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Pierwszy budżet obywatelski w woje-
wództwie małopolskim stwarzał szanse 
na wykazanie się inicjatywą obywatel-
ską różnych środowisk. Brak możliwości 
składania wniosków przez osoby prawne 
spowodował, że w imieniu zainteresowa-
nych grup społecznych musiały występo-
wać osoby fizyczne. Tak też zrobiliśmy. 

Napisałem wniosek w imieniu rol-
ników subregionów: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska 
i Brzesko. Przy dużym zaangażowaniu rolników ze-
braliśmy ponad 300 podpisów osób popierających ten 
wniosek. Uzgodniłem z pracownikami Małopolskie-
go Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnymi za 
akcję informacyjną budżetu obywatelskiego, zakres 
tematyczny projektu, który spełniał jego założenia 
prawne. Tym bardziej byłem przekonany o jego słusz-
ności i zasadności, że Urząd Marszałkowski, myślę 
że głównie za sprawą przedsiębiorczego Jacka Soski 
(Jacek, jaka szkoda, że nie ma Cię we władzach Izby) 
przekazał ponad 100 tys. zł dla gmin powiatu olku-
skiego na podobny cel w 2015 roku.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy otrzymaliśmy od-
mowę na realizację naszego projektu. Zadanie dotyczyło 
zakupu urządzeń odstraszających w postaci pastuchów 
elektrycznych oznakowanych w sposób zabezpieczają-
cy przed przypadkowym kontaktem osób postronnych 
i substancji chemicznych (repelentów), bezpiecznych 
dla środowiska, których zastosowanie na terenach 
upraw rolniczych - szczególnie narażonych na wystą-
pienie szkód łowieckich - pozwoli na ich ograniczenie.

Realizacja zadania pozwoliłaby na ograniczenie 
kosztów związanych z przeoraniem upraw, ponownymi 
zasiewami, ograniczeniem wypłat za szkody, zmniej-
szeniem liczby konfliktów pomiędzy myśliwymi a rol-
nikami jednocześnie poprawiając relacje między nimi. 

Wartość kwot wypłaconych z tytułu odszkodowań 
za szkody łowieckie na terenie subregionu tarnowskie-
go w roku 2014/2015 wynosiła 293 590 zł. Z informacji 
członków izby rolniczej wiemy, że wielu rolników nie 
zgłasza szkód i w sumie jest ich o wiele więcej niż wy-
nika z oficjalnych danych.

Powierzchnia zredukowana tj. taka, z której rolni-
cy nie zebrali plonów w wyniku wystąpienia szkód ło-
wieckich wynosiła w 2014/2015 roku 157,24 ha. Szkody 
wystąpiły w 500 gospodarstwach rolnych. Rokrocznie 
ilość szkód łowieckich zgłaszanych przez rolników 
systematycznie wzrasta. Spowodowane są one przede 
wszystkim przez dużą populację dzików.

Z dotychczasowych doświadczeń rolników i my-
śliwych wynika, że dobrym rozwiązaniem ogranicza-

jącym rozmiar szkód byłoby zastosowanie urządzeń 
(pastuchów elektrycznych) oraz substancji chemicz-
nych (repelentów), którymi można tworzyć zapory dla 
dzikiej zwierzyny.

Subregion Małopolska 
Zachodnia
(powiaty: chrzanowski, 
olkuski, oświęcimski, 
wadowicki)

Miasto Kraków
(tylko zadania 
powiatowe)

Subregion 
Podhalański
(powiaty: nowotarski,
suski, tatrzański)

Subregion Sądecki
(miasto Nowy Sącz 

i powiaty: limanowski, 
gorlicki i nowosądecki)

Subregion Tarnowski 
(miasto Tarnów 

i powiaty: brzeski, 
dąbrowski i tarnowski)

Krakowski Obszar
Metropolitarny

(powiaty:
bocheński, krakowski,

miechowski, myślenicki,
proszowicki i wielicki)

Beneficjentami realizowanego zadania mieliby być 
przede wszystkim rolnicy – właściciele upraw szczegól-
nie narażonych na szkody spowodowane przez zwie-
rzynę łowną (uprawy zlokalizowane blisko lasu oraz 
tam gdzie populacja dzików jest znaczna). Zastosowa-
nie na uprawach pastuchów elektrycznych oraz repe-
lentów pozwoliłoby ograniczyć szkody o ok. 30%.

Zakup urządzeń odstraszających, które byłyby 
użytkowane przez rolników przez wiele lat, spowodo-
wałoby, że efekty realizowanego zadania byłyby długo-
falowe zaś zastosowanie repelentów bezpiecznych dla 
środowiska uzmysłowiłoby poszkodowanym rolnikom 
i kołom łowieckim, że taka metoda winna być stosowa-
na na co dzień. Sugerowałem następujący sposób typo-
wania upraw i rolników do uczestnictwa w tym progra-
mie: listę osób, którym przyznano pastuchy elektrycz-
ne lub repelenty typuje Małopolska Izba Rolnicza wraz 
z przedstawicielami poszczególnych kół łowieckich 
dzierżawiących obwody łowieckie na terenie subregio-
nu. Sporządzona przez ww. instytucje lista przedstawia-
na byłaby do akceptacji poszczególnych urzędów gmin. 
Zakup urządzeń odstraszających oraz repelentów od-
byłby się na zasadzie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie odmowy na realizację mojego projektu:
Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. Z 2016 r. poz. 446) zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty, a w szczególności porządku publicz-
nego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych 
gminy. Doposażenie gmin w elektryzatory oraz repelenty 
odstraszające zwierzynę spowodują spowolnienie procesu sy-
nantropizacji zwierząt, co będzie miało wpływ na bezpieczeń-
stwo mieszkańców gmin poprzez ograniczenie bezpośredniego 
zagrożenia ze strony zwierząt łownych.

Zdziwienie moje nie dotyczy podjętej decyzji, ale 
uzasadnienia. To, że wprowadzili mnie w błąd urzędni-
cy Urzędu Marszałkowskiego potwierdzając zasadność 
prawną projektu, można położyć na karb ludzkich błę-
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dów, ale nie mogę się zgodzić z argumentacją odwołu-
jącą się do synantropizacji. Synantropizacja to proces 
przystosowania gatunków, zarówno roślin, jak i zwie-
rząt, do warunków stworzonych przez działalność czło-
wieka, stanowiącą w danym miejscu główny czynnik 
środowiskotwórczy (www.sjp.pwn.pl).

Z tego uzasadnienia wynika więc, że metodą na 
ograniczenie szkód w uprawach rolnych przez dzikie 
zwierzęta, jest akceptacja przez nie upraw rolnych, 
na których dokonują szkód, co robią bardzo chętnie. 
Argumentacja kuriozalna, tym bardziej, że podnosi 
się argument bezpieczeństwa mieszkańców gmin spo-
wodowany tym, że synantropizacja będzie przebiegała 
zbyt wolno, co sugeruje abyśmy już dziś rozpoczęli pro-
wadzenie kursów dla rolników w zakresie komunikacji 
rolnicy – dzikie zwierzęta. Autorom tych argumenta-
cji chciałoby się przypomnieć doświadczenia Pawłowa 
o odruchach warunkowych. Czy bodziec elektryczny 
z pastucha elektrycznego jest możliwy do zapamiętania 
przez dzikie zwierzęta? Pytanie jest retoryczne. Warto, 
aby autorzy uzasadnienia związanego z synantropiza-
cją spotkali się z rolnikami, którzy prawie codziennie 
dzwonią do Izby z prośbą o interwencję w sprawie szkód 
łowieckich i wytłumaczyli im, że najlepszym miejscem 
do bytowania dzikich zwierząt są uprawy rolne. 

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
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5 maja br. posłowie Klubu Kukiz’15 złożyli 
do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie 
ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych in-
nych ustaw. Przedstawiony projekt pozbawio-
ny jest racjonalnych i ekonomicznych przesła-
nek, i nie wnosi niczego w kwestii usprawnie-
nia merytorycznej działalności izb.

Nie mamy wątpliwości, że dotychczaso-
wa ustawa wymaga zmian i szkoda, że nie mieliśmy wy-
starczająco dużo determinacji aby to zrobić w przeszłości. 
Brakowało nam odwagi i chęci do przejęcia doradztwa 
rolniczego, prawnego usankcjonowania kształcenia usta-
wicznego w rolnictwie i eliminacji sprzecznych zapisów 
ustawowych (np. świadczenie usług – zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej, definicja członka izby rolniczej).

Postulowana przez Kukiz’15 zmiana ordynacji wy-
borczej, polegająca na wprowadzeniu wyborów do izb 
rolniczych na najniższym możliwym poziomie, czyli 
sołectw – świadczy o tym, że projektodawcy nie znają 
dotychczasowej ordynacji, która daje możliwość gmin-
nym komisjom wyborczym tworzenia obwodów m.in. 
na szczeblu sołectw. A więc po co to całe zamieszanie – 
tym bardziej, że projekt nie precyzuje gdzie są obwody 
i okręgi (w powiecie czy gminach?).

Według projektu komisję sołecką ma po-
woływać sołtys – prawie jak w „Konopielce”. 
Dla sołtysów byłyby to dodatkowe obowiązki 
– czy projektodawcy pytali co oni o tym sądzą?

Zamierzeniem projektodawców jest 
upodmiotowienie izb poprzez hipotetyczny 
wzrost frekwencji wyborczej, oraz zabranie 
im części środków pochodzących z odpisu 

podatkowego i przekazania ich związkom zawodowym. 
Projektodawca zapomina, że członkowie związków za-
wodowych (liderzy, aktywiści i inni) mogą startować 
w wyborach do izb, wygrywać je i decydować o finan-
sach izb bez konieczności zmian legislacyjnych i zamie-
szania wynikającego z podziału środków pomiędzy izbę 
a związki. To, że dotychczas izby nie włączały w sposób 
wymierny związków zawodowych w swoją działalność 
było błędem, którego konsekwencją jest proponowana 
nowelizacja. Powstaje pytanie: kiedy i w jaki sposób rol-
nik decydować będzie o podziale środków pochodzą-
cych z podatku? Dystrybucja do kilku związków spowo-
duje paraliż księgowości w gminach. Warto rozważyć to 
na konkretnym przykładzie: np. w powiecie tatrzańskim 
rolnik płaci podatek rolny w wysokości 10 zł, z czego 2% 
wynosi 0,20 zł. Przypuśćmy, że decyduje on o przeka-
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zaniu 1% na wybrany związek zawodowy – czyli prze-
kazuje na ten cel 0,10 zł, podczas gdy koszt przelewu to 
min. 0,50 zł. W uzasadnieniu nowelizacji takie wylicze-
nia, w stosunku do całej Polski, są konieczne. Ponadto 
projekt nie określa terminu i możliwości ewentualnej 
zmiany beneficjenta tej dotacji.

Nie dopracowano również propozycji nadania bier-
nego prawa wyborczego osobom, które zamieszkują 
w danym sołectwie przez co najmniej 3 lata – kto 
i w jaki sposób zweryfikuje takie informacje?

Projektodawcy nie uwzględnili rzeczy najważniej-
szej – kosztów, które izby poniosą na zabezpieczenie 
logistyki wyborów. Łatwo policzyć, ile będą nas koszto-
wać wybory, które mogą nastąpić w marcu 2017 r. Każ-
de sołectwo to komisja wyborcza, która nie poświęci 
swego czasu bez ekwiwalentu pieniężnego. Projekto-
dawcy nie zdają sobie sprawy z zakresu obowiązków 
izb w organizacji wyborów takich jak przygotowanie 
i dystrybucja dokumentów i pieczęci wyborczych czy 
zawarcie umów z członkami komisji wyborczych. Nie 
są też świadomi skali procedury odwoławczej, która 
może wystąpić na każdym poziomie wyborów. 

Dotychczas, w Małopolsce, wybory organizowa-
ne w okręgach (gminach) kosztowały ok. 200 tys. zł. 
Szacujemy, zakładając konieczność  powołania komi-
sji obwodowych w każdym sołectwie, że wybory będą 
kosztować ok. 800 tys., czyli 50% rocznych dochodów 
z odpisu podatkowego.

Nowelizacja ustawy o izbach rolniczych jest koniecz-
na, jednak nie może polegać na wprowadzeniu zmian, 
które w żaden sposób nie usprawnią funkcjonowania 
samorządu rolniczego. Uruchomiony proces legislacyj-
ny powinniśmy wykorzystać do merytorycznej dyskusji 
o roli i kompetencjach izb oraz do wprowadzenia rozsąd-
nych zmian w przedmiotowej ustawie m.in. w zakresie:

definicji członka izby rolniczej;• 
umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej • 
izbom (ODR-y taką możliwość mają prowadząc od-
dzielną księgowość środków budżetowych oraz środ-
ków pochodzących z działalnośći gospodarczej);
możliwości przejęcia doradztwa rolniczego;• 
możliwości prowadzenia kształcenia ustawicznego;• 
wprowadzenia możliwości odwołania przewodniczą-• 
cego rady powiatowej;
wprowadzenia wszystkich dotychczasowych uwag • 
zgłaszanych po każdych wyborach.

