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Inspiracją do rozmowy z profesorem Wawrzyńcem Czubakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu (UPP), na temat marki regionalnej, stał się projekt „Integracja ogniw wielkopolskie-

go agrobiznesu oraz jego otoczenia”. W ramach działania dofinansowanego przez KSOW Wiel-

kopolska, UPP podjął próbę dyskusji z partnerami reprezentującymi różne etapy łańcucha dostaw 

produktów rolnych, a także naukę i doradztwo rolnicze, na temat konieczności rozwoju współ-

pracy w sektorze rolnym na poziomie regionu.  

Grzegorz Cetner: Jesteś orędowni-

kiem idei marki regionalnej? Skąd 

pomysł intensyfikacji działań 

w tym kierunku? 

Wawrzyniec Czubak: Z racji wyko-

nywanego zawodu, jak i zaintereso-

wania rynkiem rolnym, obserwuję 

zmiany jakie dokonują się na obsza-

rach wiejskich w tym zakresie. Or-

ganizowanie się producentów rol-

nych, dystrybutorów, a także zmia-

ny postaw klientów to żywy, dyna-

miczny proces dostosowań struktu-

ralnych, lecz którego efekty ujaw-

niają się w długim okresie czasu. 

Współpraca, bez której trudno mó-

wić o marce regionu, pomimo że 

jest odpowiedzią na wiele bolączek, 

wymaga czasu, zmiany postaw, 

wzajemnego zrozumienia wszyst-

kich stron łańcucha. Pomysły nato-

miast i inspiracje są wokół nas. 

Świat się „skurczył” dzięki dostęp-

ności informacji i błyskawicznego 

tempa jej obiegu, dociera ona do 

nas nie tylko dzięki możliwości oso-

bistego poznania rozwiązań w in-

nych regionach i krajach, ale przede 

wszystkim za sprawą Internetu. 

Osobiście zainspirowały mnie mię-

dzy innymi rozwiązania rumuńskie, 

z którymi zetknąłem się dzięki mo-

jej mobilności naukowej w ramach 

programu Erasmus. Transylwania 

jest tu przykładem regionu, który 

dzięki doskonale zorganizowanej 

współpracy instytucjonalnej oraz 

interdyscyplinarnej wdraża strate-

gię własnej marki z sukcesem god-

nym podziwu i – nie ukrywam, nie-

małej zazdrości.  

GC: Na czym polega ten „rumuński 

sukces”? 

WC: Słowo kluczowe właściwie już 

padło. To otwarta, konstruktywna 

współpraca nastawiona na precy-

zyjnie wyznaczony cel, jakim jest 

promocja regionu poprzez produkt, 

w tym wypadku z włączeniem 

w nurt takiej promocji produktów 

rolnych. Uniwersytet Rolniczy i Na-

uk Weterynaryjnych w Cluj Napoca, 

stolicy regionu, skierował propozy-

cję nowej formuły promowania rol-

nictwa Transylwanii jako elementu 

wsparcia i proporcji samego regio-

nu, do kluczowych instytucji, w tym 

do odpowiednika naszego Urzędu 

Marszałkowskiego, jako najbardziej 

odpowiedniej instytucji władającej 

marketingowymi narzędziami re-

gionalnej promocji i realizującej 

strategię w tym zakresie. Ekonomi-

ści opracowali założenia strategicz-

ne, które przyjęły formę propozycji 

stworzenia klastra pod nazwą Agro-

Transilvania Cluster, działającego 

w formie NGO. Zadbano o szczegó-

ły każdego elementu koncepcji, po-

cząwszy od zaproszenia wszystkich 

potencjalnie zainteresowanych 

uczestników nowej formy, przez ich 

Marka regionalna sposobem na marketing 
produktów lokalnych i regionalnych 

prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak 

– pracownik Katedry Ekonomii i Poli-

tyki Gospodarczej w Agrobiznesie na 

Wydziale  Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-

znaniu,  interesuje się polityką rolną 

i żywnościową, ekonomiką gospodar-

ki żywnościowej oraz interwencjoni-

zmem rynkowym, w swoich publika-

cjach i ekspertyzach porusza tematy 

związane z mechanizmami Wspólnej 

Polityki Rolnej, koncepcjami ukierun-

kowania wsparcia gospodarstw rol-

nych w Polsce, Opiekun naukowy 

Studenckiego Koła Naukowego Eko-

nomistów Agrobiznesu. 
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integrację, organizację działań, pro-

cedur, po logo czy projekty stano-

wisk sprzedaży produktów lokal-

nych, które miały znaleźć się w skle-

pach. W wyniku udzielonego na 

skalę regionalną i krajową wsparcia, 

wykreowano markę „Transilvania 

Acasă” (Chata Transylwańska). Kla-

ster osiągnął sukces i nadal rozwija 

się - zrzesza obecnie ponad 100 

producentów, ma sformalizowane 

ramy prawne, zatrudnia 30 osób za-

angażowanych w ten projekt. Suk-

ces polega też nie tylko na samym 

zrozumieniu idei i podjęciu współ-

pracy producentów oraz finanso-

wym wsparciu – które oczywiście 

miały olbrzymie znaczenie – ale tak-

że na wykorzystaniu potencjału ist-

niejących instytucji, wcześniej po-

wołanych klastrów czy sieci.  

GC: Jednym słowem, pieniądze są 

ważne, ale we współpracy potrze-

ba przede wszystkim woli i identy-

fikacji z celem, bo gdy jest wola, 

można dużo osiągnąć wykorzystu-

jąc już posiadane potencjały. 

WC: Tak, tym bardziej, że potencja-

ły te są – nie tylko w omawianym 

przypadku, ale także patrząc na na-

sze regiony – olbrzymie. Transyl-

wańscy uczeni postawili na połącze-

nie istniejących klastrów czy innych 

zbiorowych działań. Pokazano im 

atuty wspólnego działania, a dzięki 

ich woli współpracy wykorzystano 

ich potencjał i doświadczenie. Czyli 

tak naprawdę nie stworzono żadnej 

nowej struktury, lecz zaproszono do 

współpracy sprawdzonych „graczy”, 

którzy dzięki swej długoletniej egzy-

stencji na rolnym rynku mieli spre-

cyzowane potrzeby i doświadcze-

nie. Urząd Marszałkowski stworzył 

warunki do pobudzania tej współ-

pracy, kontaktując ze sobą odpo-

wiednie instytucje i partnerów 

„układanki”, a także pomagając we 

wspólnym zdobywaniu środków fi-

nansowych. Uniwersytet w Cluj Na-

poca przedstawił koncepcję, był go-

towy na konfrontację i dyskusję 

z praktykami, a także oceniał tech-

niczne i finansowe możliwości ro-

dzących się wariantów rozwoju idei. 

Instytucje „odgórne” czuwały zatem 

nad tym, jak wpisać projekt w prio-

rytety polityki regionalnej, a  co za 

tym idzie uzyskać dla niego strate-

giczne wsparcie. Pomysły oddolne, 

pochodzące od podmiotów działa-

jących w branży, pomogły zweryfi-

kować założenia powstającej marki. 

