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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek oferuje:
miejsca noclegowe w pokojach 2-4 osobowych,

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 28 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

tanienoclegi@modr.pl
www.modr.dobrynocleg.pl
www.facebook.com/modrkarniowice

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej  
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami, 

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego “Doradca” przyjmuje do publikacji 
ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe  
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
pisma.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

• reklama czarno-biała, A-4   
 665,00 zł +  VAT

• reklama kolorowa, A-4,   
wewnątrz numeru 910,00 zł +  VAT
na okładce 1150,00 zł +  VAT

• artykuł sponsorowany    665,00 zł +  VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej  
 600,00 zł +  VAT 

• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 
                                                BEZPŁATNIE

 RABAT:
umowa całoroczna - od trzeciej emisji rekla-
my stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny 
podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogło-
szeń wielostronicowych - możliwość nego-
cjowania cen!

 ⇒ redakcja nie ponosi odpowiedzilaności  
za treść reklam i ogłoszeń.

Termin dostarczania materiałów do druku na 
miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzają-
cego ukazanie się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zainte-
resowane składaniem prenumeraty na nasze 
czasopismo prosimy o kontakt z redakcją „Do-
radcy”.

Zapraszamy do współpracy!

Wydawca i redakcja: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
i Wydawnictw  
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,  
tel. (12) 285-21-14 wew.24 
kom. 609-700-003; fax: (12) 285-11-07 
e-mail: doradca@modr.pl;  www.modr.pl 
www.facebook.com/MODRKarniowice

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny  
Wydawnictw Ośrodka – Marek Kwiatkowski 

Kolegium Redakcyjne: Małgorzata Serwa-
czak, Jan Boczkowski, Grażyna Poloczek, 
Ewa Ryjak, Józef Rusnak.

Zespół Redakcyjny: Halina Knap, Krystyna 
Trzebuniak, Katarzyna Gwiżdż, Krzysztof 
Kostuś.

Skład komputerowy: Halina Knap,  
Krzysztof Kostuś.

Druk: PZDR Nowy Sącz. 
Nakład: 3100 egz.

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

NASZ DOM I OGRÓD

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

TECHNIKA ROLNICZA

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Małopolski Informator Rolniczy

doradcadoradca ROLNICTWO EKOLOGICZNE
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

6 grudnia 2017 roku w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wyników XXV 
edycji konkursu pn. “Najlepsze wy-
dawnictwo wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego”. Wydawany 
przez MODR w Karniowicach dwu-
miesięcznik „Doradca” znalazł się 
w gronie tegorocznych laureatów, 
otrzymując wyróżnienie za 2016 rok. 
Patronem honorowym konkursu był 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W jubileuszowej, XXV edycji konkur-
su wzięło udział 16 redakcji ODR oraz 12 
wydawców, walczących w 2 kategoriach: 
najlepsze czasopismo oraz najlepsza pu-
blikacja tematyczna. Organizowany przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, 
od szeregu lat cieszy się dużym zaintere-
sowaniem redakcji ośrodków doradztwa 
rolniczego. Jak podkreślali organizatorzy, 
jako forma współzawodnictwa wydawców 
systematycznie przyczynia się do podwyż-
szania poziomu merytorycznego i edytor-
skiego wydawanych czasopism i wydaw-
nictw tematycznych.

W pierwszej części spotkania, z okazji 
25-lecia konkursu, jubileuszowe puchary 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszyst-
kim redakcjom czasopism Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego wręczył Pan Ryszard 
Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW. 
Następnie ogłoszono wyniki oraz wręczo-
no nagrody i dyplomy w konkursie na naj-
lepsze czasopismo w 2016 roku. W imieniu 

redakcji ”Doradcy” dyplom i nagrodę za 
zdobyte wyróżnienie z rąk wiceministra Ry-
szarda Zarudzkiego odebrał Dominik Pa-
sek - zastępca dyrektora MODR.

Podsumowując uroczystość, wicemini-
ster Zarudzki podkreślił ważną rolę jaką od-
grywają czasopisma ODR zarówno w pro-
cesie komunikacji pomiędzy Ministerstwem 
Rolnictwa i doradztwem a środowiskiem 
rolniczym, jak i transferze wiedzy, innowacji 
i upowszechnianiu wyników badań nauko-
wych w praktyce rolniczej. 
Poniżej wyniki XXV edycji konkursu.
W kategorii „Najlepsze czasopismo pe-
riodyczne”:

 ⇒ I miejsce: „Lubelskie Aktualności Rol-
nicze” - Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli;

 ⇒ Dwa równorzędne II miejsca:  
„Wieś Kujawsko–Pomorska” - Ku-
jawsko-Pomorski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego w Minikowie;  
„Twój Doradca Rolniczy Rynek” - Dol-
nośląski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go we Wrocławiu;

 ⇒ III miejsce: „Bieżące Informacje” - 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie.

Wyróżnienia: 
 ⇒ „Aktualności Rolnicze” - Świętokrzyski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach; 

 ⇒ „Wiadomości Rolnicze” - Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sze-
pietowie; 

 ⇒ „Małopolski Informator Rolniczy - Do-
radca” - Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z s. w Karniowicach; 

 ⇒ „Pomorskie Wieści Rolnicze” -  Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Lubaniu; 

 ⇒ „Śląskie Aktualności Rolnicze” - Ślą-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Częstochowie.
W kategorii „Najlepsza publikacja 

tematyczna” nagrodę przyznano publi-
kacji: pt. „Nasadzenia ozdobne w wiejskich 
ogrodach przydomowych” zgłoszonej przez 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie.

Zespołom Redakcyjnym nagrodzonych 
i wyróżnionych czasopism oraz publikacji 
tematycznych ośrodków doradztwa rolni-
czego składamy gratulacje.

Małgorzata Serwaczak

„Doradca” nagrodzony w konkursie 
na najlepsze czasopismo ośrodków doradztwa rolniczego

Fot. Anna Fotyga „W
iadom

ości Rolnicze”

Fot. Anna Fotyga „W
iadom

ości Rolnicze”
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dowców i Produ-
centów Bydła. 
Obecnie Zwią-
zek zrzesza 90 
rolników. 

W większo-
ści są to młodzi 
hodowcy, chęt-
ni do wspólne-
go działania.  
W 2011 roku 
podczas Walne-
go Zjazdu Związ-
ku w wyniku wy-
borów prezesem 
został wybrany 
Jan Dubec, rol-
nik z Hańczo-
wej, który kieruje 
związkiem do tej pory.

Jubileusz 15-lecia był doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej 
działalności. Hodowcy i zaproszeni goście spotkali się w Śnietnicy, aby wspólnie 
świętować ten zacny Jubileusz. 

Uroczystość prowadził Jan Dubec, prezes związku, który przywitał przybyłych 
gości, a wśród nich: Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

Ga l i c y j sk i ego  Z w ią zk u  Hodowców 
i  Prod ucen tów  B y d ł a

W środę 22 listopada 2017 r.  
w Śnietnicy w gminie Uście Gorlic-
kie odbyły się uroczystości związane  
z obchodami 15–lecia Galicyjskiego 
Związku Hodowców i Producentów 
Bydła.

Historia Galicyjskiego Związku 
Hodowców i Producentów Bydła się-
ga 2001 roku, kiedy to został powo-
łany komitet założycielski pod nazwą 
Związek Hodowców i Producentów 
Bydła Ziemi Gorlickiej. Inicjatorami 
powstania byli rolnicy oraz Komisja 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Rady Powiatu w Gorlicach. 
Znaczny udział w powstaniu związ-
ku mieli także Wójtowie Gmin: Uście 
Gorlickie - Dymitr Rydzanicz oraz 
gminy Ropa Jan Morańda. Powstał 
on w celu pomocy hodowcom dążą-
cym do rozwoju i doskonalenia bydła 
ras występujących na terenie Polski 
południowo-wschodniej oraz pomocy  
w opracowaniu nowych programów 
hodowlanych. 

W lutym 2002 roku związek został 
oficjalnie zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, oraz zostały 
wybrane władze Związku. Pierwszym 
prezesem został, pracownik PZDR 
Gorlice - Władysław Korbelak. Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego wspierał 
związek nie tylko merytorycznie, ale 
również lokalowo. Początkowo do 
związku należało pięćdziesięciu rol-
ników z powiatu gorlickiego, co zosta-
ło zaznaczone w nazwie, z siedzibą  
w Gorlicach. Do związku chętnie 
przystępowali rolnicy z innych po-
wiatów, a nawet z sąsiednich woje-
wództw. 

W 2004 roku postanowiono zmie-
nić nazwę na Galicyjski Związek Ho-

Jubileusz 15-lecia

Jan Dubec Prezes  GZHiPB - oficjalne otwarcie  
obchodów Jubileuszu 

Uczestnicy jubileuszu – zaproszeni  goście i członkowie GZHiPB
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z s. w Karniowicach Marka Kwiatkow-
skiego, Dyrektora Małopolskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR w Krako-
wie Adama Ślusarczyka, Wicestarostę 
Gorlickiego Jerzego Nalepkę, Wójta 
Gminy Uście Gorlickie Dymitra Rydza-
nicza, Wójta Gminy Moszczenicy - Je-
rzego Wałęgę, delegację PFHBiPM na 
czele z członkiem Prezydium Federacji 
Edgarem Beneš, przedstawicieli firm  
i instytucji współpracujących z hodow-
cami oraz najważniejszych gości, czyli 
hodowców bydła.

Uroczystość uświetniło wręczenie 
Złotych Honorowych Odznak Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka, które otrzymali:

 ⇒ Prezes GZHiPB - Jan Dubec,

 ⇒ Wójt Gminy Uście Gorlickie - Dy-
mitr Rydzanicz,

 ⇒ Wójt Gminy Ropa - Jan Morańda,

 ⇒ Wincenty Kmak - kierownik PZDR 
Gorlice;

oraz Członkowie Związku:
 ⇒ Władysław Korbelak,

 ⇒ Dorota Telep-Michalak,

 ⇒ Piotr Bołdyś,

 ⇒ Piotr Wasula,

 ⇒ Alicja Wacek,

 ⇒ Andrzej Tylawski,

 ⇒ Aleksander Pabis,

 ⇒ Barbara Jerzak,

 ⇒ Leszek Rafa.

Członek  Prezydium Federacji Edgar Beneš i Adam Kamiński Dyr. PFHBiPM RO  
Parzniew,  wręczają Złotą  Honorową  Odznakę PFHBiPM  pierwszemu  

Prezesowi Związku - Władysławowi Korbelakowi.

Delegacja PFHBiPM  podczas składania życzeń  jubileuszowych.

Odznaczenia w imieniu Prezydenta PFHiPBM 
Leszka Hądzlika wręczał Członek Prezydium Fe-
deracji Edgar Beneš i Adam Kamiński Dyrektor 
RO Parzniew.

Były także życzenia i podziękowania od przy-
byłych gości i przedstawicieli firm i instytucji 
współpracujących z hodowcami.

Uroczystość zakończył wspólny obiad przy 
dźwiękach kapeli regionalnej „Braci Matułów  
z Brunar oraz pieśniach w wykonaniu chóru 
„Rosa” z Uścia Gorlickiego.

Dorota Telep-Michalak

Osoby  uhonorowane  Złotą  odznaką PFHBiPM
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Z A P R O S Z E N I E 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

zaprasza na konferencję
w dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 1000

 
„WYKORZYSTANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH  

NA TERENACH WIEJSKICH”
 

CEL KONFERENCJI:
 e Poprawa jakości powietrza i ograniczenie zanieczyszczeń substancjami trującymi, w tym rakotwórczymi,  

oddziałującymi na zdrowie człowieka i środowisko.

 e Zapoznanie ze sposobami zmniejszenia niskich emisji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  
wytwarzania ciepła i energii.

 e Zwiększenie udziału OZE w krajowym systemie energetycznym.

 e Szerzenie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy w zakresie pozyskiwania energii  
ze źródeł odnawialnych.

Konferencja jest skierowana do rolników indywidualnych, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i instytucji  
samorządowych na terenach wiejskich.

W trakcie konferencji prezentowane będą urządzenia i innowacyjne technologie z zakresu odnawialnych źródeł  
energii.

PROGRAM KONFERENCJI:
10:00-10:15  - Otwarcie konferencji: mgr Marek Kwiatkowski - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa  

Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

10:15-11:00  - Problematyka antysmogowa i popularyzacja ekologicznych źródeł ciepła: 
Dr inż. Anna Sowiżdżał - Katedra Surowców Energetycznych, AGH w Krakowie

11:00-11:45  - Nowoczesne technologie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła oraz kotłów V klasy emisji: 
Kierownik mgr inż. Jarosław Kotyza, mgr inż. Grzegorz Pełka - Centrum Zrównoważonego  
Rozwoju i Poszanowania Energii AGH z s. w Miękini k. Krzeszowic

11:45-12:15  - Przerwa kawowa

12:15-13:00  - Instalacje fotowoltaiczne w działaniach prosumenckich: mgr inż. Bogdan Szymański - Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV oraz wydawnictwo GLOBEnergia 
Kraków

13:00-13:45  - Programy finansowego wsparcia instalacji OZE: mgr inż. Paweł Paradysz - Dyrektor Banku 
Ochrony Środowiska w Krakowie, dr inż. Justyna Jesionek - Doradca energetyczny WFOŚiGW,
mgr inż. Dawid Przepiórka - Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
 Województwa Małopolskiego 

13:45-14:45  - Przykłady dobrych praktyk w wykorzystaniu OZE w gminach: mgr inż. Aneta Kucharska 
- Pełnomocnik wójta ds. jakości powietrza w gminie Zabierzów, mgr inż. Tomasz Ożóg - Wice  
Burmistrz Skawiny, mgr inż. Michał Chwastek – Wice Burmistrz Słomnik, mgr inż. Daniel  
Wrzeszczak - Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Metropolia Krakowska”

14:45-16:00  - Prezentacja firm, dyskusja i podsumowanie konferencji 
 

Podczas konferencji możliwość odpłatnego skorzystania z gorącego bufetu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Karniowicach Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 
Środowiska organizuje wzorem lat poprzednich Konferen-
cję Pszczelarską. W 2018 roku będzie to już XXII Wojewódzka 
Konferencja Pszczelarska. Tradycyjnie odbędzie się w siedzibie 
MODR w Karniowicach 3 lutego (sobota) 2018 roku. 

W 2018 roku współorganizatorami konferencji są także: 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie oraz Krzeszowic-
kie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” w Krzeszowicach.

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy w środowisku 
pszczelarskim naszego województwa, zapoznanie pszczelarzy 
z aktualnymi problemami w zakresie zagrożeń zdrowia i egzy-
stencji pszczół oraz związanych z tym wyzwań dla gospodarki 
pasiecznej, a także wzajemna wymiana doświadczeń i integra-
cja pszczelarzy z Małopolski.

Oprócz wykładów na konferencji będą prezentowane licz-
ne firmy z branży pszczelarskiej, przedstawiające swoje oferty  
z zakresie urządzeń, sprzętu pszczelarskiego, leków dla pszczół 
i preparatów wspomagających pszczoły, ziół itp. Będzie także 
stoisko z literaturą pszczelarską.

Jeszcze w grudniu br. na stronach internetowych MODR 
w Karniowicach ukaże się szczegółowy program Konferencji 
Pszczelarskiej.

X XII  WOJEWÓDZK A KONFERENCJA 
PSZCZEL ARSK A W K ARNIOWICACH 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PSZCZELARZY 
ORAZ SYMPATYKÓW PSZCZELARSTWA I PRODUKTÓW PSZCZELICH DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

3 lutego 2018 roku

Wojewódzka Konferencja dla producentów trzody chlewnej
30 stycznia 2018 roku

Dział TPR MODR Karniowice

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach organizuje 

Wojewódzką Konferencję dla producentów trzody chlewnej. 

Konferencja odbędzie się w siedzibie MODR w Karniowicach. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców trzody chlewnej. 

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania będą umieszczone na naszej stronie 

www.modr.pl. 

Zgłoszenie udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 25 stycznia 2018 roku. 
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JESIENNE SEMINARIUM 
i XXXIX WYSTAWA SZYNSZYLI

W dniach 4 i 5 listopada 2017 r. na 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 
odbyło się spotkanie hodowców szyn-
szyli, którego wiodącym tematem była 
praca hodowlana na fermie szynszyli.

Jak zwykle sobota (4 listopada) 
była dniem, w którym komisja sędziow-
ska z Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt pod przewodnictwem Pana 
Łukasza Baran oceniła łącznie 125 
szt. szynszyli. 

Zgodnie z regulaminem, oceną 
punktową, według obowiązującego 
wzorca objęte są odmiany standard, 
czarna aksamitna i beżowa. Pozostałe 
odmiany są oceniane metodą porów-
nawczą.

Wyniki oceny ogłoszono w niedzie-
lę wręczając hodowcom dyplomy oraz 
puchary. Obecny podczas tej uroczy-
stości Pan Dominik Pasek zastępca 
dyrektora Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego z s. w Karniowi-
cach, gratulował laureatom sukcesów, 
doceniając pracę hodowców w rozwo-
ju hodowli i chowu szynszyli.

W kategorii fermy hodowlane:
 ⇒ Tytuł czempiona w odmianie 

szynszyla standard oraz czem-
piona w odmianie czarna ak-
samitna przyznano dla szynszyli 
pochodzących z hodowli Państwa 
Ludwiki i Jana Czyżów.

 ⇒ Tytuł czempiona i wiceczempio-
na w odmianie szynszyla beżo-
wa oraz tytuł wiceczempiona  
w odmianie szynszyla standard 
przyznano dla szynszyli pochodzą-
cych z hodowli Państwa Antoniny  
i Jarosława Czarneckich. 

Dodatkowo przyznano wyróżnie-
nie w kategorii Najlepsza Stawka 
Szynszyli w odmianie standard  
i czarna aksamitna dla Pani Agnieszki 
Baranowskiej, która uzyskała średnią  
z oceny 25,8 pkt.

W kategorii Najlepsza Stawka 
Szynszyli w odmianie szynszyla 
beżowa wyróżnieni zostali Państwo 
Antonina i Jarosław Czarneccy, którzy 
uzyskali średnią z oceny 28,0 pkt.

W kategorii fermy towarowe:
 ⇒ Tytuł czempiona w odmianie 

szynszyla standard przyznano 
dla szynszyli pochodzącej z fermy 
Pana Konrada Poterek. 

 ⇒ Tytuł czempiona w odmianie be-
żowej oraz wiceczempiona w od-
mianie szynszyla standard przy-
znano dla szynszyli pochodzących 
z fermy Państwa Alicji i Jarosława 
Nowaków.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie 
w kategorii Najlepsza Stawka Szyn-
szyli w odmianie standard dla Pana 
Grzegorza Michalika, który uzyskał 
średnią z oceny 27,00 pkt.

Dodatkowo komisja przyznała ty-
tuł - Najlepszy Hodowca Roku 2017 
Szynszyli Standard i Czarnych Ak-
samitnych, Puchar im. Bogusława 
Barabasza - dla Pana Grzegorza Mi-
chalika, średnia ocen 27,10 pkt.

Tytuł Najlepszy Hodowca Roku 
2017 Szynszyli Beżowych, Puchar 
im. Władysława Rżewskiego przy-

znano Państwu Antoninie i Jarosła-
wowi Czarneckim, średnia ocen 28,00 
pkt.

Ponadto w ramach wiodącego te-
matu „Praca hodowlana zmierzająca 
do poprawy jakości hodowanych szyn-
szyli” odbyły się następujące wykłady 
seminaryjne:

 — „Praca hodowlana na fermie szyn-
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szyli” – dr inż. Łukasz Migdał - Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie,

 — „Termowizyjny pomiar emisji cie-
pła, jako wskaźnik dobrostanu 
szynszyli” – dr hab. Marcin Lis - 
UR w Krakowie,

 — „Mięso pochodzące od roślinożer-
nych zwierząt futerkowych alterna-
tywą dla wieprzowiny i wołowiny” 
– prof. dr hab. Dorota Kowalska 
– Instytut Zootechniki, PIB w Bali-
cach.
Tematyka i zagadnienia przedsta-

wione w trakcie wykładów budziły żywe 

zainteresowanie hodowców, którzy są 
uczestnikami bardzo wymagającymi, 
a jednocześnie doceniającymi zna-
czenie spotkania się nauki z praktyką. 
Od lat umiejętnie wykorzystują wiedzę 
przekazaną im na seminariach, kon-
ferencjach i wystawach, warsztatach. 
Efektem tego jest wzrost znaczenia 
tego działu działalności rolniczej dla 
polskiej gospodarki. A o wysokim po-
ziomie naszej hodowli świadczy fakt, 
że Polacy są liderem w jakości i ilości 
produkowanych skór (druga potęga  
w Europie, trzecia w świecie).

Prezes Krajowego Związku Ho-
dowców Szynszyli Pan Adam Bor-
kowski zwrócił uwagę, że przed ho-
dowcami stoi wiele wyzwań, takich jak 
dobrostan zwierząt, prawodawstwo. 
Czasy dla hodowli zwierząt futerko-
wych są niestabilne. I nie wynikają 
one z załamań na rynku, ale ciągłym 
naciskom wprowadzenia zakazu ho-
dowli. I choć zwierzęta futerkowe za-
liczane są od lat zgodnie z ustawą do 
zwierząt gospodarskich, a więc podle-
gają kontrolom i wymogom w zakresie 
dobrostanu i standardów hodowli, to  
w zakresie tego działu produkcji co ja-
kiś czas pojawiają się działania, które 
mogą pozbawić naszych hodowców 
źródła utrzymania i doskonałych efek-
tów długoletniej pracy hodowlanej. Nie 
bez znaczenia jest również to, że kon-
kurencja ze strony innych państw bar-
dzo szybko wykorzystałaby sytuację 
przejmując materiał z naszych ferm  

i nasze wypracowane rynki. Odbudo-
wać to ponownie już nie będzie łatwo.

Na ręce zastępcy dyrektora MODR 
Pana Dominika Paska zostały złożone 
szczególnie serdeczne podziękowania 
za długoletnią współpracę w organiza-
cji wystaw i seminariów przez pracow-
ników PZDR Myślenice.

Mając nadzieję na rozwój sytuacji 
korzystny dla hodowców zwierząt fu-
terkowych już zapraszam na wiosenną 
wystawę i seminarium szynszyli, która 
odbędzie się w Myślenicach. 

 Teodor Pitala
Zdjęcia: Marcin Rychlicki

Rolnik z powiatu  
limanowskiego kupi:

 ⇒ kombajn Bizon Rekord  
niebieski, 

 ⇒ ciągnik Zetor Forterra, 

 ⇒ pług Famarol  lub Unia, 

 ⇒ przyczepę HL 8011,

 ⇒ silos zbożowy Bin.

Tel. 795 807 728
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Powierzchnia uprawy drzew owo-
cowych w Polsce w 2016 roku wg 
danych GUS wynosiła 248,6 tys. ha, 
z czego sady jabłonie zajmowały po-
wierzchnię 180,4 tys. ha, (w 2010 roku 
-165,5 tys. ha), gruszowe 9,2 tys. ha, 
śliwowe 13,9 tys. ha, wiśniowe 29,6 
tys. ha, czereśniowe 9,5 tys. ha. Wo-
jewództwem z największym areałem 
upraw jabłoni jest mazowieckie – po-
nad 75 tys. ha, drugie miejsce zajmuje 
lubelskie – ponad 22 tys. ha, trzecie 
świętokrzyskie – ponad 21 tys. ha.

Dla porównania powierzchnia 
sadów jabłoniowych w Chinach, bę-
dących największym producentem  
i jednocześnie konsumentem jabłek na 
świecie wynosi ok. 2,34 mln ha, zbiory 
ok. 40 – 43 mln ton rocznie. Wprawdzie 
Polska jest największym producentem 
jabłek w UE, jednak tylko ok. 50 tys. 
ha stanowią sady o wysokim poziomie 
produkcyjnym, duży jest nadal udział 
sadów o niskiej produkcyjności. Obec-
nie rozdysponowanie produkcji jabłek 
kształtuje się podobnie jak w ostatnich 
kilku latach i wynosi: 56% do przetwór-
stwa (z czego prawie 60% na sok za-
gęszczony), 24% z przeznaczeniem na 
eksport, 20 % to spożycie krajowe.

Ostatnie lata nie były zbyt sprzy-
jające dla sadowników, głównie ze 
względu na rosyjskie embargo na 
wwóz do tego kraju polskich owoców 
i warzyw (obowiązujące od 1 sierpnia 
2014 roku, przedłużone do 31 grudnia 

2018 roku). Polscy producenci musieli 
zmierzyć się z problemem poszuki-
wania nowych rynków zbytu, co jest 
procesem długotrwałym i trudnym, 
często związanym z koniecznością 
dostosowania się do restrykcyjnych 
wymogów jakościowych, a także od-
miennych preferencji odmianowych. 
Ponadto nadal obserwuje się w Pol-
sce negatywny trend spadku kon-
sumpcji jabłek.

Ostatnie dwa lata przyniosły zwięk-
szenie popytu importowego na jabłka 
ze strony Białorusi, a także krajów 
Półwyspu Bałkańskiego, polskie jabł-
ka trafiają również na coraz bardziej 
odległe rynki Azji i Afryki, chociaż po-
trzeby ilościowe, jakościowe i odmia-
nowe tych krajów są różne. Najwyższe 
wymagania mają kraje arabskie, gdzie 
można sprzedać po wysokich cenach 
tylko jabłka bardzo wysokiej jakości, 
koloru czerwonego.

Pomimo tych optymistycznych da-
nych w polskim sadownictwie są po-
trzebne zmiany. 

W jakim kierunku powinny postę-
pować?

Według prof. dr hab. Eberharda 
Makosza - Przewodniczącego Za-
rządu Towarzystwa Rozwoju Sadów 
Karłowych produkcja sadownicza  
w Polsce będzie zmierzać w dwóch 
kierunkach.

Pierwszy kierunek to znaczące 
zwiększenie produkcji owoców wyso-

kiej jakości i szybkie dostosowanie od-
mian jabłoni do wymagań rynku. 

W tym wariancie gospodar-
stwa powinny osiągać plony ok. 50 t  
z 1 ha, owoce bardzo dobrej jakości, 
o dobrej zdolności przechowalniczej 
powinny stanowić 70 – 80 % zbiorów. 
Realizacja założeń tego kierunku nie 
jest jednak łatwa, bowiem wymaga 
wysokich nakładów pracy, wyższych 
kosztów produkcji, dużych nakładów 
inwestycyjnych, m.in. w bazę przecho-
walniczą. Jabłka pochodzące z go-
spodarstw o wysokiej kulturze uprawy 
będą podstawą krajowego eksportu 
i zaopatrzenia sklepów dużych sieci 
handlowych.

Alternatywą dla mniejszych go-
spodarstw gdzie ok. 60% produkcji 
jabłek nie odpowiada wymogom wo-
bec jabłek deserowych jest produkcja 
głównie na potrzeby przetwórstwa, 
natomiast pozostałą część zbiorów, 
czyli jabłka spełniające wymagania 
jakościowe dla owoców deserowych 
sadownicy będą sprzedawać bezpo-
średnio w gospodarstwie lub na tar-
gowiskach. Jednak opłacalność pro-
dukcji będzie zdecydowanie niższa niż  
w pierwszym wariancie, a przy bardzo 
niskich cenach skupu praktycznie nie-
opłacalna.

Który wariant wybrać? Decyzja na-
leży do sadownika.

A może przyszłość to uprawa ja-
błek o czerwonym miąższu? Charak-
teryzują się wyjątkową jakością – pod 
względem smaku, wyglądu i właściwo-
ści prozdrowotnych, bowiem zawierają 
dużo witaminy C, ponadto 30 – 40 razy 
więcej przeciwutleniaczy niż owoce  
o białym miąższu. 

Według szacunków w ciągu naj-
bliższych kilku lat jabłka o czerwonym 
miąższu staną się odrębną marką han-
dlową.

Witold Ćwikowski
Źródło:  dane GUS; strona internetowa  

Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych  
www.trsk.pl; Informator Sadowniczy  

numery z rocznika 2017

Nowe wyzwania 
dla sadowników 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Nieużytki to tereny pozostawione 
bez uprawy, które z powodu natural-
nych warunków siedliskowych lub na 
skutek działalności rolniczej, przemy-
słowej, leśnej lub innej nie posiadają 
lub utraciły wartość użytkową, będą 
to wszelkiego rodzaju place maga-
zynowe, tereny przemysłowe, pobo-
cza dróg, rowy, tereny komunalne, 
torowiska kolejowe i tramwajowe itp. 
zaliczymy tu również grunty czasowo 
wyłączone z rolniczego użytkowania 
tzw. odłogi. Tereny wyłączone z rol-
niczego wykorzystania mają swoją 
określoną specyfikę, charakteryzują 
się spontaniczną sukcesją roślinno-
ści bez udziału człowieka. 

