. 
Wiele istniejących już tras rowerowych ma charakter 
lokalnych pętli (maksymalnie jednodniowych), które 
nie tworzą dłuższych, spójnych tras. Stworzenie zinte-
growanej sieci głównych tras rowerowych radykalnie 
odmieni sytuację i w znacznym stopniu podniesie kon-
kurencyjność oferty turystycznej Małopolski. Budowa-
ne trasy rowerowe przebiegać będą przez obszary cen-
ne przyrodniczo i turystycznie. Ich powstanie będzie 
także impulsem dla jednostek samorządu terytorialne-
go, organizacji pozarządowych oraz podmiotów dzia-
łających w sektorze turystycznym, do budowy nowych 
ścieżek. Małopolskie trasy zaprojektowane zostały tak, 
żeby mogli nimi podróżować wszyscy: rodziny z dzieć-
mi, emeryci, ale również wyczynowcy i cykliści z ba-
gażami. Rower ma być magnesem, który przyciągnie 
do Małopolski aktywnie wypoczywających Polaków. 
Trasy poprowadzono przede wszystkim w korytarzach 
kolejowych i po wałach rzek – Wiśle, Dunajcu, Skawie, 
Rabie, Prądniku i Rudawie. Projektowane są również 
ścieżki wzdłuż dróg publicznych i na terenach leśnych. 

Ważnym elementem projektu jest skomunikowanie 
z koleją w tych miastach, przez które będzie można prze-
jechać jednośladem. Rowerzyści najczęściej korzystają 
z tego środka transportu, żeby dotrzeć do trasy, a po-
tem wrócić do domu. To ważne także dlatego, że trasy 
dedykowane są każdemu rowerzyście – bez względu 
na wiek czy liczbę pokonywanych kilometrów. Wzdłuż 
tras zlokalizowane będą Miejsca Obsługi Rowerzystów 
(MOR-y) wyposażone w odpowiednie urządzenia (m.in. 
stojaki na rowery, wiaty postojowe i widokowe, mapy tu-
rystyczne, toalety oraz inne niezbędne dla rowerzystów 
udogodnienia), umożliwiające wygodny odpoczynek. 
Na rowerze do Małopolski mogą wybrać się nie tylko 
polscy rowerzyści. Niektóre z projektowanych tras staną 
się częścią dużych europejskich szlaków rowerowych. 
Trasy rowerowe sięgać będą aż do granic województwa, 
umożliwiając ich kontynuację na terenie sąsiadujących 
regionów. Zachodnią i wschodnią granicę Małopolski 
połączy trasa EuroVelo 4, która przebiega przez Francję, 
Belgię, Niemcy, Czechy, Polskę i Ukrainę, natomiast pół-
noc z południem – trasa EuroVelo 11, którą podróżować 
można przez Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Li-
twę, Polskę, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię i Grecję.
Turystyka rowerowa a rozwój agroturystyki

Rozwój turystyki rowerowej może mieć duże znacze-
nie dla branży agroturystycznej. Z jednej strony gospo-
darstwa posiadające w swojej ofercie rowery będą pełniły 
rolę animatora, z drugiej będą stanowiły bazę noclegową 
dla rowerzystów, którzy przejeżdżają swoimi jednoślada-
mi. Oczywiście spora część turystów rowerowych nocu-
je na kampingach pod namiotami. Natomiast nie każdy 

właściciel pokoi gościnnych lub gospodarstwa agrotury-
stycznego chętnie przyjmuje pojedynczych turystów na 
jedną noc (zmiana pościeli po jednym noclegu). Jednak 
przy szlakach przeznaczonych dla rowerzystów pojedyn-
cze częste noclegi mogą być opłacalne. Zanim jeszcze 
powstały dłuższe szlaki rowerowe, część gospodarzy wy-
szła naprzeciw podobnym potrzebom i swoją bazę noc-
legową poszerzyła o pomieszczenia spełniające funkcje 
i warunki turystycznego schroniska. Dobrym wyjściem 
jest zaproponowanie przy gospodarstwie pola namioto-
wego lub kempingowego. Takie rozwiązania sprawdzają 
się już w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i ma-
zowieckim, gdzie część znajdujących się przy szlaku go-
spodarstw agroturystycznych urządziła MOR-y u siebie 
mając z tego wymierne korzyści. Odpoczywający w ta-
kim punkcie rowerzysta może bowiem skorzystać z noc-
legu, ale również (lub z samego posiłku). Przejeżdżają-
cym gościom można zaproponować smaczną domową, 
regionalną kuchnię, w tym również posiłki wegetariań-
skie. Małe tradycyjne gospodarstwa (w tym te produku-
jące żywność ekologiczną), zlokalizowane przy szlakach 
rowerowych, mogłyby oferować turystom dodatkowe 
atrakcje o charakterze edukacyjnym (zwiedzanie go-
spodarstwa), jak też sprzedawać produkty tj. mleko, jaja, 
sery, masło, śmietana, owoce, warzywa, chleb i domowe 
wypieki. Rowerzyści wędrujący wyznaczonymi trasa-
mi mogą być również klientami rolników działających 
w ramach rolniczego handlu detalicznego czy sprzeda-
ży bezpośredniej. Warunkiem urzeczywistnienia takiej 
koncepcji jest jednak przygotowanie przejrzystych lecz 
starannych i pełnych opisów atrakcji i możliwości ofero-
wanych przez pobliskie gospodarstwa. 