7 lipca br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie no-
welizacji ustawy o izbach rolniczych, po którym opozycja 
zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu. Podczas kolej-
nego czytania, które miało miejsce 22 lipca, Izba podjęła 
decyzję o skierowaniu poselskiego projektu nowelizacji 
do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zaleceniem zasię-
gnięcia opinii Komisji Finansów Publicznych.

Henryk Dankowiakowski
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Rosnące koszty produkcji, spadające ceny skupu, 
zapaść w hodowli i coraz trudniejsza sytuacja hodow-
ców… Ileż to razy pisaliśmy podobne słowa. 

Ile razy przedstawialiśmy decydentom analizy 
pogarszającej się sytuacji hodowców. A sytuacja ho-
dowców bydła mlecznego, uznawanego dotychczas 
za najbardziej stabilną pod względem dochodowości 
dziedzinę produkcji zwierzęcej w Polsce, pogarsza się 
z każdym miesiącem.

Ubiegły rok przyniósł producentom mleka nie tyl-
ko znaczne straty pasz, spowodowane letnią suszą, lecz 
również spadek cen mleka, wywołany likwidacją kwot 
mlecznych i narastającą nadprodukcją tego surowca. 
Wprawdzie w ostatnim czasie, w związku z osiągnięciem 
maksymalnych limitów produkcji w gospodarstwach 
mlecznych, wzrost produkcji został znacznie zahamo-
wany lecz należy się spodziewać, że w okresie wypasu 
pastwiskowego i dostępu do dużej ilości pasz oraz se-
zonowego spadku zainteresowania konsumentów spo-
życiem mleka i jego przetworów, problemy związane ze 
spadającą opłacalnością produkcji będą się pogłębiały. 

Dodatkowo, kolejne zamknięcie wschodnich ryn-
ków dla naszych produktów potwierdziło znaną już od 
dawna prawdę, mówiącą o konieczności poszukiwania 
przez przetwórców mleka nowych rynków 
zbytu, które pozwolą uniezależnić się od chi-
merycznych rynków europejskich i rosyjskich. 
Proces poszukiwania alternatywnych nabyw-
ców jest jednak długotrwały i, jak oceniają 
analitycy, nie możemy spodziewać się szybkich 
sukcesów w tej dziedzinie. Kolejnym ciosem 
dla naszych przetwórców okazało się rozstrzy-
gnięcie brytyjskiego referendum w sprawie 
Brexitu, które spowodowało poważne, trud-
ne do oszacowania zawirowania na rynkach 
międzynarodowych i można się spodziewać, 
że odbiją się one również na eksporterach 
żywności w tym produktów mlecznych. 

Z danych statystycznych gromadzonych przez GUS 
wynika jasno, że średnia cena skupu mleka na koniec 
2015 r. spadła o ok. 8,5% w odniesieniu do cen z roku 
ubiegłego i obecnie wynosi ok. 1 zł/l. Nie spowodowało 
to jednak obniżki cen mleka i jego przetworów na ryn-
ku detalicznym.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na rynku trzody 
chlewnej. Od dłuższego czasu, m.in. w comiesięcznych 
analizach ekonomicznych przygotowywanych przez 

pracowników Małopolskiej Izby Rolniczej, in-
formujemy o wręcz dramatycznym spadku 
opłacalności produkcji trzody chlewnej. Pocią-
ga to za sobą nie tylko niepewność hodowców 
ale również dramatyczny wręcz spadek pogło-
wia trzody. Według danych GUS w odniesieniu 
do marca 2015 r. pogłowie prosiąt obniżyło się 
o 12,9%, warchlaków o 11,6%, a trzody chlewnej 
na ubój o wadze 50 kg i więcej o 9,4%. Pogłowie 
trzody na chów o wadze 50 kg i więcej było niż-
sze o 16,3%, w tym loch prośnych o 16,6%. Dane 
te jednoznacznie wskazują na zapaść w produkcji 
trzody. Niestety, nawet ewentualny nagły wzrost 
opłacalności produkcji nie pozwoli, przy tak du-

żym uszczupleniu stada loch hodowlanych, na ponowną, 
szybką odbudowę potencjału produkcji. Będzie to z pew-
nością proces długotrwały i bardzo kosztowny. Niestety 
wielokrotnie powtarzane przez przedstawicieli hodow-
ców i popierane przez środowisko samorządu rolniczego 
postulaty wzmocnienia hodowli poprzez zastosowanie 
odpowiednich subwencji dla hodowców, oraz działania 
regulacyjne na rynku żywca, pozostawały przez dłu-
gi czas – w kręgach decyzyjnych – bez echa. W ostat-
nim czasie Unia Europejska wyasygnowała wprawdzie 
środki � nansowe przeznaczone na do� nansowanie ho-
dowli, ale, szczególnie w przypadku polskich rolników, 
były one zbyt małe, zbyt późno wypłacone, a co szcze-
gólnie ważne działanie to nie zostało skorelowane z in-
nymi działaniami mającymi na celu regulację rynku. 

Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2007 - 2016 (GUS)

Ceny skupu mleka krowiego w Polsce w roku 2015 i 2016
(WODR na podstawie danych GUS)
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Przypomnę, że w okresie styczeń – luty br. w Niem-
czech zakończył się okres w jakim do� nansowane było 
prywatne przechowalnictwo półtusz wieprzowych. 
Brak reakcji władz spowodował, że zamiast chłodzić 
rynek poprzez zdejmowanie nadwyżek produkcji po-
jawiła się nadpodaż półtusz pochodzących z Niemiec. 
A gospodarka radzi sobie w takiej sytuacji zgodnie z za-
sadami działania wolnego rynku – nadpodaż produktu 
zawsze pociąga za sobą spadek jego wartości. 

Wspomniane powyżej programy pomocowe skiero-
wane były nie tylko dla producentów trzody ale rów-
nież dla hodowców bydła mlecznego. Polska otrzyma-
ła ze środków UE kwotę 28 946 973 euro na wsparcie 
w sektorach produkcji wieprzowiny i mleka. Dodatko-
wo, równowartość tej kwoty wyasygnowana została ze 
środków krajowych. Łączna pula dostępnych środków 
podzielona została w równych częściach na wsparcie 
dla producentów wieprzowiny i mleka. W początko-
wych komunikatach podawano informację, że każdy 
z hodowców trzody otrzyma wsparcie w wysokości 

70 zł za sztukę utrzymywaną w cyklu zamkniętym 
i 35 zł za sztukę w cyklu otwartym. Po zliczeniu wszyst-
kich wniosków, a wpłynęło ich do ARR ok. 65 tys. okaza-
ło się, że pieniędzy wystarczy ledwie na połowę tej kwo-
ty. Ostatecznie hodowcy prowadzący produkcję w cyklu 
zamkniętym otrzymali 40,22 zł, zaś w cyklu otwartym 
– 20,10 zł. To zdecydowanie zbyt mało aby pokryć choć-
by część kosztów ponoszonych podczas tuczu. 

Równie pesymistycznie wyglądają dane dotyczą-
ce wparcia produkcji mleka. Przy wspomnianych 
wyżej trudnościach i obliczonym przez GUS spadku 
cen producenci mleka otrzymają pomoc w wysokości 
0,014962 zł/kg oddanego do skupu mleka. Trudno tę 
kwotę nazwać pomocą, trudno również nazwać ją jał-
mużną. A przecież rolnicy w Polsce nie są odcięci od 
informacji ze świata. Oburzenie budzi fakt, iż np. rolni-
cy niemieccy otrzymują w ramach tego samego mecha-
nizmu 10-cio krotnie wyższe dopłaty.

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

Przyjęta przez Sejm 
ustawa z dnia 14.04.2016 r. 
o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz.U. poz. 
585), wprowadziła zmiany 
w ustawach dotyczących 
obrotu nieruchomościami 
rolnymi:

o kształtowaniu • 
ustroju rolnego, 
o wstrzymaniu sprze-• 
daży nieruchomości,
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi.• 

Inne niż wyżej wymienione nieruchomości ANR 
może sprzedać w wyjątkowych i uzasadnionych przy-
padkach, po uzyskaniu zgody ministra rolnictwa.

W efekcie wprowadzo-
nych zmian podstawowym 
sposobem zagospodarowa-
nia państwowej ziemi staje 
się wieloletnia dzierżawa. 
W przetargach na dzier-
żawę gruntów, organizo-
wanych przez ANR, będą 
mogli uczestniczyć wyłącz-
nie rolnicy indywidualni 
zamierzający powiększyć 
lub utworzyć gospodarstwo 
rodzinne.

Obrót gruntami prywatnymi
Zgodnie z nowymi przepisami grunt rolny będący 

własnością prywatną można sprzedać wyłącznie rolni-
kowi indywidualnemu w celu powiększenia gospodar-
stwa rodzinnego, którego powierzchnia wynosi co naj-
mniej 1 ha, ale nie więcej niż 300 ha. Zapisów ustawy 
nie stosuje się i grunt może kupić osoba, która nie jest 
rolnikiem indywidualnym gdy:
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Dziedziczenie

Osoby bliskie mogą dziedziczyć nieruchomości bez 
żadnych ograniczeń zarówno co powierzchni grun-
tów, jak również osoba obdarowana nie ma obowiąz-
ku posiadania kwalifikacji rolniczych ani osobistego 
prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat. 
Nie dotyczy jej również 10-letni zakaz zbywania, da-
rowizny lub wydzierżawienia nieruchomości. Jednak, 
w przypadku dziedziczenia testamentowego, Agencji 
przysługiwać będzie prawo nabycia takich nierucho-
mości, jeżeli spadkobiercami nie są osoby bliskie spad-
kodawcy czyli: żona, mąż, dzieci (w tym także adopto-
wane), wnuki, prawnuki, rodzice (w tym także adop-
cyjni), dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo i ich 
dzieci albo rolnicy indywidualni.

Nabywanie

 
Sprzedaż

Jeżeli właściciel gruntów zamierza sprzedać nieru-
chomość osobie, która nie jest rolnikiem indywidual-
nym, wówczas musi uzyskać zgodę Prezesa ANR. Wa-
runkiem wydania takiej zgody będzie wykazanie przez 
sprzedającego, że nie było możliwości nabycia nieru-
chomości przez rolnika indywidualnego, jak również 
przez gminę, Skarb Państwa czy też kościelną osobę 
prawną i związek wyznaniowy. W takim przypad-
ku, sprzedający musi oświadczyć i udokumentować, 
że ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości było wywie-

szone przez nie mniej niż 14 dni na tablicy ogłoszeń np. 
w urzędzie gminy, izbie rolniczej, ANR; było zamiesz-
czone w prasie lub na stronach internetowych portali 
o sprzedaży nieruchomości itp. Taki obowiązek wy-
nika z art. 7 znowelizowanej ustawy o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP.

Jeżeli Prezes Agencji wyda decyzję odmowną, wów-
czas sprzedający może wystąpić do ANR z pisemnym 
żądaniem odkupienia od niego tej nieruchomości. 
Ma na to 30 dni od dnia, w którym decyzja o niewy-
rażeniu zgody stała się ostateczna. W takiej sytuacji 
Agencja będzie zobowiązana do zakupu tej nierucho-
mość w cenie rynkowej.

Jeżeli dotychczasowy właściciel zdecyduje się sprze-
dać nieruchomość, wówczas musi o sprzedaży zawia-
domić osoby, które mają prawo pierwokupu. Jest to 
istotne, gdyż umowa zawarta bez takiego zawiadomie-
nia jest nieważna. Prawo pierwokupu nieruchomości 
rolnych przysługuje:

dzierżawcy•  – jeśli jest rolnikiem indywidualnym 
i posiada pisemną umowę z datą pewną (czyli po-
świadczoną urzędowo), którą wykonywał przez co 
najmniej 3 lata, i kupowana nieruchomość wchodzi 
w skład jego gospodarstwa rodzinnego;
Agencji Nieruchomości Rolnych • – jeśli nie ma upraw-
nionego dzierżawcy, lub dzierżawca nie chce skorzy-
stać z prawa pierwokupu.

Rolnik, który kupił gospodarstwo rolne jest zobo-
wiązany do prowadzenia go przez co najmniej 10 lat. 
W tym czasie bez zgody sądu nie może sprzedać, wy-
dzierżawić, czy oddać zakupionej nieruchomości rolnej. 

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: www.gospodarstwopolska.pl
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W maju br. resort rolnictwa przedstawił do pu-
blicznych konsultacji projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw, której celem jest wprowadzenie ułatwień 
w sprzedaży żywności przez rolników – szczególnie 
w zakresie wymogów weterynaryjnych i podatkowych. 
Ustawa ma wejść w życie od stycznia 2017 r.

Najważniejszą modyfikacją 
w odniesieniu do dotychczaso-
wych przepisów jest wprowadze-
nie do polskiego prawa nowego 
pojęcia: rolniczy handel detalicz-
ny (RHD), który polega na zby-
waniu konsumentowi finalnemu, 
bez udziału pośrednika (nie ma 
możliwości sprzedaży do sklepów 
czy restauracji), niewielkich ilości 
żywności nieprzetworzonej lub 
przetworzonej z surowców pochodzących, w całości 
lub części, z własnej uprawy, hodowli lub chowu. 