Od wielu lat prowadzone są ba-
dania mające na celu opracowanie 
metod skutecznego ograniczania 
rozwoju i zarastania niepożądany-
mi chwastami terenów nieużytków  
i odłogów. Z doświadczeń tych wyni-
ka, że na odłogach dwu- trzyletnich 
w zbiorowiskach chwastów dominują 
gatunki roczne i zimujące z dużym 
udziałem roślin jednoliściennych. 
Natomiast już w trzecim roku i dal-
szych, następuje zwiększenie ilości 
chwastów wieloletnich z wyraźną do-
minacją perzu właściwego, krwaw-
nika pospolitego, bylicy pospolitej, 
nawłoci kanadyjskiej, wrotyczu po-
spolitego itp. Chwasty te trudno wy-
eliminować metodami mechaniczny-
mi, jednak można je z powodzeniem 
zwalczać za pomocą niektórych her-
bicydów.

Badania prowadzone w IUNG-
-PIB we Wrocławiu przyczyniły się do 
opracowania zaleceń znajdujących 
się w instrukcjach stosowania środ-
ków przeznaczonych do zwalczania 
chwastów na nieużytkach i odłogach.  
W związku z dużym problemem z ro-
ślinnością inwazyjną barszcze, rde-

stowce podjęto próby opracowania 
skutecznych metod ograniczenia.

Inwazyjne gatunki azjatyckich 
rdestowców (Reynoutria = Fallopia) 
występujące w Europie, w tym także  
w Polsce, obejmują: rdestowca 
ostrokończystego Reynoutria (Fal-
lopia) japonica, rdestowca sachaliń-
skiego Reynoutria (Fallopia) sacha-
linensis i ich mieszańca – rdestowca 
pośredniego Reynoutria. Ogromne 
możliwości wegetatywnego rozprze-
strzeniania się, szybkie tempo wzro-
stu, małe wymagania siedliskowe  
i duże zdolności adaptacji nawet do 
skrajnych warunków, sprzyjają szyb-
kiej inwazji rdestowców (szczególnie 
ostrokończystego i pośredniego), 
które zajmują nowe miejsca i suk-
cesywnie zwiększają liczbę swoich 
stanowisk.
Eksperymentalne badania  
skuteczności środków chemicznych  
prowadzone przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach – zwalczanie  
rdestowców 

(opracował: Krzysztof Domaradzki).
Zabiegi herbicydowe były pro-

wadzone na dwóch stałych po-
wierzchniach badawczych w latach 
2013–2015. Każda z nich zajmowa-
ła 1200 m2. 
Zastosowano: 

 ⇒ Glifosat – jednorazowo w dawce  
8 l/ha w postaci herbicydu Roun-
dup 360 SL; 

 ⇒ Mieszaninę trichlopyr + fluroxypyr  
+ chlopyralid (100 g/l + 75 g/l + 50 
g/l) w postaci herbicydu Fernan-
do 225 EC (obecnie wycofany ze 
sprzedaży): środek ten był stoso-
wany w kilku wariantach: jedno-
razowo – 4 l/ha (największe odra-
stanie roślin – do 20%), w dwóch 

zabiegach 3 l/ha + 2l/ha, koszenie 
roślin + herbicyd (4 l/ha) i herbicyd 
(4 l/ha) + koszenie roślin. Ostatnie 
trzy kombinacje dały najlepsze 
efekty i zapewniały odrastanie na 
poziomie 6–8%. Środek ten można 
zastąpić mieszaniną herbicydów 
Fernando Forte 300 EC i Lontrel 
300 SL zastosowaną dwukrotnie:  
2 l/ha + 0,4 l/ha i 1 l/ha + 0,2 /
ha. Mieszanina ta jednak nie jest 
oficjalnie zarejestrowana i na jej 
stosowanie należy uzyskać zgodę  
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Na terenach torów kolejowych 
panują warunki szczególnie nie-
sprzyjające do rozwoju roślinności, 
jednak i tu występuje wiele gatunków 
chwastów trwałych takie jak: jeżyna 
popielica, pięciornik, kuklik pospolity, 
rzepik pospolity, ślaz zaniedbany - 
jedyną skuteczną metodą zwalczania 
jest metoda chemiczna. Do niszcze-
nia zbędnej roślinności na terenach 
nieużytkowanych rolniczo zaleca-
nych jest wiele herbicydów, posiada-
jących tę samą aktywną substancję, 
którą jest glifosat. Środek ten został 
opracowany i opatentowany w USA 
przez amerykańską firmę Monsan-
to w 1970 r. W 1973 roku na rynku 
amerykańskim pojawił się herbicyd 
Roundup zawierający w swoim skła-
dzie glifosat i od tej pory jest on naj-
bardziej rozpowszechnionym, środ-
kiem chwastobójczym na świecie. 
Roundup działa systemicznie, środek 
jest szybko wchłaniany przez liście  
i transportowany w roślinie do stoż-
ków wzrostu, szczególnie istotny jest 
tu kierunek przemieszczania her-
bicydu w dół do korzeni i rozłogów 
roślin umożliwiający (w zależności 
od zastosowanej dawki) zniszczenie 

c.d. str. 14
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wieloletnich chwastów rozwijających 
nadziemne i podziemne rozłogi oraz 
kłącza, takich jak: perz właściwy, 
krwawnik pospolity, nawłoć kanadyj-
ska, ostrożeń polny, mniszek lekarski 
i wielu innych. Pierwsze objawy dzia-
łania preparatu widoczne są po upły-
wie ok. 7-10 dni po aplikacji w posta-
ci żółknięcia końcówek liści, które 
zaczynają brązowieć i obumierać. 
Jednakże w przypadku większych  
i odporniejszych chwastów oraz  
w zależności od pory roku, proces 
zamierania roślin może przedłużyć 
się do 4 tygodni. Zaleca się pozosta-
wienie chwastów poddanych działa-
niu preparatu na okres ok. 7 dni bez 
uprawy mechanicznej, aby umożliwić 
składnikom aktywnym środka prze-
dostanie się do korzeni chwastów.

Ponieważ w USA patent chronią-
cy produkcję glifosatu wygasł w 2000 
roku w wielu krajach pojawiły się liczne 
generyki herbicydu Roundup, a szcze-
gólnie aktywni w produkcji tańszego 
glifosatu są Chińczycy. Obecnie zare-
jestrowanych jest w Polsce ponad 50 
środków na bazie glifosatu. 

W etykietach-instrukcjach stoso-
wania herbicydów zawierających gli-
fosat w ilości 360 g/l podano w wielu 
przypadkach różne wykazy wrażliwo-
ści chwastów w zależności od dawki 
preparatu. 

W każdym przypadku decyzję 
o przeprowadzeniu chemiczne-
go zwalczania chwastów należy 
podejmować w zależności od ro-
dzaju i nasilenia zachwaszczenia 
występującego na terenach nieużt-
kowanych rolniczo. Należy jednak 
zaznaczyć, iż stosowanie Roun-
dapu jest coraz częściej kwestio-
nowane przez osoby i instytucje  
w różnych krajach. Za główne nie-
bezpieczeństwo uważa się wpływ 
na zdrowie człowieka oraz negatyw-
ny wpływ na środowisko przyrodni-
cze. Niestety nadmiernie używa się 
go w rolnictwie (zwalczanie chwa-
stów, desykacja). Glifosatowi zarzu-
ca się degradację biologiczną gleb 
i niszczenie układów mikoryzowych. 

Jego szkodliwa działalność dla mi-
kroorganizmów utrzymuje się do  
6 miesięcy. 

Poza herbicydami zawierającymi 
glifosat do zwalczania chwastów na 
nieużytkach zarejestrowany został 
środek Chikara 25 WG zawierający 
w swoim składzie, jako substancję 
aktywną flazasulfuron w ilości 25%. 
Chikara 25 WG jest nieselektywnym 
herbicydem o działaniu systemicz-
nym, który pobierany jest zarówno 
poprzez korzenie jak i liście roślin, 
a następnie transportowany do tka-
nek merystematycznych roślin, gdzie 
działa, jako inhibitor ALS, dlatego 
powinien być stosowany w okresie 
intensywnego wzrostu chwastów. 
Preparat najlepiej działa na chwasty 
do 25 cm wysokości, a zastosowany 
na wyrośnięte chwasty ma mniej-
szą skuteczność. Objawy działa-
nia środka widoczne są po upływie 
1-3 tygodni po aplikacji, w tym cza-
sie rośliny tracą turgor i zamierają.  
W zalecanej dawce działa długo tj. 
do 90-120 dni. Często stosowana 
mieszanka do zwalczania barszczu 
Sosnowskiego to Chikara 25 WG  
+ Roundup 360 SL w ilości 0,2 kg/ha 
+ 3 l/ha, jednak stwierdza się coraz 
mniejszą skuteczność zwalczania tą 
mieszaniną barszczu Sosnowskiego. 
Obecnie zdecydowanie nie zaleca 
się stosować do likwidacji barszczu 
tej mieszanki w formie tradycyjnych 
oprysków, ze względu na jego totalne 
działanie w środowisku naturalnym  
i potwierdzane coraz częściej groź-
ne działanie na zdrowie człowieka.  
Stwierdza się, iż użycie tego zesta-
wu herbicydów powoduje głębokie 
zmiany w składzie gatunkowym, wie-
le gatunków zanika znacznie szybciej 
niż zwalczany barszcz. Na powstały 
ugór herbicydowy wkraczają inne 
gatunki destabilizując środowisko.  
W to miejsce proponuje się zasto-
sowanie metody mechanicznej lub 
nowej metody opracowanej przez 
Artura Chorostyńskiego zwalczanie 
barszczu poprzez zastosowanie na-
wozu sztucznego „Perlka’’. 

Inny środek zalecany do zwal-
czania chwastów na terenie nie-
użytkowanych rolniczo to Pistol Flex 
zawierający jodosulfuron metyloso-
dowy oraz diflufenikan, substancje te 
mają różny mechanizm działania co 
przeciwdziała powstania odporności 
u zwalczanych gatunków chwastów. 
Umożliwia zwalczanie chwastów po 
wschodach, a także nie dopuszcza 
do kiełkowania nowych przez okres 
6 miesięcy. Jest to herbicyd w formie 
dyspersyjnych granulek do rozcień-
czenia w wodzie stosowany dogle-
bowo i nalistnie, przeznaczony do 
zwalczania chwastów jedno- i dwu-
liściennych na terenach nieużytko-
wanych rolniczo i infrastrukturze ko-
lejowej. Pistol Flex jest herbicydem 
selektywnym, pobieranym przez li-
ście. Chwasty wrażliwe: babka lance-
towata, babka zwyczajna, bodziszki, 
iglica pospolita, koniczyna, krwawnik 
pospolity, maruna bezwonna, mlecz 
polny, mlecz zwyczajny, mlecz kol-
czasty, ostrożeń polny, przymiotno 
kanadyjskie, starzec nierówno zębny, 
starzec zwyczajny, starzec jakubek, 
rumianek pospolity, rdesty, przetacz-
nik perski, przetacznik bluszczyko-
wy, wiechlina roczna, wierzbówka ki-
przyca, wierzbownica gruczołowata. 
Chwasty średnio wrażliwe: palusznik 
krwawy.

Środek ten nie jest zalecany do 
stosowania w pobliżu świdośliwy ka-
nadyjskiej, derenia białego, derenia 
kwiecistego oraz roślin ozdobnych  
z rodziny różowatych (są bardzo 
wrażliwe na substancje czynne środ-
ka). Pistol Fleks może powodować 
fitotoksyczne uszkodzenie liściastych  
i iglastych drzew i krzewów. 

Zgodnie z zapisami ustawy  
o środkach ochrony roślin (Dz.U. 
2013 poz. 455 USTAWA z dnia  
8 marca 2013 r.) art. 36. 1. Zabrania 
się stosowania środków ochrony ro-
ślin, które zostały zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia nr 1272/2008 
zaklasyfikowane, jako stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
na terenach placów zabaw, żłobków, 
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przedszkoli, szkół podstawowych, 
szpitali, stref ochronnych „A” wydzie-
lonych na obszarach uzdrowisk lub 
obszarach ochrony uzdrowiskowej  
w rozumieniu przepisów o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych.

Bardzo ważne jest, aby uświado-
mić osoby odpowiedzialne i właści-
cieli posesji o skutkach działania na 
środowisko herbicydów o konieczno-
ści rezygnacji ze stosowania herbi-
cydów na drogi spacerowe, chodni-
ki, tereny rekreacyjne, place zabaw 
czy utwardzone tereny przy domach 
mieszkalnych, garażach itp. 

W związku z tym, iż obecnie obo-
wiązują przepisy mówiące o obo-
wiązkowej ochronie integrowanej 
należałoby skupić się w pierwszej 
kolejności na ochronie niechemicz-
nej (walka, mechaniczna).

Na terenach, gdzie zwalczanie 
chemiczne jest konieczne należy sto-
sować tylko te środki, które mają reje-
stracje do tego celu i w dawkach okre-
ślonych w etykietach. 

W załączniku przykładowe środ-
ki zarejestrowane do stosowania na 
tereny nieużytkowane rolniczo (tabela 
str. 15).

Ewa Rhein
źródło: 
Wytyczne dotyczące zwalczania rdestow-
ców na terenie Polski – Katowice 2015- 
Barbara Tokarska-Guzik, Barbara Fojcik, 
Katarzyna Bzdęga, Alina Urbisz, Teresa 
Nowak, Andrzej Pasierbiński, Zygmunt 
Dajdok;

Zwalczanie chwastów na nieużytkach –Ma-
rek Badowski-IUN –PIB Wrocław;

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – Do-
świadczenia i obserwacje w powiecie sa-
nockim- zespół autorów;

Artur Chorostyński – Zastosowanie nawo-
zu Sztucznego „PERLKA’’ do zwalczania 
barszczu Sosnowskiego;

Etykiety środków ochrony roślin 2017.
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Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Iwonicz  Zdrój
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22, tel./fax 13 435 06 12, 435 06 43,  
435 06 68; crriwonicz@krus.gov.pl
Centrum specjalizuje się w leczeniu: zespołów bólowych i dysfunkcji szyjnego  
odcinka kręgosłupa w następstwie zmian pourazowych, chorób stawów  
kręgosłupa, dyskopatii, stanów po operacjach korekcyjnych kręgosłupa  
i kończyn, łuszczycowego zapalenia stawów.

Horyniec Zdrój
ul. Sanatoryjna 2 37-620 Horyniec Zdrój 
tel. 16 631 30 58, 631 30 64; fax 16 631 34 43; crrhoryniec@krus.gov.pl
Wskazaniami do rehabilitacji realizowanej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów  
kręgosłupa, wady postawy i skrzywienia kręgosłupa.

Szklarska Poręba
ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba 
tel. 75 717 30 01 do 08; fax 75 717 31 15; crrszklarskaporeba@krus.gov.pl 
Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. 
W szczególności: choroba zwyrodnieniowa stawów, zespół rwy barkowej  
i kulszowej, dyskopatie.

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez 
Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu 
Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. 
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprze-

rwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej 

egzystencji.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiają-
cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a przypadku osób, które zdolność do pracy 
utraciły, jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji. 
Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.

Druki wniosków obowiązujących w KRUS dostępne są w każdej placówce terenowej Kasy oraz na stronie interne-
towej www.krus.gov.pl. 

Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie lub pla-
cówkach terenowych w Proszowicach, Myślenicach, Miechowie, Wadowicach, Wolbromiu, Oświęcimiu, Suchej Beskidz-
kiej. Po akceptacji wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują 
propozycję wyjazdu do Centrów Rehabilitacji Rolników.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt prze-
jazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka trans-
portu zbiorowego. 
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.)

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW  
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO!
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Szkodniki występujące na maga-
zynowych produktach pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, zwane są 
często szkodnikami magazyno-
wymi. Jest to wyspecjalizowana gru-
pa owadów przystosowana do życia  
w pomieszczeniach zamkniętych.

Większość występujących w Pol-
sce szkodników magazynowych po-
chodzi ze strefy klimatu ciepłego  
i tropikalnego np. wołek zbożowy, 
kapturnik zbożowiec i skórek zbo-
żowy zostały zawleczone na nasz 
teren z Indii, strąkowiec fasolowy  
i mklik mączny - z Ameryki Central-
nej, spichrzel surynamski, trojszyk 
ulec - z Azji Centralnej.

Szacuje się, że w Polsce ulega 
zniszczeniu przez szkodniki magazy-
nowe około 400 000 ton ziarna rocznie.

Grupa 10000 wołków w ciągu roku 
może zniszczyć przez samo zjadanie 
około 750 kg zboża. 

Zwalczanie szkodników  
magazynowych 
Metoda biologiczna. W magazynach 
panują w miarę kontrolowane warunki 
środowiskowe, podobnie jak w szklar-
niach i wydawałoby się, że stosowanie 
czynników biologicznych nie będzie 
sprawiało trudności, cały czas jest 
również presja konsumentów na ogra-
niczenie chemii. 

Należy jednak pamiętać, że pro-
dukty przechowywane w magazynie 
przeznaczone są do bezpośredniego 
spożycia lub do przerobu, nie jest 
więc wskazane wprowadzanie do 
produktów drapieżców lub pasoży-
tów, które zwiększają zanieczyszcze-
nie produktu (wylinki, odchody, rozkład 
ciał szkodników). Inny problem w walce 
biologicznej to trudność w namnaża-
niu i wprowadzeniu drapieżców i 
pasożytów, okazuje się, że osobniki 

pochodzące z hodowli laboratoryjnych 
są mniej aktywne od tych, które wystę-
pują w warunkach naturalnych. Wadą 
tej metody ochrony jest również opóź-
nione działanie.

Na szkodnikach magazynowych 
występuje wiele grzybów owadobój-
czych (Beauveria bassiana, Metarrhi-
zum anisopliae), niestety grzyby po-
trzebują do swojego rozwoju wysokiej 
temperatury i wilgotności, a warunki 
takie nie są wskazane w magazynie.

Feromony płciowe. Feromony to 
związki chemiczne wydzielane przez 
jednego osobnika i powodujące spe-
cyficzne reakcje u innych osobników 
tego samego gatunku. Poznano skład 
chemiczny feromonów ponad 30 ga-
tunków szkodników magazynowych. 
Najlepiej poznano feromony motyli, 
które są wydzielane przez samicę. 
Feromony najczęściej są używane do 
określenia pojawu szkodnika, zasto-
sowane feromony nie likwidują szkod-
ników.

Metoda kwarantannowa: działania 
uniemożliwiające przedostanie się 
szkodnika i chorób z jednego obsza-
ru klimatycznego do innego. Obiekt 
kwarantannowy to organizm szkodliwy 
dla roślin lub produktów, który nie wy-
stępuje w danym kraju lub występuje 
na ograniczonym obszarze i podlega 
obowiązkowi zwalczania. Kontroli fi-
tosanitarnej podlegają żywe rośliny, 
części roślin (cebule, nasiona, ziarno).  
W czasie intensywnej wymiany han-
dlowej metoda kwarantannowa stano-
wi skuteczną zaporę w rozprzestrze-
nianiu szkodników magazynowych.

Metody fizyczne: najstarsza metoda 
zwalczania szkodników magazyno-
wych.

Wysoka temperatura. Rozwój owa-
dów jest możliwy w zakresie tempera-
tur 15-34°C, każdy gatunek ma swo-
je optimum rozwoju i podwyższenie 
temperatury o 5°C powoduje wzrost 
śmiertelności wszystkich stadiów roz-
wojowych.

Wołek zbożowy - chrząszcz podda-
ny temperaturze 48°C przez 155 se-
kund - śmiertelność 100%.
Omacnica spichrzanka – poczwar-
ki poddane temperaturze 45°C przez  
2 godziny – śmiertelność 100 %.

Niska temperatura. Przyjmuje się, iż 
temperatura 14°C powoduje spowol-
nienie procesów życiowych, na sku-
teczność działania niskiej temperatury 
wpływa tempo jej obniżania, powolne 
schładzanie spowodują, że owady wej-
dą w stan odrętwienia i przeżyją.

Wołek zbożowy - aby zginął musi być 
traktowany temperaturą -15 do -18°C 
przez 1 dzień, poddany działaniu tem-
peratury -7 do – 9°C ginie dopiero po 
14 dniach.

Metoda chemiczna. Przed podjęciem 
decyzji o zwalczaniu chemicznym mu-
simy uwzględnić takie czynniki jak:

 ⇒ stan techniczny magazynu i jego 
konstrukcję (brak możliwości 
uszczelnienia, uniemożliwi gazo-
wanie pomieszczenia),

 ⇒ rodzaj magazynowanego produktu 
(niektóre produkty absorbują za-
pach środka chemicznego co obni-
ża jakość produktu),

 ⇒ dokładnie oznaczyć gatunek, sta-
dium rozwojowe i wielkość popula-
cji szkodnika (wołek zbożowy żeru-
je wewnątrz ziarna, mklik mączny 
w oprzędach, więc są doskonale 
zabezpieczone przed działaniem 

Metody zwalczania szkodników
artykułów rolno-spożywczych
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preparatów kontaktowych tutaj 
możemy wyłącznie stosować fumi-
ganty,

 ⇒ dokonać wyboru środka chemicz-
nego, (przeczytać etykietę i speł-
nić wymagania zawarte w zalece-
niach).

Metody integrowane: polegają na łą-
czeniu lub zamiennym stosowaniu w 
różnym czasie i w różnych sytuacjach 
różnych metod zwalczania szkodników.

PAMIĘTAJ!

Stosując środki ochrony roślin metodą fumigacji musisz mieć ukończone szkolenie z zakresu  
stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Przestrzegaj okresów prewencji oraz karencji .

Metody integrowane opierają się 
na następujących zasadach:

 ⇒ usuwanie warunków do rozwoju 
szkodników,

 ⇒ zapewnienie właściwego nadzoru 
nad magazynowanym produktem,

 ⇒ stosowanie metod fizycznych tam, 
gdzie jest to możliwe,

 ⇒ dokładnie określamy czas składo-
wania produktu,

 ⇒ uniemożliwienie porażenia (szczel-
ne drzwi i okna, gładkie ściany),

 ⇒ oświetlenie wewnętrzne niewabią-
ce owady,

 ⇒ wykorzystanie metod niechemicz-
nych (usuwanie porażonych partii, 
czyszczenie środków transportu, 
kontrola opakowań) .

Ewa Rhein 
źródło: „Owady –szkodniki magazy-

nowe ‘’ Prof. dr hab. Jan Nawrot 
Internet 

Schorzenia metaboliczne bydła 
mlecznego są chorobami o podłożu 
pokarmowym, powstającymi zarówno 
w wyniku niedoborów żywieniowych, 
jak i nadmiaru określonych składników 
pokarmowych w dawce. Prowadzą do 
zaburzeń w funkcjonowaniu układu 
trawiennego oraz nieprawidłowych 
przemian metabolicznych i hormonal-
nych w całym organizmie krowy. Naj-
częściej kojarzone są z okresem oko-
łoporodowym oraz pierwszymi dwoma 
miesiącami nowej laktacji – naukowcy 
szacują, że 80-90% brakowań krów 
w okresie 60. pierwszych dni laktacji 
wynika właśnie z przyczyny schorzeń 
metabolicznych. Mogą one przebiegać 
w postaci klinicznej, pełnoobjawowej, 
która świadczy o znacznym zaawanso-
waniu choroby lub/i jej ostrym przebie-
gu, częściej jednak występują w formie 
podklinicznej, którą trudniej zdiagno-
zować ze względu na brak typowych 
symptomów schorzenia. Głównymi 
przyczynami chorób metabolicznych 

są błędy żywieniowe oraz nieprawi-
dłowe zarządzanie stadem. Oprócz 
strat finansowych wynikających z ob-
niżonej wydajności, kosztów leczenia  
i szybszego brakowania zwierząt, cho-
roby metaboliczne są także poważnym 
czynnikiem wpływającym na występo-
wanie zaburzeń w rozrodzie oraz przy-
czyniają się do obniżenia odporności 
krów na infekcje, w tym głównie na 
zapalenie wymienia i endometritis. Du-
żym problemem związanym z wystę-
powaniem chorób metabolicznych jest 
ich wzajemna przyczynowość – bar-
dzo często jedno schorzenie współto-
warzyszy lub prowadzi do pojawienia 
się kolejnego, co znacznie utrudnia ich 
diagnostykę oraz leczenie. 

Jedną z częstych chorób meta-
bolicznych okresu okołoporodowego 
u krów mlecznych jest subkliniczna 
hipokalcemia, związana z zaburze-
niami w gospodarce wapnia i fosforu 
w okresie przejściowym. Do niedaw-
no sądzono, że hipokalcemia jest 

problemem występującym głównie  
u krów wieloródek (subkliniczna for-
ma choroby dotyka zwykle około 50% 
wieloródek w stadzie), ponieważ za-
grożenie chorobą jest większe u krów 
starszych i rośnie wraz z kolejnymi 
laktacjami, z uwagi na znaczną ilość 
wapnia wydzielanego do siary oraz 
mleka, z którymi pierwiastek wyprowa-
dzany zostaje z organizmu zwierzęcia. 
Jednak według najnowszych wyników 
badań na hipokalcemię chorują także 
krowy pierwiastki – szacuje się, że aż 
20 % pierwiastek w wysokowydajnych 
stadach bydła mlecznego. Schorzenie 
polega na zbyt niskim stężeniu jonów 
wapnia we krwi krów. Obniżony po-
ziom Ca we krwi wpływa negatywnie 
na funkcjonowanie narządów zbudo-
wanych z mięśni gładkich – macicy, 
żwacza, trawieńca, wymienia. Pośred-
nią przyczyną hipokalcemii jest nie-
prawidłowe żywienie mineralne krów  
w okresie zasuszenia, powodujące 
brak równowagi anionowo-kationowej 

Hipokalcemia u krów mlecznych
groźniejsza niż sądzono
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(tzw. DCAD – z ang. diet cation anion 
difference, czyli różnica kationowo 
anionowa dawki) dawki pokarmowej, 
która prowadzi do metabolicznej al-
kalozy, czyli podwyższonego pH krwi 
powstającego w wyniku nadmiaru 
kationów (sodu i potasu) w stosunku 
do anionów (chloru i siarki) w kilku 
ostatnich tygodniach przed porodem.  
W tych warunkach dochodzi do powsta-
nia bezpośredniej przyczyny schorze-
nia, czyli ograniczonej skuteczności 
parathormonu – hormonu produkowa-
nego przez gruczoły przytarczyczne, 
odpowiedzialnego za uruchamianie re-
zerw wapnia z kości w okresie około-
porodowym. Skalę problemu pogłębia 
zwiększona sekrecja wapnia do siary 
(już na 1-2 tygodni przed porodem) 
oraz niedobór magnezu (hipomagne-
zemia) – gdy poziom Mg we krwi krów 
przed porodem wynosi poniżej 0,65 
mmol/litr. Również zbyt wysoka zawar-
tość fosforu we krwi krów w okresie 
przed porodem (powyżej 2 mmol/litr) 
generuje ryzyko wystąpienia hipokal-
cemii – fosfor jest pierwiastkiem, który 
hamuje przemianę formy nieaktywnej 
witaminy D3 w jej formę aktywną, co 
zmniejsza wchłanianie Ca w jelitach. 
Pojawieniu się choroby sprzyja także 
nadmierna kondycja krów w okresie 
zasuszenia i wycielenia. Hipokalcemia 
prowadzi często do zatrzymania łoży-
ska, znacznie opóźnia pojawienie się 
pierwszej rui po porodzie, pogarsza 
wskaźnik skuteczności pierwszej in-
seminacji po ocieleniu, wpływa też na 
gorsze pobranie pasz przyczyniając 
się tym samym do pogłębienia ujem-
nego bilansu energetycznego i więk-
szego ryzyka wystąpienia przemiesz-
czenia trawieńca oraz ketozy. Wyniki 
najnowszych badań naukowych wska-
zują także, że choroba ta powoduje 
opóźnienie inwolucji macicy po po-
rodzie (trwające ponad 4 tygodnie)  
i znacznie obniża odporność organi-
zmu krowy na zapalenie błony śluzo-
wej macicy (metritis). Niedobór wapnia 
powoduje również gorszą kurczliwość 
mięśni zwieraczy strzyków, zwiększa-
jąc podatność wymienia na mastitis.  