Wykorzystano wiele elementów – 

instytucji, podmiotów, których su-

maryczne wkłady dały podwaliny 

doskonałego efektu. Przekładając to 

na przykład na warunki wielkopol-

skie, klaster taki mógłby jednoczyć 

Urząd Marszałkowski, uczelnie – na 

przykład Uniwersytety Przyrodniczy 

w Poznaniu, Uniwersyteckie Cen-

trum Superkomputerowo-Sieciowe 

(UCSS), doradztwo (CDR/ODR), ist-

niejące klastry i zrzeszenia produ-

cenckie, instytucje branżowe zaj-

mujące się produktem lokalnym 

i regionalnym oraz sieci (np. Sieć 

Kulinarnego Dziedzictwa). Wiele 

z podmiotów wdraża swe działania 

stawiając sobie zbliżone cele, ale 

mam wrażenie, że brak koordynacji 

działań i współpracy o praktycznym 

wymiarze powoduje, że nie przyno-

si to odpowiedniego efektu syner-

gii. Tymczasem wspólne opracowa-

nie koncepcji mogłoby przełożyć się 

na wpisanie jej realizacji do planów 

działania wszystkich partnerów, 

a co za tym idzie ułatwić ich realiza-

cję. Współpraca nie może być 

„podróbą”. Budowanie współpracy 

to „orka na ugorze”, nie jest to pro-

ste, wiadomo. Jedynie dostrzeżenie 

wspólnego celu i lojalność wszyst-

kich partnerów, a także pewne od-

danie się projektowi, mogą dać 

wspaniały efekt, o czym świadczą 

choćby rumuńskie doświadczenia, 

ale nie tylko. I u nas znajdziemy lo-

kalne rozwiązania rynkowe, pokazu-

jące, że integracja, wspólna promo-

cja i skrócenie łańcucha dostaw od 

producenta do konsumenta  to je-

dyna droga dla wielu produktów 

(„Paczka od rolnika”, lokalne rynki, 

bazary produktów ekologicznych).  

GC:  Przykład Wielkopolski rodzi 

pytanie: Czy możemy lub czy po-

winniśmy się porównywać z Tran-

sylwanią?  

WC: Tak, ale tylko pod kątem goto-

wości do współpracy. Co do innych 

aspektów, raczej nie. Każdy region 

ma olbrzymie pokłady sił, potencja-

łów do wykorzystania. W każdym 

regionie funkcjonują podregiony 

o silnych specyfikach i specjalno-

ściach, całkiem nieźle rozpoznawa-

nych nie tylko na skalę lokalną. Są 

to wszystko elementy do wykorzy-

stania metodą synergii. Region pro-

muje produkt – produkt promuje 

region. Transylwania ma swojego 

Drakulę z tajemniczym zamczy-

skiem, a swą strategię promocji 

opiera na cechach związanych z tą 

właśnie, znaną na cały Świecie le-

gendą, przypisując produktom ce-

chy ostrości, pikantności, mrocznej 

zagadki. Wielkopolska ma poznań-

skie koziołki, wolsztyńskie parowo-

zy, kaliskie pomidory i wiele, wiele 

innych skarbów, a przede wszyst-

kim cechy, na które może postawić 

w swej strategii, takie jak choćby 

„wielkopolska jakość”. Każdy region 

posiada swe walory. Nie potrzebne 
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jest też bardzo skomplikowane ba-

danie by stwierdzić jakie są to po-

tencjały. Trzeba jedynie, korzystając 

z dobrze funkcjonujących wzorców, 

chcieć je wykorzystać dla obopólne-

go zysku – producentów i regionu.  

GC: Co zatem jest największym 

problemem na drodze wdrożenia 

takiej koncepcji promocji? 

WC: Największe wyzwanie to do-

prowadzić do stanu, w którym klu-

czowi partnerzy zrozumieją, że war-

to podjąć takie działanie, a współ-

praca to droga, od której nie ma od-

wrotu. Pierwsze kroki: zderzenie 

różnych idei, dotarcie poglądów, 

ustalenie celu, kształtu marki regio-

nalnej - to są spore wyzwania. 

Z drugiej strony chodzi także o zro-

zumienie, że to o czym mówimy nie 

jest tak naprawdę niczym innym niż 

działania podejmowane do tej pory, 

czasem w sposób chaotyczny, roz-

poroszony i nieskoordynowany. 

Mógłbym powiedzieć tak: przecież 

Urzędy Marszałkowskie podejmują 

działania tworzenia marki regionu, 

mają takie zadania wpisane w swe 

strategie, koordynują wydawanie 

środków na te cele. Uczelnie tworzą 

koncepcje rozwoju regionalnego. 

Klastry i związki producentów pró-

bują wypromować siebie i swe pro-

dukty, podejmując działania marke-

tingowe często wykraczające ponad 

ich siły, niepotrzebnie konkurując 

wzajemnie z innymi grupami produ-

centów, tworząc swoje indywidual-

ne kanały dystrybucji, strategie, 

przełamując te same problemy, któ-

re w sposób oczywisty istnieją na 

rynku. Każda strona próbuje robić 

to na „własną rękę”, wydając spore 

środki, a efekty są dużo mniejsze 

niż w przypadku wspólnego działa-

nia nakierowanego na stworzenie 

wspólnej, silnej marki.  

GC: Potocznie mówi się jednak, że 

współpraca w Polsce to jednak 

wciąż wyzwanie. Czy się z tym zga-

dzasz? 

WC: Wiele osób zrozumiało już, że 

w wielu przypadkach nie ma innego 

wyjścia niż wspólne działanie. Ry-

nek i jego brutalne reguły pomagają 

w zaliczeniu tej „lekcji” w trybie 

przyspieszonym i pokonaniu barier 

świadomości. Rolnicy nie widzący 

jeszcze tej konieczności zaczynają 

powoli „błąkać się od dopłat do do-

płat”. To dodatkowy problem, mam 

na myśli uzależnienie od systemu 

dotacyjnego, który jak wiadomo nie 

jest dany na zawsze, a niestety stał 

się filarem rolniczej ekonomii. Może 

to inny temat, ale tylko pozornie. 

Przyjmując scenariusz, w którym 

ograniczane będą dotacje (np. in-

westycyjne, co jest spodziewane w 

przyszłej polityce UE), drobne nie-

współpracujące ze sobą podmioty 

rolne mogą być wystawione na 

wielką próbę. Patrząc na wiele ryn-

ków zachodnich, w tym na przykład 

na Wielką Brytanię, rolnicy zabez-

pieczają swe interesy poprzez 

uczestnictwo w wielu formach 

opartych właśnie o współpracę. Je-

den rolnik funkcjonuje w wielu gru-

pach producenckich zależnie od 

profilu produkcji, zrzeszeniach, kół-

kach maszynowych, usługowych 

i innych lokalnych inicjatywach. Zo-

stanie pojedynczą wyspą nie wcho-

dzi w grę, ponieważ oznacza poraż-

kę. Czy w Polsce jest to wyzwanie? 

Na pewno wciąż mentalne. Nieste-

ty, a może na szczęście – trudno to 

ocenić jednoznacznie - ekonomia 

szybko to zmienia. Warto podkre-

ślić, że ostatnie lata pokazują coraz 

większe zainteresowanie współpra-

cą w inicjatywach oddolnych. For-

malne sieci, które funkcjonowały do 

tej pory raczej jako pewne symbole 

i idee, np. Kulinarne Dziedzictwo, 

nabierają – poprzez wieloletnie po-

znanie się partnerów i wzajemne 

przekonane się do siebie i jakości 

swych produktów – wymiarów 

praktycznych. Uczestnicy sieci pro-

mują się wzajemnie, sprzedają swe 

produkty, wspólnie organizują ka-

nały sprzedaży. Widzą konieczność 

współdziałania i na pewno potrze-

bują systemowego wsparcia. 

Wsparcia, które będzie miało nową 

formę. Akcyjne działania polegające 

np. na promocji na targach, są także 

potrzebne, ale uważam, że powinny 

być elementem większej strategii 

powstania marki regionalnej. 

GC: Czy konsumenci nie są zmęcze-

ni logami, symbolami mnożącymi 

się na opakowaniach? Nowa mar-

ka ma szansę przebicia się do świa-

domości odbiorcy? 