W zakładach specjalizujących się w handlu deta-
licznym dozwolony jest m.in. rozbiór mięsa, produkcja 
surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, se-
rów, masła, soków, pieczywa, dżemów. W przypadku 
handlu detalicznego nie ma ograniczeń terytorialnych, 
dzięki czemu możliwa jest sprzedaż konsumentowi fi-
nalnemu np. na targowisku, ale także wysyłkowo do 
wszystkich krajów członkowskich UE.

Obecnie za urzędową kontrolę w zakresie bezpie-
czeństwa żywności w handlu detalicznym odpowiada 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. W projekcie nadzór 
nad bezpieczeństwem żywności, w odniesieniu do pro-
duktów sprzedawanych w ramach RHD, powierzony 
został Inspekcji Weterynaryjnej (żywność pochodze-
nia zwierzęcego oraz żywność mieszana) oraz Inspek-
cji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
(żywność pochodzenia roślinnego).

Rolnik, który będzie chciał uczestniczyć w RHD 
będzie musiał spełnić podstawowe kryteria dotyczące 
bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji i przetwa-
rzania, a także przechowywania w punkcie sprzedaży. 
Uproszczone wymagania higieniczne dla takich pod-
miotów określone zostaną w rozporządzeniu ministra 
rolnictwa – zgodnie z obowiązującymi w UE regula-
cjami dotyczącymi bezpieczeństwa sprzedawanej żyw-
ności (rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny 
środków spożywczych, oraz 853/2004 ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu 
do żywności pochodzenia zwierzęcego), które dopusz-
czają pewne wyjątki.

Obecnie zakłady, prowadzące handel detaliczny 
podlegają zatwierdzeniu przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną, przy czym niezbędny jest projekt technolo-

giczny zakładu. Ułatwienia wynikające z zapisów no-
wego projektu polegałyby na obowiązkowej rejestracji 
tylko w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, po-
przez złożenie wniosku o wpis do rejestru najpóźniej 
30 dni przed rozpoczęciem działalności, niezależnie od 
pochodzenia produktów wprowadzanych do obrotu.

Niezwykle ważne dla podjęcia 
działalności w ramach RHD są 
także propozycje nowych prze-
pisów podatkowych. W projekcie 
przewiduje się zwolnienie z po-
datku dochodowego od przycho-
dów uzyskiwanych ze sprzedaży 
przerobionych w sposób nieprze-
mysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych, pochodzących 
z własnej uprawy, chowu lub ho-

dowli, w odniesieniu do przychodów nieprzekracza-
jących w skali roku 40 tys. zł. Po przekroczeniu tego 
progu rolnik miałby płacić niski (2-procentowy) poda-
tek zryczałtowany. Należy zaznaczyć, że zwolnienie nie 
będzie dotyczyć produktów akcyzowych, a także pro-
duktów wytwarzanych w ramach działów specjalnych 
produkcji rolnej. 

Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych 
w RHD nie będzie mogło odbywać się przy zatrud-
nieniu pracowników. Na mocy projektowanej ustawy 
planowane jest jednak wprowadzenie referencji po-
datkowych dla producentów praktykujących RHD 
z uwzględnieniem uboju w zatwierdzonej rzeźni. Ta-
kie rozszerzenie zakresu usług będzie też możliwe 
w przypadku pozyskiwania mąki, kasz, płatków i otrąb 
w wyspecjalizowanych zakładach.

działalności w ramach RHD są 
także propozycje nowych prze-
pisów podatkowych. W projekcie 
przewiduje się 
datku dochodowego od przycho-
dów uzyskiwanych ze sprzedaży 
przerobionych w sposób nieprze-
mysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych, pochodzących 
z własnej uprawy, chowu lub ho-



10 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

➢ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych wypro-
dukowanych w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym, użytych do produkcji 
danego produktu stanowi co najmniej 50% tego pro-
duktu, z wyłączeniem wody (projekt ustawy nie precy-
zuje w jaki sposób liczony będzie wskaźnik 50%).

Podsumowując, wprowadzenie zaproponowanych 
zmian stanowiłoby istotną zachętę dla wielu rolników 
prowadzących niewielkie gospodarstwa do rozpoczęcia 
samodzielnego przetwarzania i sprzedaży żywności – od 
wyrobów masarskich, przetworów mlecznych, owoco-
wych i warzywnych po wyroby cukiernicze i garmaże-
ryjne. Beneficjentami tej zmiany będą nie tylko rolnicy, 
ale także konsumenci, którzy mogliby liczyć na większe 
zróżnicowania na rynku produktów spożywczych.

Niestety, od planów do wdrożenia konkretnych roz-
wiązań droga daleka! Okazuje się, że proponowanym 
przez resort rolnictwa ulgom podatkowym przeciwne 
jest Ministerstwo Finansów, które ostrzega, że koszty 
takich zwolnień podatkowych dla budżetu państwa 
mogą negatywnie wpłynąć na możliwość finansowa-
nia innych programów rządu, na przykład 500+. Jed-
nocześnie minister finansów zasugerował aby to mini-
sterstwo rolnictwa wygospodarowało pieniądze na ulgi 
z własnego budżetu. Brak jedności w rządzie nie wróży 
dobrze planowanym przez MRiRW zmianom. Dodatko-
wo, oprócz procedowanej ustawy, w drugiej połowie 
czerwca br. sejmowa komisja ustawodawcza zdecydo-
wała, że do prac sejmowych trafi poselski projekt usta-
wy o sprzedaży żywności przez rolników opracowany 
przez Kukiz’15. Projekt ten przekazany został do laski 
marszałkowskiej w styczniu br., jednak Biuro Analiz 
Sejmowych stwierdziło jego niezgodność z unijnym 
prawem. W maju klub wniósł autopoprawki doprecy-
zowujące przepisy, co ostatecznie zadecydowało o do-
puszczeniu do dalszego procedowania. 

Angelika Biczak, biuro MIR w Wadowicach
Materiały źródłowe: www.raporty.pl, www.pit.pl, www.cakj.pl,

 www.konsultacje.gov.pl, www.bip.kprm.gov.pl.
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Problem ograniczeń prawnych odnośnie prowadze-
nia przez rolników sprzedaży żywności przetworzonej 
z surowców wyprodukowanych we własnym gospodar-
stwie jest ciągle aktualny. 

Dlaczego rolnik, który przetwarza i wytwarza nie-
wielkie ilości żywności – jednak zbyt duże niż potrzeb-
ne na własny użytek – nie może (w świetle obowiązują-
cych w naszym kraju przepisów) sprzedać wyproduko-
wanych nadwyżek? – mimo tego, że chętnych do kupna 
nie brakuje! To temat, którym Małopolska Izba Rol-
nicza zajmuje się od kilku lat. Mamy już drobne osią-
gnięcia, lecz oczekujemy wdrożenia w życie wszystkich 
naszych wcześniejszych postulatów. Dlatego podjęli-
śmy kolejne działania, które przyczynią się do wzrostu 
ogólnej świadomości, że wprowadzenie ułatwień jest 
konieczne, i jak najbardziej możliwe. 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z UMWM 
w ramach KSOW, realizujemy projekt polegający na 
kompleksowej organizacji stoiska wystawienniczego 
– podczas pięciu imprez plenerowych – na którym in-
formujemy o aktualnej sytuacji prawnej, warunkującej 
prowadzenie sprzedaży bezpośredniej przez małych lo-
kalnych rolników. Dodatkowo, aby przekaz był bardziej 
wyrazisty prezentujemy produkty, które na co dzień 
powstają w naszych małopolskich gospodarstwach, 
jednak ze względu na niemożność spełnienia wyśrubo-
wanych wymogów higieniczno-sanitarnych, przeciętny 
rolnik nie może wprowadzić ich do obrotu. Na naszym 
stoisku można więc podziwiać soki, nalewki, dżemy, 
przetwory warzywne, wyroby mleczne i wędliniarskie, 
oraz mniej apetyczne, ale bardzo ważne w każdej kuch-
ni: kasze, mąki i oleje. Aby zaspokoić apetyt wywołany 
tymi smakowitymi widokami, częstowaliśmy pajdami 
prawdziwego domowego chleba na zakwasie, omasz-
czonego smalcem jabłkowym, z kiszonym ogórkiem 
na przystawkę. Amatorzy słodkości mogli pokosztować 
aromatycznych, małopolskich miodów. 

Prawdziwą ucztę dla podniebienia niejednego sma-
kosza przetworów mlecznych przygotowały znane i ce-
nione małopolskie gospodynie:

p• ani Agnieszka Drożdż ze Skrzydlnej, na stoisku 
w Szczyrzycu (5 czerwca, podczas X Krajowej Wysta-
wy Czerwonego Bydła Polskiego), częstowała pyszny-
mi białymi serami, kwaśnym mlekiem i maślanką;
pani Zofia Fatla z Maruszyny (na zdjęciu poniżej• , na 
stoisku w Ludźmierzu (10 lipca, podczas V Podhalań-
skiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych), częstowała 
produktami wytwarzanymi samodzielnie z mleka 
pozyskanego od własnych krów i owiec - od maślanki 
po przeróżne rodzaje białych i wędzonych serów.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej 
nt. stanu prawnego przepisów regulujących dostawy 
i sprzedaż bezpośrednią oraz z procedowanego obecnie 
przez Sejm RP projektu ustawy o sprzedaży żywności 
przez rolników, oraz skosztować specjałów przygoto-
wanych przez lokalnych producentów, zapraszamy do 
udziału w kolejnych imprezach, podczas których bę-
dziemy kontynuować naszą akcję:
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W marcu br. m.in. Małopolska Izba Rol-
nicza wystąpiła do ministra rolnictwa 
z wnioskiem o rzetelne informowanie ku-
pujących o pochodzeniu żywności. We 
wniosku zwrócono uwagę, że mimo 
zmienionych (w 2014 r.) przepisów, ob-
ligujących producentów do zamiesz-
czania na gotowych produktach infor-
macji o pochodzeniu surowców wyko-
rzystanych do produkcji, niektórzy wy-
twórcy nadal nie wypełniają tego obowiązku. 

Zdarza się np. że na etykietach na wyrobach wę-
dliniarskich zamieszczany jest zapis: „Produkt polski” 
lub „Wyprodukowano w Polsce”, natomiast brakuje in-
formacji o kraju pochodzenia mięsa, z którego powstał 
produkt, lub taka informacja zapisana jest bardzo drob-
ną czcionką. Wprowadza to w błąd konsumenta, który 
chciałby wspierać rodzimych producentów nabywając 
polską żywność. Zdaniem samorządu rolniczego należy 
nie tylko doprecyzować przepisy w kwestii rzetelnego 
i wyraźnego oznaczania produktów, ale również podjąć 
działania, których celem będzie promocja polskich pro-
duktów, wyprodukowanych z surowców wyprodukowa-
nych przez polskich producentów.

W odpowiedzi Departament Rynków Rolnych 
MRiRW przesłał pismo (z dn. 9 maja 2016 r.), w któ-
rym informuje, że obowiązujące przepisy prawa żyw-
nościowego szczegółowo określają wymagania doty-
czące środków spożywczych wprowadzanych na rynek 
wspólnotowy, w tym odnoszące się do znakowania 
żywności przeznaczonej dla konsumenta końcowego. 

Generalna zasada prawa żywnościowego określona 
przepisami art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 28 stycznia 
2002 r. (ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności) wska-
zuje, że żywność znajdująca się w obrocie nie może być 
niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowie-
dzialność za jej bezpieczeństwo ponosi przedsiębiorca 
produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu.

Od 13 grudnia 2014 r. obowiązują przepisy rozpo-
rządzenia PEiR (UE) nr 1169/2011 z dn. 25.10.2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na 

temat żywności (przedsiębiorstwa sektora 
spożywczego miały 3 lata na dostosowanie 

się do nowych zasad), z wyjątkiem art. 9 
ust. 1 lit l dotyczącego wprowadzenia 
informacji o wartości odżywczej, któ-
ry będzie obowiązywał od 13 grudnia 
2016 r. Wprowadzenie nowych re-
gulacji wynikało z konieczności aktu-

alizacji, uproszczenia i ujednolicenia 
prawa żywnościowego UE dotyczącego 

znakowania żywności w zakresie wymagań 
ogólnych, a także wymagań dotyczących po-

dawania informacji o wartości odżywczej. Główne 
cele tego rozporządzenia to umożliwienie konsumentom 
dokonywania świadomych i bezpiecznych wyborów po-
przez dostarczanie pełnych i zgodnych z prawem infor-
macji, oraz zapewnienie harmonijnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

W przypadku żywności nieopakowanej, lub pako-
wanej przy sprzedaży na życzenie konsumenta, infor-
macje określone są przepisami § 19 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów 
środków spożywczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 669, z późn. 
zm.). Przepisy te wskazują, że w przypadku wszystkich 
środków spożywczych oferowanych do sprzedaży kon-
sumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbioro-
wego bez opakowania lub, w przypadku pakowania 
środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na 
życzenie konsumenta finalnego, lub ich pakowania do 
bezzwłocznej sprzedaży podaje się:

1) nazwę środka spożywczego;
2) nazwę albo imię i nazwisko producenta;
3) wykaz składników, informacje o alergenach.

Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać 
nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożyw-
czych w przepisach prawa żywnościowego, a jeśli takich 
przepisów nie ma powinna być nazwą zwyczajową lub 
opisową – tak aby konsument miał możliwość rozpo-
znania rodzaju i właściwości danego środka. Nazwie 
powinny towarzyszyć informacje dotyczące: postaci 
środka spożywczego oraz procesów technologicznych 
stosowanych w produkcji (szczególnie, czy jest sprosz-
kowany, liofilizowany, głęboko mrożony, zagęszczony, 
wędzony itp.). Znak towarowy, nazwa marki czy wymy-
ślona nazwa handlowa nie zastępuje nazwy produktu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi 
obecnie obowiązkowe jest podawanie kraju pochodze-
nia środków spożywczych dla:

wołowiny i cielęciny (tu nawet konieczność podania • 
kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru);
surowego, pakowanego mięsa ze świń, kóz, • 
owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki);

W marcu br. m.in. Małopolska Izba Rol-
nicza wystąpiła do ministra rolnictwa 
z wnioskiem o rzetelne informowanie ku-

rzystanych do produkcji, niektórzy wy-
twórcy nadal nie wypełniają tego obowiązku. 

darza się np. że na etykietach na wyrobach wę-

temat żywności (przedsiębiorstwa sektora 
spożywczego miały 3 lata na dostosowanie 

się do nowych zasad), z wyjątkiem art. 9 
ust. 1 lit l dotyczącego wprowadzenia 
informacji o wartości odżywczej, któ-
ry będzie obowiązywał od 13 grudnia 
2016 r. Wprowadzenie nowych re-
gulacji wynikało z konieczności aktu-

alizacji, uproszczenia i ujednolicenia 
prawa żywnościowego UE dotyczącego 

znakowania żywności w zakresie wymagań 
ogólnych, a także wymagań dotyczących po-

dawania informacji o wartości odżywczej. Główne 
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ryb i owoców morza (zarówno dla opakowanych • 
jak i sprzedawanych luzem);
miodu;• 
wina aromatyzowanego (kraj, w którym • 
wyprodukowane są winogrona);
oliwy z oliwek;• 
jaj (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia);• 
świeżych owoców i warzyw.• 

Dla pozostałych środków spożywczych podawanie 
kraju pochodzenia jest dobrowolne, chyba że brak ta-
kiej informacji mógłby w istotnym stopniu wprowa-
dzić konsumenta w błąd. W sytuacji gdy informacje, 
lub etykieta jako całość, mogły by sugerować, że dany 
środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca 
(np. użycie nazwy kraju w nazwie produktu, rysunku 
przedstawiającego flagę, lub innego charakterystyczne-
go wizerunku), producent ma obowiązek zamieszcze-
nia informacji o kraju pochodzenia środka spożywcze-
go, bez względu na jego rodzaj.go, bez względu na jego rodzaj.

Państwa członkowskie mogą w krajowym prawo-
dawstwie wprowadzać przepisy dotyczące obowiązko-
wego określania kraju lub miejsca pochodzenia żywno-
ści jedynie wówczas, gdy istnieje udowodniony związek 
pewnych cech żywności z jej pochodzeniem, a ponad-
to państwo członkowskie musi przedstawić dowody 
świadczące o tym, że większość konsumentów przywią-
zuje znaczną wagę do tych informacji. W chwili obecnej 
takie relacje zostały określone tylko w odniesieniu do 
produktów oznaczonych Chronionymi Oznaczeniami 
Geograficznymi (CHOG).

W maju i czerwcu br. resort rolnictwa przekazał 
do konsultacji społecznych projekty przepisów regu-
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lujących zasady oznakowania produktów w zakresie 
nieobjętym prawodawstwem UE:
1) projekt rozporządzenia zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie znakowania poszczególnych grup 
środków spożywczych, w którym proponuje się wpro-
wadzenie obowiązku podawania w sprzedaży deta-
licznej informacji o kraju pochodzenia dla mięsa su-
rowego, analogicznie jak ma to obecnie miejsce dla 
mięsa opakowanego. 

2) projekt ustawy o jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych – projektowana zmiana wprowadza 
regulacje dotyczące dobrowolnego znakowania środ-
ków spożywczych informacją „Produkt polski” (wraz 
z określeniem wzoru znaku), pod warunkiem, że pro-

dukt oraz surowce wykorzystane do jego wytworze-
nia zostały wyprodukowane na terytorium RP. Wpro-
wadzenie takich regulacji umożliwi producentom 
wyszczególnienie informacji dotyczących krajowego 
pochodzenia wytwarzanego produktu na wszystkich 
etapach jego produkcji i przetwarzania. Jednoznacz-
ne kryteria będą też ułatwieniem dla konsumentów, 
poszukujących polskich produktów. Nowe przepisy 
miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
W czasie zamykania niniejszego numeru Informa-

tora (25.07.2016 r.) prace nad projektami nadal trwały.

Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

www.kierunekspozywczy.pl, www.prawo-zywnosciowe.pl.

W przypadku wystąpienia 
szkód spowodowanych przez 
suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi lub la-
winę, aby ubiegać się o m.in. 
o preferencyjne kredyty na 
wznowienie produkcji rolnej, 
koniecznie muszą zostać osza-
cowane szkody przez komisje 
powołane przez właściwego 
wojewodę. W związku z powyższym producent rolny 
powinien: 
1. Udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy 

w celu zgłoszenia wystąpienia szkody. 
2. Komisja powołana przez wojewodę, właściwego 

ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w ciągu 
2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rol-
nego wystąpienia tych szkód dokonuje ustalenia wy-
sokości szkody poprzez lustrację na miejscu:
a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego da-

nej uprawy albo jej likwidacji, albo
b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystą-

pienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioru-
na, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku 
szkód w środku trwałym, albo 

c) nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustą-
pienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie 
szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód 
w budynkach lub drzewach owocowych spowodo-

wanych przez powódź, albo
d) nie później niż do dnia 
31 października danego roku, 
jeżeli ujemne skutki przezi-
mowania wystąpiły do dnia 
30 kwietnia tego roku, albo 
do dnia 31 października 
roku następującego po roku, 
w którym w grudniu wystą-
piły ujemne skutki przezi-
mowania – w przypadku sza-
cowania szkód w drzewach 
owocowych spowodowanych 

przez ujemne skutki przezimowania. 
3. Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół 

z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym pro-
dukcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i środkach 
trwałych) w dwóch egzemplarzach, jeden dla wojewo-
dy drugi dla producenta rolnego. Komisja może spo-
rządzić dla własnych potrzeb kserokopię protokołu. 

4. W przypadku szkód wynoszących powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej komisja jest zobo-
wiązana złożyć wojewodzie, właściwemu ze wzglę-
du na miejsce wystąpienia tych szkód, protokół 
oszacowania szkód, w celu potwierdzenia ich wy-
stąpienia poprzez sporządzenie stosownej adnotacji 
na tym protokole – w terminie 30 dni od oszaco-
wania szkód, a w przypadku gospodarstw rolnych 
lub działów specjalnych produkcji rolnej położo-
nych na obszarze co najmniej dwóch województw 
– w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód. 
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Na podstawie protokołu poszkodowany producent 
rolny może ubiegać się w banku współpracującym 
z ARiMR o kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy 
na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtwo-
rzenie środków trwałych, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektó-
rych zadań ARiMR (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na za-
kup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifi-
kowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, in-
wentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych 
kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% 
poniesionych wydatków.

Kredyt na odtworzenie środków trwałych może zo-
stać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użyt-
kowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków 
inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, 
tuneli foliowych i innych budynków i budowli służą-
cych do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub 
wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz 
remont lub zakup w miejsce zniszczonych ciągników, 
maszyn, urządzeń rolniczych. 

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakła-
dy poniesione po dniu wystąpienia szkody. Ponadto, 
kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 mie-
sięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powo-
łaną przez wojewodę.

Dopłaty do oprocentowania kredytu 
na wznowienie produkcji rolnej są stosowane: 

w ramach pomocy • de minimis (tj. do wysokości rów-
nowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach 
i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną 
w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym 
lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 
30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat; 
poza formułą • de minimis, jeżeli szkody w gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej 
wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji 
z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą 
publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami. 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rol-
nych lub działach specjalnym produkcji rolnej powsta-
ły szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych mogą również indywidualnie ubiegać się o: 
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Rolnicy mają możliwość korzystania 
z wielu programów pomocy finansowej 
udzielanej przez ARiMR, jak również 
inne instytucje. Część z tych programów 
realizowana jest jako pomoc de minimis 

w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane produ-
centom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji 
Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o nie-
wielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia kon-
kurencji na rynku.

Korzystając z tego rodzaju wsparcia należy pamię-
tać o limitach obowiązujących w pomocy de minimis, 
ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane 
wsparcie będzie trzeba zwrócić. 

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis 
udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). 
Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jedne-
mu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie 
trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu 
poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnie-
niem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszyst-
kich tytułów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że 
producenta rolnego prowadzącego działalność również 
w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe 
limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:
⇒ 30 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem prowadzi dzia-

łalność w rybołówstwie,
⇒ 200 000 EUR – jeżeli poza rolnictwem i rybołów-

stwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
w innych sektorach.

W ciągu ostatnich trzech lat producenci rolni mogli 
otrzymać z ARiMR pomoc de minimis m.in. w formie:

dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,• 
dopłaty do oprocentowania kredytów „klęskowych”,• 
jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy • 
w 2014 r. byli producentami owoców porzeczki czarnej 
lub owoców wiśni,
jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy • 
w 2014 r. byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek,
jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy • 
w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wy-
rządzonych przez dziki,
jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, któ-• 
rzy w 2015 r. byli producentami owoców porzeczki 
czarnej,
jednorazowej pomocy finansowej dla podatników • 
podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów 

i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych 
położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła 
susza,
jednorazowej pomocy finansowej dla producentów • 
rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w któ-
rym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
umorzenia w całości lub części wierzytelności,• 

oraz od innych instytucji m.in. w formie:
dopłaty do materiału siewnego (ARR),• 
ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne • 
(KRUS),
ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (ANR),• 
u• lg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki sa-
morządu terytorialnego).morzą erytorialnego).

Informacje te są niezwykle istotne, ponieważ służą 
prawidłowemu ustalaniu wysokości pomocy możli-
wej do przyznania w danym momencie. Brak przeka-
zania rzetelnej informacji w tym zakresie może pro-
wadzić do przekroczenia wysokości pomocy ponad 
określony limit, a w takim przypadku wiąże się to 
z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy. Jak zatem 
uniknąć takiej sytuacji? Otóż, każda instytucja, która 
przyznaje wsparcie w formule de minimis, ma obowią-
zek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy 
i przekazania go beneficjentowi. W dokumencie tym 
zawarte są informacje niezbędne do obliczenia dostęp-
nego dla rolnika limitu środków. W przypadku braku 
takiego zaświadczenia, np. w wyniku zagubienia, lub 
w przypadku, gdy rolnik nie jest pewien czy uzyskana 
pomoc była pomocą de minimis, osoby zainteresowane 
skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w formule 
de minimis mogą zgłaszać się do ARiMR w celu uzy-
skania informacji o pomocy otrzymanej od Agencji 
w ostatnim czasie. Zapytania do Centrali ARiMR 
można przesłać pocztą lub drogą mailową. 
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Agencja Rynku Rolnego zapra-
sza do składania projektów w ra-
mach mechanizmu Wsparcie ryn-
ku produktów pszczelich w sezonie 
2016/2017, na działania realizowane 
w sezonie 2016/2017. 

Podmiotami uprawnionymi do składania projek-
tów w ramach ww. mechanizmu mogą być: ◆ związki 
pszczelarskie, ◆ stowarzyszenia pszczelarzy, ◆ zrzesze-
nia pszczelarzy, ◆ spółdzielnie pszczelarskie, ◆ grupy 
producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty 
poniesione na realizację następujących działań:

➢ zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
➢ zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
➢ wykonanie analiz jakości miodu.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde 
z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowa-
nych przez ARR. Do projektu należy dołączyć niezbęd-
ną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania 
się o refundację kosztów poniesionych w ramach realiza-
cji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich 
na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne 
formularze można uzyskać:
w Biurze Interwencji ARR, tel. (22) 376-71-99, 376-71-09• 
w Oddziałach Terenowych ARR• 
na stronie internetowej • www.arr.gov.pl

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hur-
towy wyrobami winiarskimi o zawartości alkoholu do 
18% są zobowiązani do złożenia deklaracji o zapasach 
win lub moszczów winogronowych (stan na 31 lipca br.).

Deklaracje o zapasach win lub moszczów winogro-
nowych można złożyć osobiście w Centrali Agencji 
Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30, albo 
wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decy-
duje data stempla pocztowego. 