W stadach, w których stwierdza się 
zaburzenia w koncentracji wapnia we 
krwi u krów po wycieleniu, częstotli-
wość występowania mastitis jest o 20-
30% większa. Ostrą, kliniczną formą 
hipokalcemii jest porażenie poporodo-
we, zwane także gorączką mleczną. 
Objawy hipokalcemii zależą od stopnia 
jej nasilenia (tzw. fazy), czasu ekspo-
zycji zwierzęcia na niedobór wapnia  
i są bezpośrednio związane z jego 
określonym poziomem we krwi. Przy 
stężeniu w przedziale 6,5-8,0, mg 
Ca/dl krwi u krów obserwuje się brak 
koordynacji ruchów i nadmierne skur-
cze mięśni prowadzące często do 
powstawania urazów mechanicznych; 
w granicach 4,5-6,0 mg Ca/dl krwi – 
suchą śluzawicę i pysk, niepokój, na-
przemienne kładzenie się i wstawanie, 
ograniczone pobieranie pasz i zgrzy-
tanie zębami; przy stężeniu mniej-
szym niż 4,0 mg Ca/dl krwi u zwierząt 
pojawiają się wzdęcia, rozszerzone 
źrenice, słabnie puls, pojawia się za-
leganie – chore krowy często przyj-
mują charakterystyczną „siedzącą” 
pozycję ciała lub leżą na boku z szyją 
wykrzywioną w tzw. „eskę”. W wyniku 
przedłużonego polegiwania u krów po-
jawiają się paraliże i odleżyny. Niezdia-
gnozowana i nieleczona hipokalcemia 
prowadzi do śpiączki, a następnie 
śmierci zwierzęcia. Najbardziej wraż-
liwe na występowanie hipokalcemii są 
krowy rasy jersey.

Diagnostyka choroby polega na 
określeniu poziomu wapnia we krwi 
krów, które powinno być wykonane 
pomiędzy 12. a 24. godziną od wycie-
lenia. Zalecana koncentracja wapnia 
w surowicy pobranej w tym czasie 
powinna wynosić 7,5 mg/100 ml (lub 
1,9 mmol/l). W stadach, gdzie hipo-
kalcemia stanowi duży problem spe-
cjaliści rekomendują także regularne 
sprawdzanie temperatury ciała krów 
do pięciu dób od wycielenia – u krów 
zdrowych powinna ona wynosić 38,5-
39,5°C. Bardzo pomocne jest również 
badanie pH moczu krów na 2-3 tygo-
dnie przed ocieleniem. Jeśli wartość 
pH jest zasadowa, konieczna jest 

zmiana dawki lub nawet włączenie do 
żywienia soli anionowych.

Przyjęta strategia leczenia hipo-
kalcemii zależy od stężenia jonów 
wapnia we krwi – polega na doustnym, 
podskórnym lub dożylnym stosowaniu 
preparatów wapniowych, najczęściej 
w postaci 40% roztworu boroglukonia-
nu wapnia w ilości od 300 do 600 ml. 
W dniu porodu podanie wapnia ma za 
zadanie ograniczyć ryzyko hipokalce-
mii klinicznej. Po jego podaniu, w przy-
padku pozytywnej reakcji organizmu 
zwierzęcia, obserwuje się najpierw 
drżenie mięśni, a następnie szybki 
powrót krowy do siebie – do 30 min 
od aplikacji zwierzę powinno wstać. 
Ponieważ zbyt niski poziom wapnia 
może utrzymywać się nawet do 14 dni 
po ocieleniu, specjaliści zalecają rów-
nież powtórzenie wlewów wapniowych 
(per os) w kilka dni po porodzie. Za-
stosowanie preparatów wapniowych 
rozpoczynamy zawsze od podania do-
ustnego – wlewy dożylne stosowane 
są zwykle tylko w przypadku ostrych, 
klinicznych objawów schorzenia.

Zapobieganie hipokalcemii  
w pierwszej kolejności polega na ob-
liczeniu różnicy kationowo-anionowej 
(DCAD na podstawie zawartości po-
tasu, sodu, chloru i siarki) dawki po-
karmowej stosowanej w zasuszeniu, 
na prawidłowym żywieniu mineralnym 
w okresie przejściowym oraz stoso-
waniu pasz zakwaszających (głównie 
kiszonki z kukurydzy). Standardem  
w profilaktyce hipokalcemii powinien 
być monitoring zawartości potasu  
w dawce pokarmowej (jeśli w gospo-
darstwie nie jest stosowany system ży-
wienia TMR-rem, należy przynajmniej 
oznaczyć zawartość potasu w kiszon-
kach z kukurydzy i z traw). Jedną z me-
tod profilaktyki omawianego schorze-
nia jest zastosowanie w żywieniu krów 
zasuszonych soli anionowych, zwa-
nych solami gorzkimi. Strategia zapo-
biegania hipokalcemii z użyciem soli 
anionowych zależy od wartość DCAD 
dawki dla krów w okresie zasuszenia 
oraz od zawartości potasu w paszach 
objętościowych. Jeśli wartość DCAD 
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wynosi +10 mEq/100 g suchej masy 
dawki, dodatek soli nie jest konieczny. 
Jeśli równowaga anionowo-kationowa 
wynosi od -10 do -15 mEq/100 g suchej 
masy dawki lub/oraz, gdy koncentracja 
potasu wynosi powyżej 1,8% suchej 
masy dawki pokarmowej, zaleca się 
jej uzupełnianie solami anionowymi 
w połączeniu z magnezem w posta-
ci soli magnezowych (np. siarczan 
lub chlorek magnezu – jednoczesne 
uzupełnienie anionów siarkowych lub 
chlorkowych). Ponieważ wymagana 
zawartość Mg w dawce krów w okre-
sie przejściowym na poziomie 0,45-
0,55% suchej masy dawki jest trudna 
do uzyskania wyłącznie w oparciu  
o żywienie krów premiksami, dobrym 
rozwiązaniem jego uzupełnienia jest 
właśnie zastosowanie siarczanu ma-

gnezu, np. w ilości 100 g/szt./dzień. 
W tym celu nie należy natomiast 
stosować Mg w formach tlenkowych. 
Sole anionowe stosuje się w ostatnich 
trzech tygodniach ciąży, a decyzja 
o ich włączeniu do dawki oraz o ich 
ilości powinna być podjęta wspólnie 
przez hodowcę, żywieniowca oraz 
lekarza weterynarii. Sole anionowe 
zmniejszają pH krwi, dzięki czemu pa-
rathormon może efektywnie uwalniać 
rezerwy wapnia z kośćca do krwiobie-
gu. Skuteczność stosowania soli moż-
na sprawdzić mierząc wartość pH mo-
czu krów żywionych minimum przez 
tydzień dawką z ich dodatkiem – re-
komendowane pH wynosi wówczas 
6,5-7. Badanie moczu wykonujemy  
w czasie od 4 do 6 godzin od pobra-
nia dawki z solami. Stosowanie soli 

jest jednak problematyczne ze wzglę-
du na ich gorzki smak, który znacznie 
pogarsza pobranie dawki, nawet przy 
ich bardzo dokładnym i jednorodnym 
wymieszaniu z komponentami TMR-u.  
Wielu praktyków, jako alternatywę 
stosowania soli gorzkich poleca zmia-
nę DCAD dawki rodzajem skarmia-
nych pasz – unika stosowania pasz 
o wysokiej zawartości potasu (lucer-
ny, wysłodków buraczanych, melasy, 
ziemniaków, zielonek intensywnie 
nawożonych gnojowicą) oraz zaleca 
przede wszystkim precyzyjne zbilan-
sowanie dawki pokarmowej dla krów 
zasuszonych pod kątem mineralno-
-witaminowym.

Agata Karpowicz
Literatura dostępna u autorki

Nutria (łac. Myocastor copus) nale-
ży do rodziny nutriowatych, rzędu gry-
zoni. Do tego rzędu zaliczamy również 
zające, wiewiórki, myszy, szczury i in. 
W przypadku zwierząt hodowlanych 
użytkowanych na futra wliczają się 
tu także króliki, szynszyle oraz bobry  
i piżmaki. Choć bobry i piżmaki nale-
żą do całkiem innej rodziny to często 
są mylone z nutrią. Różnice występują 
w budowie cech anatomicznych m.in. 
czaszki, kończyn, uzębienia, ale i wiel-
kości oraz pokroju tych zwierząt. Dłu-
gość ciała dorosłej nutrii mierzona od 
czubka nosa do nasady ogona wynosi 
50–70 cm, ogona – 30–40 cm. Masa 
ciała waha się od 4,5 do 12 kg w za-
leżności od warunków żywieniowych.

Nazwa „nutria” używana jest po-
wszechnie prawie we wszystkich 
krajach, słowo to jest pochodzenia 
hiszpańskiego i oznacza wydrę. Nu-
trie są zwierzętami ziemno-wodnymi, 
w związku z tym zasiedlają tereny  

w pobliżu dużych rzek, jezior i rozle-
wisk z bogatą roślinnością. Lubią za-
równo wody słodkie jak i słabo zaso-
lone. 

Do Europy nutrie trafiły z Ame-
ryki Południowej na początku XX w.  
W Polsce hodowlę tych zwierząt 
zapoczątkował Ludwik Palach, 

sprowadzając kilka par nutrii z Ar-
gentyny w 1926 roku. W roku 1929 
na terenie Polski ogólna liczba ho-
dowlanych zwierząt dochodziła 
do około 4000 osobników. Obec-
nie liczba ta jest znacznie niższa.  
Z danych Centralnej Stacji Hodow-
li Zwierząt w Warszawie wynika, że  

Nutrie 
- sympatyczne gryzonie do hodowli

Nutria bursztynowo-złocista(fot.D. Kowalska)
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w latach 90–tych ubiegłego wie-
ku pogłowie samic obniżyło się do 
70 tys. sztuk, co stanowiło tylko 
10% ich stanu z lat poprzednich. 
Dlatego zwierzęta te znajdują się 
w programie ochrony zasobów ge-
netycznych, który nadzoruje Insty-
tut Zootechniki - Państwowy Insty-
tut Badawczy. Liczba samic stada 
podstawowego w 2016 r. wynosi-
ła 418 szt., a liczba ferm zaledwie  
3 w kraju. W programie tym znajdu-
ją się wszystkie odmiany barwne. 
Głównym celem tego programu jest 
zachowanie populacji i zwiększe-
nie ich liczebności do minimum 500 
sztuk samic stada podstawowego 
nutrii standard i grenlandzkiej oraz 
po 200 sztuk samic każdej z pozo-
stałych odmian, ale przede wszyst-
kim zachowanie wzorca wszystkich 
odmian barwnych nutrii oraz zmien-
ności genetycznej.

Wyjściową formą dla odmian barw-
nych nutrii była odmiana standard  
o barwie okrywy najbardziej zbliżonej 
do ubarwienia nutrii dzikiej. W wyniku 
mutacji i wieloletniej pracy hodowlanej 
powstało szereg odmian barwnych,  
w tym:

 � czarna dominująca będąca homo-
zygotą lub heterozygotą (JJ lub Jj). 
Cechuje się bardzo silnym melani-
zmem, który pogłębia czerń okry-
wy włosowej. Brak jest strefowości 
włosów, jedynie na czole i obrze-
żach nozdrzy mogą występować 
białe włosy,

 � bursztynowo-złocista dominują-
ca do barwy nutrii standardowej  
i wszystkich mutacyjnych odmian 
recesywnych. Występuje w postaci 
homozygotycznej (MM) i heterozy-
gotycznej (Mm). Charakteryzuje się 
jednolicie rudozłotą barwą okrywy 
włosowej bez posrebrzenia,

 � biała niealbinotyczna występująca 
w postaci heterozygotycznej (Hh). 
Barwa okrywy włosowej jest czysto 
biała, zaś tęczówki zabarwione są 
na niebiesko-czarno,

 � sobolowa będąca homozygotą re-
cesywną (aa). Okrywa włosowa 

oraz podszycie są czarne z odcie-
niem brązowym, przy czym włosy 
puchowe, w partii brzusznej są lek-
ko rozjaśnione,

 � pastelowa powstała w wyniku połą-
czenia odmiany beżowej z czarną 
dominującą, stąd osobniki ciemno 
pastelowe są homozygotami, a ja-
snobrązowe heterozygotami. Zwie-
rzęta te odznaczają się jednolicie 
brązową barwą okrywy włosowej 
bez strefowego umaszczenia wło-
sów puchowych,

 � perłowa będąca homozygotą lub 
heterozygotą genu posrebrzenia 
(W). Cechuje się barwą białą przy-
dymioną z wyraźnym odcieniem 
jasnoszaro-beżowym zagęszczo-
nym wzdłuż linii grzbietu. Na pod-
brzuszu włosy są białe. Barwa tę-
czówek jest czerwonawo-brązowa,

 � grenlandzka (tntn) do niedawna 
najbardziej rozpowszechniona  
w Polsce odmiana nutrii. Jej włosy 
pokrywowe są szroniasto-beżowo-
-szare, a włosy puchowe – szaro 
beżowe. W barwie ogólnej wyraź-
nie widoczny jest odcień beżowy 
i posrebrzenie. Futro na grzbiecie 
jest ciemniejsze niż na podbrzu-
szu. Kolor tęczówki – czerwono 
niebieski.

Nutria jest zwierzęciem o wielo-
stronnym kierunku użytkowania, a jej 
hodowla jest stosunkowo prosta i nie 
wymaga skomplikowanych inwestycji.

Preferowanym systemem hodowli 
są duże przestrzenie wodne. Wówczas 
może być to hodowla półwolna lub 
wolna. Terenem dla hodowli półwolnej 
może być ogrodzony staw lub też część 
strumyka. Najbardziej odpowiedni jest 
staw z przepływem. Dobrze, gdy staw 
jest silnie zarośnięty trzciną oraz si-
towiem, choć nutrie mogą uprzątnąć 
roślinność nadwodną. Staw zarybio-
ny, spuszczalny jest szczególnie od-
powiedni dlatego, że nutrie użyźniają 
staw swoimi odchodami, ale również 
taki staw przez wypuszczanie wody 
i wapnowanie gruntu przechodzi co-
rocznie odkażanie. Nie powinien być 

to teren bagnisty, ze względu na możli-
wość występowania motylicy wątrobo-
wej. Przyjmuje się, że na każdą sztukę 
rozpłodową trzeba liczyć około 100 m² 
ogrodzonej powierzchni wodnej oraz 
lądowej. Na 1 samca może przypadać 
nawet 25 sztuk samic. Na przychówek 
przeznacza się 15 m², gdzie odcho-
wuje się młode samiczki i samce do 
wieku przynajmniej 2 miesięcy. Zimą 
należy zapewnić ciepłe schronisko, 
gdzie zwierzęta wystarczy dokarmiać 
okopowymi i paszą treściwą.

W hodowli wolnej zwierzęta po-
winno się umieścić nad stawem, gęsto 
obsadzonym roślinnością szuwarową.  
W przeciwnym razie będą migrować co 
raz dalej w poszukiwaniu pożywienia  
i schronienia. Jest to naturalny instynkt 
samozachowawczy. Wtedy najlepiej 
jest przetrzymywać je przez pewien 
czas w klatkach nad danym stawem  
i zapewnić im możliwie dobre warunki 
żywieniowe. Po pewnym czasie wy-
puszcza się je stopniowo po jednym 
osobniku na wolność. By pozostały na 
danym ternie można je zachęcać pa-
szą w postaci przynęty np. gotowany-
mi ziemniakami czy kaczanami kuku-
rydzy. Zimą podobnie jak w przypadku 
hodowli półwolnej zapewniamy ciepłą 
kryjówkę i dokarmiamy sianem itp. 

Oba systemy wiążą się z niebez-
pieczeństwem występowania pasoży-
tów, ale również drapieżników, co nie-
stety może stać się przyczyną dużych 
strat w takiej hodowli. 

Na terenie fermy dla nutrii musi 
się znajdować magazyn na paszę, po-
mieszczenie do czyszczenia, siekania 
ziemiopłodów, parowania ziemniaków 
oraz przygotowywania karmy.

Podstawowym kierunkiem użyt-
kowania nutrii jest oczywiście pozy-
skiwanie skór. Futra z nutrii są ciepłe, 
estetyczne, ale co ważne - o dużej 
trwałości. Okrywa włosowa powin-
na być gęsta, o dużej sprężystości  
i jedwabistości, a także odpowiedniej 
długości włosów. Dla hodowcy najważ-
niejsze jest, by pamiętał, że o przydat-
ności skóry do celów futrzarskich de-
cyduje jakość włosa. Skóra nutrii ma 
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charakterystyczny wygląd, jeśli chodzi 
o włosy pokrywowe, oraz podszycie. 
U nutrii młodych (8–10 miesięcy) futro 
ma największą wartość. Najkorzyst-
niejszym okresem na ubój jest zima. 
W lecie najlepiej, jeśli zwierzęta korzy-
stają z kąpieli w czystej i zimnej wo-
dzie, uzyskamy wówczas dużo ładniej-
sze futro. Skupem oraz ubojem nutrii  
w Polsce zajmuje się firma „Polnutr” 
PW Ubojnia Nutrii „Atut” Sp. z o.o.  
w Rakoniewicach, w województwie 
wielkopolskim, oferująca 25 zł za sztu-
kę. W Europie jedynym odbiorcą futer 
z nutrii jest Ukraina. 

Innym kierunkiem użytkowania 
jest użytkowanie mięsne. Mięso nutrii 
zaliczane jest do mięs dietetycznych,  
o wysokich walorach smakowych i od-
żywczych. Mięso młodych nutrii ubija-
nych w wieku 6 miesięcy zawiera oko-
ło 20–21% białka, 4,2–5% tłuszczu, 

1,9% składników mineralnych. Tłuszcz 
u nutrii ma jasnozłoty kolor, przyjemny 
zapach i łatwo się topi - już w tempe-
raturze 36-40°C. Mięso nutrii zawiera 
dużo związków wyciągowych o cha-
rakterze niebiałkowym, m.in. związki 
purynowe, które nadają mu specyficz-
ny aromat i smak. Jest bogate w wita-
miny, a zwłaszcza w niacynę, tiaminę  
i ryboflawinę. Zabarwienie mięsa nu-
trii jest jaśniejsze, niż mięsa zająca, 
a ciemniejsze niż królika. Do spożycia 
jest najlepsze w 2–3 dni po uboju (po 
dojrzewaniu), ponieważ traci wtedy 
specyficzny zapach. Smakosze mięsa 
nutriowego zalecają marynowanie go 
3–4 godziny w serwatce, maślance lub 
kwaśnym mleku. Wydajność rzeźna 
nutrii wynosi 60–62%, przy podziale 
tuszek na: przednią 43–47%, środko-
wą (comber) 11–14% i tylnią 39–44% 
w ogólnej masie tuszki. 

Obecnie w sklepach mięso nu-
triowe można spotkać jedynie  
w Wielkopolsce. Cena, jaką otrzymują 
hodowcy za 1 kg tuszki, zależna jest 
od regionu w kraju i wynosi między 
5–10 zł. Często tuszki nutrii sprzedaje 
się do ZOO, jako karmę dla zwierząt. 
Hodowla może być również ciekawą 
atrakcją, dla gospodarstw agrotury-
stycznych. 

Ewelina Stajnder
Źródła:

http://www.izoo.krakow.pl/czasopisma/
wiadzoot/2010/1/6Kowalska.pdf
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.
pl/futerka/charakterystyka/nutrie
http://www.hodowle.eu/479_Hodowla_nu-
trii.html
http://www.hodowle.eu/503_Polwolny _i_
wolny _system_hodowli_nutrii.html

Salmonella to choroba bakteryj-
na kur niosek. Zakażenia salmonel-
lą mogą przybierać różne postacie  
w zależności od rodzaju szczepu 
patogennego. Ptaki zarażają się 
poprzez spożywanie zanieczysz-
czonej paszy oraz przez skażone 
środowisko: ściółkę, obsługę, czy 
sprzęt. Salmonellę mogą roznosić 
też gryzonie, dlatego w profilaktyce 
chorób drobiu zaleca się regularną 
deratyzację gospodarstw. Do organi-
zmu ptaka bakteria dostaje się przez 
przewód pokarmowy z wodą, paszą 
lub poprzez odchody. Może być prze-
noszona w mięsie i w jajach spożyw-
czych. Bakterie salmonelli najczę-
ściej umiejscawiają się w jajnikach, 
jądrach, trzustce oraz wewnętrznych 
narządach miąższowych. U kur po 
osiągnięciu dojrzałości jajnika, bak-
terie przechodzą do zawiązków jaj  
i stąd do jaja. Jeśli takie zarażone 
jajo zostanie użyte do wylęgu to ob-

umiera rozwijający się zarodek, bądź 
wykluwa się zakażone kurczę. Ta-
kie pisklę ginie najczęściej w ciągu  
3 pierwszych tygodni życia. U kur-
cząt wśród objawów dominuje bie-
gunka tzw. biała biegunka, która 
zwykle przebiega ostro, jako posocz-
nica i często towarzyszy jej krwa-
wa biegunka, a nawet śmierć. U kur 
dorosłych choroba rzadko przybiera 
postać ostrą. Ptaki są wtedy znacz-
nie osłabione.

Rozwojowi choroby sprzyja sys-
tem klatkowy, duża obsada, nieko-
rzystne warunki utrzymania i stres. 
Duże fermy, gdzie zwykle jest duże 
zagęszczenie sprzyjają zakażeniom 
pałeczkami salmonelli. Salmonella 
ujawnia się przy spadku odporno-
ści ptaków. Główne objawy choroby 
oprócz biegunek to spadek nieśności 
- patogeny przedostają się z ukła-
du pokarmowego do rozrodczego. 
Może dojść do zapalenia jajnika, ja-

jowodów oraz otrzewnej. Przewlekłe, 
nieleczone biegunki powodują obni-
żenie pobrania paszy, odwodnienie 
organizmu, wzmożone pragnienie, 
brak łaknienia i śmierć. Może wy-
stępować również nastroszenie piór, 
zwisanie skrzydeł. Pióra wokół kloaki 
ulegają sklejeniu i uniemożliwiają od-
dawanie ptakom kału. Niektóre rasy 
wykazują się większą odpornością 
na chorobę np. pisklęta rasy white le-
ghorn szybciej osiągają właściwą im 
temperaturę ciała - 41°C, niż bardziej 
wrażliwsze na biegunkę pisklęta rho-
de island red.

Zapobieganie salmonellozie jest 
niezwykle trudne, ponieważ kury 
mogą być bezobjawowymi nosicie-
lami. Najważniejsze znaczenie ma 
higiena lęgów, dlatego wylęgarnie 
powinny być w osobnym pomiesz-
czeniu. Aparaty wylęgowe, a także 
jaja należy poddać odkażaniu pa-
rami formaldehydu przed rozpo-

Zmiany w przepisach dotyczących zwalczania 
salmonelli w stadach kur niosek na 2018 r.
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częciem lęgów przynajmniej przez 
20–30 minut, po uprzednim za-
mknięciu otworów wentylacyjnych. 
Jest to skuteczna metoda, ale tylko  
w przypadku, gdy aparaty są szczel-
ne. Stosowane są szczepionki poda-
wane za pośrednictwem wody, jako 
preparat zapobiegawczy, ale niestety 
nie dla kur nieśnych.

Istnieje „Krajowy program zwal-
czania niektórych serotypów salmo-
nelli w stadach niosek gatunku kura 
Gallus gallus”. Mówi o tym rozpo-
rządzenie MRiRW z dnia 20 grud-
nia 2016 roku, które obowiązuje od  
1 stycznia 2017 roku i ma na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się 
chorób odzwierzęcych. 

Już od 2008 roku realizowane są 
badania laboratoryjne, które monito-
rują występowania pałeczek Salmo-
nella w stadach kur niosek. Zgodnie 
z raportem opublikowanym przez Eu-
ropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), pałeczki Salmo-
nella na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej stwierdzono w 76,2% 
badanych stadach niosek. Odsetek 
stad niosek zakażonych Salmonella 
Enteritidis i Salmonella Typhimurium 
wyniósł odpowiednio 54,6% i 2,1%.

Zakresem realizacji programów 
zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna 
na czele z Głównym Lekarzem Wete-

rynarii oraz 16 wojewódzkich inspek-
toratów weterynarii i 305 powiato-
wych inspektoratów weterynarii.

Próbki do badań laboratoryjnych 
są pobierane z inicjatywy posiadacza 
kur niosek, zwanego dalej „hodowcą” 
i na jego koszt w stadach niosek ga-
tunku kura u piskląt jednodniowych 
oraz drobiu na 2 tygodnie przed roz-
poczęciem składania jaj lub przenie-
sieniem do jednostki produkcyjnej 
oraz w okresie nieśności przynaj-
mniej co 15 tygodni. 

Hodowca jest obowiązany do pro-
wadzenia dokumentacji związanej 
z pobieraniem próbek, zawierającej 
co najmniej informacje dotyczące: 
stada (liczba sztuk kur niosek, wiek), 
rodzaju próbek, daty i godziny po-
brania próbek, danych osoby pobie-
rającej próbki, daty i godziny wysła-
nia próbek do laboratorium, nazwy  
i adresu laboratorium, wyników ba-
dań laboratoryjnych próbek pobra-
nych w ramach programu. Dokumen-
tację tę przechowuje się co najmniej 
przez 2 lata od dnia zbycia stada. 
Powiatowy lekarz weterynarii nadzo-
ruje prawidłowe pobieranie próbek  
z inicjatywy hodowcy oraz kontroluje 
dokumentację prowadzoną przez ho-
dowcę.

Ww. rozporządzeniu jest również 
mowa o rekompensatach dla hodow-

Rok

Liczba stad zbadanych
(stada w okresie odchowu  

i dorosłe)

Procent stad zakażonych
serotypem Salmonella
objętym programem

 (stada w okresie odchowu  
i dorosłe)

Procent dorosłych stad
zakażonych serotypem

Salmonella objętym
programem

2015 2883 2,32% 2,84%

2014 3033 1,50% 1,90%

2013 3067 1,89% 2,40%

2012 2931 2,39% 2,84%

2011 2615 3,33% 3,71%

2010 2617 4,05% 4,48%

2009 1948 4,21% 4,66%

2008 1533 9,13% 9,36%

Tab.1. Wyniki programów w poszczególnych latach.

ców, którzy musieli poddać likwidacji 
swoje stado po stwierdzeniu obec-
ności bakterii salmonelli i w związku  
z tym przysługuje im odszkodowanie. 
Odszkodowanie i zwrot poniesionych 
wydatków związanych z wykonywa-
niem nakazów zawartych w decyzji 
powiatowego lekarza weterynarii  
w związku ze zwalczaniem choroby 
zakaźnej zwierząt jest przyznawane 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaź-
nych zwierząt. Zgodnie z art. 49 ust.  
5 wyżej wymienionej ustawy odszko-
dowanie nie przysługuje za jaja pod-
dane obróbce cieplnej.

W programie na 2018 rok jest pro-
pozycja zmian dotyczących wypłaty 
odszkodowań dla producentów jaj 
konsumpcyjnych. Resort rolnictwa 
tłumaczy to pogarszającą się sytu-
acją epizootyczną w zakresie wystę-
powania niektórych serotypów sal-
monelli w stadach kur niosek. Ma to 
związek z coraz większym wzrostem 
ilości stad zakażonych. W 2014 r. 
było 45 stad zakażonych, w 2015 r. 
67 stad, ale już w 2016 r. były ich aż 
173. W efekcie w budżecie państwa 
brakuje pieniędzy na rekompensaty 
za likwidowane stada.

Prawdopodobnie powiatowi leka-
rze weterynarii nie będą wydawali 
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decyzji nakazujących ubój lub zabi-
cie ptaków tylko decyzje nakazujące 
przemieszczenie jaj ze stad zakażo-
nych serotypami salmonelli objętymi 
programem, a przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi do zakładów 
przetwórczych w celu dokonania 
obróbki cieplnej tych jaj. Oznacza 
to brak odszkodowań dla producen-
tów drobiu, ponieważ podstawą do 

odszkodowania jest decyzja lekarza 
weterynarii o likwidacji stada. Sytu-
acja jest na tyle poważna, że może 
to spowodować bankructwo dla więk-
szości rolników, a co za tym idzie 
droższe jaja, a nawet ich brak w skle-
pach. 