WC: To prawda. Biorąc to pod uwa-

gę, kreowanie strategii marki regio-

nalnej z wykorzystaniem produktów 

rolnych, nie może mieć siły nacisku 

kierowanej jedynie na sprawy wizu-

alizacyjne. Oczywiście, wspólny 

„branding”, rozpoznawalność pro-

duktów objętych marką na sklepo-

wych półkach, to wszystko jest waż-

ne w dotarciu do odbiorcy i w syste-

matycznym zakorzenianiu się w je-

go świadomości. Nie mniej jednak, 

by proces ten miał podłoże nie tylko 

marketingowe, ale by był efektem 

zapewnienia, że produkty objęte 

marką dają gwarancję odpowied-

nich cech: jakości, pochodzenia z 

wielkopolskich gospodarstw, wy-

twarzania czy to w sposób ekolo-

giczny, czy też na przykład z naci-

skiem na odpowiednie traktowanie 
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zwierząt itd., niezbędna jest wielo-

kierunkowa edukacja. Zarówno sa-

mych producentów, czyli przyszłych 

partnerów uczestniczących w kreo-

waniu marki, jak i konsumentów. 

I jedni, i drudzy muszą zrozumieć 

istotę marki. Produkt ma być na-

prawdę najlepszy, a  nie 

„marketingowo świetny”, a Region 

ma się promować tą jakością. Tak 

jak wspomniałem, należy stawiać 

nie na samo logo czy slogan, ale na 

wartości silnie związane z danym 

regionem, docierające do świado-

mości klienta, dla którego są one 

czymś bardzo ważnym. Sam sym-

bol, flaga czy hasło nie przekonuje 

do zakupu tak bardzo, jak element 

systemu wartości, który wyznaje 

odbiorca. Stąd wspomniana przeze 

mnie „Wielkopolska jakość”, a być 

może samo słowo „wielkopolska...” 

żywność? Jedno słowo, o wartości 

wielu sloganów, może być rozwią-

zaniem. 

GC: Jak sądzisz? Ile czasu potrzeba, 

by marka regionalna obejmująca 

produkty rolne mogła zaistnieć w 

świadomości konsumenta i stać się 

dla niego wartością, która będzie 

stanowiła „pierwszy wybór” po-

śród innych oferowanych dóbr? 

WC: Szacując zadania do wykona-

nia, myślę że powinniśmy mówić 

o okresie pięcioletnim – widać to 

także na przykładzie transylwań-

skim. W tym czasie można osiągnąć 

wiele. Po pierwsze zrozumienie 

partnerów co do znaczenia takiej 

marki. Po drugie zgromadzenie od-

powiedniej, silnej grupy dostawców 

zainteresowanych uczestnictwem 

w projekcie. W końcu opracowanie 

modelu logistyki, sposobu sprzeda-

ży oraz całej zintegrowanej strategii 

marketingowej, w tym wspomnia-

nej edukacji. Czas tak naprawdę za-

leży od przyszłych partnerów – ich 

poziomu zrozumienia, woli działa-

nia, jakości tego działania. Począw-

szy od decydentów i reprezentan-

tów urzędów, po najmniejszego 

producenta. Biorąc pod uwagę zbli-

żający się nowy okres planistyczny 

UE, idealną sytuacją byłoby włącze-

nie zadań związanych z kreowaniem 

marki w politykę regionów i zabez-

pieczenie środków do realizacji po-

szczególnych etapów urzeczywist-

nienia tej idei. Z drugiej strony, tro-

chę obawiam się uzależnienia od 

dotacji i formalnego podejścia typo-

wego dla realizacji projektów doto-

wanych. Czyli nacisku na terminy 

rozliczenia, dokumentacje, załączni-

ki, rachunki, sprawozdania... Tego, 

co potrafi zabić każdą ideę. Zabez-

pieczenie środków jest jednak waż-

ne i gdyby udało się osiągnąć naj-

pierw pełne zrozumienie dla ko-

nieczności skutecznego wdrażania 

marki regionalnej, a także dla part-

nerskiego podejścia „góra-dół” 

w tym procesie, może możliwym 

byłoby także umiejętne wykorzysta-

nie narzędzi finansowych możli-

wych do zaprojektowania na obec-

nym etapie. 

GC: Mówiąc o finansowaniu, zaw-

sze przypomina mi się teoria 

„wędki i ryby”. Obawy dotyczące 

odgórnego finansowania całego 

procesu wydają się być uzasadnio-

ne. Jak w dobie wszechobecnych 

dotacji uzyskać aprobatę dla kon-

cepcji i wolę działania partnerów w 

przypadku braku lub niewielkiego 

wsparcia publicznego? Czy w ogóle 

jest to możliwe?  

WC: Myślę, że przy odpowiednim 

doborze partnerów – widzących we 

współpracy jedyną drogę i zdespe-

rowanych w pewnym stopniu by 

osiągnąć cel – a także dzięki odpo-

wiednim naświetleniu całej idei 

marki, jest to możliwe. Poszedłbym 

nawet dalej. Zapytałbym przyszłych 

uczestników co oni dali by od sie-

bie, by taka marka mogła zaistnieć. 

Jakie swoje potencjały i doświad-

czenie mogą włożyć w realizację 

strategii marki regionalnej, by prze-

łożyło się to na wspólny sukces? 

Dlatego tak ważne jest skupienie 

wokół projektu już istniejących sie-

ci, instytucji i doświadczonych part-
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nerów. Poza tym, warunkiem finan-

sowania byłoby według mnie podej-

mowanie wspólnych decyzji partne-

rów sieci co do konieczności danej 

inwestycji, a nie odgórne planowa-

nie wydatków przez pomysłodaw-

ców. W praktyce to ostateczni od-

biorcy działania, główni uczestnicy, 

czyli producenci, powinni być stro-

ną mającą duży wpływ na to, jakie 

elementy inwestycji powinny być 

dofinansowane (np. czy potrzebne 

jest wspólne centrum sprzedaży, 

a może zakup food-trucków?). Jed-

nym słowem nie jest dobrym pomy-

słem dawanie „za darmo” czegoś, 

co zostało wymyślone za biurkiem 

przez „specjalistów od marketingu”. 

Lepiej zapytać praktyków co jest im 

potrzebne, jak oni widzą kanały 

sprzedaży ich produktów czy usług, 

a następnie – co z wymienionych 

przez nich pomysłów zdecydowali 

by się współfinansować jako kla-

ster. Rolą instytucji natomiast było-

by umiejętne wskazywanie rozwią-

zań, które sprawdziły się w analo-

gicznych sieciach czy też pomoc 

w konkretnych rozwiązaniach tech-

nicznych, logistycznych, a także spi-

nanie tych drobnych „klocków” pod 

wspólnym parasolem marki regio-

nalnej. Odpowiadając zatem na py-

tanie... Tak, jest to możliwe, ale tak 

jak podkreślam to cały czas – na 

każdym poziomie powstającego w 

ten sposób systemu, zależy to od lu-

dzi, ich zaangażowania i woli osią-

gnięcia celu. 

GC: Czy za 5 lat znajdę zatem na 

sklepowej półce produkty z sieci, 

dajmy na to, „Od Wielkopolskiego 

Gospodarza”? A może kupię je w 

Internecie? 

WC: Chciałbym bardzo odpowie-

dzieć twierdząco. Przy odpowied-

nim zaangażowaniu i zrozumieniu 

mechanizmów promocji  we wza-

jemnej relacji „produkt-region” na 

każdym poziomie realizacji takiej 

strategii, jest to możliwe. Tak dzieje 

się w Rumunii i innych krajach, więc 

czemu nie w Polsce? Co warto pod-

kreślić, jestem przekonany, że prę-

dzej czy później tak się stanie. Takie 

marki powstaną. Może jedna, a mo-

że wiele, związanych z różnymi pro-

duktami lub ich cechami. Jeśli insty-

tucje krajowe i regionalne 

„prześpią” okazję do kreowania ta-

kich marek, rynek zrobi to sam. Po-

kazują to rozwiązania stosowane 

przez sklepy sieciowe, gdzie kreuje 

się marki własne danego sprzedaw-

cy, pod którymi kryją się zlepki dzie-

siątek produktów, pochodzących od 

różnych wytwórców. Tak tworzone 

marki nie mają nic wspólnego z in-

tegracją producentów czy ideą lo-

kalności. Pod jedną nazwą figurują 

np. produkty mleczne z całej Polski, 

a czasem nie tylko z Polski. Konsu-

ment, nie uświadomiony 

a „wyedukowany” poprzez przekaz 

marketingowy sklepu, nabiera prze-

konania, że szyld, pod którym 

sprzedawane są te produkty, to na-

zwa mleczarni, która tak naprawdę 

nie istnieje. Jednym słowem, zosta-

wiając ten temat „na boku” spowo-

dujemy, że prędzej czy później 

w obrocie zostaną jedynie produkty 

masowo wytwarzane, oferowane 

pod „przykrywką” sztucznej lokal-

ności czy tradycyjności wytwarza-

nia, oznaczone niewiadomym lo-

giem, nieistniejącego producenta. 