Warto, aby małopolskie gospodarstwa agrotury-
styczne wykorzystały, a właściwie wpisały się powstającą 
infrastrukturę dla turystów przemieszczających się na 
rowerach, i urządzały MOR-y u siebie. Póki co wzdłuż 
wyznaczonych tras nie ma zbyt wielu warsztatów specja-
lizujących się w naprawie rowerów, dlatego warto pomy-
śleć o poszerzeniu oferty również w tym kierunku.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu
Materiały źródlowe:

www.malopolska.pl (> Na rowery > Trasy rowerowe > VeloMałopolska); 
https://greenvelo.pl.
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Sprawozdanie ze spotkań informacyjnych w gminach

W pierwszym kwartale 2018 r. z inicjatywy 
członków Zarządu Małopolskiej Izby Rol-

niczej, w wielu małopolskich gminach odbyły się spo-
tkania szkoleniowe dla rolników. Łącznie, w 120 spo-
tkaniach uczestniczyło ok. 3 tysiące osób. 

Zgodnie z naszym zamierzeniem większość szkoleń 
zorganizowaliśmy przy udziale pracowników Mało-
polskiego Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, powiatowych inspektoratów 
weterynarii oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych TUW. Głównym celem organizacji spotkań było 
przekazanie ważnych dla rolników informacji dotyczą-
cych m.in.: 

nowych zasad składania wniosków o przyznanie płat-• 
ności bezpośrednich (oświadczenia o braku zmian 
i e-wniosek), (ARiMR);
zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników • 
(KRUS);
ASF i nowych przepisów dot. warunków bioasekura-• 
cji (PIW);
zamian w zakresie dzierżawy i sprzedaży ziemi • 
(KOWR);
ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie • 
(TUW TUW).

Spotkania były też okazją do zaprezentowania naj-
ważniejszych działań i osiągnieć Izby, oraz realizowa-
nych i planowanych przedsięwzięć.

Generalnie spotkania cieszyły się dużą popularno-
ścią, jednak szczególnie wysoka frekwencja miała miej-
sce w gminach typowo rolniczych takich jak Skrzyszów, 
Charsznica, Miechów, Łapanów i Szczucin. W gminach 
położonych wokół aglomeracji miejskich rolników jest 
coraz mniej, jednak – jak wskazują na to nasze doświad-
czenia – ci nieliczni również potrzebują spotkań, pod-
czas których mogą konfrontować swoje obawy i wątpli-
wości z rzeczywistością. Oczywiście nie było spotkania, 
podczas którego rolnicy nie wyrażali by swoich obaw 
wynikających z obowiązku składania wniosków przez 
Internet. Izby rolnicze już dawno zgłaszały swoje wąt-
pliwości w tej sprawie, jednak decyzje okazały się nie-
odwołalne. Jedyne co możemy zrobić to pomagać w wy-
pełnianiu e-wniosków, co w miarę naszych możliwości 
czynimy – podobnie jak w latach poprzednich. 

Podczas wielu spotkań odbywały się burzliwe dys-
kusje, rolnicy zgłaszali problemy – głównie dotyczące 
ASF i bioasekuracji, oraz szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę łowną. Wśród zgłaszanych postulatów do-
minowały te dotyczące zwiększenia odstrzału dzików. 

W trosce o polską produkcję trzody chlewnej, propo-
nowano by zakazać importu warchlaków (m.in. z Da-
nii) w celu ich dalszego chowu. Pojawiły się też liczne 
głosy sprzeciwu wobec przyznawania dopłat do grun-
tów nieuprawianych, wskazując na potrzebę wspierania 
aktywnych rolników, a więc powiązania dopłat z pro-
dukcją. Ponadto, wielokrotnie powtarzał się wniosek 
o przywrócenie dopłaty do min. jednej krowy, a nie do 
trzech – jak to obowiązuje od dwóch lat. Byli też rol-
nicy zaniepokojeni wprowadzeniem zakazu stosowa-
nia środków ochrony roślin na obszarach produkcyj-
nych kwalifikowanych jako EFA tj. w uprawach roślin 
strączkowych, międzyplonach, pasach gruntów wzdłuż 
obrzeży lasów i na ugorach (patrz str. 14-16). Kilkakrot-
nie zgłaszano wniosek o podjęcie działań mających na 
celu nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, tak aby zgodnie z oczekiwaniami środowiska 
rolniczego uregulować kwestie: przekazywania gospo-
darstwa rolnego w momencie przejścia na emerytu-
rę współmałżonka, łączenia okresów pracy w KRUS 
i ZUS, obniżenia wieku emerytalnego. Rolnicy z powia-
tu brzeskiego wyrażali swoje zaniepokojenie sytuacją 
na rynku owoców miękkich (szczególnie porzeczki), 
który już od kilku lat jest bardzo niestabilny. Sytuacji 
nie poprawiają programy pomocowe, koordynowane 
przez ARiMR, zachęcające do podejmowania inwesty-
cji w kierunku produkcji owoców, jednak nie dające 
wsparcia dla istniejących już plantacji. Natomiast rol-
nicy z gminy Moszczenica zgłaszali potrzebę podjęcia 
starań o dofinansowanie do wapnowania gleb. 