Poziomem salmonelloz w Polsce 
są zaniepokojeni zagraniczni kontra-
henci. W związku z tym faktem Kra-

jowa Rada Drobiarstwa poinformo-
wała, że eksport mięsa drobiowego 
może być w dużej mierze ograniczo-
ny. Należy więc szukać właściwych 
rozwiązań, które poprawią rynek dro-
biowy, a nie bardziej go skomplikują. 

Ewelina Stajnder
źródło:

https://www.topagrar.pl
Rozporządzenie MRiRW z dnia 20.12.2016 roku.

W myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych:

 ⇒ gospodarstwo rolne to obszar 
użytków rolnych, gruntów pod sta-
wami oraz sklasyfikowanych, jako 
użytki rolne gruntów pod zabudo-
waniami, przekraczający łącznie po-
wierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on 
w całości lub części opodatkowaniu 
podatkiem rolnym, a także obszar 
takich użytków i gruntów, niezależ-
nie od jego powierzchni, jeżeli jest 
prowadzona na nim produkcja rolna, 
stanowiąca dział specjalny w rozu-
mieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych,

 ⇒ rolnik to osoba fizyczna, w której 
posiadaniu lub współposiadaniu jest 
gospodarstwo rolne.

 ⇒ rolnik ma obowiązek zawrzeć 
umowę ubezpieczenia budyn-
ku wchodzącego w skład gospo-
darstwa rolnego, zwanego dalej 
„budynkiem rolniczym”, od ognia  
i innych zdarzeń losowych. Regu-
lacje w zakresie ubezpieczenia bu-
dynków rolniczych zawarte są we 
wspomnianej wcześniej ustawie. 
Obowiązek ubezpieczenia budynku 
w gospodarstwie rolnym powstaje  
z dniem pokrycia go dachem. Umo-

wę ubezpieczenia budynków rolni-
czych zawiera się na okres 12 mie-
sięcy. 

Zakres ubezpieczeń 
Ubezpieczeniem objęte są budynki 

mieszkalne, budynki gospodarcze oraz 
inne budynki, których powierzchnia 
wynosi co najmniej 20 m2 (np. stodoły, 
garaże, kurniki towarowe). Ubezpie-
czenie budynków rolniczych uprawnia 
do uzyskana odszkodowana za szkody 
powstałe w budynkach na skutek zda-
rzeń losowych, wśród których wymie-
nia się: 
 • ogień, który przedostał się poza 

palenisko, powstał bez paleniska  
i rozszerzył się o własnej sile, 

 • huragan, czyli wiatr o prędkości nie 
mniejszej niż 24 m/s, którego działa-
nie wyrządza masowe szkody,

 • powódź, czyli zalanie terenów  
w następstwie podniesienia się po-
ziomu wody w korytach wód płyną-
cych lub stojących, 

 • podtopienie, czyli zalanie terenów  
w wyniku deszczu nawalnego lub 
spływu wód po zboczach lub stokach 
na terenach górskich i falistych, 

 • deszcz nawalny, czyli opady desz-
czu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4, 

 • grad, czyli opad atmosferyczny skła-
dający się z bryłek lodu, 

 • opady śniegu, które przekraczają 

85% wartości charakterystycznej 
(normowej) obciążenia śniegiem 
gruntu, właściwej dla miejsca lokali-
zacji budynku, 

 • uderzenia pioruna, 
 • eksplozje, 
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawiny, 
 • upadek statku powietrznego, czyli 

katastrofa bądź przymusowe lądo-
wanie samolotu lub innego obiektu 
latającego, upadek ich części lub 
przewożonego ładunku,

 • zapadanie się ziemi,
 • tąpnięcia.

WAŻNE: Polisa obowiązkowa nie za-
pewnia ochrony przed takimi zdarze-
niami jak: przepięcia, szkody wodocią-
gowe, dym i sadza, upadek masztu, 
anteny, drzewa, trzęsienie ziemi, ude-
rzenie pojazdu, zalanie, zniszczenie  
w związku z akcją ratowniczą.

Dla pełnej ochrony ubezpieczenio-
wej budynków należałoby za opłatą do-
datkowej składki dokupić zakres rozsze-
rzony o ryzyka wymienione powyżej. 
Niezmiernie istotne jest, aby ryzyko hu-
raganu obniżyć do poziomu 17,5-18 m/s, 
bo przy takiej sile wiatru już możliwe są 
szkody w dachach budynków. 
WAŻNE: Obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków rolniczych dotyczy tylko mu-
rów i instalacji związanych z budynkiem, 
powłok malarskich oraz tynków, ale nie 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika 
oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

TECHNIKA ROLNICZA
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dotyczy stałych elementów wyposa-
żenia takich jak: armatura sanitarna, 
wbudowane szafy wnękowe, baterie 
słoneczne. Elementy te mogą być obję-
te ubezpieczeniem dobrowolnym. Poli-
sa obowiązkowa nie obejmuje również 
sprzętu ruchomego w budynkach, np. 
sprzęt AGD, RTV, meble. 

Wyłączenia odpowiedzialności 
Ubezpieczeniem w gospodarstwie 

nie są objęte: 
 • budynki, których stan techniczny 

osiągnął 100% normy zużycia, 
 • budynki przeznaczone do rozbiórki 

na podstawie decyzji właściwych or-
ganów, 

 • namioty i tunele foliowe. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada 
za szkody zaistniałe w budyn-
kach rolniczych: 
 • wyrządzone umyślnie przez ubez-

pieczonego lub osobę, za którą 
ponosi on odpowiedzialność lub po-
zostającą z nim we wspólnym go-
spodarstwie domowym, 

 • wyrządzone wskutek rażącego nie-
dbalstwa przez ubezpieczonego,

 • o charakterze górniczym w rozumie-
niu przepisów prawa geologicznego  
i górniczego.

Zawarcie umowy ubezpieczenia 
Obejmujący w posiadanie gospo-

darstwo rolne, w którym budynki rolni-
cze nie są ubezpieczone, powinien za-
wrzeć umowę ubezpieczenia budynków 
rolniczych najpóźniej w dniu, w którym 
nastąpiło to objęcie. Jeżeli rolnik nie 
zawiadomi zakładu ubezpieczeń o wy-
powiedzeniu umowy ubezpieczenia (nie 
później niż 1 dzień przed upływem okre-
su, na który została zawarta), ulega ona 
przedłużenie na kolejne 12 miesięcy. 
Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia to górna grani-
ca odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
Wypłacone rolnikowi odszkodowanie 
nie może być wyższe od tej kwoty. Suma 
ubezpieczenia jest ustalana wspólnie 
przez rolnika i ubezpieczyciela, odręb-
nie dla każdego budynku rolniczego. 
Suma ta może odpowiadać wartości: 
- rzeczywistej tego budynku, co ozna-
cza wartość w stanie nowym, w dniu za-

warcia umowy pomniejszoną o stopień 
zużycia tego budynku, 
- nowej, w odniesieniu do budynków 
nowych oraz takich, których stopień 
zużycia w dniu zawarcia umowy ubez-
pieczenia nie przekracza 10%. Aktu-
alizacja wartości budynków objętych 
ubezpieczeniem jest obowiązkiem 
ubezpieczyciela. Dokonuje się jej co-
rocznie, w przypadku, gdy zmiany cen 
materiałów budowlanych i kosztów ro-
bocizny oraz innych materiałów spo-
wodowały podwyższenie lub obniżenie 
wartości budynków co najmniej o 20%.
Składka za ubezpieczenie 

Wysokość składki jest ustalana, 
jako odsetek wartości nieruchomo-
ści (sumy ubezpieczenia). Składka 
za ubezpieczenie budynków rolniczych 
jest zależna od stanu budynku, mate-
riału, z którego został wybudowany 
(palny, niepalny), jego wieku, sposobu 
wykorzystywania i stopnia narażenia 
na szkodę. W ramach płaconej skład-
ki można uzyskać zniżki, których wy-
sokość jest zależna np. od wykupu 
innych obowiązkowych lub dobrowol-
nych ubezpieczeń w firmie ubezpie-
czeniowej, ich kontynuacji oraz zniżki  
z tytułu bezszkodowego przebiegu 
ubezpieczenia. 

WAŻNE: Ustalanie wysokości składki 
przysparza problemów zarówno ubez-
pieczycielom jak i rolnikom. Ponieważ 
składka skorelowana jest z sumą ubez-
pieczenia, wielu rolników na ubezpie-
czeniach obowiązkowych podaje za-
niżone wartości budynków. Niestety 
rolnik nie zawsze zdaje sobie sprawę ze 
skutków przyjęcia zaniżonych wartości 
nieruchomości w sytuacji wystąpienia 
szkody. 
Ustalenie wysokości szkody 

Wysokość szkody ustala się  
w oparciu o cenniki stosowane przez 
ubezpieczyciela (w przypadku, gdy nie 
jest podejmowana odbudowa, napra-
wa, remont budynku) bądź w oparciu  
o kosztorys przygotowany przez pod-
miot, który dokonuje odbudowy, napra-
wy bądź remontu budynku. Ubezpie-
czyciel może zweryfikować zasadność 
i wartość robót ujętych w kosztorysie. 

Wysokość szkody w budynkach rolni-
czych:
 • jest pomniejszana o wartość mate-

riałów, które pozostały po rozbiórce 
i mogą być wykorzystane w przerób-
ce, odbudowie,

 • jest powiększana (w granicach sumy 
ubezpieczenia) o udokumentowane 
koszty uprzątnięcia miejsca wystą-
pienia szkody, w wysokości do 5% 
wartości szkody. 
 

Kontrola spełnienia obowiązków za-
warcia umowy ubezpieczenia 

 Do skontrolowania spełnienia obo-
wiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
budynków rolniczych: 
 • jest obowiązany wójt (burmistrz, pre-

zydent miasta) właściwy ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa 
rolnego lub miejsca zamieszkania 
rolnika, 

 • jest uprawniony starosta właściwy 
ze względu na położenie gospodar-
stwa rolnego lub miejsce zamiesz-
kania rolnika. Rolnik, który nie 
dopełnił obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia zobowiązany jest do 
uiszczenia opłaty odpowiadającej 
równowartości 1/4 minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę (czyli w 2017 
roku 500 zł). Opłata jest przekazy-
wana na rzecz gminy właściwej ze 
względu na miejsce położenia gospo-
darstwa. Wniesienie opłaty nie zwalnia  
z obowiązku zawarcia umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego 

OC ROLNIKÓW
Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej rolników z tytułu posiadania 
gospodarstwa jest ubezpieczeniem 
obowiązkowym. Z reguły zawierane jest 
łącznie z ubezpieczeniem budynków, 
chociaż obowiązek jego posiadania 
jest również mimo braku budynków go-
spodarskich a rolnik posiada min. 1 ha 
gruntu. 

Na mocy umowy ubezpieczenio-
wej zakład ubezpieczeń przejmuje na 
siebie zadośćuczynienie osobom trze-
cim z tytułu wyrządzonych im przez 
ubezpieczonego szkód, w tym szkód 
wyrządzonych przez osoby, za które 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 
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określoną przepisami prawa cywilne-
go. Dotyczy to również posiadanych 
przez rolnika zwierząt gospodarskich 
takich jak: koń i osioł, bydło domowe  
i bawoły, jeleń szlachetny, daniel, drób, 
świnie, owce, kozy, pszczoły miodne  
i zwierzęta futerkowe. Należy zwrócić 
uwagę, że nie ma tutaj wymienione-
go psa, który często jest sprawcą 
pogryzień jak i szkód komunikacyj-
nych. W celu zabezpieczenia się od 
takich sytuacji rolnik (i nie tylko) po-
winien posiadać polisę OC w życiu 
prywatnym. 

Regulacje w zakresie ubezpiecze-
nia OC rolników zawarte są w ustawie  
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych. Ubezpieczenie OC rolników  
w formie obowiązkowej zostało wpro-
wadzone w Polsce w 1976 r. w celu mi-
nimalizacji i złagodzenia niekorzystnych 
obciążeń indywidualnych gospodarstw 
rolnych powstałych, jako następstwa 
szkód wyrządzonych osobom trzecim 
przez rolników. 
Zawarcie umowy ubezpieczenia 

Rolnik zobowiązany jest do zawar-
cia umowy ubezpieczenia OC w mo-
mencie, gdy przejmuje w posiadanie 
gospodarstwo rolne. Umowa ubezpie-
czenia jest zawierana na 12 miesięcy, 
a nie złożenie przez rolnika pisemnego 
zawiadomienia do zakładu ubezpie-
czeń o jej wypowiedzeniu (nie później 
niż 1 dzień przed upływem okresu, na 
który została zawarta) powoduje jej 
automatyczne przedłużenie na kolej-
nych 12 miesięcy. W sytuacji, gdy rol-
nik dokonuje wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia jest zobowiązany do 
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia 
OC rolników najpóźniej w ostatnim dniu 
przed rozwiązaniem się umowy wypo-
wiedzianej.

Rolnik, który dotychczas posiadał 
gospodarstwo rolne oraz następca, któ-
ry je przejmuje, wspólnie odpowiadają 
wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę 
składki ubezpieczeniowej należnej temu 
zakładowi za czas do końca miesiąca, 
w którym zakład ubezpieczeń zawiado-

miono o zmianie w stanie posiadania 
gospodarstwa rolnego. 

W sytuacji, gdy rolnik zawarł umowę 
na ubezpieczenie OC, a następnie prze-
kazał gospodarstwo następcy, również 
prawa i obowiązki rolnika wynikające 
z umowy ubezpieczenia OC rolników 
przechodzą na następcę. Umowa ubez-
pieczenia zawarta przez rolnika, który 
przekazuje gospodarstwo rozwiązuje 
się z upływem 12 miesięcy, na które zo-
stała zawarta, chyba, że następca rol-
nika wypowie ją w ciągu 30 dni od dnia 
objęcia w posiadanie gospodarstwa rol-
nego.
Zakres ubezpieczeń 

Z ubezpieczenia OC rolników 
przysługuje odszkodowanie, w przy-
padku, gdy rolnik, osoba pozostająca 
z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub osoba, która pracuje  
w gospodarstwie rolnika wyrządził 
szkodę osobie trzeciej (spoza go-
spodarstwa), której następstwem jest 
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój 
zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie mienia tej osoby. Ubezpie-
czeniem OC rolników jest objęta odpo-
wiedzialność cywilna rolnika i każdej 
osoby, która pracując w gospodarstwie 
w okresie objętym ubezpieczeniem wy-
rządziła szkodę w związku z prowadze-
niem przez rolnika tego gospodarstwa 
rolnego. 

Ubezpieczenie OC rolników stosuje 
się również w sytuacji, gdy szkoda po-
wstała w związku z ruchem pojazdów 
wolnobieżnych w rozumieniu przepi-
sów prawa o ruchu drogowym, będą-
cych własnością rolnika posiadającego 
gospodarstwo rolne i użytkowanych  
w związku z posiadaniem tego gospo-
darstwa rolnego.
Suma ubezpieczenia (suma gwaran-
cyjna)

Odszkodowanie za wyrządzo-
ne szkody jest obliczane i wypłacane  
w graniach sumy ubezpieczenia. Suma 
ubezpieczenia to górna granica od-
powiedzialności ubezpieczyciela. Wy-
płacone za wyrządzone przez rolnika 
szkody odszkodowanie nie może być 
wyższe od kwoty: 
 • w przypadku szkód na osobie –  

5 000 000 euro, w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem, bez względu 
na liczbę poszkodowanych,

 • w przypadku szkód w mieniu –  
1 000 000 euro w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem, bez względu 
na liczbę poszkodowanych.

Wyłączenia odpowiedzialności 
Zakład ubezpieczeń nie ponosi od-

powiedzialności za szkody: 
 • w mieniu, wyrządzone rolniko-

wi przez osoby pracujące w jego 
gospodarstwie rolnym lub po-
zostające z rolnikiem we wspól-
nym gospodarstwie domowym, 
albo osobom pozostającym z rol-
nikiem we wspólnym gospodar-
stwie domowym lub pracującym  
w jego gospodarstwie rolnym (np. 
współmałżonek rolnika),

 • spowodowane przeniesieniem cho-
rób zakaźnych niepochodzących od 
zwierząt,

 • powstałe wskutek uszkodzenia, 
zniszczenia, utraty lub zaginięcia 
rzeczy wypożyczonych lub przyję-
tych do użytkowania, przechowania 
lub naprawy,

 • polegające na zanieczyszczeniu lub 
skażeniu środowiska. 

WAŻNE: Jeżeli podczas wykonywania 
prac w gospodarstwie szkodę poniesie 
osoba pracująca w tym gospodarstwie, 
bądź też z winy osoby pracującej w go-
spodarstwie szkody dozna sam rolnik 
zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodo-
wanie, lecz będzie ono obejmowało je-
dynie roszczenia związane z uszkodze-
niem ciała, np. zadośćuczynienie czy 
zwrot kosztów leczenia.

OC rolnika nie działa w przypad-
ku, gdy np. rolnik oprócz działalności 
rolniczej prowadzi również działalność 
agroturystyczną lub świadczy usługi 
np. maszynowe. Rolnik powinien wtedy 
wykupić dodatkową polisę przygotowa-
ną dla tych działalności. OC rolnika nie 
działa także w sytuacji, gdy np. wyjedzie 
on na wakacje i w tym czasie wyrzą-
dzi komuś krzywdę, bądź też, gdy np. 
dziecko rolnika wyrządzi szkodę sąsia-
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dowi podczas zabawy (tu wykupić moż-
na polisę ubezpieczenia OC związane-
go z życiem prywatnym). 
Składka na ubezpieczenie 

Składka na ubezpieczenie OC rol-
ników jest zależna od powierzchni 
gospodarstwa, rodzaju prowadzonej 
działalności, lokalizacji gospodarstwa, 
sprzętu, który rolnik posiada i użytkuje 
w gospodarstwie. Składka ustalana jest 
w oparciu o obowiązującą w danym za-
kładzie taryfę składek. W ramach pła-
conej składki można uzyskać zniżki, 
których wysokość jest zależna np. od 
wykupu innych obowiązkowych lub do-
browolnych ubezpieczeń, ich kontynu-
acji oraz zniżki z tytułu bezszkodowego 
przebiegu ubezpieczeń. Składka na 
ubezpieczenie jest opłacana w termi-
nach wskazanych w umowie. 
Ustalenie wysokości szkody 

Zakład ubezpieczeń wypłaca po-
szkodowanemu odszkodowanie lub 
świadczenie z tytułu ubezpieczenia 
OC rolników na podstawie uznania 
roszczenia w wyniku ustaleń, zawar-
tej z nim ugody lub prawomocnego 
orzeczenia sądu. Zakład ubezpieczeń  

w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia 
o szkodzie wypłaca odszkodowanie 
lub zawiadamia o odmowie wypłaty 
odszkodowania wraz z uzasadnieniem. 
Poszkodowany może w tym przypadku 
dochodzić swoich roszczeń na drodze 
sądowej. Jeżeli w ciągu 30 dni od wy-
stąpienia szkody jej sprawca nie zosta-
nie określony, bądź zakład ubezpiecze-
niowy nie ustali sprawcy lub stwierdzi, 
że sprawca nie zawarł umowy ubezpie-
czenia OC rolników, za wypłatę odszko-
dowania odpowiedzialny jest Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zakład ubezpieczeń może docho-
dzić od sprawcy szkody (ubezpieczone-
go rolnika) zwrotu wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia OC rolników odszkodo-
wania, w sytuacji, gdy rolnik wyrządził 
szkodę umyślnie lub w stanie po spo-
życiu alkoholu bądź też pod wpływem 
środków odurzających. 
Kontrola spełnienia obowiązków 
zawarcia umowy ubezpieczenia

Do kontroli obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia OC rolników: 
 • jest obowiązany wójt (burmistrz, pre-

zydent miasta) właściwy ze względu 

na miejsce położenia gospodarstwa 
rolnego lub miejsce zamieszkania 
rolnika, 

 • są uprawnione:
◊ starosta właściwy ze względu 

na położenie gospodarstwa rol-
nego lub miejsce zamieszkania 
rolnika,

◊ Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny.

Rolnik, który nie dopełnił obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC rol-
ników, zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty odpowiadającej równowartości 
0,1 minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę (czyli w 2017 roku 200 zł). Opłata jest 
przekazywana na rzecz Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego. Wnie-
sienie opłaty nie zwalnia z obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego. 

Adam Czarnecki
Źródło: Ustawa z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
-Internet

Kolejne zmiany przepisów prawa 
budowlanego wprowadził ustawodaw-
ca w 2017 roku. Zmiany te mają na 
celu uproszczenie, a tym samym przy-
spieszenie procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego również w gospodarstwach 
rolnych. 

Powiększono listę w zapisach 
związanych z robotami budowlanymi 
– do katalogu inwestycji, które teraz 
nie wymagają ani zgłoszenia, ani 
pozwolenia. 

Zaliczamy do niej m.in. budowę 
obiektów gospodarczych związanych 

z produkcją rolną i uzupełniających za-
budowę zagrodową w ramach istnieją-
cej działki siedliskowej:

 � parterowych budynków gospodar-
czych o powierzchni zabudowy do 
35 m², przy rozpiętości konstrukcji 
nie większej niż 4,80 m;

 � przydomowych basenów i oczek 
wodnych o powierzchni do 50 m²  
i opasek brzegowych;

 � instalacji klimatyzacyjnych;
 � budowy zjazdów z dróg powiato-

wych i gminnych oraz zatok parkin-
gowych na tych drogach.

Ale najistotniejszą dla rolników in-
formacją (szczególnie ubiegających 
się o dofinansowanie ze środków 
pomocowych PROW) jest ta, że już 
nie zgłaszamy, ani nie ubiegamy się  
o pozwolenie w momencie, kiedy za-
mierzamy remontować „obiekt bu-
dowlany, którego budowa wymagała 
pozwolenia na budowę” np. oborę. 
Dotychczas taki remont nie mógł się 
odbyć bez zgłoszenia. Nowelizacja 
przyjmuje, że będzie ono potrzebne 
tylko wtedy, kiedy dotyczy przegród 
zewnętrznych albo elementów kon-

Zmiany 
w prawie budowlanym 

w 2017 roku
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strukcyjnych budynków, których budo-
wa wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę.

Podobnie sprawa wygląda, je-
śli chodzi o przebudowę budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Do tej 
pory takie prace można było zreali-
zować na podstawie zgłoszenia, pod 
warunkiem, że nie prowadziły one do 
zwiększenia dotychczasowego obsza-
ru oddziaływania tych budynków (czyli 
taki budynek nie przeszkadzał sąsia-
dom). 

Warto w tym miejscu wskazać roz-
różnienie remontu i przebudowy we-
dług zasad prawa budowlanego.

Remont to wykonywanie w ist-
niejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych, polegających na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, a niesta-
nowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wy-
robów budowlanych innych niż użyto  
w stanie pierwotnym.

Przebudowa to wykonywanie ro-
bót budowlanych, w wyniku, których 
następuje zmiana parametrów użyt-
kowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość bądź 
liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakte-
rystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa 
drogowego.

W wyniku nowelizacji zgło-
szenie będzie wymagane jedynie  
w zakresie przebudowy przegród 
zewnętrznych oraz elementów kon-
strukcyjnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to 
do zwiększenia dotychczasowego ob-
szaru oddziaływania tych budynków.  
W pozostałym zakresie przebudowa 
nie będzie wymagała ani pozwolenia 
na budowę, ani zgłoszenia.

Prostsze, bo wymagające tylko 
zgłoszenia, będą inwestycje w zakre-
sie np.:

 � budowy wiat o powierzchni zabu-
dowy do 35 m2, przy czym łączna 

liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 
500 m2 powierzchni działki;

 � budowy zjazdów z dróg krajowych 
oraz zatok parkingowych na tych 
drogach;

 � przebudowy budynków, których 
budowa wymaga jednak pozwole-
nia na budowę.

Do tej pory taki rodzaj przebudowy 
w każdym przypadku wymagał zdoby-
cia przez nas pozwolenia na budowę; 
ustawodawca przewiduje, że wymóg 
jego uzyskania będzie niezbędny, gdy 
dokonujemy przebudowy przegród ze-
wnętrznych oraz elementów konstruk-
cyjnych, w pozostałych sytuacjach wy-
starczy zgłoszenie.

Ustawa wprowadza też zmiany 
polegające na zniesieniu obowiązku 
dokonania zgłoszenia także w odnie-
sieniu do przebudowy:

 � obiektów gospodarczych związa-
nych z produkcją rolną i uzupeł-
niających zabudowę zagrodową 
w ramach istniejącej działki sie-
dliskowej: parterowych budynków 
gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m², przy rozpię-
tości konstrukcji nie większej niż 
4,80 m;

 � wolno stojących parterowych bu-
dynków gospodarczych, garaży, 
altan oraz przydomowych ganków 
i oranżerii (ogrodów zimowych)  
o powierzchni zabudowy do 35 m², 
przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może prze-
kraczać dwóch na każde 500 m² 
powierzchni działki;

 � wolno stojących parterowych bu-
dynków rekreacji indywidualnej, 
przeznaczonych do okresowego 
wypoczynku, o powierzchni zabu-
dowy do 35 m2, przy czym liczba 
tych obiektów na działce nie może 
przekraczać jednego na każde  
500 m2 powierzchni działki.

Uwaga! Pamiętajmy, iż formalności 
w postaci zgłoszenia bądź po-
zwolenia będą wymagane,  je-

śli przeprowadzane przez nas 
prace będą dotyczyły obiektu 
wpisanego do rejestru  zabyt-
ków.

Nowe przepisy prawa budowlane-
go skracają także termin na wniesienie 
sprzeciwu do zgłoszenia budowy przez 
urząd z 30 do 21 dni. Zatem szybciej 
będziemy mogli zacząć zaplanowane 
prace. Ponadto ustawa wprowadza 
procedurę umożliwiającą wydawanie 
z urzędu zaświadczeń o tym, że ten 
nie wnosi żadnych zastrzeżeń do zgło-
szenia przed upływem terminu 21 dni, 
co ma zapewnić możliwość jeszcze 
wcześniejszego rozpoczęcia inwesty-
cji. Analogiczne zmiany co do długości 
terminu są przewidziane w procedurze 
rozpoczęcia użytkowania obiektu bu-
dowlanego oraz zmiany sposobu jego 
użytkowania.

Bez zmian pozostaje wiele zapi-
sów w prawie budowlanym, które 
zostały wprowadzone w 2015 roku 
i tak:

 � nie mamy obowiązku dołączania 
do projektu budowlanego oświad-
czeń o zapewnieniu dostaw energii, 
wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków 
oraz o warunkach przyłączenia bu-
dynku do tych sieci (jeśli budujemy 
na podstawie zgłoszenia),

 � na podstawie zgłoszenia możemy 
wybudować: garaż, przydomo-
wy ganek oraz oranżerię do po-
wierzchni zabudowy do 35 m2 na 
każde 500 m2 powierzchni działki  
i oczywiście dom mieszkalny,

 � również tylko zgłoszenia wymaga 
chęć docieplenia budynków do wy-
sokości 25 m.

 � z kolei ogrodzenie nieprzekracza-
jące 2,2 m, obiekty małej architek-
tury, nie wymagają ani zgłoszenia, 
ani tym bardziej pozwolenia.

 � o pozwolenie na budowę musimy 
się jednak starać, gdy decydujemy 
się na budowę bliźniaka albo domu 
w zabudowie szeregowej.

Tomasz Stanek
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Od 2018 roku wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich oraz płatności 
PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 
- na działania rolno-środowiskowe, 
wsparcie dla rolnictwa ekologicznego, 
za zalesienie oraz płatności ONW skła-
dać będzie można tylko w formie elek-
tronicznej (za pośrednictwem aplikacji 
e-wniosek).

Obowiązek taki wynika z art. 17 
ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 
2014 r. ustanawiającego zasady stoso-
wania rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego sys-
temu zarządzania i kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasa-

dy wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 
227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), 
zgodnie, z którym od 2018 r. wszystkie 
wnioski o przyznanie płatności muszą 
być składane na elektronicznym for-
mularzu geoprzestrzennego wniosku. 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządze-
nia wykonawczego Komisji (UE) nr 
809/2014 państwa członkowskie mają 
obowiązek systematycznego wdraża-
nia tzw. geoprzestrzennego wniosku.

Ministerstwo Rolnictwa przygoto-
wało projekt ustawy o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz niektó-
rych innych ustaw. Projekt został opu-
blikowany 7 listopada b.r. Nadal moż-
liwe będzie złożenie wniosku w formie 

papierowej, jednak rozwiązanie to bę-
dzie dostępne tylko dla tych rolników, 
którzy nie są w stanie złożyć wniosku 
w wersji elektronicznej.

Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku 
poprzednim składali wniosek o przy-
znanie płatności, mają jeszcze otrzy-
mywać częściowo wypełnione wnioski 
papierowe. Zgodnie z projektem usta-
wy w 2018 r. ma obowiązywać przepis 
przejściowy, zgodnie, z którym zamiast 
wniosku o przyznanie płatności rol-
nik będzie mógł złożyć oświadczenie, 
w którym potwierdzi brak zmian w po-
równaniu do wniosku z roku poprzed-
niego. Z tej opcji będą mogli skorzystać 
rolnicy z gospodarstw, w których nie 
nastąpiły żadne zmiany, które mogły-

Dosyć częstą praktyką Urzędów 
Skarbowych są kontrole rolników głów-
nie Vat- owców na okoliczność źródeł 
pokrycia finansowania przez nich in-
westycji. Przed zakupem np. ciągnika 
rolnik musi udowodnić skąd pochodzą 
środki na jego całkowite sfinansowa-
nie. Najlepszym rozwiązaniem jest za-
ciągnięcie kredytu na całość inwestycji. 
Co w przypadku, gdy chcemy udowod-
nić, że mamy własne środki - najlepiej, 
aby były zdeponowane w całości na ra-
chunku bankowym. Jednak ważne, aby 
rolnik umiał obronić skąd pochodziły na 
niego wpływy i mieć orientację w historii 
rachunku. Niezbędne jest też posiada-
nie dokumentacji celem potwierdzenia 
posiadanych środków finansowych –
faktury sprzedaży przed przejściem na 
Vat, tj. faktury RR, pożyczki, które zo-
stały zarejestrowane w Urzędzie Skar-
bowym /US/, umowy darowizny np. 
od najbliższych przekazane na konto 

i zarejestrowane do 6 miesięcy w US, 
rachunek papierów wartościowych, do-
kumenty z ARiMR i ARR odnośnie do-
płat bezpośrednich czy innych dotacji, 
umowy sprzedaży np. dóbr trwałych /
ziemia, sprzęt/, które zostały zareje-
strowane w US. Jeżeli rolnik nie udo-
wodni legalności pochodzenia środków 
finansowych to może narazić się nawet 
na sankcję w wysokości 75% zryczał-
towanego podatku od dochodów z 
nieujawnionych źródeł przychodów lub 
nieznajdujących pokrycia w ujawnio-
nych źródłach. O czym należy jeszcze 
pamiętać, aby nie narazić się na man-
dat karny-terminowe przesyłanie de-
klaracji Vat-7 i Vat 7-K- do 25 dnia po 
miesiącu czy kwartale rozliczeniowym-
-gdy się wyjątkowo spóźnimy należy do 
deklaracji załączyć czynny żal. Sprze-
daż musi uwzględniać nie tylko obrót 
fakturowany, ale również bez fakturowy 
i spożycie własne. Należy pamiętać, 

aby w obrocie nieudokumentowanym 
nie przekroczyć kwoty 20000 zł-skut-
kującego kasą fiskalną. Vat-owcy ,któ-
rzy prowadzą produkcję zwierzęcą mu-
szą pamiętać by wykazać w ewidencji 
sprzedaży wszystkie sprzedane zwie-
rzęta np. cielęta, prosięta, gdyż fiskus 
często przy kontroli sprawdza obrót 
stada z danymi w ARiMR. I na koniec 
od 01.01.2018 r. wszyscy rolnicy ma-
jący status czynnego podatnika Vat są 
zobligowani do udostępniania danych 
z ewidencji Vat w formie elektronicznej, 
czyli muszą przesłać JPK_VAT i dekla-
rację w formie elektronicznej. Wymusi 
to oczywiście prowadzenie dokumen-
tacji w formie elektronicznej zgodnie z 
wymogami Ministerstwa Finansów.

W razie pytań służę pomocą tel. 
146630183.

Krzysztof Dziedzic
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by wpłynąć na treść wniosku. Termin 
składania oświadczeń wyznaczono od 
15 lutego do 14 marca 2018 r. na for-
mularzu opracowanym przez ARiMR. 
Według resortu rolnictwa umożliwi to 
uproszczenie i przyspieszenie procesu 
obsługi wniosków.

Spodziewane jest, że oświadcze-
nia złoży ok. 15-22 proc. beneficjentów.

MRiRW zapewnia, że jeżeli benefi-
cjent nie jest w stanie złożyć wniosku 
o przyznanie płatności w wersji elek-
tronicznej, ARIMR zapewni niezbędną 
pomoc techniczną lub z góry ustalone 
formularze i odpowiednie materiały 
graficzne w formie papierowej.

Od 2017 r. zostały uproszczone 
zasady logowania oraz nadawania 
kodu dostępu do systemu teleinfor-
matycznego ARiMR. Zgodnie z nowy-

mi zasadami wnioskowanie o nadanie 
kodu dostępu będzie się odbywało je-
dynie drogą elektroniczną poprzez 
rejestrację na stronie internetowej 
ARiMR.

Uwzględniając opinie dotychcza-
sowych użytkowników aplikacji e-Wnio-
sek oraz doświadczenia z poprzednich 
kampanii, ARiMR podjęła działania 
mające na celu usprawnienie aplikacji 
e-Wniosek, tak by była bardziej przej-
rzysta, przyjazna, intuicyjna i zachę-
cała rolników do składania wniosków 
w wersji elektronicznej. Aplikacja 
e-Wniosek, już na etapie wypełnia-
nia wniosku identyfikuje wszystkie 
błędy i wskazuje użytkownikowi ich 
rozwiązanie. Wprowadzone przez rol-
nika dane w praktyce od razu przecho-
dzą pełną kontrolę administracyjną, co 

minimalizuje ryzyko sankcji i zmniej-
szeń płatności.

Eliminowane są te błędy, które po-
jawiają się podczas wypełniania wnio-
sków w wersji papierowej. 

Taka funkcjonalność systemu 
ogranicza również generowanie 
przez ARiMR wezwań do rolnika 
podczas przeprowadzanej kontroli 
kompletności i znacznie przyspie-
sza kontrolę administracyjną zło-
żonego wniosku. W konsekwencji 
ARiMR może szybciej naliczać płatno-
ści, wydawać decyzje oraz dokonywać 
przelewów środków pieniężnych na 
konta rolników.

Danuta Leśnik
Źródło: www.mrirw.gov.pl, Top Agrar 

listopad 2017, Farmer listopad 2017, Tygo-
dnik Poradnik Rolniczy listopad 2017

Jednolity Plik Kontrolny dla rolnika 
- uszczelnienie systemu podatkowego

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln 
mikroprzedsiębiorców (w tym rolników) 
dołączy do grona podatników VAT, któ-
rzy prowadzą elektroniczną ewidencję 
VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów 
VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT 
tj. Jednolity Plik Kontrolny. Duże przed-
siębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lip-
ca 2016 r. a małe i średnie od 1 lipca 
2017 roku. Jeśli rolnicy są czynnymi 
zarejestrowanymi podatnikami VAT, 
również od nowego roku będą mieli 
obowiązek przesyłania Jednolitego Pli-
ku Kontrolnego. PK_VAT to zestaw in-
formacji o zakupach i sprzedaży, który 
wynika z ewidencji VAT za dany okres. 
Przesyła się go wyłącznie w wersji 
elektronicznej, w określonym układzie 
i formacie, do 25 dnia miesiąca za mie-
siąc poprzedni, nawet jeśli podatnik 
rozlicza się kwartalnie.

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obo-
wiązku przekazywania miesięcznych 
plików JPK_VAT, organy podatkowe 
w trakcie postępowania podatkowego, 
czynności sprawdzających lub kon-
troli podatkowej będą mogły wezwać 

mikroprzedsiębiorcę, który prowadzi 
księgowość w formie elektronicznej, do 
dostarczenia innych struktur JPK z in-
formacjami na temat:

 ¾ faktur,
 ¾ ksiąg rachunkowych i podatko-

wych,
 ¾ wyciągów bankowych,
 ¾ obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji nie mniej niż 
w ciągu 3 dni należy udostępnić żą-
dane pliki JPK. Można je przekazać 
np. na pendrive, karcie pamięci, płycie 
CD/DVD lub innym nośniku danych. 
W uzasadnionych przypadkach (np. 
duża ilość danych, nieobecność osoby 
odpowiedzialnej) można zwrócić się 
do organu podatkowego o wydłużenie 
terminu wyznaczonego w wezwaniu. 
Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji 
w razie niedostarczenia żądanych pli-
ków w wyznaczonym terminie. Osoba, 
która w nieuzasadniony sposób odma-
wia udostępnienia JPK na wezwanie 
organu, może otrzymać karę porząd-

kową w wysokości do 2800 zł. 
Wdrożenie JPK umożliwi urzędom 

skarbowym dokonywanie precyzyjnej 
kontroli ksiąg oraz dowodów księgo-
wych przedsiębiorstwa, np. faktur, ale 
także na wykorzystanie zebranych 
danych do zaawansowanych kontroli 
krzyżowych. JPK jest jednym z elemen-
tów uszczelnienia systemu podatkowe-
go. Według szacunków Ministerstwa 
Finansów, luka z należności wynika-
jących z samego podatku VAT wynosi 
między 35 a 53 mld zł. Resort finansów 
ma nadzieję, że działania uszczelnia-
jące polski system podatkowy przy-
niosą w przyszłym roku około 15 mld 
zł wpływów budżetowych. Ponieważ 
JPK_VAT jest informacją podatkową, 
więc niezłożenie go w terminie może 
spowodować sankcje karno-skarbowe. 
W zależności od okoliczności mamy 
do czynienia z wykroczeniem lub prze-
stępstwem. Karą za wykroczenie skar-
bowe jest grzywna, określana kwotowo 
w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia. 
W 2017 r. jest to:
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 9 od 200 zł do 4000 zł (kara nało-
żona mandatem),

 9 od 200 zł do 20 000 zł (kara na-
łożona nakazem sądu),

 9 od 200 zł do 40 000 zł (kara na-
łożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu 
karnego ustala się z uwzględnieniem 
sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz 
możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skar-
bowego wysokość grzywny może wy-

nieść od 10 do 720 stawek dziennych. 
Minimalna stawka dzienna w 2017 r. 
wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w za-
leżności od dochodów, sytuacji rodzin-
nej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest 
to:

od 666,60 do 5 332 800 zł kara wy-
mierzona nakazem sądu,

od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł 
kara wymierzona wyrokiem sądu.

Zmiany przysparzają księgowym 
sporo żmudnej pracy. Jednolity Plik 

Kontrolny sprawia, że księgowi muszą 
teraz pojedynczo rozpisywać każdą za-
kupioną rzecz i każdą zmianę w maga-
zynie. Jeżeli na fakturze jest 10 pozycji 
to każdy zakup musi być osobno wpi-
sany do systemu. Można się spodzie-
wać, że podrożeją usługi biur rachun-
kowych.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: materiały Ministerstwa Fi-

nansów

Od jakiegoś czasu słychać wzmo-
żoną dyskusję na temat łańcuchów do-
staw żywności.

Wiemy, że ogniwami w dostawach 
żywności są rolnictwo, przemysł rolno-
-spożywczy i dystrybucja. Wiadomo od 
dawna, że najsłabszym ogniwem ze 
względu na możliwości ekonomiczne 
jest rolnik a najmocniejszym jest ognio-
wo końcowe, czyli detalista.

Dlaczego tak jest? W sektorze 
detalicznym nastąpiła szybka koncen-
tracja, powstały duże sieci handlowe, 
które rozproszonym rolnikom dyktują 
ceny. Niestety bardzo wolno następu-
je konsolidacja producentów żywno-
ści, przez co przegrywają i z sektorem 
przetwórstwa żywności jak również 
z dystrybucją.

Wydaje się, że obecnie rolnik jest 
na przegranej pozycji.

Obserwuje się systematyczny 
spadek dochodów rolników zwłaszcza 
producentów warzyw, owoców i mleka. 
Związane jest to głównie z nieprzewi-
dywalnymi cenami produktów, wzro-
stem kosztów siły roboczej, trudnościa-
mi ze sprzedażą zwłaszcza do Rosji. 

Rolnicy od kilku lat biorą sprawy 
w swoje ręce, nieźle funkcjonują gru-
py producentów zwłaszcza w sektorze 
owocowym, przetrwała spółdzielczość 
mleczarska.

Następuje również powolna kon-
centracja produkcji w gospodarstwach, 

ale już przetwórstwo na poziomie gospo-
darstwa rozwija się bardzo wolno. Trochę 
niestety kuleje sprzedaż konsumentowi 
ostatecznemu. Na placach targowych 
mało jest rolników sprzedających swoje 
produkty, sprzedaż prosto z gospodar-
stwa jest raczej sezonowa, inne formy 
sprzedaży np. w własnych sklepikach lub 
przez Internet są sporadyczne.

Rolnicy w dalszym ciągu potrze-
bują wsparcia ze strony państwa, 
czasami w postaci dobrych rozwiązań 
prawnych, a czasami interwencji na 
rynkach. Na rynku funkcjonuje wiele 
instrumentów wspierających sektor 
rolniczy, w postaci dotacji dla rolników 
na inwestycje w gospodarstwie, rozwój 
przetwórstwa, ale również rozwiązania 
umożliwiające sprzedaż wytworzonych 
produktów.

Na uwagę zasługuje nowa forma 
sprzedaży produktów rolnych w ramach 
rolniczego handlu detalicznego.

Głównym celem tego rozwiązania 
jest umożliwienie rolnikowi sprzedaży 
produktów nieprzetworzonych i prze-
tworzonych ze swojego gospodarstwa 
konsumentowi ostatecznemu na wa-
runkach preferencyjnych.

Co można sprzedawać i ile?
 – surowce pochodzenia roślinnego 

(zboża, warzywa, owoce, zioła),
 – surowce pochodzenia zwierzęce-

go (surowe mleko, śmietanę, jaja, 

miód),
 – przetworzoną żywność pocho-

dzenia roślinnego: oleje, chleby, 
dżemy, soki, przetwory z owoców, 
warzyw, grzybów, zboża,

 – gotowe posiłki i potrawy (z pro-
duktów pochodzenia roślinnego, 
roślinnego i zwierzęcego, zwie-
rzęcego),

 – produkty pochodzenia zwierzęcego 
(mięso, tuszki oraz produkty mię-
sne, mleczne, rybne i jajeczne).
Sprzedawana żywność musi w ca-

łości lub części pochodzić z własnej 
uprawy lub chowu. 

W ramach rolniczego handlu de-
talicznego określone są roczne limity 
sprzedaży.

Komu i gdzie można sprzeda-
wać?

Odbiorcą żywności może być wy-
łącznie konsument końcowy, a sprze-
daż może odbywać się w miejscu wy-
tworzenia, na targowisku, wystawie lub 
kiermaszu bez ograniczeń terytorial-
nych. Miejsce takiej sprzedaży musi 
być odpowiednio oznakowane

Jakie warunki należy spełnić 
w przypadku przetwarzania żywno-
ści?

Gospodarstwo rozpoczynając 
sprzedaż w ramach rolniczego handlu 
detalicznego musi dokonać rejestra-
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cji w Powiatowej Inspekcji Weterynarii 
w przypadku produktów zwierzęcych 
lub mieszanych, w Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej w przypadku produktów 
roślinnych.

Przetwórstwo można prowadzić 
w warunkach domowych z wykorzy-
staniem kuchni i pomieszczeń gospo-
darczych. Jednak należy pamiętać, że 
należy spełnić minimalne wymogi sani-
tarno-higieniczne przy produkcji żyw-
ności. W tym przypadku wskazana jest 
konsultacja ze służbami prowadzącymi 
nadzór na produkcją żywności.

Przetwarzanie produktów roślin-
nych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż 
nie może się odbywać przy zatrudnia-
niu osób na podstawie umowy o pracę, 
umów zlecenia, umów o dzieło oraz 
innych umów o podobnym charakterze 

(z wyłączeniem uboju zwierząt, rozbio-
ru, podziału i klasyfikacji mięsa, prze-
miału zbóż, wytłoczenia oleju i soku).

Jak należy oznakować żyw-
ność?

Na opakowaniu musi być etykieta 
zawierająca następujące informacje: 
nazwa produktu, skład, nazwa i adres 
producenta, waga netto, wykaz sub-
stancji powodujących alergie lub reak-
cje nietolerancji, data przydatności do 
spożycia.

Jakie podatki?
Rolnicy, którzy sprzedają przetwo-

rzone produkty roślinne i zwierzęce do 
kwoty są zwolnieni z podatku od przy-
chodów nieprzekraczających 20 tyś. zł 
rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty za-

płacą podatek ryczałtowy wynoszący 
2% przychodów ewidencjonowanych. 
Ewidencja powinna zawierać nastę-
pujące dane: numer kolejnego wpi-
su, datę uzyskania przychodu, kwotę 
przychodu, przychód narastająco od 
początku roku oraz ilość i rodzaj prze-
tworzonych produktów.

Rolniczy handel detaliczny to do-
bry sposób na skrócenie łańcucha do-
staw żywności i w konsekwencji popra-
wa sytuacji ekonomicznej zwłaszcza 
gospodarstw o niewielkim potencjale 
produkcji.

Leszek Leśnik

Źródło: ustawa o rolniczym handlu 
detalicznym, www.minrol.pl

W ramach PROW 2014-2020 prze-
widziane jest specjalne wsparcie osób 
pragnących przejąć lub założyć gospo-
darstwo rolne. W naborze, który odbył 
się w roku 2017 w Małopolsce wpłynęło 
łącznie 198 wniosków. Kolejny nabór 
zapowiadany jest na I kwartał roku 2018 
tak, więc warto przypomnieć podstawo-
we założenia tego poddziałania. 

O wsparcie występować mogą 
osoby pełnoletnie, posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe, które 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy mają nie więcej niż 40 lat. Be-
neficjent powinien rozpocząć tak zwane 
urządzanie gospodarstwa rolnego, nie 
wcześniej niż w okresie 18 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy. W praktyce oznacza to, 
że „młody rolnik” w dniu składania wnio-
sku, musi posiadać gospodarstwo o po-
wierzchni użytków rolnych co najmniej 
1 ha przy czym mogą być to zarówno 
grunty własne jak i dzierżawione.

Aby skorzystać ze wsparcia „mło-
dy rolnik” przed dniem rozpoczęcia 
urządzania gospodarstwa nie mógł 
podejmować działań takich jak składa-
nie wniosków o dopłaty bezpośrednie 

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
lub inne rodzaje wsparcia w ramach 
PROW, SPO czy działań przedakcesyj-
nych. Nie mógł również posiadać zwie-
rząt (za wyjątkiem działalności handlo-
wej) ani prowadzić działu specjalnego 
produkcji rolnej. Wniosek o przyzna-
nie pomocy składa się w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w ogłoszonym terminie.

Pomoc wypłacana jest w oparciu 
o listę rankingową tworzoną na podsta-
wie przyznanych punktów. O miejscu 
na liście rankingowej decydują między 
innymi kryteria takie jak: docelowa po-
wierzchnia użytków rolnych, kwalifika-
cje zawodowe, kompleksowość bizne-
splanu, zaplanowanie działań wspie-
rających ochronę środowiska i klimatu, 
uczestnictwo w unijnym lub krajowym 
systemie jakości.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
ARiMR „młody rolnik” powinien swoje 
gospodarstwo rozwijać zgodnie z zało-
żeniami biznesplanu tak, aby najpóź-
niej w terminie 9 miesięcy od dnia do-
ręczenia decyzji o przyznaniu pomocy 
rozpocząć prowadzenie samodzielnej 
działalności rolniczej w gospodarstwie 
o powierzchni w przypadku małopolski 

równej, co najmniej minimalnej średniej 
wielkości gospodarstwa w wojewódz-
twie (w roku 2017 to 4,04 ha - ARiMR). 
Dodatkowo docelowa wielkość ekono-
miczna tego gospodarstwa, wyliczona 
w oparciu o wskaźnik standardowej 
produkcji, nie może być mniejsza niż 
13 000 euro i większa niż 150 000 
euro. Realizując biznesplan beneficjent 
ma również czas na uzupełnienie wy-
kształcenia w okresie 36 miesięcy od 
otrzymania decyzji.

Przy obliczaniu powierzchni do-
celowej gospodarstwa bierze się pod 
uwagę grunty będące przedmiotem 
własności, użytkowania wieczystego, 
dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa lub od jednostek sa-
morządu terytorialnego, na podstawie 
umowy dzierżawy zawartej na czas 
nieoznaczony lub na okres nie krót-
szy niż 5 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy (grunty te powinny stano-
wić przynajmniej 70% minimalnej po-
wierzchni gospodarstwa). Uwzględnić 
można także inne dzierżawy pod wa-
runkiem, że są zawarte w formie aktu 
notarialnego albo z datą pewną na 
okres, co najmniej 10 lat, jednak nie 
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krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy.

Pomoc dla „młodych rolników” 
przyznawana jest w formie premii wy-
sokości 100 000 zł wypłacanej w dwóch 
ratach. Otrzymane środki należy w mi-
nimum 70% zainwestować w środki 

trwałe, przy czym należy pamiętać, że 
możliwy jest jedynie zakup wyłącznie 
nowych maszyn, urządzeń oraz wypo-
sażenia. Według informacji ARiMR do-
puszczalny jest zakup gruntów rolnych 
a także zwierząt. W kategorii środków 
trwałych zasadniczo mieszczą się 

jednak tylko zwierzęta przebywające 
w gospodarstwie dłużej niż rok (krowy 
mleczne, buhaje, maciory, klacze, ogie-
ry itp.).

Wojciech Ślósarz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Sieć SIR funkcjonuje w Polsce 
od roku 2015. W założeniach działa, 
jako fragment Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich. Zasadniczym celem 
Sieci SIR jest wspieranie powstawania 
i rozprzestrzeniania innowacji w rolnic-
twie, produkcji żywności i na obszarach 
wiejskich. Obecnie kierujemy się sze-
roką definicją innowacji, która obejmuje 
wszelkie nowe pomysły oraz ulepsze-
nia istniejących rozwiązań w zakre-
sie technologii produkcji, organizacji 
produkcji i sprzedaży czy marketingu. 
Warto zauważyć, że pojęcie innowacji 
nie może być rozpatrywane w ode-
rwaniu od kontekstu. Rozwiązania 
uznawane za innowacyjne w jednym 
gospodarstwie rolnym nie musza być 
innowacyjne w innym. 

W bieżącym okresie budżetowym 
Unia Europejska szczególnie podkre-
śla konieczność wdrażania innowacji 
w rolnictwie. Są one niezbędne, aby 
gospodarstwa mogły zachować kon-
kurencyjność a sektor rolniczy rozwijał 
się w sposób zrównoważony. Inno-
wacje promowane są między innymi 
w PROW 2014-2020. W niektórych 
działaniach rolnicy otrzymują dodat-
kowe punkty za wdrażanie innowacyj-
nych rozwiązań.

SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR)

W działania Sieci SIR zaangażowa-
nych jest wiele podmiotów w tym Cen-
trum Doradztwa Rolniczego, jako koor-
dynator krajowy oraz Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego. Jednym z ważnych za-
dań Sieci SIR jest realizacja projektów 
szkoleniowych w ramach dwuletnich 
planów operacyjnych KSOW. Projekty 
te mają często na celu zaprezentowa-
nie udanych przykładów zastosowania 
konkretnych rozwiązań innowacyjnych. 
Mogą być realizowane zarówno przez 
instytucje odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie Sieci SIR jak i w przypadku 
działania 5 KSOW przez partnerów ze-
wnętrznych (np. instytucje naukowo-ba-
dawcze czy stowarzyszenia). Nabory 
wniosków ogłaszane są cyklicznie przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Sieci SIR jest również zbu-
dowanie odpowiedniego narzędzia 
służącego do wymiany doświadczeń. 
W związku z tym tworzona jest baza 
danych innowacyjnych rozwiązań 
w rolnictwie. Zachęcamy osoby chcą-
ce podzielić się w ten sposób swoimi 
innowacyjnymi pomysłami do kontaktu 
z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach.

Ważnym zadaniem Sieci SIR jest 
ponadto wsparcie wdrażania działa-

nia „Współpraca” PROW 2014-2020. 
Działanie to skierowane jest do grup 
operacyjnych, które mogą być tworzo-
ne, przez co najmniej 2 różne podmioty 
reprezentujące rolników, przedsiębior-
ców, przedstawicieli instytucji nauko-
wo-badawczych czy jednostek dorad-
czych. W pierwszym naborze, który 
zakończył się w dniu 31 lipca 2017 
roku do ARiMR wpłynęło łącznie 90 
wniosków o przyznanie pomocy. Mak-
symalna kwota dofinansowania takie-
go projektu wynosi 12 milionów złotych 
a w ramach niej można zaplanować 
inwestycje, działania badawcze oraz 
koszty ogólne (np. projektowe) i obej-
mujące bieżące działanie grupy. Stwo-
rzenie grupy operacyjnej nie jest łatwe 
gdyż w jej skład wchodzić mogą pod-
mioty o różnych oczekiwaniach i moż-
liwościach finansowych. Uczestników 
grupy operacyjnej powinien łączyć 
natomiast konkretny cel, jakim jest np. 
rozwiązanie istotnego dla wszystkich 
problemu technologicznego czy mar-
ketingowego. Przedstawiciele Sieci 
SIR w razie potrzeby udzielają nowo 
powstającym grupom dodatkowego 
wsparcia.

Wojciech Ślósarz
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Wsparcie gospodarstw rolnych 
w ramach działania pod nazwą ,,Dzia-
łanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 
objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 zbliża się do pół-
metka. Nadal jednak jest możliwość 
przystąpienia do realizacji tego działa-
nia i uzyskania przewidzianego w nim 
wsparcia. Pomimo upływu kilku już lat 
od wprowadzenia tego działania, na-
dal pojawia się wiele pytań od rolników, 
którzy są zainteresowani dopłatami 
w ramach realizacji poszczególnych 
pakietów i wariantów programu rolno-
środowiskowo-klimatycznego. Dużym 
zainteresowaniem w ramach tego dzia-
łania cieszą się dwa pakiety związane 
z ochroną cennych siedlisk przyrodni-
czych oraz ochroną zagrożonych ga-
tunków ptaków. Są to: Pakiet 4 - Cenne 
siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach ,,Natura 2000” oraz Pakiet 
5 - Cenne siedliska poza obszarami 
natura 2000. Jednak wiedza na temat 
możliwości skorzystania z wsparcia, 
podczas ich realizacji na użytkach zie-
lonych, nie jest jaszcze wystarczająco 
rozpowszechniona. Warto zatem zwró-
cić uwagę na możliwości, jakie wiążą 
się z ich realizacją i przybliżyć nieco 
informację o cennych gatunkach i ich 
siedliskach, których bogactwem Ma-
łopolska może się szczycić. Duża róż-
norodność biologiczna stwarza także 
większe szanse uzyskania wsparcia 
finansowego, gdyż warunkiem przystą-
pienia do wymienionych pakietów jest 
występowanie w obrębie gospodarstwa 
określonych siedlisk przyrodniczych 
i gatunków roślin oraz zwierząt (chociaż 
u tych drugich lista zawężona jest tylko 
do ptaków ściśle związanych ze środo-
wiskiem rolniczym oraz kilku gatunków 
motyli). Co ważne, zarówno gatunki ro-
ślin, jak też ptaków oraz motyli muszą 
być objęte działaniami zmierzającymi 

do ich ochrony w swoim naturalnym 
środowisku, czyli na trwałych użytkach 
zielonych. Jest tak, dlatego, że to wła-
śnie trwałe użytki zielone, pomimo, że 
powstały one w naszym klimacie w wy-
niku działalności człowieka, charaktery-
zują się największym bogactwem roślin 
naczyniowych, z którymi związanych 
jest ściśle wiele gatunków zwierząt.

W Małopolsce jest stosunkowo 
dużo obszarów objętych europejską 
siecią ekologiczną ,,Natura 2000”. Na 
tych obszarach są możliwości skorzy-
stania ze wsparcia finansowego gospo-
darstw, w realizacji zadań związanych 
z ochroną cennych siedlisk przyrod-
niczych w ramach wariantów 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 oraz 4.6.1 i 4.6.2, gdzie 
działania ochronne związane są z wy-
stępującymi roślinami i motylami. Kolej-
ne pakiety dotyczą wsparcia w ochro-
nie siedlisk lęgowych ptaków w ramach 
wariantów: 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 oraz 
w ramach wariantu 4.7, jaki realizuje-
my na obszarach specjalnej ochrony 
ptaków, mimo, iż nie występują tam 
siedliska lęgowe poza siecią Natura 
2000, można także otrzymać wsparcie 
w ramach Pakietu 5 Ochrona cennych 
siedlisk przyrodniczych, w którym wy-
stępują warianty 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6.1 i 5.6.2. Nie ma natomiast wspar-
cia do tzw. ,,pakietów ptasich”.