Mali wytwórcy nie będą mieli bo-

wiem nigdy siły na to, by marketin-

gowo konkurować z dużymi poten-

tatami rynkowymi, ani nie wytwo-

rzą takiej ilości produktu, która mo-

głaby trafić do sieci. Wniosek jest 

zatem jeden. To najwyższy czas na 

współpracę i integrację wokół ma-

rek regionalnych. Co zaś się tyczy 

zawartego w pytaniu Internetu. Nie 

jestem przekonany czy jest to ideal-

ny kanał sprzedaży dla świeżego, ja-

kościowego produktu rolnego. 

Ideowo, stawiałbym na sprzedaż 

z gospodarstwa, ewentualnie na 

tworzenie koszyków produktowych 

zamawianych on-line, z dostawą 

pod konkretny adres. Jestem jednak 

świadomy skali rynku w sieci i jego 

nieustającego rozwoju. Zapewne za 

5-10 lat powstaną nowe, dziś jesz-

cze nieznane sposoby sprzedaży. 

Rolą specjalistów nie jest wyczeki-

wanie na to co i kiedy powstanie, 

ale kreowanie takich form sprzeda-

ży, które będą zarówno odpowied-

nie ze względu na charakter pro-

duktu rolnego, jak i aktualne mody i 

praktyki zakupowe na rynku. Rolą 

producentów zaś – wyprodukować 

jakościowo dobry produkt. Ideą na-

tomiast – by przy wsparciu instytu-

cji regionalnych obie strony mogły 

podjąć współpracę mającą na celu 

jego sprzedaż, która stanie się jed-

nocześnie narzędziem promocyj-

nym dla całego regionu. To da się 

zrobić. 

GC: Bardzo dziękuję Ci za  

rozmowę. 

WC: Dziękuję również!  

Rozmawiał 

Grzegorz Cetner 
Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 
CDR/O POZNAŃ  
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„Suwerenność żywnościowa to prawo ludzi do decydowania o ich własnej żywności, rolnic-

twie, hodowli zwierząt, rybołówstwie i systemach zarządzania nimi...”  

W czym problem? 

Konia z rzędem temu, kto odgadnie 

porę roku, po tym co na dyskonto-

wym ryneczku. Są dynie i jabłka 

(jakby właśnie zebrane), truskawki, 

śliwki, świeże figi, szparagi i młode 

ziemniaki. W globalnej wiosce festi-

wal nowalijek trwa cały rok. Pojęcie 

„sezonowości” całkiem straciło 

sens. Jabłka i dynie przyjeżdżają 

zimą z Nowej Zelandii, truskawki są 

dostępne przez cały rok, choć nigdy 

nie smakują jak polskie czerwcowe, 

a pomidory wyrosły bez gleby w 

gigantycznych, oświetlonych niemal 

przez całą dobę szklarniach..* 

Uważa się, że istnieje zależność 

między wzrostem zamożności spo-

łeczeństw, a udziałem wydatków na 

żywność w domowych budżetach: 

im społeczeństwa bogatsze/

bardziej rozwinięte, tym mniejszą 

część dochodów przeznaczają na 

żywność. W Polsce odsetek ten spa-

da od wielu lat i obecnie wynosi, w 

zależności od szacunków, 16-20%. 

Gdyby chcieć to przedstawić obra-

zowo, to przy założeniu, że pracuje-

my 40h tygodniowo, godziny po-

Po co nam suwerenność żywnościowa? 

* Chodzi o uprawy pomidorów 

w Siechnicach na Dolnym Śląsku. 

Więcej informacji na ten temat m.in. 

tu: https://gazetawroclawska.pl/

zajrzelismy-do-szklarni-w-siechnicach

-swieca-tak-ze-widzi-je-pol-dolnego-

slaska-zdjecia/ar/13859534 

Panel o Wspólnej Polityce Rolnej, II Forum Suwerenności Żywnościowej, 
Warszawa 30.01-02.02.2020, fot. Łukasz Nowak  
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święcone na wypracowanie wszyst-

kiego, co zjemy w tygodniu, to mniej 

niż jeden dzień pracy.  

Żeby być bardziej precyzyjnym, na-

leżałoby dodać, że nie chodzi o to, 

co zjemy, ale co kupimy z myślą o 

zjedzeniu: zgodnie z danymi zebra-

nymi przez firmę Deloite w 2018, 

roku statystyczny Polak wyrzuca 

rocznie ok. 235 kg żywności. Nad-

produkcja żywności w globalnej skali 

nie przyczynia się do eliminowania 

głodu na świecie, a rolnictwo jest 

ważnym czynnikiem przekształcania 

biosfery - w skali globalnej przyczy-

nia się do spadku biorożnorodności 

czy skażenie mórz i oceanów pozo-

stałościami nawozów i pestycydów. 

Jeśli dodamy do tego, znaczna część 

emisji gazów powodujących efekt 

cieplarniany pochodzi z systemu 

produkcji i dystrybucji żywności*, 

który skoncentrowany jest w rękach 

kilku globalnych korporacji (z branży 

spożywczej, farmaceutycznej, pro-

dukcji nawozów i środków ochrony 

roślin oraz patentujących nasiona), 

mamy pełen obraz tego, czym suwe-

renność żywnościowa nie jest. 

Suwerenność żywnościowa to ter-

min wprowadzony przez La Via 

Campesina - globalny ruch zrzesza-

jący ponad 200 mln rolników i drob-

nych producentów żywności z całe-

go świata. Zgodnie z definicją przy-

jętą podczas forum w 2007 roku w 

Mali suwerenność żywnościowa jest 

prawem ludzi do żywności zdrowej i 

związanej z kulturą lokalną, która 

produkowana jest metodami ekolo-

gicznymi i zrównoważonymi. To pra-

wo do definiowania własnych syste-

mów rolnych i żywnościowych. To 

podejście, które stawia rolników 

i drobnych producentów, a także 

konsumentów, w samym sercu sys-

temów żywnościowych, bez przyzna-

wania priorytetu wymogom zgloba-

lizowanego rynku i korporacjom. 

Suwerenność żywnościowa broni 

interesów przyszłych pokoleń oraz 

oferuje strategię oporu wobec syste-

mów żywnościowych i handlu zdo-

minowanych przez międzynarodowe 

korporacje. Daje pierwszeństwo lo-

kalnym i narodowym ekonomiom 

i rynkom, a ponadto popiera rolnic-

two oparte na gospodarstwach ro-

dzinnych i zrównoważoną pod 

względem ekonomicznym, społecz-

nym i ekologicznym produkcję i kon-

sumpcję żywności.  

 

Sześć zasad suwerenności 

żywnościowej 

Początkowo przede wszystkim 

mówiono o suwerenności żywno-

ściowej w odniesieniu do krajów 

Globalnego Południa. To tam 

mieszka większość drobnych rolni-

ków i to oni produkują 70% żyw-

ności spożywanej na świecie, choć 

wykorzystują do tego jedynie ok. 

30% terenów, wody i energii zuży-

wanej przez rolnictwo*. 