Wzór formularza deklaracji jest dostępny 
na stronie internetowej www.arr.gov.pl

• 
• 
• 
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KRUS informuje, że osobie, której upłynął 
okres, na jaki została przyznana jej renta struktu-
ralna przez ARiMR, a która nie osiągnęła jeszcze 
wieku emerytalnego, przysługuje okresowa eme-
rytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Okresowa emerytura rolnicza przysługuje 
w wysokości emerytury podstawowej (tj. najniż-
szej emerytury pracowniczej – 882,56 zł od 1 marca 
2016 r.), bez względu na posiadany okres podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

W związku z tym osoby zainteresowane, które utra-
ciły prawo do renty strukturalnej, a które nie osiągnęły 
wieku emerytalnego, mogą zwrócić się do Oddziału Re-
gionalnego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem 
o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krakowie przypomina, 
o obowiązku rejestracji działalności 
rolniczej polegającej m.in. na pro-
dukcji oraz wprowadzaniu do obro-
tu owoców i warzyw pochodzących 
z własnego gospodarstwa rolnego.

Rejestracja jest bezpłatna i odby-
wa się poprzez złożenie wniosku na 

urzędowym formularzu dostępnym na stronie inter-
netowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_
kat=36 lub bezpośrednio w PSS-E w Krakowie przy 
ul. Makuszyńskiego 9. 

Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produ-
kowanej, przetwarzanej i przechowywanej w gospo-
darstwie domowym na potrzeby własne oraz do wła-
snego spożycia w tym gospodarstwie. Wniosek składają 
rolnicy prowadzący działalności w zakresie:

dostaw bezpośrednich•  (produkcja małych ilości su-
rowców do konsumenta lub lokalnego zakładu deta-
licznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, 
np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rol-
nych na targu),
gospodarstw agroturystycznych• ,
produkcji pierwotnej • (produkcja, uprawa lub hodow-
la produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie 
i hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem).

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres 
działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj 
żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub ob-
rotu. Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed 
dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone 
jest karą pieniężną w wysokości 1 – 5 tys. złotych. 

Ponadto w związku z trwającym sezonem zbiorów 
warzyw i owoców, a w szczególności owoców miękkich, 
wszyscy producenci powinni zwrócić szczególną uwa-
gę na zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego 
warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej. 

Do wniosku powinna być dołączona kopia decy-
zji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Osobie, która utraciła prawo do renty struk-
turalnej, Kasa wypłaci okresową emeryturę rol-
niczą nie wcześniej niż od miesiąca, w którym 
został zgłoszony wniosek o tę emeryturę.

Gdy osoba taka osiągnie wiek emerytalny, może 
zwrócić do Kasy z wnioskiem o emeryturę rolniczą. 
Świadczenie to zostanie przyznane, jeżeli osoba udo-
wodni, iż posiada 25-letni okres podlegania rolniczemu 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Kasa takiej osobie może z urzędu przyznać emery-
turę rolniczą, jeżeli z posiadanych przez Kasę danych 
wynika, że osoba legitymuje się 25-letnim okresem rol-
niczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Podczas uprawy jak i zbioru na plantacjach należy 
stosować się do wytycznych ujętych „Strategii nadzoru 
nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców 
miękkich”.

Woda stosowana podczas produkcji pierwotnej:
przy produkcji żywności należy stosować wyłącznie • 
czystą wodę;
woda stosowana do podlewania nie może być zanie-• 
czyszczona fekaliami ludzkimi;
do nawożenia nie należy stosować odchodów ludz-• 
kich , które mogą być zanieczyszczone chorobotwór-
czymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet 
przez kilka miesięcy;
woda powinna być poddawana odpowiedniemu • 
uzdatnianiu, które pozwoli maksymalnie zreduko-
wać zanieczyszczenia wirusami.

Higiena personelu i warunki sanitarne:
pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do to-• 
alet zlokalizowanych w pobliżu plantacji oraz czystej 
i bieżącej wody oraz środków do mycia rąk i higie-
nicznego ich suszenia;
należy opracować procedury jak również ustalić • 
szczegółowe działania, które należy podjąć każdo-
razowo celem zminimalizowania potencjalnego roz-
przestrzeniania się zanieczyszczeń wirusami;
przedsiębiorca powinien opracować instrukcje my-• 
cia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, jak 
i pomieszczeń i urządzeń stosowanych do mycia 
(w tym także toalet);
personel powinien bezwzględnie przestrzegać in-• 
strukcji mycia rąk przez cały okres produkcji - nale-
ży myć ręce każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, 
w przerwie jak i po korzystaniu z toalet;
należy ograniczyć dostęp do plantacji osób nieupo-• 
ważnionych, w tym dzieci, które mogą być nosicie-
lami wirusów.
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O problemach i perspek-
tywach dla polskiego rolnic-
twa – rozmowa z Andrzejem 
Wroną, delegatem na WZ IV 
i V Kadencji MIR z powiatu 
wadowickiego. W 1992 r. prze-
jął on po rodzicach gospodar-
stwo rolne o powierzchni 
3,6 ha. W kolejnych latach 
przybywało areału i zwięk-
szała się obsada zwierząt. 

Początek był bardzo prosty. Była ziemia, którą upra-
wiali rodzice a kiedy ja dorosłem poszedłem w ich śla-
dy. Na początku było to niespełna 4 ha własne i ok 3 ha 
dzierżawy. Do dziś pamiętam pierwszy zakup ziemi, 
którego dokonałem w tajemnicy przed rodzicami, jesz-
cze w szkole średniej. I tak z roku na rok ziemi przyby-
wało. Obecnie uprawiam ok 70 ha, głównie pszenicę, 
pszenżyto, kukurydzę, rzepak.

Nasze gospodarstwo zawsze było wielokierunkowe. 
Dawniej – począwszy od drobnego inwentarza jak kacz-
ki, kury czy indyki po krowy mleczne i trzodę. Obecnie 
skupiam się na produkcji roślinnej, z której około 30% 
przeznaczam na paszę dla zwierząt, a pozostałą cześć 
na sprzedaż i odchowie prosiąt na tuczniki w cyklu za-
mkniętym, przy obsadzie 10 loch. 

Prowadzę typowo rodzinne gospodarstwo, pomaga 
mi głównie żona i tata.

Bardzo trudne pytanie. Stwierdzam jednoznacznie, 
że dobre czasy już się skończyły. Jeśli w najbliższym 
czasie nic się nie zmieni, to w przypadku uprawy zbóż 
i kukurydzy nie ma co liczyć na wysokie dochody. Może 
trochę lepiej będzie ze sprzedażą rzepaku ponieważ 
zima była niesprzyjająca i w niektórych regionach upra-
wy źle przezimowały, a u nas jest w miarę dobrze. My-
ślę, że nie będzie gorzej niż w ubiegłym roku. Ja jeszcze 
nie liczę własnej pracy, więc jakoś ta opłacalność wy-
chodzi na plus. Natomiast produkcja tuczników jest dla 
mnie opłacalna tylko dlatego, że mam stałego, rzetelne-
go odbiorcę, który prowadzi małą tradycyjną produkcję 
wędlin i kilka własnych sklepów. Znam natomiast kil-
ku hodowców, którzy mieli duże i nowoczesne chlew-
nie, jednak na przestrzeni 4–6 lat musieli zrezygnować 
z produkcji, ponieważ upadły małe masarnie, które sta-
nowiły dla nich rynek zbytu.

Jeśli chodzi o trzodę to tak jak już wspomniałem – 
jeżeli nie ma rzetelnego odbiorcy, to nie ma co brnąć 
w produkcję, zwłaszcza, jeśli jest ona niewielka. Mały 

producent nie ma możliwości negocjacji ceny, nawet je-
śli gwarantuje wysoką jakość. Dużych odbiorców inte-
resuje partia min. 50-60 szt. tuczników – wtedy można 
uzyskać lepszą cenę. W przypadku produkcji roślinnej 
rentowność wygląda znacznie lepiej. Większość, ok 70% 
sprzedaję do wytwórni pasz w Spytkowicach. Cena 
jaką uzyskuję nie zawsze jest równie satysfakcjonują-
ca, ale ważne jest, że przynajmniej jest gdzie sprzedać.

Plany zawsze są, ale ich realizacja zależy od ko-
niunktury. Ciągle trzeba podejmować jakieś inwesty-
cje, bo inaczej człowiek by nie szedł do przodu. Każde 
przedsięwzięcie trzeba jednak dobrze oszacować – na 
miarę swoich możliwości, bo w rolnictwie łatwo jest 
przeinwestować. 

Korzystałem z PROW 2007-2013 z działania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Na pewno, aby sprawnie funkcjonować takie gospo-
darstwa muszą się rozwijać – zarówno pod względem 
budynków inwentarskich i maszyn do produkcji, jak 
również pod względem zasobów ziemi, co w naszym 
terenie jest niezmiernie trudne. Brak rozwoju oznacza 
dla nich wycofanie z produkcji – chyba, że zmienią się 
uwarunkowania na rynku. Szczególnie dużo zależy od 
możliwości, a przede wszystkim od warunków skupu. 
Sporym zagrożeniem dla naszej produkcji jest zezwo-
lenie na sprzedaż zbóż z Ukrainy. Może się okazać, że 
trzeba będzie wracać do hodowli, bo cena zbóż będzie 
nieopłacalna dla polskich producentów.

Zainteresowań mam bardzo dużo, ale niestety praca 
w gospodarstwie pochłania obecnie większość mojego 
czasu. W przyszłości chciałbym się jednak zająć ho-
dowlą pszczół. 

Przede wszystkim żeby ruszyła sprzedaż bezpo-
średnia, ale taka prawdziwa. Ciągle się mówi, że można 
sprzedawać, ale w rzeczywistości lista dozwolonych pro-
duktów jest bardzo krótka. Priorytetową sprawą jest, aby 
rolnik taki jak ja, produkujący trzodę mógł bez więk-
szych ograniczeń sprzedawać surowe mięso czy wędli-
ny z własnej produkcji. Takie możliwości dadzą szansę 
na utrzymania rentowności małych gospodarstw, które 
dzięki temu nie wycofają się z produkcji. Ważne jest rów-
nież szanowanie i wspieranie – poprzez sprzyjające prze-
pisy – krajowych produktów i własnych producentów. 
Nie jest dobrym rozwiązaniem sprowadzanie z zagra-
nicy produktów złej jakości, tylko dlatego, że są tańsze, 
podczas gdy w kraju jest tyle dobrej żywności. 

Rozmawiała Jolanta Mocniak
biuro MIR w Wadowicach
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W dniu 29 kwietnia 2016 r odbyło się posiedzenie 
Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. 
W obradach, oprócz delegatów Izbowych, uczestni-
czyli zaproszeni goście:

• 

• 
• 

• 

• 

W drugiej części posiedzenia, delegaci dyskutowa-
li o aktualnych problemach, z którymi borykają się 
małopolscy rolnicy, oraz sformułowali najważniejsze 
wnioski, przekazane do KRIR do dalszej realizacji.

Jolanta Sawińska, biuro MIR w KrakowieJolanta Sawińska, biuro MIR w Krakowie
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W dniach 23–24 kwietnia br. w obiek-
tach Kampus u Uniwersytetu Rolnicze-

go w Krakowie przy al. 29 Listopada 
odbywała się XIX Małopolska Gieł-
da Agroturystyczna oraz V Targi 
Ogrodnicze. 

Od wielu lat organizatorami gieł-
dy są instytucje związane z rolnic-

twem: UR w Krakowie, Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 

Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rol-
niczego o. Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Go-
spodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne. Partnerem przedsięwzięcia jest Wo-
jewództwo Małopolskie. 

Celem MGA jest przedstawienie ofert wypoczynku 
w gospodarstwach agroturystycznych oraz prezentacja 
lokalnej tradycji kulturowej i regionalnej. Promocja 
agroturystyki w Małopolsce jako sposobu aktywnego 
i atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców 
miast ale dla całego województwa. Podstawowym zało-
żeniem imprezy jest pokazanie rzemiosła regionalnego, 
„swojskich”produktów żywnościowych takich jak wę-
dliny, chleb, regionalne wypieki, miody oraz rękodzie-
ło artystyczne, których nie kupi się w hipermarketach. 

Od kilku lat Giełdzie towarzyszą Targi Ogrodnicze, 
podczas których firmy związane z branżą ogrodniczą 
prezentują swoje oferty. W tegorocznych Targach uczest-
niczyły firmy szkółkarskie, nasiennicze, nawozowe, zaj-
mujące się dystrybucją środków ochrony roślin. Nie bra-
kowało firm projektujących i zakładających ogrody, zaj-
mujących się sprzedażą profesjonalnego sprzętu ogrod-
niczego zarówno dla osób indywidualnych jak też firm. 

W tegorocznej Giełdzie, uczestniczyło ponad 64 wy-
stawców z Krakowa, Małopolski i innych regionów Pol-
ski. Co prawda, z uwagi na bezpłatny wstęp nie było moż-
liwości dokładnego policzenia odwiedzających – zarów-
no mieszkańców Krakowa, jak też turystów – szacuje się, 
że przez dwa dni Giełdę odwiedziło kilka tysięcy osób. 