Ze względu na duże zróżnico-
wanie zarówno sposobu kwalifikacji 
użytków zielonych do poszczególnych 
wariantów, jak i wymogów, przy ich 
realizacji, w tym artykule przedstawio-
ne zostały tylko najczęściej spotykane 
w Małopolsce rośliny wskaźnikowe, 
najpowszechniej występujących tu sie-
dlisk łąkowych, czyli łąki świeże, wil-
gotne, murawy i zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe. Pominięto ,,pakiety 
ptasie”, gdyż wymagają odrębnego 
omówienia. Warto też wyjaśnić, że 

gatunki wskaźnikowe to takie gatunki 
roślin lub zwierząt, które pozwalają na 
zakwalifikowanie działki rolnej, na któ-
rej występują do właściwego wariantu 
w ramach wymienionych pakietów.

Wybrane gatunki zmiennowilgot-
nych łąk trzęślicowych:

Bukwica zwyczajna (Betonica 
officinalis), zwana także czyśćcem le-
karskim (Stachys officinalis), jest byli-
ną z rodziny jasnotowatych (Labiateae 
Juss.), jeszcze stosunkowo powszech-
nie występująca w naszym kraju. Jest 
gatunkiem charakterystycznym zmien-
nowilgotnych łąk trzęślicowych, gdzie 
często tworzy duże płaty. Czyścieć 
lekarski jest niezwykle cenną rośliną, 
szeroko wykorzystywaną w medy-
cynie. W formie odwarów i naparów 
stosujemy ją w leczeniu wielu scho-
rzeń. W kłączach bukwicy, jej łodygach 
i liściach znajdują się gorycze, beta-
ina, cholina, śluzy, olejki eteryczne. 
W liściach ponadto znajduje się dużo 
prowitaminy A, witaminy C i soli mi-
neralnych. W okresie kwitnienia, przy-
padającym od czerwca do września, 
a nawet czasem jeszcze na paździer-
niku, bukwica lekarska zapewnia owa-
dom cenny nektar. Jej jasnopurpurowe 
kwiaty, zebrane są na szczycie łodygi 
w kwiatostany tworzące nibykłosy, na-
dając łące piękny wygląd.

Krwiściąg lekarski (Sanguisorba 
officinalis) jest byliną z rodziny różowa-
tych (Rosaceae), rosnącą na zmienno-
wilgotnych łąkach stosunkowo pospo-
licie. Kwitnie od czerwca do września. 
Drobne, obupłciowe kwiaty ciemno-
czerwonobrunatnego koloru, zebrane 
są w główkowate, gęste kwiatostany, 
wyrastające na długich szypułkach. 
Jest rośliną miododajną, zapewniają-
cą pokarm licznym owadom. Jednak 

GATUNKI WSKAŹNIKOWE WARUNKUJĄCE WSPARCIE W PROGRAMACH 
ROLNOŚRODOWISKOWO - KLIMATYCZNYCH

Część I - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
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jego występowanie na łąkach, przede 
wszystkim, jest niezwykle istotne dla 
zachowania rzadkich gatunków motyli, 
które są objęte ochroną, jako gatunki 
priorytetowe w całej Wspólnocie Euro-
pejskiej. Są to gatunki tak ściśle zwią-
zane z obecnością krwiściągu lekar-
skiego, że nie mogą bez niego egzysto-
wać. Ich cykle rozwojowe są uzależnio-
ne, bowiem od żerowania na główkach 
kwiatostanowych krwiściągu, a następ-
nie jeszcze od żerowania w gniazdach 
mrówek. Niezależnie od specyficznych 
zachowań, każdego z tych gatunków 
motyli, niezbędny jest dla ich rozwoju 
i egzystencji krwiściąg lekarski. Ważne 
jest także to, czy pozwolimy mu zakwit-
nąć, czyli w jakim terminie będziemy 
użytkować łąkę zmiennowilgotną. Dla-
tego gatunki motyli występujące na łą-
kach trzęślicowych są także uznawane 
za gatunki wskaźnikowe, pod warun-
kiem, że jesteśmy w stanie również na 
tej łące zanotować gatunek żywicielski. 

Przytulia północna (Galium bo-
reale), to gatunek byliny z rodziny 
marzanowatych (Rubiaceae), chyba 
najczęściej masowo występujący na 
zmiennowilgotnych łąkach trzęślico-
wych. Rośnie na całym niżu w naszym 
kraju. Stosunkowo łatwo rozpoznawal-
na wśród innych przytulii. Może two-
rzyć mieszańce z przytulia właściwą 
(Galium verum) i przytulią pospolitą 
(Galium mollugo). W zbiorowiskach łą-
kowych tworzy często całe łany, które 
od czerwca do sierpnia, czyli w okresie 
kwitnienia, obsypują się niezliczonymi 
drobnymi białymi kwiatami, zebranymi 
w kwiatostany wyrastające z górnej 
części łodygi, nadającymi łące wygląd 
jakby przyprószonej śniegiem.

Storczyk (Orchis), jest to rodzaj, 
przepięknie kwitnących bylin, których 
systematyka stale jest jeszcze przed-
miotem dyskusji. Dlatego w zależności 
od preferowanego podejścia systema-
tycznego, jedne gatunki raz będą zali-
czane do tego rodzaju, a innym razem 
do innych rodzajów. W kontekście pro-
gramów rolnośrodowiskowo-klimatycz-

nych najważniejsze jest jednak to, że 
wszystkie gatunki z rodzaju storczyk 
są uznawane za gatunki wskaźnikowe, 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. 
Wszystkie też, są objęte prawną ochro-
ną. Zdecydowana większość z nich jest 
niezwykle atrakcyjna pod względem 
swojego wyglądu, szczególnie pod-
czas kwitnienia.

W rodzinie storczykowatych są 
także wyodrębnione inne rodzaje 
oprócz rodzaju storczyk, choć zwycza-
jowo na nie także często mówi się stor-
czyki (od nazwy rodziny). Wśród nich 
są także liczne rośliny wskaźnikowe, 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, 
do których należą: 

Kukułki (Dactylorhiza ssp.) – te 
niezwykle piękne byliny, również z ro-
dziny storczykowatych (Orchideaceae), 
są prawdziwą ozdobą naszych łąk. Ich 
kwiaty w zależności od gatunku: pur-
purowe, różowo-fioletowe, krwistoczer-
wone, czerwono-fioletowe, brunatno-
-fioletowe, białe, żółtawe a nawet żół-
tawo-zielone, zebrane są na szczycie 
łodygi w groniaste kwiatostany, często 
w formie kłosa. Kwitną od połowy maja 
do końca czerwca. Charakterystyczna 
dla storczyków szeroka warżka, jaką 
tworzy dolny z listków wewnętrzne-
go okółka okwiatu, jest niejednokrot-
nie pięknie ozdobiona ciemniejszymi 
plamkami. W Polsce występuje aż 10 
gatunków kukułek, z czego niektóre, 
jak kukułka szerokolistna (D. majalis), 
czy kukułka plamista (D. maculata) 
na całym obszarze naszego kraju są 
jeszcze stosunkowo często spotykane. 
Ich populacja jednak systematycznie 
zmniejsza się z powodu utraty wil-
gotności siedlisk łąkowych, wskutek 
jednostronnych melioracji odwadniają-
cych, intensyfikacją użytkowania łąk, 
a zwłaszcza nawożeniem azotowym 
i podsiewem gatunkami azotolubnymi. 
Wszystkie gatunki kukułek są objęte 
prawna ochroną, dlatego wydawać by 
się mogło, że wszystkie niezależnie od 
typu łąki na jakim występują, powinny 
być uznane jako gatunki wskaźnikowe, 
decydujące o zakwalifikowaniu siedli-

ska do programu rolnośrodowiskowe-
go. Niestety tak nie jest, o czym będzie 
szerzej w podsumowniu.

Kruszczyk błotny (Epipactis pa-
lustris) to rzadka w Polsce bylina z ro-
dziny storczykowatych. Luźne grona 
kwiatowe na szczycie nierozgałęzionej 
nagiej łodygi, utworzone są z drobnych 
kwiatów, których okwiat z zewnątrz jest 
zielonobrunatny a wewnątrz białoróżo-
wy z wyraźnie odznaczającą się białą 
warżką z czerwonymi żyłkami. Okres 
kwitnienia przypada od czerwca do 
września. Roślina nie wydziela nekta-
ru, jednak owady ją odwiedzają, korzy-
stając z jej pyłkowiny, czyli ziaren pyłku 
zlepionych kleistą substancją powsta-
jąca w pręcikach. Gatunek ten osiąga 
największa wysokość spośród krajo-
wych kruszczyków. Może tworzyć mie-
szańce z kruszczykiem rdzawoczer-
wonym. Występuje na torfowiskach 
i wilgotnych łąkach na południu Polski, 
na Pogórzu i w niższych położeniach 
górskich. Jest wpisany na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski w kategorii 
NT (bliski zagrożenia).

Goryczka wąskolistna (Gentiana 
pneumonanthe). Jest to bylina z rodzi-
ny goryczkowatych (Gentianaceae), 
rozprzestrzeniona na całym niżu. Jej 
piękne pojedyncze, niebiesko-fioleto-
we kwiaty, skupione po kilka w górnej 
części łodygi. Kwitnąc od czerwca do 
września są prawdziwą ozdobą łąk 
zmiennowilgotnych, na których jest ona 
gatunkiem charakterystycznym. Podle-
ga prawnej ochronie, a na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski nadano jej 
kategorię VU (gatunek narażony). Co 
bardzo ważne, goryczka wąskolistna 
jest gatunkiem żywicielskim chronio-
nego, myrmekofilnego motyla z ro-
dziny modraszkowatych Lycaneidae), 
o nazwie modraszek alkon (Phengaris 
alcon). Gatunki myrmekofilne motyli 
to takie, które wchodzą w zależność 
z mrówkami, dzięki której mają możli-
wość rozwoju larwalnego, aż do prze-
poczwarzenia się do postaci dorosłej 
w mrowisku. W przypadku wymienio-
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nego motyla, jego gąsienice początko-
wo żerują na kwiatach goryczki wąsko-
listnej, a następnie rozwijają się w mro-
wiskach niektórych mrówek z rodzaju 
Myrmica. Motyl ten jest obecnie objęty 
częściową ochroną prawną.

Turzyca Davalla (Carex dawallia-
na) – jest to bylina z rodziny ciborowa-
tych, podobnie jak pozostałe wymienio-
ne tutaj turzyce. Jest rośliną dwupien-
ną, co oznacza, że męskie i żeńskie 
organy rozrodcze, jakimi są kwiatosta-
ny, występują oddzielnie na różnych 
osobnikach (sporadycznie zdarza się 
jednak, że jest także jednopienna). 
Okres kwitnienia przypada od kwietnia 
do sierpnia. Spotkać ja można w połu-
dniowej części naszego kraju. Jest ga-
tunkiem rzadkim, zagrożonym, wpisa-
nym na Czerwoną listę roślin i grzybów 
Polski i ma przypisaną kategorię UV 
(gatunek narażony).

Turzyca prosowata (Carex pani-
cea) jest także byliną. W przeciwień-
stwie do turzycy prosowatej, jest rośliną 
jednopienną, jednak rozdzielnopłciową. 
Na jednym pędzie kwiatostanowym ze-
brane są kwiatostany w formie kłosów 
uniesionych ku górze. Kwitnie od kwiet-
nia do maja. Na wierzchołku wyrasta 
kwiatostan męski, a po bokach z pochw 
liściowych kwiatostany żeńskie. Turzyca 
prosowata jest rośliną pospolicie wystę-
pująca w naszym kraju.

Oprócz wymienionych, do gatun-
ków wskaźnikowych łąk zmiennowil-
gotnych zostały zaliczone dwa jedno-
pienne gatunki turzyc: turzyca Hart-
manna (Carex hartmani), która jest 
rzadko spotykana i od 2016 roku jest 
także wpisana na Czerwona listę roślin 
i grzybów z kategorią NT (gatunek bli-
ski zagrożenia) oraz turzyca filcowata 
(Carex tomentosa), która także sto-
sukowo rzadko spotykana w naszym 
kraju. Obydwa te gatunki kwitną od 
kwietnia do maja. Zagrożeniami dla 
wszystkich wymienionych turzyc jest 
zmiana typu siedlisk, spowodowana 
jednostronną melioracją, polegającą 
na odwodnieniu. Przez to, zmianie ule-

ga typ siedliska i postępuje sukcesja 
ekologiczna, powodująca zarastanie 
jej siedlisk i wypieranie przez inne ga-
tunki, preferujące stanowiska o nieco 
mniejszym uwilgotnieniu. 

Ostrożeń siwy (Cirsium canum) 
bylina z rodziny astrowatych (Astrace-
ae) przyjmuje swą nazwę od lancetowa-
tych, szarozielonych jakby siwiejących 
liści. Najczęściej występuje w dolinie 
Wisły w południowej części niżu. Ubo-
gaca łąki w okresie kwitnienia, czyli 
w lipcu i sierpniu, pięknymi różowo-fio-
letowymi koszyczkami kwiatostanów, 
znajdujących się na szczycie pędów, na 
których często można spotkać motyle. 

Goździk pyszny (Dianthus super-
bus) Jest byliną należącą do rodziny 
goździkowatych. Jego piękne, docho-
dzące do 6 cm średnicy, delikatne kwia-
ty o delikatnych, postrzępionych od po-
łowy płatkach korony, mają barwę od 
białej do różowej. Kwitną od czerwca 
do września i są zapylane przez owady, 
wśród których najczęściej są motyle. 
Roślina jest objęta ścisłą ochroną ga-
tunkową i wpisana na Czerwoną listę 
roślin i grzybów Polski w kategorii VU 
(narażony). Goździk pyszny jest cha-
rakterystyczny dla zmiennowilgotnych 
łąk trzęślicowych. Może on tworzyć 
mieszańce międzygatunkowe z goź-
dzikiem kartuzkiem, g. kropkowanym, 
g. kosmatym a nawet z g. brodatym, 
który jest hodowany przez ogrodników 
jako roślina ozdobna. Goździk pyszny 
oprócz łąk trzęślicowych spotykany jest 
też czasem na wilgotnych łąkach, a na-
wet na torfowiskach i obrzeżach lasów. 
Największym zagrożeniem dla gatunku 
jest zaniechanie tradycyjnego użytko-
wania łąk, które się degradują przez 
zarastanie oraz przesuszenie siedlisk 
wskutek melioracji odwadniających, 
bez możliwości wykorzystania ich jako 
systemu nawodnień.

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) 
ta okazała jednoliścienna bylina z ro-
dziny kosaćcowatych (Iridaceae), two-
rzy przepiękne pędy kwiatowe, wyra-

stające z kłącza rozrastającego się pod 
powierzchnią gleby lub z cebulastych 
bulw. Na szczycie pędu kwiatowego 
wyrastają przepiękne fioletowo-niebie-
skie sześciopłatkowe kwiaty, otoczone 
sztywnymi mieczowatymi liśćmi. Jeśli 
kosaćce występują licznie, to na łąkach 
od końca kwietnia do lipca pojawiają 
się jakby fioletowo- błękitne wysepki. 
Kosaciec syberyjski jest gatunkiem 
charakterystycznym dla związku Mo-
linion caeruleae i objęty jest prawna 
ochroną. Jest także wpisany na Czer-
wona listę roślin i grzybów w kategorii 
VU (narażony). Kosaciec syberyjski 
jest także gatunkiem uprawianym, jako 
roślina ozdobna, którym obsadza się 
oczka wodne i rabaty. Wykorzystywane 
są jednak odmiany uprawne. Najwięk-
szym zagrożeniem dla tego gatunku 
jest zarastanie łąk, przesuszenia tere-
nu a niestety także wykopywanie tych 
roślin i przesadzanie z naturalnych wa-
runków do przydomowych ogródków.

Wiązówka bulwkowata (Filipen-
dula vulgaris) jest byliną należąca do 
rodziny różowatych (Rosaceae). Jest 
rozprzestrzeniona na obszarze całej 
Polski. Na wierzchołku łodygi tworzy 
wiechowaty kwiatostan, różowych 
w fazie pączka a białych po zakwitnię-
ciu kwiatów. Kwitnie od czerwca do lip-
ca. Może rosnąć z dala od wody, jako 
jedyna z wiązówek. Jest gatunkiem 
charakterystycznym dla klasy Festuco-
-Brometea. Jest piękną rośliną zarów-
no z uwagi na swe kwiaty jak i bardzo 
ozdobne liście, dlatego jest także wyko-
rzystywana do nasadzeń ogrodowych.

W grupie roślin wskaźnikowych 
dla zmiennowilgotnych łąk trzęślico-
wych znajduje się jeszcze pokaźna 
grupa innych gatunków, które nie zo-
stały ujęte w tym przeglądzie. Niektóre 
występują bardzo rzadko i są trudne do 
rozpoznania, ale niektórych nie sposób 
ominąć, dlatego część z nich będzie 
przybliżona w kolejnej części artykułu, 
przy przeglądzie gatunków wskaźniko-
wych motyli.

Jacek Kostuch



38 doradca / styczeń - luty 2018

Małopolski Informator Rolniczy

Jeszcze nie wszyscy rolnicy wie-
dzą, że są możliwości otrzymywania 
dodatkowych płatności z ARiMR, po-
przez udział w Programie rolno środo-
wiskowo klimatycznym (PRŚK). W po-
przednich latach, czyli w starym Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW 2007-13) bardzo popularne 
były: pakiet 1 „rolnictwo zrównoważo-
ne”, oraz pakiet 2 „ochrona gleb i wód” 
- w skrócie międzyplony (poplony). 
Obydwa pakiety można było stoso-
wać łącznie na tych samych działkach 
rolnych. Oznacza to, że za realizację 
zobowiązań wynikających z tych pakie-
tów, rolnik otrzymywał za daną działkę 
łącznie 3 płatności: obszarową, za rol-
nictwo zrównoważone oraz za poplon. 
W obecnym PRŚK (PROW 2014-20) 
dokonano wiele istotnych zmian, które 
wyjaśniam w niniejszym artykule. Jest 
to zgodne z rozporządzeniem MRiRW 
z dnia 20.03.2015 roku (Dziennik 
Ustaw 2015 poz.415 z późniejszymi 
zmianami).

W nowej perspektywie finansowej 
PROW na lata 2014 - 2020, oprócz 
wymienionych pakietów można po-
dejmować jeszcze inne trwające 5 lat 
zobowiązania: pakiet 3 „zachowanie 
sadów tradycyjnych”, pakiet 4 „ochro-
na cennych siedlisk roślin łąkowych 
i zagrożonych wyginięciem ptaków” 
(na obszarach Natura2000), pakiet 5 
„ochrona zagrożonych siedlisk roślin 
łąkowych” (poza Naturą 2000), następ-
nie 2 pakiety genetyczne, czyli pakiet 
6 „zachowanie zagrożonych wyginię-
ciem roślin uprawnych” oraz pakiet 7 
„zachowanie zagrożonych wyginięciem 
zwierząt gospodarskich” (niektóre rasy 
bydła, koni, owiec, kóz i świń). Zgod-
nie z w/w rozporządzeniem omawia-
ny w tym artykule pakiet 2. „Ochrona 
gleb i wód” obejmuje dwa warianty: 2.1 
„Międzyplony” oraz 2.2 „Pasy ochron-
ne” zakładane na stokach o nachyleniu 
powyżej 20%.

Jakie są warunki otrzymywania 
płatności za pakiet „międzyplony”?

Pakiet obejmuje grunty orne znaj-
dujące się na terenach zagrożonych 
erozją wodną powierzchniową. Do każ-
dego wniosku o dopłaty bezpośrednie 
załączona jest ”Informacja o działkach 
deklarowanych do płatności”, gdzie 
działki erozyjne oznaczone są symbo-
lem „E”. W ten sposób można spraw-
dzić czy dana działka kwalifikuje się do 
tego pakietu. Dodatkowo pakiet obej-
muje również tzw. obszary problemo-
we, czyli grunty o szczególnie niskiej 
zawartości próchnicy (w Małopolsce 
są to tylko gminy: Dębno, Trzciana, 
Dąbrowa Tarnowska i Olesno, Rad-
goszcz, Gródek n. Dunajcem, Kamion-
ka Wielka). Międzyplony można też 
planować na terenach „OSN” - są to 
grunty szczególnie narażone na zanie-
czyszczenia azotanami, jednak w Ma-
łopolsce na razie nie wyznaczono ta-
kich obszarów.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze 
3 podstawowe wymagania pakietu:

 • to minimalna powierzchnia użyt-
ków rolnych w gospodarstwie 
wynosi 1 ha (uwaga; w bardzo 
małym gospodarstwie zamiar 
uczestniczenia w tych dopłatach 
nie będzie opłacalny),

 • na terenach zagrożonych erozją 
„E” co najmniej 30% gruntów 
ornych (GO) należy pokrywać ro-
ślinnością na okres zimy, zamien-
nie na różnych działkach, i zazwy-
czaj są to zboża ozime czy trawy. 
Ten obowiązek dotyczy także 
rolników nie korzystających z pro-
gramu rolno środowiskowego. Za 
to jest tylko płatność obszarowa,

 • na pozostałych 70% powierzchni 
GO można siać międzyplony, za 
które można otrzymywać płatność 
w wysokości 650 zł do hektara/rok.
Warunki szczegółowe otrzymywa-

nia płatności za „międzyplony”:

Międzyplon to mieszanka złożona 
minimum z 3 gatunków dowolnych ro-
ślin, w tym mogą być 2 gatunki zbóż; 
zazwyczaj w mieszankach sieje się 
rośliny jare lub ozime na różnych po-
lach. Ograniczenie polega na tym, że 
gatunek dominujący w tej mieszance 
lub dwa zboża w mieszance nie mogą 
przekroczyć 70 % składu tej mieszanki. 
W pakiecie zastrzeżono, że mieszanka 
nie może się składać z samych tylko 
zbóż. Proporcje udziału procentowe-
go poszczególnych gatunków roślin 
w międzyplonie mogą być sprawdza-
ne na polu przez ARiMR (w kontroli na 
miejscu). Płodozmian w gospodarstwie 
należy ułożyć z uwzględnieniem jesz-
cze innych następujących wymagań:

 • siewu mieszanek należy dokonać 
do dnia 15 września, a ich zaora-
nie najwcześniej dnia 1 marca 
następnego roku (nie może to być 
uprawa bezorkowa),

 • międzyplony siejemy zmiennie na 
różnych działkach, przy czym ich 
powierzchnia w gospodarstwie 
ustalona w pierwszym roku, nie 
może odbiegać w kolejnych latach 
więcej niż 15% w dół lub w górę,

 • istnieje zakaz nawożenia między-
plonów (dotychczasowe przepisy 
pozwalały na stosowanie nawo-
zów naturalnych, obecnie nie ma  
wzmianki w tej sprawie),

 • istnieje zakaz stosowania pesty-
cydów (chemicznych środków 
ochrony roślin) oraz komunalnych 
osadów ściekowych,

 • w plonie głównym na wiosnę po 
zaoraniu międzyplonu, na danym 
polu nie można uprawiać tej sa-
mej mieszanki złożonej z tych 
samych roślin, ani form jarych ani 
ozimych,

 • dopuszcza się spasanie miesza-
nek jarych jesienią, a mieszanek 
ozimych lub mieszanek roślin ja-
rych i ozimych - wiosną, za zgodą 

OCHRONA GLEB I WÓD
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doradcy i wpisem tego faktu do 
planu rolno środowiskowego,

Warunki korzystania z płatno-
ści za „pasy ochronne na stokach” 
(o nachyleniu  pow. 20%)

Trawiasty pas ochronny zakłada-
my na polu na którym przynajmniej jego 
część posiada takie nachylenie. Kwali-
fikacji działek dokonujemy tak samo jak 
w międzyplonach, na podstawie druku 
„Informacja o działkach deklarowanych 
do płatności” z ARiMR (jest tam także 
wykaz działek o pochyleniu powyżej 
20%). W wymaganiach tego wariantu 
rozporządzenia znajdują się następu-
jące zalecenia:

·	 wysiew mieszanki traw do 
dnia 15 kwietnia lub drugi termin, czyli 
w okresie od 15 sierpnia do 10 wrze-
śnia,

 • zakaz koszenia trawy w roku jej 
zasiewu , wówczas gdy była za-
siana w drugim w/w terminie,

 • zakaz spasania traw w roku zało-
żenia pasa ochronnego,

 • w następne lata wypasanie w ter-
minach od 20.05 - 01.10 lub

 • w następne lata minimum raz 
w roku wykaszanie od 15.06 - 
30.09,

 •  zakaz stosowania komunalnych 
osadów ściekowych,

 • po skoszeniu zebranie i usunięcie 
trawy (siana)z działki w terminie 
2 tygodni po pokosie (nie można 
gromadzić balotów na polu),

 • Kwota płatności za pas ochronny 
wynosi 450 zł/ha/rok.

Zalety międzyplonów i pasów 
ochronnych dla rolnika oraz dla śro-
dowiska 

Szczególnie dla rolników nie po-
siadających produkcji zwierzęcej mię-
dzyplony wzbogacają glebę w sub-
stancję organiczną, ograniczają też 
zachwaszczenie nie pozostawiając dla 
nich miejsca i czasu na polu. Przyby-
wa też związków nawozowych, szcze-
gólnie azotu gdy w mieszance będzie 
udział roślin strączkowych lub motylko-
watych. Międzyplony chronią wierzch-
nią warstwę gleby przed zmywaniem, 
a wiec zapobiegają erozji. Poprawia-
ją się struktura gleby, przepuszczal-
ność, zdolność gromadzenia wody,  
w konsekwencji wzrasta żyzność 
i urodzajność gleby, czynniki które 
decydują o plonowaniu. Dla środowi-
ska naturalnego oprócz wymienionej 
ochrony przed erozją powierzchni gle-

by, międzyplony (szczególnie mieszan-
ki z roślin ozimych) doskonale chronią 
wody gruntowe przed biogenami. Są 
to nawozowe związki głównie azotu 
i fosforu, które w okresie zimy woda 
wypłukuje z gleby pozbawionej roślin-
ności. W tym kontekście również pasy 
ochronne mają bardzo duże znacze-
nie. Pakiet Ochrona gleb i wód jest ele-
mentem czynnej ochrony środowiska, 
służy też ochronie klimatu.

Zapraszamy rolników do korzy-
stania z powyższych dopłat. Wspól-
nie z uprawnionym doradcą rolno 
środowiskowym konieczne będzie wy-
konanie 5 letniego planu rolno środo-
wiskowego. Równocześnie wypełnia 
się wniosek obszarowy oraz plan zasie-
wów na 5 lat (rolnik powinien przygoto-
wać własną koncepcję płodozmianu). 
Potrzebne będą mapy działek i „Infor-
macja o działkach deklarowanych do 
płatności”. Przy gruntach dzierżawio-
nych, umowa powinna być pewna na 5, 
a najlepiej na 6 lat, gdyż z tego planu 
nie można się wycofać bez bardzo waż-
nej „losowej” przyczyny. W czasie trwa-
nia programu rolnik prowadzi na bieżą-
co rejestr czynności agrotechnicznych.

Jan Knapik

W lipcu 2017 roku Komisja Euro-
pejska wyznaczyła około 3500 obiektów 
przemysłowych w Europie, które uzna-
no za największych trucicieli środowi-
ska. W ciągu najbliższych 4 lat mają one 
dostosować swoje kotły energetyczne 
do wymagań BAT (Najlepszych Dostęp-
nych Technologii). Polska energetyka 
oparta jest w około 75% na węglu, po-
niesiemy więc najwyższe koszty moder-
nizacji tej branży, a potrzeba na to ok. 10 
mld złotych. Nasi przedstawiciele w UE 
oczywiście są przeciwni przyspiesze-
niu tych zmian argumentując (i to jest 
prawda), że poczyniliśmy już duże na-
kłady na ograniczenie emisji CO2 oraz 

PROSUMENT II -  DOFINANSOWANIE
DO OZE  DLA KAŻDEGO

SO2 do atmosfery. Tymczasem wolny 
rynek spowodował, że staliśmy się im-
porterem tańszego węgla, a do wydoby-
cia każdej tony budżet państwa ciągle 
dopłaca. Sprawność elektrociepłowni 
w Polsce wynosi tylko około 50%, stra-
ty powstają też na przesyłach prądu, 
o kolejne 20%. Za wszystko płacimy my 
wszyscy, a z powodu zanieczyszczenia 
środowiska tysiące ludzi traci zdrowie 
lub umiera przedwcześnie. 