Różnorodność i mnogość poruszanych tematów są 
dowodem na to, że tego typu branżowych spotkań ni-
gdy za wiele, zwłaszcza w tak dynamicznie, jak obecnie, 
zmieniającej się rzeczywistości. 

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie

Spotkanie w UG w Trzyciążu, 06.03.2018 r.

* * * * *
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Wojewódzka Rada Rolna

W marcu br. zorganizowaliśmy posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Rolnej – komisji pro-

blemowej Małopolskiej Izby Rolniczej. Spotkania 
te odbywają się co najmniej raz w roku, a ich celem 
jest ocena i analiza aktualnych problemów, z którymi 
zmaga się środowisko rolnicze, oraz podjęcie inicja-
tyw, które przyczynią się do poprawy sytuacji. 

Tematy przewodnie ostatniego posiedzenia kon-
centrowały się na problemach wynikających z zanie-
czyszczenia powietrza, sytuacji epizootycznej związa-
nej głównie z zagrożeniem wystąpienia ASF i ptasiej 
grypy, oraz informacji na temat bieżących prac parla-
mentarzystów nad ustawami: Prawo wodne i Prawo ło-
wieckie w zakresie nowych wymogów, z którymi musi 
się zmierzyć środowisko wiejskie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich w osobach: Wicewojewody Małopolski 
Józefa Gawrona oraz Jacka Gołdy – Dyrektora Wydzia-
łu Środowiska i Rolnictwa MUW. Urząd Marszałkow-
ski reprezentowali: Tomasz Pietrusiak – Z-ca dyrektora 
Departamentu Środowiska, Przewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Terenów Wiejskich Sejmiku WM 
Jacek Soska, oraz Stanisław Flaga – Główny Specjalista 
w Departamencie Rolnictwa i Geodezji. 

Na posiedzenie przybyli też przedstawiciele instytucji 
obsługujących sektor rolniczy w Małopolsce: Dyrektor 
MOR ARiMR Adam Ślusarczyk, Dyrektor OT KOWR 
Teresa Piekara, Z-ca Dyrektora KRUS – Zygmunt 
Fryczek, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka 
Szewczyk-Kuta, Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska Paweł Ciećko, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa Andrzej Nowak, Dyrektor Okrę-
gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Maria Zawiślak, 
Dyrektor MODR w Karniowicach Marek Kwiatkowski 
oraz Dyrektor CDR w Krakowie Krzysztof Duda. Do 
udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przewodniczących 
rad powiatowych i delegatów do WZ MIR, reprezentu-

jących rolników ze wszystkich małopolskich powiatów, 
oraz przedstawicieli rolniczych związków zawodowych 
i organizacji branżowych. Spotkanie odbyło się w kra-
kowskim biurze MIR, a uczestniczyło w nim łącznie 
ok. 50 osób.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Prezes 
Zarządu MIR Ryszard Czaicki, który prowadził ob-
rady. Jako pierwszy głos zabrał Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, referując stan 
zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza, 
oraz działania podejmowane i planowane przez 
WIOŚ w celu ich ograniczania. W opinii WIOŚ pro-
blem smogu w Małopolsce wynika przede wszystkim 
z ogrzewania domów piecami, w których spalane są 
paliwa niskiej jakości, a często nawet śmieci, co z ko-
lei jest efektem niskiej świadomości ekologicznej oraz 
poziomu zasobności portfela mieszkańców. Smog, 
uciążliwy nie tylko dla mieszkańców aglomeracji 
krakowskiej, ale również w małych gminach, składa 
się z substancji mających szkodliwy wpływ na nasze 
zdrowie. Oprócz trujących gazów takich jak tlenki 
azotu, siarki i węgla, jego głównym składnikiem są 
pyły: PM 10 i PM 2,5, na których osadzają się zarówno 
pierwiastki ciężkie, jak i substancje rakotwórcze.

Jak zapewnił pan inspektor, lokalne samorządy 
podejmują walkę z problemem m.in. uszczelniając 
gospodarkę odpadami. Badania dowodzą bowiem, że 
w wielu gminach występuje bezpośrednia zależność 
między ilością odbieranych odpadów, a porą roku – 
otóż w miesiącach zimowych ilość odbieranych śmieci 
znacznie się zmniejsza, co oznacza, że są one spalane 
w domowych piecach.

W końcowej części wystąpienia P. Ciećko zwrócił 
uwagę na inny, nieco bagatelizowany problem, jakim 
jest promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), i  jego 
negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Źródłem 
PEM są obecnie przede wszystkim nadajniki GSM, 
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nadajniki radiowe i telewizyjne, linie wysokiego napię-
cia, urządzenia elektroniczne i instalacje elektryczne. 
W Małopolsce pomiary monitoringowe PEM oscylują 
na poziomie 0,3 V/m i są dużo niższe od dopuszczal-
nych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku 
(7V/m). Mimo tego powinniśmy zacząć zdawać sobie 
sprawę z wpływu PEM na nasze zdrowie.Jego nadmiar 
może zaburzać funkcjonowanie organizmu na pozio-
mie komórkowym i prowadzić do dolegliwości psy-
chicznych i fizycznych. Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju oraz Ministerstwo Środowiska prowadzą prace 
nad aktami normatywnymi, regulującymi utrzymanie 
dopuszczalnych poziomów promieniowania oraz spo-
sobu jego monitorowania.