Małopolska Giełda Agroturystyczna to świetna 
okazja do zapoznania się z ofertą wypoczynku na ma-
łopolskiej wsi. W otwarciu wydarzenia, połączonego 
z Targami Ogrodniczymi, wzięli udział: Rektor Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie Włodzimierz Sady, 
Wicemarszałek WM Wojciech Kozak, Wiceprezes 
Małopolskiej Izby Rolniczej Krystyna Janecka, Dyrek-
tor Ośrodka Doradztwa Rolniczego Bronisław Dutka, 
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Krakowie Jarosław Bomba. Giełdę odwiedził również 
Prezes MIR Ryszard Czaicki. 

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

W niedzielę 8 maja br. w Łososinie Dolnej, na te-
renie lotniska Aeroklubu Podhalańskiego, już po raz 
XXIII obchodzono Święto Kwitnących Sadów, połą-
czone z Inauguracją Sezonu Lotniczego.

Wójt Gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka 
dokonał uroczystej inauguracji Święta witając licznie 
przybyłych gości, wśród których znaleźli się: posłowie 
i senator ziemi sądeckiej, wicewojewoda małopolski, 
starosta nowosądecki, radni wojewódzcy, powiatowi 
i gminni, wójtowie sąsiednich gmin, dyrektorzy insty-
tucji rolniczych i okołorolniczych oraz licznie przybyli 
mieszkańcy gminy. Małopolską Izbę Rolniczą repre-
zentował Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w No-

wym Sączu Stanisław Śmierciak oraz delegaci z gminy 
Łososina Dolna – Maria Kmiecik i Marek Kuźma.

W czasie trwania festynu odbywały się zorgani-
zowane przez Aeroklub lotnicze pokazy akrobatycz-
ne oraz widowiskowe loty rekreacyjne nad Jeziorem 
Rożnowskim, podczas których można było zobaczyć 
panoramę ziemi łososińskiej w tym pięknie kwitną-
ce sady. Licznie przybyli mieszkańcy gminy Łososina 
Dolna oraz z sąsiednich gmin mieli zapewnione atrak-
cje. Dla dzieci przygotowano park rozrywki, konkursy 
i zabawy, dla dorosłych – występy i koncerty zespołów 
w tym gwiazdy wieczoru, grupy „Enej”. W godzinach 
wieczornych wystąpił Teatr Ognia LOS FUEGOS roz-
świetlając niebo pokazem fajerwerków.

wym Sączu Stanisław Śmierciak oraz delegaci z gminy 
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Podczas Święta, na licznie zorganizowanych sto-
iskach, można było zakupić kwiaty i krzewy ozdobne, 
owoce, regionalne wyroby wykonane przez twórców 
ludowych, przysmaki kulinarne. Rolnicy mogli zasię-
gnąć porady u specjalistów na stoiskach instytucji rol-
niczych. Na stoisku MIR dostępne były izbowe biulety-
ny, prasa i materiały informacyjne dla rolników. 

Frekwencja, jak i pogoda dopisały, toteż tegorocz-
neŚwięto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej moż-
na uważać za udane.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

W tym roku wieś Śleszowice świętowała 
650-lecie swego istnienia. Uroczyste obchody 
odbyły się 8 maja. Honorowy patronat nad 
uroczystością objęli: Wójt Gminy Zembrzyce 
Łukasz Palarski, Starosta Suski Józef Bałos i 
Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej Ry-
szard Czaicki.

Na terenie Śleszowic znajduje się kaplica z 1749 r., 
przy której 17 maja 1959 r. spotkał się z mieszkańcami 
wsi ówczesny biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież. 
We wsi zobaczyć można kaplicę z 1847 r. z cennym po-
sągiem Matki Boskiej Bolesnej, datowanym na drugą 
połowę XV wieku oraz zabytkowy, drewniany dom – 
willa „Plutówka”, z obszerną modrzewiową werandą, 
wybudowany w latach międzywojennych. Zapewne 
w niedalekiej przyszłości atrakcyjność turystyczna wsi 
wzrośnie, ze względu na usytuowanie niedaleko jeziora, 
jakie powstanie po ukończeniu budowy zapory wodnej 
na Skawie w Świnnej Porębie.

Obchody rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele 
parafialnym w Śleszowicach w obecności mieszkań-
ców wsi oraz zebranych gości m.in. Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego – Wojciecha Kozaka, 

Rektora UR w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierza Sady, Starosty Suskiego – Józefa Bałosa, Prze-
wodniczącego Rady Powiatu Suskiego – Ryszarda Had-
ka, Księdza Prałata – Jana Marcisza, Księdza Kanonika 
– Jana Kapusty, Księdza Kanonika – Krzysztofa Strzeli-
chowskiego, Księdza Kanonika – Jacka Kaznowskiego, 
Księdza – Jerzego Gibasa, Wicekuratora Małopolskiej 
Oświaty – Haliny Cimer, Dyrektora Delegatury Kura-
torium Oświaty w Wadowicach – Elżbiety Kowalczyk, 
Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie – Bogusława Borowskiego 
oraz potomków właścicieli Śleszowic – Mari i Grzego-
rza Skalskich, Bolesława Skalskiego i Wiktorii Skal-
skiej. Po Mszy goście i mieszkańcy w asyście orkiestry 
i pocztów sztandarowych przemaszerowali do szkoły, 
gdzie odbyła się część artystyczna. 

Jubileuszowi towarzyszyło wiele atrakcji. Po przed-
stawieniu krótkiego rysu historycznego wsi przez Sołty-
sa oraz wystąpieniu gości, swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie klas IV – VI oraz szkolny zespół wokalny 
z klas I – III. Kolejnym punktem programu było wy-
stąpienie Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. Na-
stępnie Pan Józef Krzak, lokalny artysta, zaprezentował 
gawędę pt. „Skarb w lesie za Kamieniem”. Również naj-
młodsi pokazali swoje umiejętności – pod niewielkim 
nadzorem instruktorki zatańczyli pięknie „Krakowia-
ka”. Po tańcu w wykonaniu przedszkolaków Stowarzy-
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szenie „Nasza Wieś Śleszowice” przedstawiło żartobliwą 
scenkę pt. „Jak powstało Stowarzyszenie?”. Na zakończe-
nie swoje umiejętności zaprezentowali strażacy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Śleszowicach. Wydarzeniu 
towarzyszyły wystawy: „Śleszowice w obiektywie”, „Śle-
szowice dawniej”, „Śleszowice w moich oczach”. 

Uroczyste obchody uświetnili też policjanci z ko-
mendy powiatowej w Suchej Beskidzkiej, dając naj-

młodszym możliwość do zdjęcia odcisków palców na 
pamiątkową kartę oraz wykonania zdjęcia w stroju po-
licjanta. Na stoisku Małopolskiej Izby Rolniczej dostęp-
ne były materiały informacyjne i prasa rolnicza, czę-
stowaliśmy również pieczenią z dzika, przygotowaną 
przez Koło Łowieckie Cietrzew.

Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach

Głównym organizatorem konferencji było Europejskie Centrum 
Badania Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie. Małopolska Izba Rolnicza była jednym ze 
współorganizatorów. Honorowy patronat nad konferencją objął 
minister rolnictwa oraz rektor UR w Krakowie.

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

1 lipca 2016 r. w Centrum Kongresowym UR od-
była się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. „Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na ob-
szarach wiejskich”. Konferencję otworzył prof. Janusz 
Żmija, który przywitał prelegentów, zaproszonych go-
ści oraz uczestników konferencji. 

Spotkanie poświęcone było wielokierunkowej ak-
tywności mieszkanek terenów wiejskich nie tylko 
w Polsce, ale w całej Europie, a jego celem była wymia-
na wiedzy i doświadczeń, które można będzie wykorzy-
stać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W konferen-
cji udział wzięli przedstawiciele jednostek i instytucji 
zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich, dorad-
cy, naukowcy, samorządowcy, a przede wszystkim – 
kobiety, aktywne, przedsiębiorcze, działające na rzecz 
lokalnych społeczności.

W wystąpieniach poruszano różne aspekty życia 
kobiet na wsi, podjęto próbę zdiagnozowania obecnej 
sytuacji i roli kobiet na wsi, przedstawiano możliwości 
rozpoczynania biznesu i aktywizacji zawodowej. 

W dniu 5 maja 2016 r. w sali kon-
ferencyjnej Rady Wydziału Rolniczo-
Ekonomicznego Uniwersytetu Rolni-
czego odbyła się konferencja podsu-
mowująca realizację projektu „Śro-
dowisko bez barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.

Honorowymi gośćmi konferencji byli m.in. JM Rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego prof. Włodzimierz Sady, 
Wicewojewoda Województwa Małopolskiego Józef 
Gawron oraz Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicz-
nego prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk. Na spotka-
niu obecni byli koordynatorzy realizowanych zadań 
oraz przedstawiciele gmin zaangażowanych w realiza-
cję przedsięwzięcia. Zaproszono też dziennikarzy lo-
kalnych mediów – TVP3 oraz Gazety Krakowskiej. 

W gronie prelegentów podczas konferencji wystąpi-
li: kierownik projektu mgr inż. Jerzy Jaskiernia, który 

przedstawił założenia, realizację i uzyskane wskaźni-
ki projektu; prof. Kazimierz Klima opowiedział o wa-
runkach utrzymania trwałości projektu; mgr Stanisław 
Placek z IHAR w Grodkowicach omówił techniczne 
aspekty realizacji projektu. 

Wśród prelegentów wystąpił też mgr inż. Henryk 
Dankowiakowski, Dyrektor MIR, pełniący w projekcie 
funkcję koordynatora ds. społecznych, który omówił 
„Społeczne i przyrodnicze znaczenie bioróżnorodności”. 
W podsumowaniu stwierdził on, że tylko świadoma 
działalność samorządów gminnych, przyjęcie miejsco-
wego prawa obligującego właścicieli działek do zwalcza-
nia uciążliwych chwastów, w tym barszczu Sosnowskie-
go, może przynieść oczekiwane efekty. Brak solidarności 
wielu gmin, w których barszcz występuje, niechęć do 
partycypowania w kosztach jego zwalczania – to głów-
ne przyczyny, dla których barszcz Sosnowskiego będzie 
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Prelekcja Dyrektora MIR H. Dankowiakowskiego

nadal występował w naszym środowisku w mniejszym 
bądź większym nasileniu. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

W latach 2014-2016 w Małopolsce, po raz pierwszy 
w Polsce, przeprowadzono kompleksowe zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego. Przedsięwzięcie, zrealizowa-
no z inicjatywy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
(lidera projektu), z udziałem partnerów – Małopolskiej 
Izby Rolniczej oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Grodkowicach. 

Celem projektu była inwentaryzacja, monito-
ring i wyeliminowanie roślin barszczu na obszarze 
31 gmin, które przystąpiły do projektu, oraz na obsza-
rach należących do UR i IHAR. Łączna powierzchnia 
objęta zwalczaniem barszczu Sosnowskiego wynosiła 
134 ha. Do zadań MIR (oprócz organizacji akcji szko-
leniowo-informacyjnej) należało m.in. nadzorowanie 
zwalczania na terenie trzech powiatów: nowosądec-
kiego, tatrzańskiego i nowotarskiego, na obszarze 
o łącznej powierzchni 45,80 ha.

Na łamach naszego Informatora wielokrotnie poru-
szaliśmy zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających 
z obecności tej rośliny w naszym środowisku i trudności 
z jej eliminacją, ale również relacjonowaliśmy przebieg 
realizacji poszczególnych zadań naszego przedsięwzię-
cia, począwszy od przeprowadzenia inwentaryzacji, po-
przez akcję informacyjno-szkoleniową, po przeprowa-
dzenie kolejnych etapów zwalczania barszczu i ocenę ich 
efektywności (nr 39(46), nr 40(47), nr 42(49), nr 43(50)). 

Nadzorując zwalczanie barszczu na terenie powiatu 
nowotarskiego miałam okazję przekonać się jak waż-
ne, dla osiągnięcia założonego celu, jest systematyczne 
i dokładne stosowanie zabiegów zwalczania. Podstawo-
wą trudność w eliminowaniu roślin barszczu stanowi 
ich wysoki współczynnik rozmnażania i odporność na 
większość herbicydów. Dlatego działania eliminujące tę 

roślinę muszą być realizowane corocznie, nieprzerwanie 
przez min. 5 lat. Każde dopuszczenie do wydania i roz-
siewania nasion wydłuża ten czas o następne 5 lat. 

Zgodnie z założeniami w pierwszej kolejności nisz-
czone były siedliska barszczu w miejscach licznego 
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przebywania ludności – wokół przystanków autobu-
sowych, na skwerach, w parkach, wzdłuż pasów dro-
gowych, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, 
w otoczeniu szkół i innych instytucji użyteczności pu-
blicznej. Bardzo ważne było też zwalczanie barszczu 
nad brzegami cieków wodnych, we wszystkich gminach 
znajdujących się na obszarze danej zlewni.