Ważne jest, aby w dzisiejszych 
trudnych realiach politycznych Europy, 
nasz kraj zapewnił sobie bezpieczeń-
stwo energetyczne, korzystając mak-
symalnie z dostępnych funduszy UE. 

Przynajmniej od 10 lat na całym świecie 
następuje szybki rozwój lokalnej, roz-
proszonej energetyki z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (OZE), na-
zwano ją energetyką prosumencką. 

Energetyka prosumencka po-
lega na powszechnym udziale spo-
łeczeństwa w wytwarzaniu energii 
i równocześnie na jej konsumowaniu 
(czyli zużywaniu), przede wszystkim na 
własne potrzeby. Są to mikroinstalacje 
produkujące jednostkowo niewielkie 
ilości energii, ale dzięki wzrastają-
cej ich liczbie mają już dziś znaczący 
udział w bilansie energetycznym wielu 
krajów. Gwałtowny ich rozwój nastę-
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puje nie tylko w bogatych krajach UE, 
a bazą tego rozwoju jest wykorzystanie 
głównie energii wiatru i słońca. Jest to 
kierunek w pełni czysty i ekologiczny. 
Po przyjęciu nowej ustawy o OZE, od 
2015 roku również Polska znacznie 
przyspieszyła w upowszechnieniu bu-
dowy małych lokalnych instalacji wy-
korzystujących głównie słońce do pro-
dukcji energii elektrycznej. Na koniec 
II kwartału 2017 roku liczba mikroinsta-
lacji w Polsce przekroczyła 20 tys., a ich 
łączna moc wzrosła już do 128 MW.

Prosument II, to program dofi-
nansowania do zakupu i montażu 
mikroinstalacji OZE w postaci pre-
ferencyjnego kredytu wraz z dotacją 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest 
on dostępny dla każdego użytkownika 
domu mieszkalnego i zespołu takich 
budynków (mogą też być w budowie), 
dotyczy też wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, organizatorem tych 
przedsięwzięć mogą być też samo-
rządy. Wyprodukowana energia ma 
być wykorzystywana wyłącznie do 
celów bytowych rodziny. Program nie 
obejmuje obiektów działalności gospo-
darczej. Bank Ochrony Środowiska 
(BOŚ) już od 16.10.2017 roku przyj-
muje wnioski od wszystkich zaintere-
sowanych, w skali kraju przeznaczono 
na ten cel kwotę 40 milionów złotych. 
Łączna pomoc dla każdego może ob-
jąć do 100% kosztów kwalifikowanych, 
na którą składają się: 30% dotacja oraz 
kredyt na pozostałe 70% wydatków 
(w wypadku paneli słonecznych pro-
dukujących energię elektryczną), lub 
dotacja 15% oraz kredyt na 85% pozo-
stałych wydatków (w wypadku kolekto-
rów słonecznych do produkcji ciepłej 
wody). Oprocentowanie jest stałe 1%, 
plus koszty obsługi kredytu - czyli pro-
wizja 1,5%, przy długości czasu spłaty 
maksymalnie do 15 lat. Program obej-
muje budowę instalacji do wytwarzania 
ciepłej wody i energii elektrycznej łącz-
nie lub pojedynczo, (poniżej wymienio-
no rodzaje urządzeń). Podstawą jest 
projekt wykonany przez osobę upraw-
nioną, to ona odpowiada za prawidłowy 

dobór urządzeń i ich moc dla konkret-
nego obiektu i ilości mieszkańców.

Dla 4-5 osobowej rodziny w stan-
dartowym domu przyjmuje się mi-
kroinstalację na 4 - 6 kW mocy. Prze-
wymiarowanie instalacji podraża koszty 
budowy, a zakład energetyczny (ZE) 
może nie uwzględnić nadmiaru wypro-
dukowanego prądu do preferencyjnego 
rozliczenia klienta. Urządzenia objęte 
projektem mogą być zamontowane 
tylko przez uprawnionych instalatorów. 
Dokumentację i procedury bankowe 
może za nas wykonywać firma budow-
lana na podstawie notarialnego pełno-
mocnictwa. Oczywiście również należy 
się zwrócić do ZE (ustalenie warunków 
i zawarcie umowy, gdy zamierzamy 
podłączyć się do sieci energetycznej). 
Po oddaniu instalacji do użytku urzą-
dzenia mają pracować przynajmniej 
przez 3 lata (wymagany okres trwało-
ści), w tym czasie przedstawiciel z BOŚ 
ma prawo skontrolować instalację. 
Wyprodukowana energia ma służyć 
przede wszystkim zaspokojeniu po-
trzeb bytowych rodziny (ciepła woda, 
centralne ogrzewanie, oświetlenie). 

Największe zużycie energii elek-
trycznej w budynkach mieszkalnych 
przypada wówczas, gdy na zewnątrz 
jest ciemno i zimno. Z kolei w dni sło-
neczne będziemy w stanie zużyć tylko 
do 30% energii elektrycznej wyprodu-
kowanej przez instalację, pozostała jej 
część wymaga magazynowania. Rolę 
magazynu energii mogą spełniać aku-
mulatory (znacznie podrażające koszt 
inwestycji), albo sieć elektryczna ope-
ratora (ZE). Nadmiar energii przecho-
wywany w sieci będziemy mogli ode-
brać w ciągu roku w ilości 80% energii 
wprowadzonej (jeżeli instalacja wytwa-
rzająca prąd ma moc do 10 kW) lub 
70% ilości energii wprowadzonej (jeżeli 
planowana instalacja będzie o mocy 
od 10 do 40 kW). Pozostałe 20% lub 
30% wyprodukowanej energii brutto, 
to zapłata dla operatora za przechowy-
wanie energii i za straty energii w sie-
ci. Ten system rozliczenia nazywa się 
opustem i odpowiada proporcjom ilo-
ściowym 1:0,8 lub 1:0,7 energii wpro-

wadzonej do pobranej, zgodnie z zało-
żeniami ustawodawcy.

Opust polega, więc na bezgo-
tówkowym rozliczeniu z zakładem 
energetycznym energii wyproduko-
wanej, w stosunku do energii zuży-
tej, obowiązuje tutaj roczny bilans tej 
energii. W przypadku, gdy nie zużyje-
my w pełni przysługującej nam ilości 
energii elektrycznej (czyli 80% lub 70% 
w zależności od w/w przedziałów mocy 
urządzeń), ilość nie wykorzystana prze-
pada na rzecz operatora. Reasumując 
temat rozliczeń należałoby zadbać 
o to, aby nasza roczna produkcja ener-
gii elektrycznej była zawsze wyższa 
od jej zużycia, co najmniej o 20 - 30%, 
wówczas nic nie dopłacalibyśmy do 
rachunku z zakładu energetycznego. 
Taki sposób rozliczeń jest zagwaranto-
wany przez ustawodawcę dla każdego 
przez 15 lat, a w ogóle będzie on trwać 
do 2035 roku.

Wielkości i rodzaje instalacji ob-
jęte dofinansowaniem w programie 
Prosument II:

 - kotły opalane biomasą do 300 kW 
zainstalowanej mocy cieplnej,

 - pompy ciepła do 300 kW zainstalo-
wanej mocy cieplnej,

 - kolektory słoneczne do 300 kW za-
instalowanej mocy cieplnej,

 - ogniwa fotowoltaiczne do 40 kW 
zainstalowanej mocy elektrycznej,

 - małe elektrownie wiatrowe do 
40 kW zainstalowanej mocy elek-
trycznej,

 - urządzenia mikrokogeneracyjne 
do 40 kW, na przykład małe bio-
gazownie rolnicze wytwarzające 
jednocześnie 2 rodzaje energii np. 
prąd i ciepło. 

Najbardziej popularne mikroinsta-
lacje to ogniwa fotowoltaiczne (zwa-
ne bateriami słonecznymi lub panelami 
słonecznymi) produkujące energię elek-
tryczną, którą możemy przechowywać 
w sieci na w/w warunkach i równocześnie 
korzystać z niej do oświetlenia, podgrze-
wania wody w bojlerze, czy do wspoma-
gania ogrzewania podłogowego naszego 
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domu. Jeden panel słoneczny (moduł) 
o wymiarach około 1,7m x 1,0 m posiada 
wyjściową moc 0,25 - 0,3 kW, a więc na 
1 kW instalacji potrzeba 3 - 4 paneli. Na 
1 dom mieszkalny sumarycznie potrze-
ba 12 - 20 paneli. Jeżeli chodzi o efek-
tywność ekonomiczną, można prze-
widywać, że mała instalacja o mocy 
3 kW służąca do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej, przynosi oszczędno-
ści około 1200 zł rocznie. Przy produ-
kowaniu prądu do wspomagania ogrze-
wania budynku, oszczędności będą dużo 
wyższe i szybciej nastąpi zwrot poniesio-
nych przez nas wydatków. Koszt inwesty-
cji podstawowego systemu o mocy 3 - 4 
kW, to około 20 tys. zł. Gdy dodatkowo 

przewidujemy dogrzewanie budynku ten 
system musi mieć większą moc, czyli bę-
dzie dużo droższy. Nie ma jeszcze wia-
rygodnych (sprawdzonych w praktyce) 
informacji, jakie są sumaryczne koszty 
i efekty ekonomiczne funkcjonowania in-
stalacji podłączonej do sieci elektro ener-
getycznej.

Pamiętajmy, aby wyprodukowa-
na energia nie była marnotrawiona, 
na przykład przez niewystarczającą 
izolację budynku. Dobre natychmia-
stowe efekty przyniesie też wymiana 
wszystkich żarówek w domu na ledo-
we, czy też zaplanowanie nowocze-
snego i dużego bojlera, jako magazynu 
na ciepłą wodę.

Zachęcamy mieszkańców do od-
wiedzenia oddziału Banku Ochrony 
Środowiska, gdzie doradcy ds. OZE 
przedstawią szczegóły i warunki otrzy-
mania dofinansowania w ramach pro-
gramu Prosument II. Z decyzją nie na-
leży zwlekać, gdyż środki na ten cel są 
ograniczone. Prosimy również zasię-
gnąć informacji w Urzędzie Gminy, 
gdyż samorządy mają korzystniejsze 
warunki dofinansowania, nawet, do 
85% jeżeli planuje się zbiorowy projekt 
dla mieszkańców na przykład z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.

Jan Knapik

Analizując statystyki łatwo zauwa-
żyć, że sytuacja pszczelarstwa w na-
szym województwie jest szczególna. 
Według danych Zakładu Pszczelnictwa 
w Puławach liczba rodzin pszczelich 
osiągnęła w Małopolsce w roku 2016 
ponad 130 tys. Przeważają pasieki nie-
wielkie, 78% z nich nie przekracza 20 
rodzin. Dodatkowo na jeden kilometr 
kwadratowy przypada w Małopolsce 
8,8 rodziny pszczelej, co jest najwięk-
szym zagęszczeniem w skali kraju.

Dodatkowo pszczelarze muszą 
zmagać się z wieloma problemami po-
cząwszy od chorób i pasożytów pszczół, 
z których część została przeniesiona do 
Polski stosunkowo niedawno. Pszczo-
łom szkodzą również zanieczyszczenie 
środowiska oraz stres spowodowany 
niesprzyjającą pogodą (np. zimna wio-
sna w roku 2017). Właściwa opieka nad 
pasiekami wymaga, więc dużej wiedzy 
i umiejętności obserwacji. 

Oczekiwanym przez pszczelarzy 
wsparciem byłyby specjalne dopłaty do 
rodzin pszczelich na wzór dopłat bez-
pośrednich, niestety taka forma pomocy 
w naszym kraju obecnie nie funkcjonuje. 
Natomiast oprócz środków inwestycyj-
nych pochodzących z PROW 2014-2020 
pszczelarze mogą korzystać ze wspólno-
towego mechanizmu pod nazwą „Wspar-

cie rynku produktów pszczelich”.
Program składa się z kilku ele-

mentów. Dla pszczelarzy chcących 
modernizować swoje pasieki i popra-
wiać jakość produktów przeznaczone 
jest dofinansowanie do zakupu sprzętu 
pszczelarskiego w szczególności uli 
lub ich części, miodarek, dekrystaliza-
torów, odstojników czy refraktometrów. 
Kwota maksymalna refundacji w przy-
padku zakupu sprzętu zależna jest od 
liczby posiadanych rodzin i nie może 
przekroczyć 50 zł/rodzinę w czasie jed-
nego sezonu.

Kolejnym rodzajem wsparcia jest 
dofinansowanie zakupu leków pozwa-
lających zwalczać warrozę, która nadal 
jest uważana za jedną z głównych przy-
czyn ginięcia rodzin pszczelich. Wspar-
ciem objęte są leki dopuszczone do 
obrotu na terenie Polski oraz stosowane 
w gospodarowaniu ekologicznym. Do-
finansowanie mogą otrzymać pszcze-
larze posiadający weterynaryjny numer 
identyfikacyjny lub wpisani do rejestru 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Większe pasieki skorzystać mogą 
ze wsparcia na zakup sprzętu nie-
zbędnego do prowadzenia gospodarki 
wędrownej. W przypadku nabywania 
lawet, wag pasiecznych i dźwigów do 
rozładunku uli z dofinansowania mogą 

skorzystać pszczelarze posiadający co 
najmniej 30 rodzin a w przypadku za-
kupu cięższego sprzętu (np. wózków 
samojezdnych, ładowarek itp.) należy 
posiadać co najmniej 150 rodzin. 

Bardzo ważne dla zdrowia pszczół, 
a co za tym idzie wyników ekonomicz-
nych pasiek, jest również poprawianie 
jakości pogłowia. Prace hodowlane ma-
jące na celu doskonalenie linii pszczół 
między innymi w kierunku większej 
miodności i odporności na choroby cią-
gle trwają. Ponadto badania potwier-
dzają, że rodziny z młodymi i zdrowymi 
matkami produkują więcej miodu i lepiej 
zimują. W ramach programu planuje 
się, więc dofinansowanie zakupu ma-
tek, pakietów i odkładów pszczelich 
w łącznej liczbie nie większej niż 50% 
posiadanych rodzin pszczelich.

Dodatkowe środki w ramach pro-
gramu przeznaczone są również na 
prowadzenie analiz miodu i wsparcie 
szkoleniowe pszczelarzy.

Należy pamiętać, że w imieniu 
indywidualnych pszczelarzy wnioski 
o wsparcie, którym zarządza Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, składać 
mogą związki, spółdzielnie i inne orga-
nizacje pszczelarskie.

Wojciech Ślósarz

WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE
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W roku bieżącym odbyła się 
już X edycja konkursu na ,,Naj-
lepsze Gospodarstwo Ekologiczne 
w 2017 roku’,’ organizowany przez 
MRiRW przy współpracy z CDR 
w Brwinowie O/Radom i Woje-
wódzkimi Ośrodkami Doradztwa 
Rolniczego w kraju.

Ocena gospodarstw uczestni-
czących w konkursie przeprowa-
dzona była w dwóch kategoriach: 
„Ekologia i Środowisko’’ oraz 
„Ekologiczne Gospodarstwo To-
warowe.”

Konkurs organizowany jest 
w dwóch etapach: szczebel wo-
jewódzki i krajowy. Na szczeblu 
wojewódzkim konkurs współorga-
nizowany był przez ODR-y. Cieszy 
się on od 10 lat bardzo dużym za-
interesowaniem. Tak było również 
w tym roku. Celem konkursu jest 
prezentacja i promowanie wzoro-
wych gospodarstw ekologicznych 
i produktów w nich wytwarzanych 
oraz krzewienie nawyków zdrowego 
odżywiania się. Na szczeblu woje-
wódzkim wybrane zostały najlepsze 
gospodarstwa w obu kategoriach. 
W pierwszej kategorii brały udział 
gospodarstwa mniejsze, działające 
w zgodzie z przyrodą i prowadzące 
produkcję na niewielką skalę. W ka-
tegorii towarowej, gospodarstwa mo-
gące pochwalić się większą produk-
cją i przetwórstwem. Rozdanie na-
gród na szczeblu krajowym odbyło 
się wzorem lat ubiegłych w Łodzi na 
X Międzynarodowych Targach 
Żywności Ekologicznej i Natural-
nej „Natura FOOD”. Wszyscy eko-
logiczni rolnicy uczestniczący w kon-

Konkurs
na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 

w roku 2017 w Polsce rozstrzygnięty

kursie otrzymali nagrody pieniężne. 
Oto laureaci szczebla krajowego.

Kategoria
„ Ekologia - Środowisko”

I miejsce otrzymała Kamila Ka-
sperska - województwo lubuskie.

II miejsce otrzymał Kazimierz 
Jochymek - województwo dolno-
śląskie.

III miejsce otrzymał Zdzisław 
Cylwa - województwo podlaskie.

Wyróżnienie otrzymali Elżbie-
ta i Bogdan Chara - województwo 



43doradca / styczeń - luty 2018

Małopolski Informator Rolniczy

świętokrzyskie.

Laureaci otrzymali nagrody 
pieniężne.

Kategoria
 Ekologiczne 

Gospodarstwo Towarowe”

I miejsce otrzymali Piotr i Bar-
bara Banaś - województwo lubel-
skie.

II miejsce otrzymał Roman 
Gorzkowski - województwo mazo-
wieckie.

III miejsce otrzymali Anna 
i Rafał Dendek - województwo 
wielkopolskie.

Wyróżnienie otrzymała Agata 
Piechota - województwo święto-
krzyskie.

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszego pomyślnego roz-
woju swoich gospodarstw.

Jubileuszowe X Międzynaro-
dowe Targi Żywności Ekologicznej 
i Naturalnej NATURA FOOD oraz 
VI Targi Ekologicznego Stylu Życia 
beECO, które odbyły się w Łodzi 
w hali EXPO w dniach 13-15 paź-
dziernika 2017 r. to najważniejsze 
i największe wydarzenia branży 
ekoproduktów w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. X edycja 
targów zgromadziła rekordową 
liczbę wystawców. Wzięło w niej 
udział ponad 350 firm. Obecne były 
firmy z dziesięciu krajów Europy: 
Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Li-
twy, Białorusi i Szwecji. Zaprezen-
towano tysiące produktów. Można 
było zobaczyć firmy, które są już 
od lat na rynku znane oraz nowe, 

które weszły niedawno na rynek 
ekologicznej żywności. Targi od-
wiedziło około 12 tys. osób. Wśród 
nich byli samorządowcy, przed-
stawiciele sklepów branży ekolo-
gicznej, przedstawiciele sieci wiel-
kopowierzchniowych, hurtownicy 
i dystrybutorzy produktów z kraju 
i zagranicy. Uczestniczyli również 
przedstawiciele ambasad z kra-
jów europejskich i azjatyckich. Na 
targach była okazja do nawiąza-
nia wielu kontaktów biznesowych 
i pozyskania kontrahentów tak su-
rowców jak i gotowych produktów 
ekologicznych. Targom towarzy-
szyła także konferencja i ciekawe 

wykłady dotyczące żywności eko-
logicznej. Należy podkreślić, że 
branża produktów ekologicznych 
w naszym kraju rośnie i z roku na 
rok targi odwiedza coraz więcej 
ekologicznych dostawców i prze-
twórców. Bardzo ważne jest to, 
aby polskie produkty ekologiczne 
znajdowały należne im miejsce 
wśród produktów z innych krajów. 
Konkurs na ,,Najlepsze Gospodar-
stwo Ekologiczne w 2017 roku’’, jak 
i miejsce jego rozstrzygnięcia nie-
wątpliwie się do tego przyczynia.

Jan Pajdzik
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

W 2016 roku obchodzono w Pol-
sce 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich 
(KGW). Są to jedne z nielicznych orga-
nizacji, które przetrwały próbę czasu. 
Pierwsza organizacja kobiet wiejskich, 
która przybrała nazwę „Koło Gospo-
dyń Wiejskich” powstała w 1877 roku 
we wsi Janisławice w dzisiejszym wo-
jewództwie łódzkim. Jego założycielką 
i pierwszą szefową była działaczka 
społeczna Filipina Płaskowicka.

W ostatnich latach nastąpił wzrost 
aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. 
Współczesne kobiety wiejskie zauwa-
żają dorobek kulturowy i społeczny 
swoich matek i babć, oraz mają na 
uwadze obecnie zwiększone możliwo-
ści odnowy wsi i aktywizacji społeczeń-
stwa wiejskiego. Aktywność koła ściśle 
związana jest jednak z umiejętnością 
jego członków w pozyskiwaniu dofi-
nansowania na działalność statutową. 
Często, Koła, które chciałyby wniosko-
wać o fundusze - choćby z regional-
nych programów operacyjnych Urzę-
dów Marszałkowskich, muszą „podpi-
nać się” pod działające w gminach sto-
warzyszenia. Przeszkodą w rozwoju 
KGW często jest brak sformalizowania 
tych organizacji w formie zarejestrowa-
nego w KRS stowarzyszenia. Przykła-
dem może być tu powiat nowosądecki, 
który jest powiatem typowo rolniczym, 
na terenie, którego działa obecnie 38 
KGW. Najwięcej zlokalizowanych jest 
na terenie Gminy Grybów - 14 KGW, 
oraz na terenie gminy Krynica Zdrój - 6 
KGW. Z pośród nich tylko 8 sformalizo-
wało swoją działalność w postaci sto-
warzyszenia.

Koła Gospodyń Wiejskich mają 
status organizacji społeczno-zawodo-
wej rolników lub też stowarzyszenia 
i mogą ubiegać się o status organiza-
cji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli 

posiadają osobowość prawną mogą 
zostać, na swój wniosek, wpisane do 
rejestru podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Poszukiwa-
nie środków na sfinansowanie działań 
to ważny element życia Kół. To, z ja-
kich źródeł finansowania może korzy-
stać dane Koło wynika m.in. ze statusu, 
jaki posiada (zapisy prawa określone 
w ustawach, rozporządzeniach) oraz 
z zapisów statutu/regulaminu. Działają-
ce w sposób sformalizowany Koła mają 
niewątpliwie szerszy zakres możliwości 
pozyskania funduszy niż te działające 
nieformalnie.

Zgodnie z przepisami wynikający-
mi z polskiego prawodawstwa KGW, 
jako stowarzyszenie zarejestrowane 
w KRS może korzystać z następują-
cych źródeł finansowania:

 9 Składki członkowskie - występują 
w organizacjach typu członkow-
skiego, czyli także stowarzysze-
niach i związkach stowarzyszeń. 
Jednym z obowiązków każdego 
członka stowarzyszenia jest uisz-
czanie składek członkowskich na 
rzecz jego organizacji. Obowią-
zek ten członkowie stowarzysze-
nia przyjmują na siebie dobro-
wolnie, poprzez akt przystąpienia 
do stowarzyszenia. Z powinności 
tej z reguły zwalniani są jedynie 
członkowie honorowi. Niepłace-
nie ich przez pozostałych człon-
ków może być przyczyną pozba-
wienia przynależności do stowa-
rzyszenia.

 9 Spadki i zapisy - Majątek orga-
nizacji powstaje między innymi 
ze spadków i zapisów, czyli dóbr 
otrzymanych po zmarłym.

 9 · Darowizny - Darowizna jest 
umową. Umowa darowizny zo-
stała unormowana przepisami 

Kodeksu cywilnego. Stronami 
umowy darowizny mogą być za-
równo osoby fizyczne jak i praw-
ne. Strony te nazywane są dar-
czyńcą i obdarowanym. O da-
rowiźnie możemy mówić, gdy 
dzielimy się swoją własnością, 
przekazujemy pieniądze z wła-
snej kieszeni. Organizacja może 
przyjąć darowiznę, a darczyń-
ca dokonać odpisu od dochodu 
w wysokości dokonanej wpłaty. 
Stowarzyszenia jako osoby praw-
ne nie płacą podatku od spadków 
i darowizn.

 9 Sponsoring - Sponsoring pole-
ga na finansowaniu określonego 
przedsięwzięcia w celu promocji 
(osoby, firmy) sponsora. Umowa 
sponsoringu należy do umów nie-
nazwanych, czyli umów nieprze-
widzianych wprost w przepisach 
Kodeksu cywilnego. Wobec tego, 
że zawarcie tej umowy nie jest 
uregulowane w sposób szczegól-
ny należy stosować do niej za-
sady ogólne. Do podstawowych 
elementów takiej umowy należą 
postanowienia, dotyczące zobo-
wiązania się sponsora do celo-
wego finansowania określonej 
działalności oraz zobowiązanie 
się sponsorowanej organizacji 
do promocji sponsora. Sponsor – 
prywatna firma - może przekazać 
określoną kwotę na rzecz progra-
mu prowadzonego przez orga-
nizację, a w zamian organizacja 
zobowiązuje się np. do umiesz-
czania logo tej firmy na swoich 
materiałach promocyjnych.

 9 Zbiórki publiczne - Zbiórka pu-
bliczna to wszelkie zbieranie ofiar 
w miejscach publicznych. Zgod-
nie z prawem polskim dopusz-

Umiejętność pozyskiwania dofinansowania szansą 
rozwoju współczesnych Kół Gospodyń Wiejskich
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czalne jest organizowanie zbió-
rek pieniężnych i zbiórek w natu-
rze. Muszą mieć one z góry okre-
ślony cel. Zorganizowanie zbiórki 
publicznej wymaga uzyskania 
zezwolenia organu administracji 
samorządowej lub publicznej.

 9 Działalność gospodarcza - 
Działalnością gospodarczą jest 
zarobkowa działalność wytwór-
cza, handlowa, budowlana, usłu-
gowa oraz poszukiwanie, rozpo-
znawanie i eksploatacja zasobów 
naturalnych, wykonywana w spo-
sób zorganizowany i ciągły. Do-
chód z działalności gospodarczej 
stowarzyszenia służy realizacji 
celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału mię-
dzy jego członków. Stowarzysze-
nie może prowadzić działalność 
odpłatną, czyli pobierać opłatę 
za organizowane przez siebie 
przedsięwzięcie programowe. 
Nie musi w tym celu rejestrować 
działalności gospodarczej. Wiel-
kość wniesionych wpłat nie może 
być wyższa niż poniesione koszty 
przez organizację.

 9 Dotacje - Dotacja to nieodpłat-
na i bezzwrotna pomoc finanso-
wa udzielana najczęściej przez 
państwo, samorząd, fundację 
podmiotom (np. jednostkom sa-
morządu terytorialnego, prywat-
nym przedsiębiorstwom, orga-
nizacjom społecznym i osobom 
fizycznym) dla poparcia ich dzia-
łalności. Stowarzyszenie może 
ubiegać się o dotację na swoje 
cele statutowe. Warunki otrzyma-
nia pomocy określane są przez 
udzielających pomocy. Na ogół 
przyznaje się dotacje w drodze 
konkursu.

 9 Mechanizm 1% - Od 1 stycznia 
2004 roku polscy podatnicy mogą 
korzystać z dwóch różnych form 
wsparcia organizacji pozarządo-
wych. Jedna to opisana powyżej 
darowizna, a druga to tzw. me-
chanizm 1% (alokacja 1% należ-
nego podatku). Obie te formy opi-

sane są w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

KGW w formie stowarzyszenia 
mogą także pozyskiwać środki na swo-
ją działalność poprzez zaciąganie po-
życzek i kredytów.

Koło Gospodyń Wiejskich, 
jako jednostka organizacyjna kółka 
rolniczego może finansować swoją 
działalność głównie za pośrednictwem 
składek członkowskich. KGW, które 
nie posiada osobowości prawnej może 
prowadzić działalność gospodarczą, 
socjalną i handlową jedynie w zakresie 
określonym w statucie kółka rolniczego 
lub/ i regulaminu koła. Nie może być 
natomiast założycielem i członkiem 
spółdzielni powoływanej w celu świad-
czenia usług dla rolnictwa oraz innych 
rodzajów usług wynikających z potrzeb 
środowiska wiejskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich dzia-
łające, jako samodzielne kółko rol-
nicze może prowadzić działalność 
gospodarczą na warunkach doty-
czących spółdzielni kółek rolniczych. 
Może, więc być założycielem i człon-
kiem spółdzielni powoływanej w celu 
świadczenia usług dla rolnictwa oraz 
innych rodzajów usług wynikających 
z potrzeb środowiska wiejskiego. Po-
wołanie spółdzielni wymaga wpisu do 
rejestru przedsiębiorców w KRS. Koło 
Gospodyń Wiejskich - kółko rolnicze 
może uzyskać status organizacji pożyt-
ku publicznego, jeśli spełnia warunki 
określone Ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Źró-
dłem finansowania takiego koła mogą 
być ponadto: składki członkowskie, 
darowizny, zapisy, dotacje, odsetki od 
lokat bankowych, dochody z działalno-
ści odpłatnej, dochody z działalności 
gospodarczej.