Po wystąpieniu Pana Pawła Ciećko padły z sali py-
tania dotyczące między innymi powodów, dla których 
w Polsce wciąż nie ma kaucjonowania butelek typu PET 
oraz w sprawie źle funkcjonującego wysypiska śmieci 
w gminie Raciechowice (chlubiącej się swymi walora-
mi klimatycznymi i krajobrazowymi). Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska odpowiedział, że trwają 
prace dotyczące ograniczenia wykorzystania opako-
wań typu PET, i obiecał zapoznać się z domniemanymi 
problemami wysypiska śmieci w gminie Raciechowice.

Kolejnym prelegentem była pani poseł Anna Paluch, 
która uczestniczy w pracach sejmowych podkomisji 
nadzwyczajnych m.in.: do spraw rozpatrzenia rządo-
wych projektów ustaw: Prawo wodne (druk nr 1529) 
oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo ło-
wieckie (druk nr 1042). Pani poseł przedstawiła infor-
macje na temat ważnych dla działalności rolniczej i dla 
środowiska wiejskiego zmian prawnych, wynikających 
m.in. z nowych zapisów ww. ustaw. Odpowiadała też na 
pytania zadawane przez uczestników spotkania.
A. Paluch: Załącznik rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 28.12.2017 r. (poz. 2506) określa statut 
i założenia organizacyjne Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie, w którego skład weszły: 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne 
zarządy gospodarek wodnych, zarządy zlewni oraz 
nadzory wodne. Powołanie Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego wynikało z konieczności wdrożenia do 
polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy 
Wodnej oraz zbudowania spójnej polityki inwestycyj-
nej w sprawach polskich wód, które obecny rząd uznał 
za bardzo zaniedbane. Powołanie tego podmiotu wy-
magało wprowadzenia zmian w 45 ustawach i rozpo-
rządzeniach. Większość przychodów w budżecie Wód 
Polskich pochodzić będzie z opłat za pobór wód pod-
ziemnych i powierzchniowych oraz za zrzut ścieków. 
Instytucja ta będzie też mogła pozyskiwać kapitał na 
inwestycje na rynku finansowym. Założenia są ta-
kie, aby ceny wody pitnej dla ludności pozostały na 
niezmienionym poziomie. Zarządzanie wodą oparte 

miałoby być przede wszystkim na małej retencji i uzu-
pełnianiu zasobów wodnych. Obecnie trzeba czasu, 
by ocenić jak te proponowane zmiany wpłyną na go-
spodarkę polskimi zasobami wodnymi.

Na zapytanie Edwarda Majchrowskiego, Przewod-
niczącego RP MIR w Chrzanowie, o sposób prowadze-
nia monitoringu jakości wód w rzekach, pani poseł od-
powiedziała, że nad jakością wód polskich czuwać będą 
służby ochrony środowiska. Zaznaczyła też, że w bu-
dżecie przewidziano środki na zwrot kosztów związa-
nych z inwestycjami w rozbudowę monitoringu jakości 
wód – w br. tylko na region małopolski przeznaczono 
1 mln 700 tys. zł. Program ten jest bezpośrednio zwią-
zany z wprowadzeniem Dyrektywy Azotanowej.

Prezes R. Czaicki zauważył, że 60% szkód będących 
wynikiem powodzi dotyka Małopolskę. Dlatego, dla 
naszego regionu bardzo ważne jest, aby Wody Polskie 
przejęły nadzór nad urządzeniami wodnymi, które do 
tej pory znajdowały się w gestii Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Pani poseł wyjaśniła, że do tej pory zarządy me-
lioracji funkcjonowały jako jednostki organizacyjne 
podlegające marszałkom województw, jednak z mocy 
ustawy przechodzą one pod bezpośrednie zarządzanie 
przez PGW Wody Polskie, tak więc marszałkowie zo-
bowiązani są do przekazania nowo powstałej jednostce 
swoich dotychczasowych zasobów.

Odnosząc się do wypowiedzi Marka Boligłowy, 
Przewodniczącego RP MIR w Miechowie, który prze-
kazał obawy rolników zajmujących się chowem zwie-
rząt w związku z ograniczeniami w stosowaniu mak-
symalnej dawki azotu (do 170 kg N/ha), pani A. Paluch 
wyraziła swoje zrozumienie, zaznaczając jednocześnie, 
że istnieje kodeks dobrych praktyk rolniczych, który 
określa między innymi standardy w utrzymaniu wy-
mogów związanych z racjonalną gospodarką nawoza-
mi, ochroną wód, gleb, zachowaniem cennych siedlisk 
i gatunków. Ponadto producenci rolni mają jeszcze czas 
na to aby dostosować się do nowych przepisów, i poszu-
kać alternatywnych rozwiązań na zagospodarowanie 
ubocznych produktów związanych z chowem zwierząt. 