Jednak, wobec działań globalnego 

agroprzemysłu i korporacji spożyw-

czych, problemy rolników i drob-

nych producentów żywności na ca-

łym świecie są coraz bardziej zbliżo-

ne. W odpowiedzi na nie ruch suwe-

renności żywnościowej proponuje 6 

zasad, które i w polskim kontekście 

wydają się mieć duże znaczenie:  

Większość problemów w systemach 

rolno-żywnościowych wynika z fak-

tu, że żywność jest w pierwszej ko-

lejności traktowana jako towar. Su-

werenność żywnościowa mówi 

o prawie do żywności wyproduko-

wanej lokalnie, w sposób społecznie 

zrównoważony (z odpowiednim wy-

nagrodzeniem wytwórców) i ekolo-

gicznie odpowiedzialny. 

Suwerenność żywnościowa docenia 

pracę jaką – kobiety i mężczyźni – 

chłopi, drobni wytwórcy i rolnicy, 

pasterze, rybacy, nomadzi i ludność 

rdzenna wkładają w produkcję, 

zbiór i przetwarzanie żywności. Chce 

chronić ich prawa i sprzeciwiać się 

działaniom, które im zagrażają. 

Suwerenność żywnościowa likwidu-

je dystans pomiędzy wytwórcami 

żywności i jej konsumentami 

umieszczając jednych i drugich 

w centrum procesu podejmowania 

decyzji w sprawach żywności. Na 

lokalnych rynkach chroni wytwór-

ców żywności przed dumpingowymi 

cenami i negatywnymi skutkami 

pomocy żywnościowej, natomiast 

konsumentów chroni przed żywno-

ścią niskiej jakości, żywnością gene-

tycznie modyfikowaną oraz szkodli-

wą lub nieodpowiednio udzielaną 

pomocą żywnościową. Sprzeciwia 

się działaniom rządów i międzynaro-

dowych instytucji mających na celu 

promowanie niezrównoważonego 

i niesprawiedliwego handlu między-

narodowego, który oddaje władzę 

* https://www.grain.org/article/

entries/5102-food-sovereignty-

five-steps-to-cool-the-planet-and-

feed-its-people 

1. Żywność jako prawo 

2. Docenienie wytwórców 

3. Lokalne systemy 

żywnościowe 

* Altieri, Rosset, Agroecology, Scien-

ce and Politics, 2017  
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nad systemami żywnościowymi 

odległym i nieprzewidywalnym 

korporacjom. 

Suwerenność żywnościowa lokal-

nym wytwórcom żywności oddaje 

kontrolę nad terytorium, ziemią 

uprawną, pastwiskami, wodą, na-

sionami, zasobami zwierząt i ryb. 

Ich użytkowanie powinno być spo-

łecznie i ekologicznie zrównowa-

żone, a także nie zagrażać zacho-

waniu naturalnej różnorodności 

biologicznej. Suwerenność żywno-

ściowa sprzeciwia się koncepcji 

prywatyzowania i poddawania 

wolnorynkowym regułom wspól-

nych dóbr i zasobów. 

Suwerenność żywnościowa dąży 

do zachowania, wsparcia i rozwija-

nia lokalnej wiedzy, praktyk 

i umiejętności wytwórców żywno-

ści i lokalnych społeczności. Wie-

dza jest dobrem wspólnym, a su-

werenność żywnościowa sprzeci-

wia się technologiom, które jej 

zagrażają, chcą ją komercjalizować 

bądź dążą do jej zawłaszczenia. 

Suwerenność żywnościowa prefe-

ruje metody oparte o agroekologię 

– projektowanie agrosystemów na 

wzór ekosystemów: 1) szukanie 

naturalnych korzystnych zależno-

ści między poszczególnymi ele-

mentami agroekosystemów, 2) 

zauważanie, docenianie, wspiera-

nie usług ekosystemowych, 3) po-

strzeganie produkcji rolnej w per-

spektywie zamkniętego obiegu 

materii. Każe pamiętać, że na Pla-

necie o skończonych zasobach, 

nieskończony wzrost nie jest moż-

liwy. Dlatego sprzeciwia się trakto-

waniu natury jako darmowego 

zasobu i śmietnika. W praktyce 

oznacza to odrzucenie takich me-

tod produkcji jak monokultury, 

chów przemysłowy, niezrównowa-

żona eksploatacja łowisk i wszel-

kich innych zasobów. 

Ruch na rzecz suwerenno-

ści żywnościowej 

W Polsce jest kilka organizacji 

i środowisk działających w obsza-

rze suwerenności żywnościowej. 

Nyeleni Polska zajmuje się budo-

waniem ruchu społecznego i kon-

solidowaniem środowiska wokół 

tematów związanych z rolnictwem 

i żywnością, a także edukacją i or-

ganizacją Ogólnopolskiego Forum 

Suwerenności Żywnościowej. Koa-

licja Żywa Ziemia działa w obszarze 

rzecznictwa: stara się wpływać na 

kształt polityk dotyczących rolnic-

twa i żywności (w tym WPR), tak 

by wspierały drobne gospodar-

stwa rodzinne łączące produkcję 

roślinną i zwierzęcą, by ograniczać 

negatywne skutki prowadzenia 

produkcji rolnej dla środowiska 

(szczególne w kwestii chowu prze-

mysłowego i zanieczyszczenia po-

zostałościami nawozów i pestycy-

dów, etc.). W praktyce ideę suwe-

renności żywnościowej realizują 

np. alternatywne sieci dystrybucji 

(kooperatywy, RWS czyli rolnictwo 

wspierane przez społeczność, 

ogrody społecznościowe itp.). 

Potrzebujemy polityk, które wspie-

rać będą lokalnych producentów 

wartościowej żywności, produko-

wanej z poszanowaniem dla śro-

dowiska i gwarantującej godziwe 

wynagrodzenie jej wytwórcom. 

Potrzebujemy lokalnych systemów 

dystrybucji i krótkich łańcuchów 

dostaw. Potrzebujemy konsumen-

tów, dla których żywność nie jest 

anonimowa. Tych potrzeb nie zre-

alizuje niewidzialna ręka rynku, ani 

dążące do maksymalizacji zysku 

korporacje. Dlatego potrzebuje-

my suwerenności żywnościowej. 

Teraz! 

Więcej informacji na temat suweren-

ności żywnościowej i polityk wokół 

rolnictwa i żywności znajduje się 

w publikacji Polityka na talerzu przy-

gotowanej wspólnie przez ruch su-

werenności żywnościowej Nyeleni 

Polska i Koalicję Żywa Ziemia. 

 

 

4. Lokalna kontrola 

zasobów 

5. Gromadzenie wiedzy 

i umiejętności 

6. Współpraca z naturą 

Joanna Perzyna  

Nyeleni Polska 

https://nyeleni.pl
https://koalicjazywaziemia.pl/
https://koalicjazywaziemia.pl/
https://koalicjazywaziemia.pl/wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf
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Lokalna Grupa Działania Stobraw-

ski Zielony Szlak wykreowała roz-

poznawalną markę, która przyczy-

nia się do rozwoju obszaru jego 

działania. Ważnym jej elementem 

są popularne imprezy, których 

znaczenie wykracza poza obszar 

zrzeszonych w LGD gmin . 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Stobrawski Zielony Szlak, 

to organizacja pozarządowa, która 

powstała w wyniku realizacji pro-

gramu „Wdrażanie podejścia LEA-

DER w województwie opolskim”. 

Zostało ono powołane do życia 26 

września 2006 roku. LGD Stobraw-

ski Zielony Szlak działa na terenie 

dziewięciu gmin należących do wo-

jewództwa opolskiego i położonych 

na terenie trzech powiatów 

(opolskiego, brzeskiego i namy-

słowskiego). Są to gminy wiejskie 

(Dobrzeń Wielki, Domaszowice, 

Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, 

Popielów i Świerczów) oraz gmina 

miejsko-wiejska (Namysłów).  