KGW nie posiadające osobowo-
ści prawnej, będące grupami niefor-
malnymi mogą otrzymywać pomoc od 
samorządu gminnego. Zgodnie z zapi-
sami ustawy o pożytku mogą otrzymy-
wać inną od dotacji formę współpracy 
w postaci inicjatywy lokalnej. Może 
ona dotyczyć określonych w ustawie 
o pożytku dziedzin m.in.: działalności 

charytatywnej, podtrzymywania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości, 
działalności na rzecz mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz języka regio-
nalnego, kultury, sztuki, promocji i orga-
nizacji wolontariatu, edukacji, oświaty, 
działalności w sferze kultury fizycznej 
i turystyki, ochrony przyrody. Mieszkań-
cy danej miejscowości, np. członkinie 
KGW, mogą bezpośrednio (bądź za po-
średnictwem organizacji pozarządowej) 
złożyć wniosek o realizację zadania pu-
blicznego do właściwego sobie urzędu. 
Inicjatywa lokalna wymaga wcześniej-
szej uchwały rady gminy, która określi 
tryb i szczegółowe kryteria oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy. 

Wyszukiwanie informacji 
o grantach adresowanych do orga-
nizacji wiejskich jest stosunkowo pro-
ste. Konkursy grantowe kierowane są 
zazwyczaj ogólnie do stowarzyszeń, 
organizacji pożytku publicznego, or-
ganizacji pozarządowych. Krąg poten-
cjalnych grantobiorców może zawężać 
się do organizacji, działających na te-
renach wiejskich lub do takich, które 
realizują określone cele statutowe. Za-
nim organizacja przystąpi do napisania 
wniosku lub projektu, powinna spraw-
dzić czy rzeczywiście konkurs jest ad-
resowany do niej. W wypadku wątpli-
wości warto wcześniej skontaktować 
się z grantodawcą.

Informacji o konkursach granto-
wych można szukać:

 9 na stronach internetowych i ta-
blicach ogłoszeń urzędów jedno-
stek administracji samorządowej: 
gmin, powiatów (starostwo – np.: 
www.starostwo.nowy-sacz.pl), 
województw (urząd marszałkow-
ski - np.: https://bip.malopolska.pl)

 9 w informatorach lub u członków 
gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych

 9 na stronach internetowych funda-
cji, m.in.: Fundacja Wspomaga-
nia Wsi, Akademia Rozwoju Fi-
lantropii, Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Fundusz dla Organiza-
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cji Pozarządowych, a także na 
stronach portalu: www.ngo.pl

 9 na stronach internetowych jed-
nostek administracji rządowej 
(zakładki: aktualności, dotacje, 
konkursy): urzędy wojewódzkie 
- np.: www.malopolska.uw.gov.pl, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej - www.mpips.gov.pl, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
- www.minrol.gov.pl, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go - www.mkidn.gov.pl
 9 na stronach internetowych 

ośrodków doradztwa rolniczego - np.: 
www.modr.pl.

Prężnie działające Koła Gospo-
dyń Wiejskich, to takie, które potrafią 
zdobywać środki finansowe. Pomimo 
zwiększania się świadomości członków 
w tym zakresie, nadal głównymi barie-
rami rozwoju KGW są: nieumiejętność 
prowadzenia i zakładania organizacji, 

brak wiedzy prawnej, ekonomicznej, 
księgowej, nieumiejętność i związane 
z tym trudności w zdobywaniu i rozli-
czaniu funduszy, skomplikowane for-
malności związane z dostępem do 
grantodawców, sponsorów, funduszy 
UE a także nadmiernie rozbudowana 
biurokracja administracji publicznej, co 
skutkuje małą efektywnością.  Dlatego 
niezmierne ważne jest systematyczne 
upowszechnianie wiedzy w tym zakre-
sie poprzez środki masowego przeka-
zu i przede wszystkim szkolenia, któ-
rych jest zdecydowanie za mało.

Antoni Kiełbasa

Źródło:

 - https://pl.wikipedia.org/wiki
 - www.nowosadecki.pl/pl/pcwop
 - www.poradnik.ngo.pl
 - www.witrynawiejska.org.pl

 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 
1989 nr 20 poz. 104)

 - Ustawa z dn. 8 października 1982 
r. o społeczno-zawodowych orga-
nizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, 
poz. 217 z późn. zm.)

 - Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie 
wykonywania niektórych przepi-
sów ustawy o społeczno-zawo-
dowych organizacjach rolników 
(Dz. U. z 1983 r., Nr 27, poz. 132 
z późn.zm.)

 - Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 234, poz. 1536), zwana ustawą 
o pożytku

 - Ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, 
poz. 230 z późn. zm.)

Tradycja to przekazywane z poko-
lenia na pokolenie treści kultury takie 
jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, spo-
sób myślenia i zachowania oraz normy 
społeczne powszechnie uznane przez 
daną zbiorowość. Doktryna nie wypra-
cowała jednolitej definicji tradycji kultu-
ry czy dziedzictwa kultury. Pod tym po-
jęciem zazwyczaj rozumie się indywi-
dualną twórczość, która może przybrać 
jedną z poniższych postaci czy form:

 � przekazu ustnego (są to m.in. opo-
wiadania, eposy, legendy, baśnie lu-
dowe, poezja, itp.);

 � ekspresji muzycznej (pieśni ludowe, 
muzyka instrumentalna);

 � działań lub zachowań (tańce, zabawy, 
ceremonie, rytuały i inne występy);

 � materialnych przedmiotów będą-
cych wyrazem twórczości (rysunki, 
obrazy, rzeźby, ceramika, mozaiki, 
biżuteria, tkaniny, dywany, stroje, 
instrumenty muzyczne, itp.).

Dzisiaj mamy do czynienia z cyfryza-
cją i digitalizacją oraz szybkim obiegiem 
informacji, które szerokim pasmem weszły 
w nasze życie. Ten proces dosięga wszyst-
kich bez wyjątku, niezależnie od wieku 
czy miejsca zamieszkania. Jest to z jednej 
strony dobre - bo mamy ze sobą łączność 
i kontakt. Jest to niestety tylko kontakt 
wirtualny. Wysoki poziom technologiczny 
zachwiał naszymi bezpośrednimi relacjami 
i kontaktami. Świat wirtualny, kreowany 
przez media i ten realny - to dwa zupełnie 
inne wymiary, nieprzystające do siebie. 
Czy w takich okolicznościach można jesz-
cze mówić o kultywowaniu tradycji i oby-
czajów? Okazuje się że tak. Już w rodzinie, 
czyli podstawowej komórce społecznej, 
doświadczamy kultywowania tradycji, tych 
rodzinnych, związanych z obchodzeniem 
świąt - Bożego Narodzenia czy Wielkano-
cy, rocznic i spotkań,  kiedy to, od dziecka,  
uczymy się tych wszystkich obrzędów, za-
chowań i zwyczajów. Polska na tle innych 

Państw Europejskich, jest krajem bardzo 
tradycyjnym. Dużą rolę na tym polu odegrał 
Kościół, który zachęca wspólnego przeży-
wania świąt. Należy poznać swoją tradycję 
oraz wartości i dopiero wtedy je szerzyć. 
Kultywowanie tradycji jest nam potrzebne. 
Bo można z niej wyczytać wartości istotne 
dla danej osoby czy grupy osób. W naszym 
kręgu kulturowym wśród najważniejszych 
wartości wymieniane są: rodzina, życie 
drugiego człowieka, którego nie wolno 
zabierać, Bóg, dom, bezpieczeństwo oraz 
harmonijność relacji międzyludzkich. Są to 
wartości uniwersalne, które pomimo upły-
wu lat pozostają niezmienione. Tradycja 
w naszym kraju to także dbałość o szeroko 
pojęte dziedzictwo narodowe: historyczne, 
kulturowe czy przyrodnicze.

Instytucjami, które zdecydowanie naj-
bardziej przyczyniają się do szerzenia tra-
dycji wśród mieszkańców wsi i miast są nie-
wątpliwie Ośrodki Kultury i Gminne Centra 
Kultury i Czytelnictwa,  działające w każdej 
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miejscowości w gminie. Organizują one 
bardzo ciekawe konkursy, imprezy, warsz-
taty i spotkania kulturalne skierowane do 
odbiorców w różnych grupach wiekowych. 

Ciekawe wydarzenie, promujące daw-
ne obyczaje miało miejsce 31 marca 2017 r. 
w Domu Kultury w Czermnej. Było to spotka-
nie z  „Bajarką” na temat obrzędów i zwycza-
jów  Wielkanocny.  W bardzo ciekawy i barw-
ny sposób przedstawione zostały tradycje 
i zwyczaje związane z okresem Wielkiej Noc-
ny, które kultywowane są od lat, takie jak: 
robienie i święcenie  palem, przygotowanie 
koszyka i święcenie pokarmów, zachowanie 
postów, obrzędy Wielkiego Czwartku, Piątku 
i Soboty, barwienie i  tradycyjne zdobienie ja-
jek.  Okazuje się, że tradycje z tym związane, 
różniły się w zależności od regionu naszego 
kraju. Na spotkaniu można było zapoznać się 
również z nowoczesnymi sposobami deko-
racji jajek. Spotkanie było znakomitym spo-
sobem przekazania, zwłaszcza najmłodszym 
uczestnikom, naszych rodzimych tradycji. 

18 lipca 2017 r. przy Domu Kultury 
w Czermnej odbyła się „II Biesiada z Ka-
pelami Ludowymi”, w której wzięły udział 
liczne zespoły śpiewacze i kapele ludowe. 
Zaprezentowana została folklorystyczna 
muzyka Pogórza Ciężkowickiego i Strzy-
żowskiego. Podziwiać można było trady-
cyjne, barwne stroje ludowe wykonawców 
oraz wspaniały kunszt tańców tradycyj-
nych. Muzyka na żywo, przy dźwiękach 
akordeonów, skrzypiec, fletów i kontraba-
sów ma swój urok.

6 sierpnia 2017 r. w Gospodarstwie 
Agroturystycznym i Stadninie Koni w Oł-
pinach odbyła się impreza plenerowa pod 
nazwą „Żniwa w Paryji”. Tradycyjne żniwa 
w Ołpinach to impreza, w czasie której kul-
tywowane są tradycje panujące od stuleci 
na wsi pogórzańskiej. Rozpoczyna się od 
powitania zebranych solą i chlebem przez 
gospodarza. Następuje wyjście w pole, ko-
szenie i wiązanie zboża, następnie zwózka 
do gospodarstwa. Podczas imprezy można 
wziąć udział w pokazach - mini warszta-
tach, mających na celu ukazanie ginących, 
również na wsi, zwyczajów żniwnych ta-
kich jak: kręcenie powróseł, kiciorek, po-
wrozów, wikliniarstwo, odwiewanie zboża 
młynkiem, młócenie cepami, zielarstwo, 
bibułkarstwo, kołodziejstwo i słomkar-
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stwo. Wydarzeniu towarzyszą występy ze-
społów ludowych i jest okazja do skoszto-
wania „chłopskiego jadła”.

22 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożyn-
ki Gminy Szerzyny w Czermnej. Dożynki 
Gminne są elementem kultywowania lo-
kalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów lu-
dowych. To święto wpływa na pogłębienie 
tożsamości lokalnej mieszkańców, którzy 
z dużym zaangażowaniem podejmują dzia-
łania związane z pielęgnowaniem prastarej 
tradycji „Święta plonów”, przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie. Dożynki Gminne 
są głęboko zakorzenione w tradycji ludowej 
mieszkańców gminy Szerzyny. Uroczysta 
msza święta dziękczynna wraz z poświę-
ceniem wieńców żniwnych jest okazją do 
podziękowania Bogu za zebrane plony. 
Mieszkańcy poszczególnych sołectw przygo-
towują wieńce dożynkowe. Corocznie odby-
wa się konkurs w kategorii wieńca tradycyj-
nego i współczesnego. W Gminie Szerzyny 
zwyciężył wieniec z sołectwa Ołpiny, który 
reprezentował gminę podczas Dożynek 
Powiatowych. Trud pracy na roli i zebrania 
przez rolników plonów, został przedstawio-

rałek, a w okresie wielkanocnym odbywa 
się konkurs na przygotowanie tradycyjnych 
ozdób wielkanocnych, jajek, baranków 
oraz ciast. 

Podsumowując należy stwierdzić, że 
kultywowanie tradycji jest bardzo ważne. 
Mówi ona o naszym życiu i historii. Nie mo-
żemy zapomnieć o historii narodu, a trady-
cja jest związana z historią. Jest przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Obecnie 
obserwujemy na wsi ożywienie tej tradycji, 
szczególnie dzięki programom europej-
skim skierowanym dla obszarów wiejskich. 
Działają zespoły folklorystyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych a także prowadzone 
są warsztaty sztuki ludowej. Dużo mówi 
się o tradycjach kulinarnych danego re-
gionu czy wsi.  Należy podkreślić, że są to 
inicjatywy różnych grup ludzi, którzy czują 
potrzebę podtrzymywania żywych tradycji 
ludowych.

Agnieszka Rąpała-Pawluś

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Szerzynach.

ny podczas obrzędu dożynkowego, którego 
zwieńczeniem było dzielenie się chlebem.

W Gminie Szerzyny odbyły się tak-
że warsztaty wicia wieńca dożynkowego 
wraz z prezentacją dawnych tradycji i ob-
rzędów żniwnych. Co roku w Domach Kul-
tury odbywają się konkursy kolęd i pasto-

NASZ DOM I OGRÓD

W ostatnim czasie słyszy się o nie-
zwykłym działaniu młodego zielonego 
jęczmienia. Dzięki dużej zawartości 
błonnika jest traktowany jako suple-
ment diety dla osób odchudzających 
się. Jego sproszkowana postać to nic 
innego, jak sok otrzymany za pomocą 
wyciskania i wirowania w odpowiedniej 
temperaturze. Ta metoda pozwala na 
zachowanie dużej ilości składników od-
żywczych. Młody jęczmień jest bardzo 
dobrym źródłem witamin i składników 
mineralnych oraz posiada bogatą ilość 
niezbędnych aminokwasów egzogen-
nych, tych których nasz organizm nie 
potrafi sam wyprodukować. Zawiera 
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dużo więcej witaminy C niż sok poma-
rańczowy, a także nawet więcej beta-
-karotenu niż marchew.

Zielony jęczmień ze względu na 
swoje właściwości przeciwutleniające 
warunkuje działanie przeciwzapalne, 
przeciwnowotworowe, przeciwwiruso-
we, a także jest bardzo pomocny w le-
czeniu zmian skórnych, chorób serco-
wo-naczyniowych i cukrzycy. Znajduje 
również zastosowanie jako preparat do 
odświeżania oddechu i płukania gardła.
Zielony jęczmień jak już wcześniej pi-
sałam jest źródłem witamin z grupy B, 
antyoksydantów (witaminy C i E, beta- 
karotenu), kwas foliowy oraz minerały 
takie jak: mangan, żelazo, magnez, po-
tas, chrom, wapń, fosfor, cynk, krzem, 
selen, sód oraz bor. Oprócz tego zie-
lone łodygi jęczmienia zawierają natu-
ralne hormony i chlorofil. Wszystkie te 
składniki można spożyć w formie pa-
stylek lub proszku, który rozpuszczamy 
w wodzie.

Zawarte wyżej wymienione skład-
niki w zielonym jęczmieniu pomagają 
utrzymać równowagę kwasowo-zasa-
dową w organizmie. Magnez zawar-
ty w jęczmieniu wpływa na działanie 
układu nerwowego i pomaga przy sta-

nach przedłużającego się stresu. Po-
tas razem z magnezem reguluje pracę 
serca, natomiast zawarte żelazo w zie-
lonym jęczmieniu transportuje tlen do 
krwi, a także bierze udział w produkcji 
czerwonych krwinek i zapobiega ane-
mii. Natomiast mangan przyczynia się 
do zwiększenia odporności organizmu, 
a krzem i cynk mają korzystny wpływ 
na stan włosów i paznokci. Zawartość 
selenu pomaga chronić przed nowo-
tworami i wolnymi rodnikami. Młody 
zielony jęczmień zawiera specjalny 
antyoksydant zwany glikozylisowitek-
synę, którego działanie przeciw rodni-
kom jest około 500 razy większe, niż 
witaminy E. Zapobiega to starzeniu 
się naszego organizmu oraz pomaga 
powstrzymać procesy chorobotwórcze 
nowotworów, astmy oskrzelowej czy 
choroby Parkinsona. Natomiast choli-
na z kolei jest niezbędna do prawidło-
wego funkcjonowania i budowy każdej 
komórki naszego ciała, a także jest 
budulcem lecytyny, która wpływa na 
prawidłową pracę układu nerwowego, 
a także posiada bardzo dużo wapnia 
wzmacniającego kości.

Również potas i witaminy z grupy B 
zawarte w jęczmieniu pomagają w spa-

laniu węglowodanów oraz tłuszczów, 
natomiast błonnik wywołuje uczucie sy-
tości i poprawia pracę układu pokarmo-
wego. Łyżeczkę proszku z zielonego 
jęczmienia rozpuszczamy w szklance 
letniej przegotowanej wody i pijemy 
20-30 minut przed posiłkiem i dwa razy 
dziennie. Uczucie sytości sprawi, że 
zjemy mniej niż zwykle. Jest to sku-
teczna metoda wspomagająca odchu-
dzanie, ale i polepszająca stan zdro-
wia. Proszek można także dodawać do 
jogurtu, płatków owsianych, zupy czy 
surówki. Bardzo dobrze sprawdza się 
jako składnik różnych soków czy koktaj-
li z dowolnie dobranymi owocami. Jed-
nak preparaty z zielonego jęczmienia to 
środki wspomagające odchudzanie, nie 
zastąpią odpowiednio zbilansowanej 
diety i aktywności fizycznej.

Młody zielony jęczmień nie bez 
powodu jest określany „zieloną krwią” 
lub „zielonym mlekiem”, dzięki wymie-
nionych wyże cennych witamin, mine-
rałów i aminokwasów.

Monika Oczkowska
Źródło: Internet

Na początku ubiegłego roku In-
stytut Żywności i Żywienia opublikował 
nową, zmodyfikowaną wersję piramidy 
żywieniowej, opartą na najnowszych 
i najbardziej aktualnych wytycznych 
Światowej Organizacji Zdrowia WHO. 
Była to dość spora rewolucja - to, co 
wcześniej miało być podstawą zdro-
wego odżywiania się, przestało nią 
być. Warzywa i owoce wyparły leżące 
wcześniej u podstaw produkty zbożo-
we, znajdujące się obecnie na drugim 
miejscu. Najnowsze badania zdecy-
dowanie potwierdzają, że to właśnie 

warzywa i owoce pozwalają czerpać 
i przyswajać największą ilość witamin 
oraz składników mineralnych, wpły-
wających w istotny sposób na zdrowie 
m.in. poprzez zmniejszanie ryzyka 
rozwoju chorób cywilizacyjnych trawią-
cych współczesny świat, jak choroby 
układu krążenia, cukrzyca czy nowo-
twory. Obok warzyw i owoców pojawił 
się dzbanek z wodą, symbolizujący, jak 
niezmiernie ważne jest uzupełnianie 
płynów w zdrowej diecie.

Warzywa i owoce, w proporcji 
¾ warzyw i ¼ owoców, powinny obec-

nie być składnikiem większości, a naj-
lepiej wszystkich naszych posiłków. 
Najlepiej spożywać je niepoddawane 
obróbce termicznej - w trakcie gotowa-
nia czy pieczenia tracą, bowiem wie-
le cennych składników odżywczych. 
Owoce i warzywa są również bogate 
w antyutleniacze i związki o udowod-
nionym działaniu przeciwwirusowym, 
przeciwbakteryjnym czy antyzapalnym. 
Jak jednak, przy współczesnym po-
śpiechu i braku czasu, dostarczyć or-
ganizmowi odpowiednie ilości warzyw 
i owoców? Jednym z rozwiązań jest 
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spożywanie soków owocowych i wa-
rzywnych.

Oczywiście, sok sokowi nierów-
ny. Nie każdy z nich będzie dawał ko-
rzystny efekt dla naszego zdrowia. Bez 
wątpienia najlepsze soki to te świeżo 
wyciskane, ponieważ nie zawierają 
konserwantów, dodatkowego cukru 
czy słodzików chemicznych, nie zosta-
ją poddane też wysokiej temperaturze 
w procesie pasteryzacji.

Dlaczego warto spożywać świeżo 
wyciskane soki owocowe, warzywne 
czy mieszane? Powodów jest mnó-
stwo. Po pierwsze, soki przyswajane są 
przez organizm bardzo szybko, szyb-
ciej, niż surowe owoce i warzywa. Po 
spożyciu soku składniki odżywcze już 
po ok. 15 minutach mogą być wykorzy-
stywane przez organizm, jako budulec 
i materiał energetyczny. Dla porówna-
nia, strawienie surowego warzywa lub 
owocu może trwać nawet 4 godziny! 
Dodatkowo świeżo wyciskane soki po-
zwalają na dostarczenie większej ilości 
składników budulcowych i odżywczych 
niż świeże warzywa i owoce. Na przy-
gotowanie 1 litra soku potrzeba min. 
2 kg warzyw i owoców – a nikt nie wątpi, 
że łatwiej jest wypić 1 l soku niż zjeść 
2 kg warzyw. Co więcej, spożywając 
soki łatwiej nam jest dostarczyć bar-
dziej różnorodne warzywa, owoce i do-
datki. Każdy z nas nie lubi niektórych 
warzyw – w sokach łatwiej jest je „prze-
mycić”, bowiem pozostałe składniki 
mogą maskować smak składnika przez 
nas niepożądanego. Do soku może-
my dodać również przyprawy, takie jak 
imbir czy papryka chilli, a także trawy 
czy kiełki. To jeszcze bardziej zwiększa 
wartość odżywczą posiłku, pomagając 
dostarczyć więcej składników odżyw-
czych czy pobudzić metabolizm do 
działania.

Każdy organizm żywy, do prawi-
dłowego funkcjonowania potrzebuje 
utrzymywać homeostazę. Jest to jed-
no z podstawowych pojęć w fizjologii, 
oznaczające stałość parametrów we-
wnętrznych w systemie i zwykle odno-
szące się do samoregulacji procesów 
biologicznych w celu utrzymania sta-

bilności środowiska. Utrzymanie takiej 
stałości wymaga regulowania lub kon-
trolowania najważniejszych parame-
trów wewnętrznych organizmu, takich 
jak temperatura, ciśnienie osmotyczne, 
tętnicze czy parcjalne tlenu i dwutlenku 
węgla, objętość płynów wewnątrzustro-
jowych, a także wewnętrzne pH. Pra-
widłowe pH krwi wynosi 7,35-7,45 dla 
krwi tętniczej oraz 7,32-7,42 dla krwi 
żylnej. Na poziom pH wpływa wszyst-
ko, co zjadamy i podajemy do naszego 
organizmu, w tym leki i używki. Niektó-
re składniki obniżają pH krwi, czyli ją 
zakwaszają, inne zaś - podwyższają, 
czyli alkalizują. Do składników zakwa-
szających należą mięsa, ryby, mleko, 
jaja, mąka i produkty zbożowe, kawa, 
herbata, alkohol, tytoń czy leki. Rów-
nież stres znacząco wpływa na obni-
żanie pH krwi. Aby organizm utrzymał 
homeostazę, konieczne jest zrówno-
ważenie zakwaszającego wpływu tych 
składników. I tu nieocenioną rolę od-
grywają warzywa i owoce, ponieważ 
zdecydowana większość z nich ma 
działanie alkalizujące i pozwala przy-
wrócić właściwe wartości pH krwi.

Świeżo wyciskane soki to również 
nieocenione źródło składników wzmac-
niających działanie układu immuno-
logicznego oraz pomagają w oczysz-
czaniu organizmu. Niestety, nasz 
organizm nie jest w stanie obecnie 
sam sobie poradzić z rzeczywistością 
wypełnioną chemikaliami, stresem, 
powszechnością metali ciężkich czy 
leków. Środowisko jest zdecydowanie 
bardziej zanieczyszczone niż jeszcze 
100 lat temu. Powoduje to konieczność 
oczyszczania organizmu. Dobrym spo-
sobem na to jest stosowanie krótkich 
diet sokowych. 

Dieta sokowa to odmiana diety 
wegetariańskiej, oparta wyłącznie na 
świeżo wyciskanych sokach warzyw-
no-owocowych. Zakłada ona spoży-
wanie 5-6 sokowych posiłków, każdy 
o pojemności ok. 0,5 l. Jedno-dwudnio-
wa dieta sokowa zdecydowanie nie 
przyniesie szkody, a pozwoli oczyścić 
organizm od wewnątrz. Jeśli jednak 
dieta wyłącznie sokowa byłaby stoso-

wana przez dłuższy okres czasu, nie-
stety mogłaby przynieść więcej szkody 
niż pożytku należy, bowiem pamiętać, 
że chociaż warzywa i owoce mają być 
podstawą naszej diety, to jednak nie 
zapewniają wszystkich składników od-
żywczych. Soki nie dostarczą nam biał-
ka, niezbędnego do syntezy enzymów 
i hormonów. Ponadto niedostarczanie 
białka z pożywieniem skutkowałoby 
jego czerpaniem z wnętrza organizmu 
poprzez rozkład tkanki mięśniowej. 
Co więcej, dieta oparta wyłącznie na 
sokach jest uboga w źródła kwasów 
tłuszczowych, które to są niezbędne 
do syntezy hormonów steroidowych 
i wpływają na płynność błon komór-
kowych. Również niektóre witaminy, 
takie jak A, D, E i K, są przyswajane 
przez organizm jedynie, jeżeli zostaną 
uprzednio rozpuszczone w tłuszczach. 
Brak tłuszczu w diecie powoduje, że 
witaminy te, chociaż są dostarczone, 
nie mogą zostać wykorzystane.

Jak widać, swojego dziennego ja-
dłospisu nie możemy opierać jedynie 
na sokach. Jednakże dobrodziejstwa 
płynące ze ich spożywania są tak duże, 
że zdecydowanie powinny one stano-
wić urozmaicenie codziennego zdro-
wego żywienia.

Sok odmładzający, bogaty w anty-
utleniacze:

3-4 marchewki
2 jabłka
½ cytryny
Plaster imbiru
Kilka kostek lodu
Odrobina oleju lnianego

Sok oczyszczający:
Plaster ananasa
1 łodyga selera naciowego
Kilka plastrów ogórka
Garść szpinaku
½ cytryny
¼ awokado
2 jabłka

Sok wzmacniający układ krwiono-
śny i immunologiczny:

1 duży burak
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½ cytryny
3-4 marchewki
3 jabłka
Plaster imbiru
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CO TO JEST PIRAMIDA
ZDROWEGO ŻYWIENIA
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?
Jest to jak najprostsze i jak najkrótsze ogólne
przdstawienie kompleksowej idei żywienia,
której, realizacja daje szansę na zdrowie
długie życie oraz zachowanie sprawności
intelektualnej i fizycznej do późnych lat życia.

JAK POROZUMIEĆ
/CZYTAĆ PIRAMIDĘ?
Piramida to graficzny opis
odpowiednich proporcji różnych
niezbędnych w codziennej diecie,
grup produktów spożywczych.
Im wyższe piętro piramidy,
tym mniejsza ilość i częstość
spożywanych produktów
z danej grupy żywności.

DO KOGO
KIEROWANA
JEST PIRAMIDA?
Piramida kierowana jest do osób
zdrowych w celu zachowania
dobrego stanu zdrowia.
Należy pamiętać, że w przypadku
współistnienia chorób cywilizacyjnych
(typu otyłość, cukrzyca, choroba
niedokrwienna serca, nadciśnienie,
osteoporoza) konieczna może być
modyfikacja proponowanych
zaleceń w porozumieniu z lekarzem
i dietetykiem. W wielu przypadkach
ww, chorób stosowanie się do
podanych w piramidzie zasad może
zahamować rozwój chorób
w ich pierwszej fazie.

Piramida żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, 2016
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