Metody zwalczania – mechaniczne (wykaszanie 
ręczne lub ciągnikową kosiarką bijakową) i/lub che-
miczne (opryskiwacz plecakowy lub ciągnikowy) – 
dobierano w zależności od warunków terenowych 
i liczebności rośliny. W zabiegach chemicznych stoso-
wano głównie mieszaninę herbicydów Chikara 25 WG 
z Roundup 360 SL – to jedyny dostępny obecnie na 
rynku środek, który niszczy rośliny w trakcie wegetacji 
jak też zapobiega ich odrastaniu. Niestety preparat nie 
wszędzie wykazuje jednakową skuteczność – z przepro-
wadzonych obserwacji wynika, że oprysk ciągnikowy 
jest skuteczniejszy niż wykonany ręcznie. 

Sezon wegetacyjny w 2014 roku nie sprzyjał efek-
tywności wykonanych zabiegów z uwagi na często wy-
stępujące opady. Z kolei susza w 2015 roku sprawiła, 
że zwalczanie barszczu Sosnowskiego dało bardzo do-
bre efekty. Wiosną 2016 roku został przeprowadzony 
ostatni, siódmy etap zwalczania w ramach działań pro-
jektowych. Zgodnie z założeniami, gminy uczestniczą-
ce w projekcie zobowiązane są do utrzymania uzyska-
nych efektów, a więc w razie konieczności wykonania 
zabiegów zwalczających barszcz, przez co najmniej ko-
lejne dwa lata. Pełna ocena efektów walki z barszczem 
Sosnowskiego będzie możliwa dopiero po tym okresie.

Na dzień dzisiejszy mogę jednak stwierdzić, że re-
alizacja przedsięwzięcia pozwoliła na znaczne opano-
wanie inwazji tej niebezpiecznej rośliny, z realną per-
spektywą jej całkowitej eliminacji.

Lucyna Chęcińska
koordynator zadań na terenie powiatu nowotarskiego

Różnorodność biologiczna – to 
termin stosowany do opisu bo-

gactwa otaczającego nas świata 
przyrodniczego. Dotyczy ona 
zwierząt, roślin, siedlisk oraz 
genów. Dzięki wzajemnym od-
działywaniom bioróżnorod-

ności i środowiska fizycznego 
powstają ekosystemy, warunku-

jące istnienie żywych organizmów, 
w tym także człowieka. Jeśli wydaje 

nam się, że moglibyśmy przetrwać bez przyrody – je-
steśmy w wielkim błędzie.

Bioróżnorodność stanowi podstawę wielu dziedzin 
z zakresu działalności człowieka. Do najważniejszych 
należy produkcja żywności, która jest możliwa głównie 
dzięki dostępowi do wody, żyznej gleby a także pracy 
wykonywanej przez owady zapylające rośliny. Zasoby 
naturalne stanowią bazę materiałową dla przemysłu 
tekstylnego, wykorzystującego do produkcji baweł-
nę, len, jedwab, czy wełnę. Ze środowiska czerpiemy 
również ogromne ilości drewna i innych surowców 
potrzebnych w budownictwie oraz w produkcji prze-
mysłowej. Z przyrody pozyskujemy też naturalne me-
dykamenty np. zioła lecznicze, oraz substancje które 
służą do produkcji leków. 

W dobie nieustającej ekspansji cywilizacji technicz-
nej różnorodność biologiczna jest poważnie zagrożona. 
Efekty naszej działalności – wynikające głównie z nad-

miernej eksploatacji zasobów naturalnych – nierzadko 
prowadzą do całkowitego wymierania wielu gatunków 
roślin i zwierząt (liczba gatunków zagrożonych wygi-
nięciem stale rośnie). Spadek żyzności gleb, wyginię-
cie pszczół czy zmniejszenie liczebności ryb – to tylko 
niektóre skutki naszych nieprzemyślanych, szkodli-
wych dla środowiska działań. Musimy być świadomi, że 
przerwanie istniejących sieci, czy łańcuchów zależności 
między organizmami skutkuje zachwianiem równowa-
gi w biocenozie, a tym samym do osłabienia, a nawet 
zniszczenia całych ekosystemów. 

Wśród ważnych zagrożeń dla bioróżnorodności wy-
mienić należy również gatunki inwazyjne, które zabu-
rzają funkcjonowanie lokalnych, ewolucyjnie ustabilizo-
wanych biocenoz, konkurują z rodzimymi gatunkami, 
w znacznej mierze przyczyniając się do ich zanikania. 
Do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Polsce 
należy między innymi barszcz Sosnowskiego (Herac-
leum sosnowskyi Manden.) – niebezpieczna roślina po-
wodującą poważne oparzenia skóry. Roślinę tę podaro-
wali nam radzieccy uczeni, jako paszę dla bydła. Dziś 
barszcz Sosnowskiego stanowi poważny problem – nie 
tylko z uwagi na zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, 
ludzi i zwierząt, ale właśnie ze względu na szkodliwość 
dla środowiska. Skuteczna eliminacja tej rośliny to po-
ważne wyzwanie wymagające dużych nakładów finan-
sowych ale również systematyczności (regularne zabiegi 
należy przeprowadzać min. przez 5 lat) oraz przeprowa-
dzenia kompleksowego zwalczania na całym obszarze 
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występowania, bez względu na wyznaczone przez ludzi 
granice terytorialne. Więcej o efektach i doświadcze-
niach w zwalczaniu tej rośliny w ramach projektu pt. 
„Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” na stronach 
27-29 niniejszego Informatora.

Przyczyny zaniku bioróżnorodności – podobnie 
jak zmiany klimatyczne – to temat kontrowersyjny, 
a upatrywanie wśród winowajców nas samych, ma ty-
luż zwolenników co przeciwników. Trudno jednak kwe-
stionować twierdzenie, że na naszej planecie jesteśmy 
jedynymi świadomymi istotami (a przynajmniej takimi 
powinniśmy być) tego, że człowiek jest tylko jednym 
z elementów różnorodności biologicznej. Im większe 
jest to zróżnicowanie, tym doskonalszy i trwalszy bę-
dzie stan równowagi, który warunkuje również na-
sze przetrwanie. Jakość bioróżnorodności stanowi też 
o jakości naszego życia, co widoczne jest już na poziomie 
lokalnym – np. poprzez korzystny wpływ na promocję 
i rozwój gospodarczy regionu, a co za tym idzie, polepsze-
nie warunków życia mieszkańców. Niewątpliwie mamy 
mnóstwo powodów aby nie tylko chronić ale również 
stwarzać jak najlepsze warunki dla bioróżnorodności. 

 

Istotną rolę w ochronie różnorodności biologicznej 
w rolnictwie odgrywają zadrzewienia śródpolne, mie-
dze, oczka wodne, przydroża, ekstensywnie użytko-
wane łąki i pastwiska. Są to miejsca bytowania, rozwo-
ju, schronienia oraz pozyskiwania pokarmu 
dla wielu pożytecznych gatunków zwierząt 
oraz siedliska owadów i zwierząt zapylają-
cych. Natomiast na terenach leśnych podob-
ną rolę pełnią spróchniałe drzewa i martwe 
drewno, starodrzewa oraz polany śródleśne. 

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym, 
w odniesieniu do słabszych gatunków, które nie potra-
fiły się przystosować do zmieniającego się otoczenia 
i warunków życia. Jednak większość gatunków ginie 
w nierównej walce z człowiekiem, wiele z nich przepa-
dło bezpowrotnie „na naszych oczach”… 

Kinga Witek
Materiały źródłowe: www.ec.europa.eu, 

www.bioroznorodnosc.org.pl, www.ppbio.pl
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W dniach 15-24 stycznia w Berlinie odbyły się targi 
żywności, rolnictwa i ogrodnictwa Grüne Woche 2016. 

Są to największe światowe targi (organizowane od 
1926 r.) promujące specjalności regionalne, artykuły 
ekologiczne oraz kulturowe. W ofercie targów coraz wię-
cej miejsca zajmują nowoczesne usługi świadczone przez 
rolników związane z wypoczynkiem i zakupami na wsi, 
oraz informacje na temat energii odnawialnych.

Podczas Zielonego Tygodnia prezentowano również 
niepowtarzalne, małopolskie produkty regionalne i tra-
dycyjne, produkty rolnictwa ekologicznego i pszczele, 
oraz elementy folkloru naszego województwa. Już po 
raz drugi na berlińskich targach swoje produkty zapre-
zentował Robert Tracz – rolnik ekologiczny i pszczelarz 
oraz delegat RP MIR z powiatu olkuskiego. MIR.

W pierwszej połowie br. Małopolska Izba Rolnicza 
zrealizowała kilka projektów w ramach współpracy za-
granicznej, głównie z partnerami z Francji oraz Rumunii. 

W dniach 17-20 marca 2016 r., korzystając z zaprosze-
nia Stowarzyszenia Hodowców z regionu Rodan-Alpy 
(UCEAR), 3-osobowa delegacja z Małopolski uczest-
niczyła w Krajowej Wystawie Bydła ras Tarentaise 
i Abondance we francuskiej miejscowości Chambery. 
Wystawa zgromadziła licznych krajowych hodowców 
bydła tych ras (o tytuły czempiona zgłoszono łącznie 
300 zwierząt) oraz licznych zagranicznych gości m.in. 
z Gruzji, Tunezji, Albanii, Belgii czy RPA. W zapla-
nowanym programie wizyty, delegacja z Małopolski 
uczestniczyła w spotkaniu z Burmistrzem Chambery 
Michelem Dantin, podczas którego omówiono nowe 
unijne rozporządzenie w dziedzinie zootechniki. 

Podczas imprezy obok części konkursowej i prezen-
tacji zwierząt, można było skosztować regionalnych se-
rów tj. Tomme de Savoie Tome des Bauges, Abondance, 
Chevrotin Beaufort, Emmental de Savoie, sabaudzkich 

win, kiełbas i wędlin, zakupić 
lokalne wyroby rzemieślni-
cze oraz najnowocześniej-
sze maszyny rolnicze. Po-
byt we Francji naszej de-
legacji zakończył się wizytą 
w gospodarstwie rolnym 
o szerokim zakresie działalności 
(hodowla krów mlecznych rasy Tarentaise, produkcja 
serów, hodowla ślimaków, uprawa roślin ozdobnych, 
gospodarstwo edukacyjne), które funkcjonuje przy 
miejscowym liceum.

W kwietniu tego roku Izba gościła grupę 18 uczniów 
ze szkoły w regionie Besançon, którzy odbyli wizytę 
studyjną w jednym z małopolskich gospodarstw zaj-
mującym się produkcją mleka. 

Natomiast w dniach 22-27 kwietnia gościliśmy 
w Małopolsce przedstawicieli regionu Bistrita-Nasaud 
w Rumunii. Zgodnie z programem nasi goście uczest-
niczyli w kilku spotkaniach, których celem było nawią-
zanie współpracy. Spotkali się m.in. z przedstawiciela-
mi firmy POLAN, Bruk-Bet SOLAR oraz Spółdzielni 
Rolniczej „Diament” w Otfinowie. Mieli również okazję 
zobaczyć farmę fotowoltaiczną w gminie Wierzchosła-
wice oraz spotkać się z wójtem tej gminy Zbigniewem 
Drągiem. Dodatkowo przedstawiciele z Bistrita-Nasaud 
gościli na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki 
UR w Krakowie, gdzie dr Grzegorz Wcisło zaprezento-
wał im autorską technologię produkcji biopaliw. 

Zwieńczeniem wizyty delegacji rumuńskiej w na-
szym regionie było spotkanie z Wicewojewodą Ma-
łopolski Józefem Gawronem w towarzystwie Ignata 
Timara, Prezesa Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego 

win, kiełbas i wędlin, zakupić 
lokalne wyroby rzemieślni-

w gospodarstwie rolnym 
o szerokim zakresie działalności 



32 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Współpraca pomiędzy rumuńskim regionem Bi-
strita Nasaud a Tarnowską, a następnie Małopolską 
Izbą Rolniczą trwa już prawie 19 lat. Głównym ini-
cjatorem tej współpracy był i nadal jest Ignat Timar, 
obecnie pełniący funkcję Prezesa Towarzystwa Polsko-
Rumuńskiego w Krakowie.

Partnerem po stronie rumuńskiej jest Izba Handlo-
wo-Przemysłowa w Bistrity, która jako jedyna tamtejsza 
organizacja zajmuje się rów-
nież problemami rolnictwa. 

Początkowo nasza współ-
praca dotyczyła głównie 
zasad realizacji programów 
przedakcesyjnych SPARD, 
przygotowania do referen-
dum oraz dzielenia się do-
świadczeniami w zakresie 
wymiany gospodarczej.

Rumunia zaskakuje nas 
przy każdej wizycie – tem-
pem rozwoju gospodarcze-
go, pluralizmem świato-
poglądowym, stosunkiem 

do religii, porządkiem i czystością oraz przepięknymi 
krajobrazami, będącymi ostatnimi dziewiczymi miej-
scami w Europie.

Nasza ostatnia wizyta, która miała miejsce w dniach 
19-22 maja br., dotyczyła prezentacji oferty gospodar-
czej z województwa małopolskiego dla partnerów ru-
muńskich (fotowoltaika, materiały budowlane, sprze-
daż sadzonek krzewów i drzew, oraz nasion).