Pani poseł przedstawiła też najważniejsze – z punk-
tu widzenia rolników i izb rolniczych – założenia cią-
gle procedowanej * ustawy – Prawo łowieckie, koncen-
trując się na kwestiach dotyczących szacowania szkód 
i wypłaty odszkodowań, poinformowała, że: 

za szacowanie szkód odpowiedzialny będzie•  trzyoso-
bowy zespół: przedstawiciel urzędu gminy lub sołtys, 
przedstawiciel dzierżawcy lub koła łowieckiego i po-
szkodowany rolnik; 
jeśli strony nie będą mogły dojść do porozumienia • 
organem odwoławczym będzie nadleśniczy, od jego 
decyzji będzie można odwołać się do sądu;
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po zakończeniu procedury, co do zasady • odszkodo-
wania będzie wypłacać koło łowieckie;
jeśli koło nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania • 
zobowiązany będzie do tego zarząd okręgowy PZŁ, 
który będzie miał prawo dochodzić roszczeń od koła;
właściciel działki będzie mógł domagać się • wyłącze-
nia jego działki z danego obwodu łowieckiego i od-
mówić prawa do wykonywania polowań na terenie 
jego własności (składając stosowne oświadczenie 
u starosty), jednak wówczas nie będzie miał prawa do 
roszczeń odszkodowawczych. 

Kolejny temat, któremu poświęcone było posiedze-
nie WRR, to sytuacja epizootyczna w województwie, 
którą omówiła Agnieszka Szewczyk-Kuta – Małopolski 
Lekarz Weterynarii. 

W zeszłym roku Małopolska była nękana przez 
kilka chorób, których zwalczanie było obowiązkiem 
Inspekcji. Należały do nich przede wszystkim: grypa 
ptaków, zgnilec amerykański pszczół, gruźlica by-
dła, wirusowa posocznica krwotoczna oraz wściekli-
zna u lisów (1 przypadek). Małopolska była jednym 
z trzech najbardziej poszkodowanych województw 
w wyniku wystąpienia ptasiej grypy. W bieżącym 
roku sytuacja epizootyczna jest znacznie lepsza w po-
równaniu z marcem 2017 r., niemniej jednak niebez-
pieczeństwo wzrostu zachorowań wywołanych tym 
wirusem może pojawić się jesienią.
A. Szewczyk-Kuta: Pracownicy inspektoratów we-

terynarii są szczególnie zaangażowani do działań 
prewencyjnych odnoszących się do ASF. Na ma-
rzec 2018 r. zaplanowano intensywne szkolenia dla 
rolników, ponadto podjęta została decyzja, że – dla 
skuteczniejszego zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się wirusa – wszyscy hodowcy trzody chlewnej 
otrzymają segregatory wraz z materiałami zawiera-
jącymi informacje nt. bioasekuracji, w tym zesta-
wienia tabelaryczne zawierające wykaz wymogów, 
których spełnienie kontrolować będą inspektorzy 
WIW w związku z wejściem w życie rozporządzenia 
MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie środków podejmowanych w 
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 
(DzU poz. 360). Dostosowanie gospodarstw do wy-
magań bioasekuracji będzie kontrolowane przez le-
karzy weterynarii już od kwietnia tego roku, jednak 
w razie stwierdzenia uchybień rolnicy będą mieli do 
5 miesięcy na wprowadzenie niezbędnych zmian w 
utrzymaniu stada. Po tym czasie powiatowy lekarz 
weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne 
nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał 

likwidację stada z jednoczesnym zakazem dalszego 
ich utrzymywania w gospodarstwie.

Pani doktor poinformowała również o kontynuacji 
odstrzału sanitarnego dzików prowadzonego wzdłuż 
głównych autostrad (w Małopolsce wzdłuż A4, w pasie 
o szerokości 25 km na północ i na południe). Odstrzał 
sanitarny nie może być połączony z odstrzałem reduk-
cyjnym, ponieważ finansowany jest ze środków unij-
nych. Tymczasem odstrzał redukcyjny został narzuco-
ny zapisami „Strategii obniżania populacji dzików na 
terytorium Polski w związku z wystąpieniem ASF” przy-
jętej przez grupę roboczą ds. zwalczania ASF u dzików. 
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nakłada na 
koła łowieckie obowiązek zmniejszenia populacji dzi-
ków do poziomu 0,1 szt. na 1 km2 na wschód od Wisły 
oraz 0,5 osobnika na 1 km2 w kierunku zachodnim. 

W ostatniej części posiedzenia, w zastępstwie za 
Wicemarszałka Wojciecha Kozaka, wystąpił Zastępca 
Dyrektora Departamentu Środowiska Tomasz Pietru-
siak, który przedstawił stan realizacji uchwały anty-
smogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

T. Pietrusiak: W kompeten-
cjach Sejmiku dotyczących 
utrzymania norm jakości po-
wietrza leży uchwalenie doku-
mentu strategicznego, którym 
jest program ochrony po-
wietrza. Aby go przygotować 
przystąpiono do inwentaryza-
cji, w wyniku której okazało 

się, że w województwie mamy między 480 a 540 tys. 
kotłów i urządzeń grzewczych opalanych węglem, 
miałem, mułem, drewnem, ale również bardzo często 
odpadami komunalnymi. Obliczono, że w Małopolsce 
każdy mieszkaniec produkuje średnio 280 kg odpa-
dów komunalnych rocznie. Niestety są gminy, w któ-
rych odbiór odpadów wynosi poniżej 40 kg/osobę/rok. 
Wynika z tego, że z czteroosobowego gospodarstwa 
domowego, co roku spala się  ok. 1 tonę śmieci, któ-
rych trujące pozostałości wraz z dymem przedostają 
się do powietrza. Normy szkodliwych substancji w po-
wietrzu kilkukrotnie przekraczają zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia. Najgorzej jest w miejscowościach 
gdzie nie ma stacji pomiarowych badających stan jako-
ści i poziom zanieczyszczeń powietrza. Na mapie Eu-
ropy, oprócz Polski, z tym samym dylematem zmagają 
się również w Bułgarii i Rumunii.