Ważną kwestią dla nowopowstają-

cego LGD był wybór nazwy. Na po-

czątku pojawiało się wiele pomy-

słów, ale ostatecznie zdecydowano 

się na nazwę nawiązującą do Stob-

rawskiego Parku Krajobrazowego. 

Intencją twórców LGD było to, aby 

nazwa była unikatowa, zapadająca 

w pamięć i przyczyniająca się do 

promocji obszaru. Nazwa ta budzi 

pozytywne skojarzenia z zieloną 

roślinnością, przyrodą i szlakami, 

które prowadzą do spotkań w ra-

mach Lokalnej Grupy Działania. W 

przypadku Stobrawskiego Zielone-

go Szlaku idee te znajdują potwier-

dzenie w konkretnych inicjatywach.  

Gminy wchodzące w skład LGD Sto-

brawski Zielony Szlak są położone 

wśród przepięknych lasów oraz 

rzek. Wspaniałe zabytki architektu-

ry oraz ciekawe miejsca wypoczyn-

ku to zasoby, które mogą być użyte 

do rozwoju turystki oraz rekreacji. 

Wybór takiego kierunku rozwoju 

obszaru był więc niejako naturalny. 

Wykorzystanie turystycznego po-

tencjału terenu LGD zależy od roz-

budowy i podniesienia standardu 

istniejącej bazy gastronomiczno-

noclegowej, dynamicznego rozwo-

ju pozostałej infrastruktury oraz 

promocji obszaru. Członkom LGD 

zależy, aby przy wsparciu środków 

PROW rozwinąć to, co na naszym 

obszarze najcenniejsze. Stowarzy-

szenie od lat prowadzi szerokie 

działania promujące turystyczne 

walory LGD. Przyczyniło się one do 

powstania licznych publikacji, fol-

derów, artykułów prasowych, au-

dycji radiowych i programów tele-

wizyjnych. Przedstawiciele LGD 

promują obszar partnerskich gmin 

także poprzez udział w różnego 

rodzaju festiwalach, targach, jar-

markach i festynach. Tym, co jed-

nak szczególnie wyróżnia Stobraw-

ski Zielony Szlak na tle innych Lo-

kalnych Grup Działania są organizo-

wane przez stowarzyszenie dwie 

duże imprezy o zasięgu międzyna-

rodowym. Przyczyniają się one do 

budowania marki regionu oraz 

znacznie zwiększają jego rozpozna-

walność.  

Pierwszą ze wspomnianych powy-

żej imprez jest Stobrawski Festiwal 

Piosenki Turystycznej. Festiwal 

 

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej Międzynarodowy oraz Festiwal Tortów, Ciast  

i Ciasteczek to dobre praktyki w zakresie promocji turystyki wiejskiej.  

Stobrawski Zielony Szlak – przykład budo-
wania marki regionu  
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okazał się znakomitym, innowacyj-

nym sposobem promocji obszaru 

LGD. Stał się on lokalnym produk-

tem i dzięki swojej niepowtarzalno-

ści jest oryginalnym narzędziem 

promocyjnym. Uczestnicy festiwalu 

dzielenie są na 10 kategorii, zdefi-

niowanych na podstawie wieku 

uczestników oraz w podziale na 

występy solo i zespołowe. Nagrody 

przyznawane są we wszystkich ka-

tegoriach. Najważniejszą z nich jest 

Grand Prix dla wykonawcy, który 

wykona autorską, premierową pio-

senkę, której słowa dotyczą walo-

rów turystycznych Stobrawskiego 

Zielonego Szlaku. Jurorzy oprócz 

walorów głosowych oceniają także 

choreografię, stroje i oryginalność 

wykonania. Festiwal doczekał się 

własnej, wyjątkowej  płyty z naj-

piękniejszymi piosenkami. Wydany 

został również śpiewnik pt. „Z pio-

senką na Stobrawskim Zielonym 

Szlaku”, w których znajdują się au-

torskie utwory wykonane przez 

uczestników. Stobrawski Festiwal 

Piosenki Turystycznej  to innowa-

cyjny sposób na promocję regionu, 

ponieważ powstające z myślą o 

nim piosenki dedykowane są ob-

szarowi Stobrawskiego Zielonego 

Szlaku, ukazują jego wyjątkowość 

oraz zachęcają do  odwiedzenia 

regionu i osobistego poznania jego 

walorów. Ten nietypowy sposób 

promocji sprawia, że na obszarze 

LGD pojawia się coraz większa licz-

ba turystów, którzy dowiedzieli się 

o nim poprzez muzykę. Zachęceni 

piosenką starają się odnajdować 

miejsca opiewane przez wykonaw-

ców na Festiwalu. Turyści mogą 

odwiedzić także utworzone przez 

LGD Centrum Produktu Turystycz-

nego i Kulturowego „Stobrawski 

Zielony Szlak”. Festiwal Piosenki 

Turystycznej przyczynia się do 

unieważnienia powiedzenia „Cudze 

chwalicie, swego nie znacie” i dzie-

je się to z dużą korzyścią dla obsza-

ru LGD. Od lat budzi on niezmien-

nie ogromne zainteresowanie. Wy-

tworzyła się wokół niego społecz-

ność, która co roku powiększa się o 

nowych przyjaciół zarówno samej 

imprezy, jak i całego Stobrawskiego 

Zielonego Szlaku. 

Sukces Festiwalu Piosenki Tury-

stycznej zainspirował mnie do za-

początkowania kolejnej innowacyj-

nej inicjatywy promującej Stobraw-

ski Zielony Szlak. Tak powstał Mię-

dzynarodowy Festiwal Tortów, 

Ciast i Ciasteczek, którego oddzia-

ływanie wykroczyło poza granice 

Polski. Festiwal, który odbywa się 

m.in. w przepięknych salach Zamku 

Piastów Śląskich w Brzegu,  pozwa-

la na promowanie regionu poprzez 

prezentowanie tortów odwzoro-

wujących zamki, pałace i dworki 

znajdujące się na obszarze Opolsz-

czyzny. Jednocześnie co roku obie-

rany jest nowy motyw przewodni 

imprezy, co powoduje, że stale się 

ona rozwija. Takimi motywami 

przewodnimi były w minionych 

latach m.in. legendy z obszaru dzia-

łania LGD czy też herby miejscowo-

ści. Festiwal to okazja do poznania 

kunsztu cukierniczego wystawców 

z kraju i z zagranicy, a zarazem nie-

typowy sposób przybliżania historii 

zamków, pałaców i dworków. Przy 

każdym arcydziele cukierniczym 

znajduje się opis i zdjęcie odwzoro-

wywanego obiektu, który pozwala 

pogłębić wiedzę na jego temat. 

Podczas imprezy odbywają się po-

 

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej  

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej  



14 

 SPOŁECZEŃSTWO  

kazy cukiernicze, dzięki którym 

można dowiedzieć się jak powstają 

słodkie arcydzieła. Zwiedzający czę-

sto po obejrzeniu zaprezentowa-

nych tortów udają się w miejscach, 

w których znajdują się ich pierwo-

wzory.  Festiwal ma zatem walor 

edukacyjny i w realny sposób 

zwiększa ruch turystycznych na 

obszarze Stobrawskiego Zielonego 

Szlaku. Międzynarodowy Festiwal 

Tortów, Ciast i Ciasteczek w szcze-

gólny sposób przyczynia się do pro-

mowania walorów kulturowych, 

historycznych oraz przyrodniczych 

województwa opolskiego i obszaru 

działania LGD. Impreza została 

w 2018 roku wyróżniona jako Naj-

lepszy Produkt Turystyczny w kon-

kursie Opolskiej Regionalnej Orga-

nizacji Turystycznej za unikalny 

sposób promocji walorów tury-

stycznych województwa opolskie-

go. 