W przeszłości rolnictwo 
rumuńskie było potęgą, 
obecnie następuje wzrost 
nieużytków oraz niedosta-
tek inwestycji w gospodar-
stwach indywidualnych. 
W przypadku produkcji 
ogrodniczej synonimem 
kryzysu jest okolica By-
strzycy (Bistrita) – stolicy 
regionu – kiedyś otoczona 
dziesiątkami hektarów sa-
dów, mająca w swoim logo 
jabłko, dzisiaj importuje 
jabłka z Polski.

w Krakowie  (na fot. 1. od lewej) oraz przedstawicieli 
MIR – Delegata MIR do KRIR Jana Marka Lenczow-
skiego (na fot. 1. od prawej) oraz Dyrektora MIR Hen-
ryka Dankowiakowskiego (na fot. 2. od lewej). 

Dla rozwoju i wzmocnienia współpracy pomiędzy 
naszymi regionami w dniach 19-22 maja zorganizowa-
no rewizytę delegacji MIR w Rumunii, podczas której 
przedstawiciele Izby zaprezentowali naszym rumuń-
skim partnerom ofertę gospodarczą z województwa 
małopolskiego (fotowoltaika, materiały budowlane, 
sprzedaż sadzonek krzewów i drzew, oraz nasion).

9 czerwca 44-osobowa grupa małopolskich rolni-
ków uczestniczyła w zorganizowanym przez Izbę wy-
jeździe do Nadarzyna, gdzie w halach Ptak Warsaw 
Expo odbywały się targi China Homelife Show 2016 
oraz China Machinex. 

Swoje produkty prezentowało tu ponad 1000 chiń-
skich dostawców z takich branż jak: tekstylna i odzieżowa, 
elektroniczna, meblarska, AGD, oświetleniowa i budow-
lana. Byli też dostawcy maszyn do produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych, do przetwórstwa spożywczego 
i pakowania, budowlanych oraz rolniczych. Targi okaza-
ły się interesującym doświadczeniem, jednak jeśli chodzi 
o branżę rolniczą – nie spełniły naszych oczekiwań.

W okresie wakacyjnym, od 8 czerwca do 5 sierp-
nia br. w krakowskim biurze MIR staż odbyła Marion 
Renaud – studentka francuskiej uczelni Isara Lyon. 
Temat jej pracy dotyczył polskich i małopolskich pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
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Skromne inwestycje w gospodarstwach indywidu-
alnych wynikają przede wszystkim z braku środków 
finansowych, które pozwalałyby pozyskać dodatkowe 
środki z programów unijnych. 

Mamy satysfakcję, że w okresie przedakcesyjnym, 
kiedy wielu przedsiębiorców rumuńskich obawiało się 
funkcjonowania w strukturach UE, wielokrotnie gości-
liśmy w Polsce misje gospodarcze z regionu Bistrita Na-
saud, wspierając ich w dążeniu do integracji. Dzięki temu 
skorzystali oni z programów pomocowych, często ada-
ptując technologie produkcji z Polski, i stali się ważnymi 
podmiotami gospodarczymi w regionie. Dziś docenia-
ją nasze zasługi w tym zakresie i przy każdej możliwej 
sposobności wyrażają wdzięczność za okazaną pomoc. 

Obecnie nasza współpraca, w ramach polsko-rumuń-
skiej wymiany gospodarczej, związana jest z zadaniami 
realizowanymi przez Lokalne Grupy Działania. Szcze-
gólnie dynamicznie i owocnie rozwija się współpraca 
między LGD Turystyczna Podkowa a LGD w Beclean 
– dzięki zaangażowaniu Prezesa Marka Lenczowskiego 
oraz burmistrza miasta Beclean, Nikola Moldovian. 

W czasie naszej ostatniej wizyty mieliśmy okazję 
mimowolnie uczestniczyć w kampanii wyborczej bur-
mistrza (wybory 5 czerwca), który w ciągu 16 lat spra-

wowania funkcji dokonał gruntownej modernizacji 
12-tysięcznego Beclean. Sprowadził on do miasta inwe-
storów zagranicznych działających w branży metalowej, 
osprzętu elektrycznego do samochodów, i doprowadził 
do zmniejszenia stopy bezrobocia z 10 do 3,5%.

Zamierzamy nadal rozwijać współpracę pomiędzy 
Małopolską a regionem Bistrita Nasaud. Liczymy, że 
umacnianiu naszych wzajemnych relacji sprzyjać bę-
dzie izba gospodarcza tworzona właśnie przez Amba-
sadę Rumunii w Warszawie, z inicjatywy Towarzystwa 
Polsko-Rumuńskiego w Krakowie.

Henryk Dankowiakowski

Celem tegorocznego wyjazdu 
studyjnego, organizowanego przez 
Izbę wspólnie z Uniwersytetem Rol-

niczym i Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego, był kraj położony na północnych rubie-
żach Europy – Finlandia. 

Cała ludność tego kraju – powstałego w 1918 r. – to 
5,4 mln osób, a średnie zaludnienie wynosi 18 osób na 
1 km2, przy czym większość mieszkańców zasiedla po-
łudniową i środkową część terytorium. Finowie mówią 
na swój kraj Suomi, co oznacza teren bagienny, bagni-
sko. Finlandia ma jeden z najniższych w Europie odset-
ków użytków rolnych, które stanowią 7,6% ogólnej po-
wierzchni kraju. Łąki i pastwiska to 0,4%, najwięcej bo 
ok. 78% zajmują lasy, a jeziora – 10% powierzchni. 

Mimo, że na terenach wiejskich zamieszkuje aż 41% 
populacji, to w rolnictwie znajduje zatrudnienie jedynie 
4,6% osób, wytwarzając wraz z pokrewnymi gałęziami, 
tj. rybołówstwem i łowiectwem, ok. 2,9% produktu kra-
jowego brutto. Po wstąpieniu Finlandii do UE (w 1995 
r.) liczba gospodarstw rolnych zmalała o ponad 38%, 
jednak wzrosła ich wielkość. Obecnie w całym kraju 
funkcjonuje 55 tys. farm – w większości usytuowanych 
na południu i zachodzie kraju. Wynika to głównie 
z uwarunkowań klimatycznych – na południu okres 
wegetacyjny wynosi 185-200 dni, podczas gdy na pół-
nocy to zaledwie 120 dni. Ze względu na ograniczenia 
klimatyczne produkcja roślinna odgrywa tu mniej-

szą rolę. Uprawia się głównie zboża: jęczmień, owies, 
rzepak, żyto, pszenicę, a także ziemniaki oraz krzewy 
i drzewa owocowe. Produkcja zwierzęca obejmuje: by-
dło typu mlecznego i mięsnego, trzodę chlewną, owce, 
drób, a na północy kraju – renifery. Rolnictwo charak-
teryzuje się wysokim poziomem mechanizacji i dużym 
zużyciem nawozów sztucznych. Jednak w ostatnich 
latach wzrasta nacisk na ekologiczną produkcję żyw-
ności, która do roku 2020 ma stanowić 20% produkcji 
zwierzęcej i roślinnej. Przebywając w tym pięknym, 
spokojnym i nieco tajemniczym dla nas kraju, odwie-
dziliśmy kilka gospodarstw rolnych oraz tartak.

Gospodarstwo o powierzchni 250 ha, z czego 170 ha 
stanowi dzierżawa. W całym gospodarstwie same lasy 
zajmują 20 ha. Znaczna część, bo 100 ha, to łąki i pa-
stwiska, w tym obszary cenne przyrodniczo, częściowo 
położone na terenach chronionych, co obliguje do eks-
tensywnego użytkowania. Większość łąk koszonych jest 
mechanicznie, 2 razy w roku, ponadto wypasają się na 
nich zwierzęta. W gospodarstwie uprawia się też zbo-
ża (jęczmień, owies i kukurydzę) z przeznaczeniem na 
paszę dla bydła. Stado Herefordów liczy ok. 200 sztuk, 
z czego 85 to krowy, utrzymywane w cyklu 10-14-
letnim. Najstarsza krowa w gospodarstwie ma 21 lat. 
W sezonie wegetacyjnym gospodarz zatrudnia dodatko-
wo 2 osoby do pomocy, poza tym w pracach polowych 
praktykowana jest wzajemna pomoc sąsiedzka. 

niczym i Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego, był kraj położony na północnych rubie-
żach Europy – Finlandia.
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Gospodarstwo korzysta z dopłat unijnych, które 
stanowią ok. 40% dochodu. Są to zarówno podstawo-
we dopłaty obszarowe, jak też dopłaty do bydła oraz do 
produkcji ekologicznej (ok. 1 000 euro/1 ha w przypadku 
farm certyfikowanych, 600 euro/1 ha – bez certyfikacji).

Gospodarstwo istnieje od niemal 500 lat. Obecnie 
cała farma zajmuje 400 ha, z czego 260 ha to grunty 
własne. Właściciel z wykształcenia jest lekarzem, jed-
nak rodzinna tradycja stała się jego sposobem na życie. 

Hodowlę bydła rozpoczął w 1975 r. od zakupu 6 krów. 
Od tamtej pory systematycznie powiększał stado, któ-
re najliczniejsze było 2-3 lata temu, kiedy to liczyło ok. 
750 szt. W gospodarstwie pracuje najbliższa rodzina po-
nadto, zatrudnionych jest dwóch stałych pracowników. 

Wypas zwierząt na pastwiskach trwa zazwyczaj 
od maja do listopada. Na farmie zainstalowany jest 
zamknięty obieg wody, a specjalne poidła zapewniają 
zwierzętom wodę, która zimą nie zamarza. Uzupełnie-
niem paszy dla bydła jest siano, niewielka ilość sianoki-
szonki oraz jęczmień. 

17 lat temu farma przestawiła się na produkcję eko-
logiczną. Ubój zwierząt oraz rozbiór mięsa wykonują 
firmy zewnętrzne, one również zapewniają próżniowe 
pakowanie. Mięso sprzedawane jest w sklepach regio-
nalnych oraz u odbiorców w Helsinkach. 

Początki gospodarstwa sięgają XVI wieku. W 2010 r. 
jego aktualny właściciel (jeden z potomków założycieli) 
podjął decyzję o utworzeniu spółki i przyjęciu do niej 

dwóch udziałowców. Każdy z nich posiada w firmie 
ściśle określony zakres obowiązków. W 2011 r. oprócz 
ekologicznej hodowli bydła mięsnego, podjęli działal-
ność marketingowo-edukacyjną, udostępniając farmę 
zwiedzającym. Obecnie, oprócz wizyt szkolnych, orga-
nizowane są tutaj również różnego rodzaju spotkania 
i uroczystości, które umożliwiają gościom pobyt na ło-
nie natury. Ta forma działalności okazała się trafnym 
przedsięwzięciem, przynoszącym spodziewane profity. 
Dodatkowo na terenie gospodarstwa funkcjonuje sklep, 
w którym sprzedawane są własne wyroby (surowe 
i przetworzone mięso), oraz inne lokalne produkty. Fir-
mowy sklep znajduje się też w Helsinkach. Stali klienci 
stanowią 90% odbiorców. 

Rocznie na farmie hodowanych jest około 350 szt. 
bydła, z czego 130 stanowią krowy. Opasy osiągają wagę 
600-800 kg przez okres 1,5-2 lat. Zwierzęta od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni przebywają na pastwiskach, 
w zimie karmione są sionokiszonką, jęczmieniem oraz 
śrutą bobikową. Cały areał gospodarstwa to 850 ha, 
z czego 200 ha to pastwiska, 280 ha – uprawa zbóż, 
300 ha to lasy, a pozostale 70 ha stanowią nieużytki. 
Gospodarstwo realizuje program rolnośrodowiskowy, 
w ramach którego zwierzęta są „wypożyczane” do wy-
pasania na terenach chronionych, m.in. w celu zacho-
wania dąbrów świetlistych (typ lasu charakteryzujący 
się skąpą warstwą krzewów i bogatym gatunkowo, buj-
nym runem). W Unii Europejskiej tego typu miejsca 
objęte są ochroną w ramach obszarów Natura 2000.

Tartak zlokalizowany jest w odległości kilku km 
od granicy rosyjskiej), co daje możliwość zakupu ta-
niego drewna od wschodnich sąsiadów, głównie znad 
jeziora Ładoga. Do tartaku dostarczane są świeże, nie-
posortowane deski – sosnowe i świerkowe, które są su-
szone a następnie cięte i konfekcjonowane. 

Tartak posiada nowoczesną linię do sortowania de-
sek, która jest w stanie podzielić je na kilkanaście klas 
jakości. Gotowy materiał sprzedawany jest jednemu od-
biorcy – producentowi domów szkieletowych. Odpady 
z obróbki drewna wykorzystywane są w celach grzew-
czych (około 20%), z reszty produkowane są pellety. 

W tartaku zatrudnionych jest 15 pracowników, 
a jego roczne obroty wynoszą 5 mln euro.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie

stanowią 90% odbiorców. 

Rocznie na farmie hodowanych jest około 350 szt. 



 



 
 

 

 

 