Istnieje bezpośrednia zależność między 
jakością powietrza a liczbą zachorowań, 

między innymi na nowotwory. 
Niestety w Małopolsce nie ma ani jednej gminy, któ-

ra spełniałaby europejskie normy czystości powietrza. 
Co roku w województwie straty finansowe, które spo-
wodowane są zachorowaniami w wyniku złej jakości 
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Informacje KRUS
* * * * *

powietrza wynoszą około 3 mld zł. 
Tak więc założenie, że palenie pali-
wem złej jakości lub odpadami jest 
tańsze nie jest prawdą, gdyż kosz-
ty które musimy ponieść na lecze-
nie chorób wywołanych smogiem 
są o wiele wyższe niż spodziewane 
„oszczędności”. W związku z tym 
Sejmik Województwa Małopolskiego 
podjął w dniu 23.01.2017 r. Uchwałę 
Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Przewiduje ona że: od 1 lipca 
2017 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach: 
miałów, mułów i flotów węglowych (gdzie drobnego 
węgla kamiennego lub brunatnego o ziarnie 0-5 mm, 
jest więcej niż 5%), węgla o złej jakości (zawartość po-
piołu nie może być większa niż 10%, zawartość siarki 
poniżej 0,8%) oraz drewna o wilotności powyżej 20%. 
Natomiast od 1 września 2019 r. obowiązywać będzie 

Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domow-
nik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działal-
ność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w ma-
cierzystej jednostce organizacyjnej KRUS za-
świadczenie albo oświadczenie, że nie została 
przekroczona roczna kwota graniczna po-
datku dochodowego od przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej za rok 
ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. 
wynosi 3 300 zł.

Ze względu na to, że dzień 31 maja w bieżącym 
roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. 
święto Bożego Ciała), ostateczny termin na złożenie za-
świadczenia albo oświadczenia, o którym mowa powy-
żej, przypada w piątek 1  czerwca.

W sytuacjach, gdy:
kwota należnego podatku od przychodów z pozarol-• 
niczej działalności gospodarczej przekroczyła rocz-
ną kwotę graniczną za 2017 r.,
w terminie do 1 czerwca 2018 r. nie zostanie złożone • 
w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie, 

ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem 
1  czerwca 2018 r.

Termin na złożenie wyżej wymienionego zaświad-
czenia lub oświadczenia, może zostać przywrócony 

całkowity zakaz stosowania węgla 
i drewna w kotłach, piecach i komin-
kach. Kotły 3. i 4. klasy będą musiały 
być wymienione do 2026 r. 

Sejmik WM w 2014 r. złożył 
projekt do UE, w wyniku którego 
przyznano dofinasowanie w wyso-
kości 10 mln euro na zatrudnienie 
w gminach ekodoradców (60% do-

finansowania do etatu w okresie od 2016 do 2018 r.), 
których zadaniem było przede wszystkim podniesienie 
świadomości ekologicznej mieszkańców, m.in. poprzez 
wypełnianie wniosków na wymianę kotłów, udziela-
nie porad w zakresie podniesienia w pomieszczeniach 
komfortu termicznego, spotkania w sołectwach. Część 
gmin w dalszym ciągu jest zainteresowana realizacją 
takiego projektu podkreślając potrzebę i dobre efekty 
działalności ekodoradców. 

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie.

wyłącznie na wniosek zainteresowanego rolnika lub 
domownika, jeżeli udowodni on, że niezachowanie ter-
minu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych (art. 5a ust. 
7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). 

Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone 
w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia 
członkowie ich rodzin mogą opłacać skład-
ki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bez-

pośrednich płatności internetowych.
Nowa usługa, E-składka KRUS, przeznaczo-

na jest dla użytkowników portalu dla rolników eKRUS, 
którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizo-
wać płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozli-
czeniowej S.A. Wszystkie dane do przelewu wypełniane 
są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzy-
ko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupeł-
nianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR 
przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płat-
nika na wskazane konto bankowe KRUS.

Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego 
dnia pierwszego miesiąca danego kwartału dokonują 
jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowied-
nio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Dodatkowo rolnicy 
mają możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz uregulowanie ewentualnego zadłużenia.
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Już od jakiegoś czasu, dzięki portalowi eKRUS, 
rolnicy mogą sprawdzić przebieg historii ubezpiecze-
nia, bieżącą wysokość składek, terminy płatności oraz 
własne dane ewidencyjne. Dodatkowo, uruchomienie 
płatności internetowych pozwala odejść od drukowa-
nia i wysyłania kosztownych i pracochłonnych blan-
kietów papierowych.

Liczba banków współpracujących z KIR stale się 
zwiększa, dlatego też KRUS zachęca do zapoznania 
z ich aktualną listą na stronie: http://www.paybynet.pl/
dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/.

Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych 
opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie 
prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet – Krajo-
wej Izby Rozliczeniowej, w wysokości 59 gr. Wysokość 
prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty do-
konywanej płatności.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych 
płatności, trzeba pomiętać o zachowaniu szczególnej 
ostrożności podczas korzystania z swojego konta ubez-
pieczeniowego. W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości, co do poprawnego działania usługi na portalu 
eKRUS, należy zgłaszać na adres ekrus@krus.gov.pl i nie 
dokonywać płatności do czasu wyjaśnienia problemu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w okresie wakacji letnich zorga-
nizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
rolników ubezpieczonych w KRUS, z któ-
rych mogą skorzystać dzieci urodzone 
pomiędzy 2003 a 2011 rokiem.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je 
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają 
dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę 
medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. 
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana ka-
dra pedagogiczna. Kwalifikacji wniosku o skierowanie 
dziecka na turnus dokonuje lekarz inspektor oddziału 
regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnu-
sy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności.

• 

• 

• 

• 

• 

Szczegółowe informacje na ten temat, 
w tym wyjaśnienia dotyczące sposo-
bu wypełniania wniosku o skierowanie 
dziecka na turnus rehabilitacyjny można 
uzyskać w jednostkach organizacyjnych 
KRUS oraz na stronie internetowej Kasy 
w zakładce >Rehabilitacja.

28 lutego 2018 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
środków podejmowanych w  związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (DzU poz. 360). 

Wprowadzane przepisy – ktore obowiązują posia-
daczy świń w całym kraju – mają podnieść poziom 
zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia oraz dalszego szerzenia się choroby 
na terytorium RP. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bioasekuracja w całym kraju
* * * * *
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Informacje ARiMR

• 
 

• 

• 

• 

• 

Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie 
do tych wymagań będzie kontrolowane przez organy 
Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w zakresie wymagań weterynaryj-
nych powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał de-
cyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień 
lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazy-
wał ich utrzymywania w gospodarstwie.

Producenci świń, którzy otrzymają decyzję powiato-
wego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania świń 
w związku z brakiem spełniania warunków bioasekura-
cji będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w ARiMR.

 
• 

• 

• 

• 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w Biurze 
Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę posiadacza świń, na formu-
larzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR, 
w terminie 150 dni od dnia wydania decyzji PLW, jed-
nak nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na www.arimr.gov.pl 
oraz w biurach Agencji.

Kredyty preferencyjne dla rolników

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, informuje o możli-
wości ubiegania się o pomoc finansową 
w formie kredytów preferencyjnych. Ich 
zaletą jest to, że część należnego ban-
kom oprocentowania spłaca za rolni-
ków ARiMR.

7 lutego 2018 r. na internetowej plat-
formie aplikacyjnej Agencja udostępni-
ła współpracującym bankom limity ak-
cji kredytowej na 2018 rok oraz środki na 
dopłaty do oprocentowania kredytów w tym 
okresie.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów 
inwestycji w rolnictwie, inwestycji 
w przetwórstwo produktów rolnych oraz 
na zakup użytków rolnych (z linii RR, PR, Z): 

limit akcji kredytowej w wysokości•  1 mld zł,
środki w kwocie•  7,6 mln zł na dopłaty do oprocento-
wania kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji 
po klęskach żywiołowych 
(z linii K01, K02, DK01, DK02) 

limit akcji kredytowej w wysokości • 
1 mld zł,
środki w kwocie • 8,3 mln zł na dopłaty 
do oprocentowania kredytów.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty pre-
ferencyjne w SGB-Banku oraz Banku 
Polskiej Spółdzielczości i w zrzeszonych 

w nich bankach spółdzielczych. Takich 
pożyczek udzielają także:

BGŻ BNP Paribas• 
Krakowski Bank Spółdzielczy• 
Bank PEKAO• 
BZ WBK• 
Raiffeisen Bank Polska S.A.• 
Bank Ochrony Środowiska. • 

Marże banków wynoszą od 1,95 do 2,5%, natomiast 
oprocentowanie waha się od 3,68 do 4,23%.
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne 

w zakładce „Pomoc krajowa” na stronie www.arimr.gov.pl.

* * * * *
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W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agen-
cja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta rolnego. 

Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci 
rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin 
uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone 
na przedplon lub poplon. Wysokość pomocy ustala się 
jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku 
powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni określane są co-
rocznie do dnia 30 września, w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem 
powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach zło-
żonych do BP ARiMR oraz środków finansowych prze-
znaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), • 
pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany • 
roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna;
Ziemniak.• 
Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna 

być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni 
gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. 
i wynosi w przypadku:

o• dmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej • 
– 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
pszenicy twardej – 150 kg;• 
odmiany populacyjnej żyta – 90 •  kg 
albo 2 jednostki siewne;
odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;• 
odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg • 
albo 1,7 jednostki siewnej;
odmiany populacyjnej jęczmienia – 1• 30 kg;
odmiany mieszańcowej jęczmienia • 
– 90 kg albo 2 jednostki siewne;

pszenżyta – 150 kg;• 
owsa zwyczajnego – 150 kg;• 
owsa nagiego – 120 kg;• 
owsa szorstkiego – 80 kg;• 
łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białeg• o) – 150 kg;
grochu siewnego (odmiany roślin rolniczyc• h) – 200 kg;
bobiku – 270 kg;• 
wyki siewnej – 80 kg;• 
soi – 120 kg;• 
ziemniaka – 2000 kg;• 
mieszanek zbożowych lub mieszanek pa• stewnych 
sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub 
odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymie-
nionych w pkt 1-17 – 140 kg.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:

 Złoży w terminie 1. od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r. 
wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście 
lub za pośrednictwem operatora publicznego na ad-
res BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 Posiada działki rolne, na których uprawia się gatun-2. 
ki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za dział-
kę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na 
którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, 
o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący 
w skład gospodarstwa rolnego;
 Zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kate-3. 
gorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych 
będących w jego posiadaniu:

a) zakupiony od:
> przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębior-

ców prowadzących obrót materiałem siewnym,
> rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzą-

cego obrót materiałem siewnym wytworzonym w po-
siadanym gospodarstwie,

> podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym 
na obszarze innego państwa członkowskiego UE, 

b) wytworzony:
> przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przed-

siębiorców, albo
> w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika 

wpisanego do ewidencji rolników.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana 
jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 
wysokości 15 000 euro w okresie trzech lat podatko-
wych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny 
jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym(i) 
podmiotem(ami) to limit 15 000 euro należy odnieść 
do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 
2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.
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5 marca 2018 r. w siedzibie Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rol-

nictwa Prezes KRIR Wiktor Szmule-
wicz oraz Dyrektor Generalny KOWR 
Witold Strobel podpisali porozumie-
nie akceptujące stosowanie kryteriów 
i ich punktacji w przetargach ofert 
pisemnych na dzierżawę nierucho-
mości rolnych.

Porozumienie wypracowano pod-
czas trzech spotkań konsultacyjnych 
w MRiRW, które odbyły się w styczniu 
br., z udziałem przedstawicieli resortu 
rolnictwa, centrali i oddziałów tereno-
wych KOWR, samorządu rolniczego 
(KRIR oraz wojewódzkich izb rolni-
czych), a także NSZZ RI „Solidarność”.

Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgod-
nień jest opracowane przez KOWR Zarządzenie 
Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 
22.02.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z 
z dnia 09.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wprowadzone zmiany kryteriów i ich punktacji 
obowiązują na terenie całego kraju: 

1. Kryterium odległości nadal składa się z 2 parame-
trów, i za każdy z nich można otrzymać 10 punktów. 
Parametr 1a został nieco zmieniony, dotyczy on od-
ległości działki, na której znajduje się adres zameldo-
wania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Za-
sobu będącej przedmiotem przetargu. Parametr 1b 
– dotyczy odległości nieruchomości rolnej, w skład 
której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Za-
sobu będącej przedmiotem przetargu.

2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzier-
żawionych z ZWRSP przez rolnika lub jego małżon-
ka – 20 punktów.
Oferenci, lub ich małżonek, którzy na dzień składania 

ofert kiedykolwiek nabyli, lub są dzierżawcami użyt-
ków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej 
lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w danym wojewódz-
twie – otrzymują maksymalną liczbę punktów.
3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie 

oferenta – 10 punktów.
Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwen-

tarza żywego w sztukach dużych (DJP) w przeliczeniu 
na 1 ha UR, według średniorocznej obsady w poprzed-
nim roku. Punkty za to kryterium przyznawane są za 
chów gatunków gospodarskich.
4. Kryterium wieku – 10 punktów.

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieru-
chomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy nie 
ukończyła 41 lat otrzymuje maksymalną liczbę punk-
tów, a ta osoba, która ukończyła już 65 lat (od dnia 

następnego od daty urodzenia) nie otrzymuje punk-
tów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę 
punktów proporcjonalną do wieku.
5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzier-

żawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego 
małżonka – 30 punktów.

Kluczowe pojęcia przy ocenie ofert w zakresie powierzchni to:
Pp – powierzchnia preferowana przyjmuje się ją na po-

ziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, 
z tym że w województwach, w których ta średnia była 
niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp równą 30 ha.

P – powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetar-
gu, wyrażona w ha użytków rolnych.

Pmax – powierzchnia użytków rolnych największego 
gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby 
uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Pmax równa 
się 300 ha P).
Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których 

powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie 
wieczyste i własność rolnika i jego małżonka, mieści się 
w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni prefero-
wanej (Pp). Oferty, w których powierzchnia UR mieści się 
powyżej Pp i mniej niż Pmax otrzymują proporcjonalną 
liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w któ-
rych powierzchnia UR wynosi Pmax.
Kryteria opisane w pkt 1-5 mają charakter obligatoryjny.

6. Kryterium uwzględniające warunki regionalne 
uzgodnione z radą społeczną – 10 punktów.

Jest to kryterium dowolne, które może zostać przy-
jęte po uzgodnieniu z radą społeczną. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać 
oferta wynosi 100 punktów. Mimo, że kryteria 1-5 i ich 
punktacja obowiązuje na terenie całego kraju, to kryte-
ria 2 i 5 są kryteriami regionalnymi uwzględniającymi 
regionalną (wojewódzką) strukturę obszarową gospo-
darstw rolnych, o których wprowadzenie postulowali 
rolnicy w trakcie konsultacji.

* * * * *

Porozumienie w sprawie zasad dzierżawy gruntów rolnych