Stobrawski Festiwal Piosenki Tury-

stycznej Międzynarodowy oraz Fe-

stiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek to 

bardzo udane inicjatywy, które 

przyczyniają się do promocji walo-

rów historycznych, kulturowych 

i przyrodniczych regionu. Ten nie-

typowy sposób promocji sprawia, 

że LGD oraz jego obszar zyskują 

coraz większą liczbę turystów, któ-

rzy odwiedzają m.in. zabytki archi-

tektury, ciekawe miejsca wypo-

czynku oraz Centrum Produktu Tu-

rystycznego i Kulturowego 

„Stobrawski Zielony Szlak”. Impre-

zy te nie tylko budują markę regio-

nu, ale zwiększają także rozpozna-

walność samego stowarzyszenia. 

Dla LGD oznacza to większe zainte-

resowanie potencjalnych benefi-

cjentów pozyskiwaniem środków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Unikatowe imprezy pro-

mocyjne przyczyniają się zatem na 

różne sposoby do rozwoju obszaru 

Stobrawskiego Zielonego Szlaku.  

Stowarzyszenie zakłada dalszą kon-

tynuację swoich najważniejszych 

imprez. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że ich organizacja wymaga 

sporych nakładów pracy i pociąga 

za sobą znaczące  koszty. Ich prze-

prowadzenie nie byłoby możliwe 

bez udziału hojnych sponsorów, 

których do tej pory udawało się 

pozyskać. Wśród znaleźli się Grupa 

Azoty Prorem Sp. z o.o, Marszałek 

Województwa Opolskiego, Burmi-

strzowie oraz Wójtowie gmin 

wchodzących w skład obszaru LGD, 

lokalni przedsiębiorcy. Wsparcie 

sponsorów będzie z pewnością po-

trzebne w kolejnych latach. Reali-

zacja imprez na wysokim poziomie 

wymaga także dużego osobistego 

zaangażowania pracowników LGD. 

Kontynuacja tych inicjatyw będzie 

z pewnością dużym wzywaniem dla 

3-osobowego zespołu biura LGD.  

 

Jadwiga Kulczycka 

prezes zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania 
Stobrawski Zielony Szlak  

Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek 

Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek 
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Ubezpieczenie społeczne jest kon-

strukcją prawną, ekonomiczna i 

finansową, której celem jest zapew-

nienie ochrony na wypadek utraty 

źródła utrzymania. Tym samym, w 

ubezpieczeniu społecznym istnieje 

silny związek z wykonywaniem pra-

cy. W ujęciu historycznym, jako 

pierwsi ochroną zostali objęci pra-

cownicy i członkowie ich rodzin. 

Obecnie, ubezpieczeniem społecz-

nym objęci są także przedsiębiorcy 

prowadzący pozarolniczą działal-

ność gospodarczą. W systemie po-

wszechnym instytucją odpowie-

dzialną za realizację zadań z zakre-

su ubezpieczeń społecznych jest 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a 

struktura organizacyjna oparta jest 

na trzech podstawowych fundu-

szach: Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych, Funduszu Rezerwy Demo-

graficznej oraz Funduszu Emerytur 

Pomostowych.  

Stosunek prawny ubezpieczenia 

społecznego reguluje powstawanie 

i realizowanie określonych praw 

i obowiązków, które znajdują od-

zwierciedlenie w obowiązku płace-

nia składek i prawie do świadczeń. 

Zmiany w ustawie o systemie ubez-

pieczeń społecznych na mocy art. 1, 

art. 4, art. 5 ustawy z dnia 12 grud-

nia 2019 r. o zmianie ustawy o sys-

temie ubezpieczeń społecznych 

oraz ustawy o Krajowej Administra-

cji Skarbowej, wprowadzają nowe 

rozwiązanie w zakresie sposobu 

wyliczania składek na ubezpiecze-

nie społeczne dla osób fizycznych z 

tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności  gospodarczej. Jest to 

tzw. Mały ZUS Plus.    

Mały ZUS Plus określany także jako 

„mała działalność gospodarcza 

plus” („MDG plus”), stwarza możli-

wość opłacania składek na ubezpie-

czenia społeczne od podstawy wy-

miaru, której wysokość zależy od 

dochodów z działalności gospodar-

czej. Tym samym rozwiązanie to  

stwarza możliwość opłacania niż-

szych składek dla tych najmniej-

szych przedsiębiorców. Według 

danych Ministerstwa Rozwoju (luty 

2020) do korzystania z ulgi zgłosiło 

się 223 tys. osób.  

Korzystanie z ulgi w ramach Ma-

łego ZUS Plus wymagało zgłosze-

nia się do ubezpieczenia społecz-

nego z kodem odpowiednim dla 

Małego ZUS Plus (05 90, 05 92) 

do końca lutego tego roku. 

Uprawnionymi do tego są osoby, 

które łącznie spełniają dwa wa-

runki. Po pierwsze. w 2019 roku 

osiągnęły przychód z pozarolni-

czej działalności gospodarczej 

nieprzekraczający kwoty 120 000 

zł (z działalności prowadzonej 

przez cały ten rok). Po drugie, 

działalność gospodarcza była pro-

wadzona w poprzednim roku ka-

lendarzowym nie krócej niż przez 

60 dni.  

Przedsiębiorca, który dokonał zgło-

szenia do Małego ZUS Plus ma obo-

wiązek przekazywania do ZUS: 

• informacji o rocznym przychodzie, 

• rocznym dochodzie, 

• formach opodatkowania z tytułu 

prowadzenia działalności gospo-

darczej oraz 

• podstawie wymiaru składek. 

 

W celu wyliczenia podstawy wy-

miaru składek można wykorzystać 

kalkulator do obliczania podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe dostępny na 

stronie: https://www.eskladka.pl/ 

Mały ZUS Plus obowiązuje od 1 lutego 2020 i daje możliwość opłacania niższych składek na ubez-

pieczenie społeczne.  

Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców  

 

1. O różnych przykładach wykorzystania Małego ZUS 

Plus przeczytasz tutaj:  https://www.zus.pl/baza-

wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-

merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-

zus-plus-od-1-lutego-2020-r_-wyjasnienia-z-

przykladami/2489592 

2. Mały ZUS Plus dotyczy tylko składek na ubezpie-

czenia społeczne. Składkę zdrowotną należy opła-

cać w pełnej wysokości. 

https://www.eskladka.pl/
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Ważne jest, aby pamiętać, że istnie-

je zależność pomiędzy wysokością 

opłacanych składek a wielkością 

otrzymywanych świadczeń. Im niż-

sze składki są płacone, tym niższe 

wypłacane świadczenia po zaistnie-

niu określonego zdarzenia ubezpie-

czeniowego. Mały ZUS Plus jest roz-

wiązaniem dobrowolnym, dlatego 

każdy przedsiębiorca może indywi-

dualnie podjąć decyzję o skorzysta-

niu z niego lub nie. Ustawodawca 

wprowadził jednak pewne ograni-

czenie w postaci zasady, zgodnie 

z którą przedsiębiorca może opłacać 

niższe składki przez okres maksy-

malnie 36 miesięcy w ciągu ostat-

nich 60 miesięcy kalendarzowych, w 

trakcie których prowadzona była 

działalność gospodarcza. Warto 

nadmienić, że można zrezygnować 

z korzystania z Małego ZUS w trak-

cie roku. W tej sytuacji w miesiącu 

rezygnacji oraz w kolejnych skałki na 

ubezpieczenie społeczne będą nali-

czone według standardowych zasad 

(tj. od  podstawy nie niższej niż 60% 

prognozowanego przeciętnego wy-

nagrodzenia miesięcznego).  

Więcej szczegółów na stronach Mi-

nisterstwa Rozwoju (https://

www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/

chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-

2020-wiecej-firm-skorzysta-z-

mozliwosci-obnizenia-skladek) oraz 

ZUS (https://www.zus.pl/baza-

wiedzy/biezace-wyjasnienia-

komorek-merytorycznych/firmy/-/

publisher/details/1/-maly-zus-plus-

od-1-lutego-2020-r_-wyjasnienia-z-

przykladami/2489592).  

 

Józefina Król-Nowinski  
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

 

Rys. 1. Kalkulator do obliczania pod-

stawy wymiaru składek na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe (https://

www.eskladka.pl/Calculator) 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek)%20oraz%20ZUS%20(https:/www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus
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Dnia 18 lutego 2020 roku weszło w 

życie rozporządzenie Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 

grudnia 2019 r. w sprawie niektó-

rych wymagań weterynaryjnych, 

jakie powinny być spełnione przy 

produkcji produktów pochodzenia 

zwierzęcego w rzeźniach o małej 

zdolności produkcyjnej położonych 

na terenie gospodarstw (zwane 

„rzeźniami rolniczymi”), które 

wprowadza ułatwienia w zakresie 

przepisów weterynaryjnych odno-

szących się do rzeźni o małej zdol-

ności produkcyjnej, położonych na 

terenie gospodarstw. 

Rozporządzenie jest skierowane 

do rolników utrzymujących zwie-

rzęta w swoich gospodarstwach i 

zainteresowanych rozwojem dzia-

łalności, poprze dokonywanie ubo-

ju zwierząt lub ewentualnie roz-

bioru ich mięsa w celu wprowa-

dzania pozyskanego mięsa na ry-

nek na małą skalę. 

Rozporządzenie dotyczy „rzeźni 

rolniczych”, w których dokonuje 

się: 

a) uboju zwierząt gospodarskich 

kopytnych, drobiu, zajęczaków 

lub zwierząt dzikich utrzymy-

wanych w warunkach fermo-

wych, których posiadaczem 

jest podmiot prowadzący tę 

rzeźnię lub inny podmiot utrzy-

mujący takie zwierzęta w go-

spodarstwie położonym na 

obszarze tego samego powia-

tu, w którym jest zlokalizowa-

na ta rzeźnia, lub na obszarach 

powiatów sąsiadujących z po-

wiatem, w którym zlokalizowa-

na jest ta rzeźnia, lub 

b) rozbioru mięsa pozyskanego 

z  tych zwierząt. 

 

Od dnia 18 lutego br. rolnicy mogą dokonywać w ograniczonej skali uboju zwierząt gospodar-

skich i rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt w „rzeźniach rolniczych” położonych na tere-

nie gospodarstw rolnych. 

Rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej na 
terenie gospodarstw rolnych  
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Limity ilościowe 

Łączna liczba zwierząt poddawanych 

ubojowi może wynosić nie więcej 

niż – w przypadku:  

a) drobiu albo zajęczaków – 50 sztuk 

dziennie, 18 250 sztuk rocznie, 

b) ptaków bezgrzebieniowych – 1 

sztukę dziennie, 365 sztuk rocznie, 

c) świń o wadze: 

– równej lub powyżej 15 kilogra-

mów – 6 sztuk dziennie, 2190 sztuk 

rocznie, 

– poniżej 15 kilogramów – 10 sztuk 

dziennie, 3650 sztuk rocznie, 

d) owiec albo kóz o wadze: 

– równej lub powyżej 15 kilogra-

mów – 6 sztuk dziennie, 2190 sztuk 

rocznie, 

– poniżej 15 kilogramów – 10 sztuk 

dziennie, 3650 sztuk rocznie, 

e) bydła albo koni: 

– w wieku równym lub powyżej 3 

miesięcy – 1 sztukę dziennie, 365 

sztuk rocznie, 

– w wieku poniżej 3 miesięcy – 2 

sztuki dziennie, 730 sztuk rocznie, 

f) kopytnych zwierząt dzikich utrzy-

mywanych w warunkach fermowych 

– 3 sztuki dziennie, 1095 sztuk rocz-

nie. 

Łączna liczba zwierząt poddawanych 

ubojowi w rzeźni rolniczej nie może 

przekroczyć dziennie 50 sztuk dro-

biu lub zajęczaków oraz 15 sztuk w 

przypadku zwierząt wymienionych 

powyżej w punktach b–f. 

Powiatowy lekarz weterynarii wła-

ściwy ze względu na miejsce prowa-

dzenia przez podmiot rzeźni rolni-

czej, na wniosek tego podmiotu, 

może wyrazić zgodę na przekrocze-

nie dziennego limitu zwierząt pod-

dawanych ubojowi, pod warunkiem 

zachowania rocznego limitu. 

Wymagania weterynaryjne 

Rozporządzenie określa specjalne, 

mniej rygorystyczne wymagania 

weterynaryjne w porównaniu do 

niektórych przepisów określonych w 

rozporządzeniach unijnych 

852/2004 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie higieny środków spożyw-

czych i 853/2004 Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. ustanawiającym szczególne 

przepisy dotyczące higieny w odnie-

sieniu do żywności pochodzenia 

zwierzęcego. Przy czym, podmioty 

prowadzące rzeźnie na terenie go-

spodarstw rolnych są zobowiązane 

do spełnienia pozostałych wymo-

gów określonych dla rzeźni w innych 

przepisach prawa krajowego lub 

unijnego, dotyczących, np. kryte-

riów mikrobiologicznych dla mięsa, 

łańcucha chłodniczego, dobrostanu 

zwierząt podczas uboju, zagospoda-

rowania ubocznych produktów po-

chodzenia zwierzęcego czy kwalifi-

kacji osób dokonujących uboju.  

Rzeźnie rolnicze będą mogły składać 

się z co najmniej jednego pomiesz-

czenia pod warunkiem rozplanowa-

nia produkcji w rzeźni, która zapew-

ni bezpieczeństwo produkowanej 

żywności. Jedno i to samo pomiesz-

czenie może być wykorzystywane 

do: 

a) opróżniania i czyszczenia żołąd-

ków i jelit lub w przypadku pod-

danych ubojowi drobiu, zajęcza-

ków oraz ptaków bezgrzebienio-

wych – wytrzewiania i dalszej 

obróbki, 

b) następujących czynności: 

– ogłuszania i wykrwawiania, 

– sparzania, odszczeciniania, opa-

rzania i opalania – w przypadku 

świń, 

– oskubywania lub oskórowania 

oraz sparzania, 

– wytrzewiania i dalszej obróbki, z 

wyłączeniem poddanych ubojowi 

drobiu, zajęczaków oraz ptaków 

bezgrzebieniowych, 

– obróbki czystych narządów we-

wnętrznych i flaków, 

– wstępnej obróbki i czyszczenia 

podrobów, 

– pakowania zbiorczego podrobów, 

– wysyłki mięsa 

pod warunkiem, że czynności te są 

wykonywane w odrębnym miejscu 

albo w innym czasie, w sposób unie-

możliwiający zanieczyszczenie mię-

sa, oraz po ich zakończeniu przepro-

wadza się odpowiednie czyszczenie i 

odkażenie miejsc, w których były 

wykonywane te czynności lub całe-

go pomieszczenia. 

W rozporządzeniu dla rzeźni rolni-

czych określono alternatywne roz-

wiązania dotyczące m. in. 

• liczby pomieszczeń w rzeźni i czyn-

ności, jakie mogą być wykonywane 

w tych pomieszczeniach, 

• wyposażenia w pomieszczenia za-

mykane na klucz lub zagrody dla 

zwierząt chorych lub podejrzanych 

o chorobę zakaźną zwierząt (w przy-

padku uboju zwierząt od innych 

podmiotów), 

• przechowywania sprzętu oraz środ-

ków do czyszczenia i odkażania, 

• systemu urządzeń do odkażania 

narzędzi, 

• sposobu i miejsca przechowywania 

mięsa pakowanego i niepakowane-

go pozyskanego w wyniku rozbioru, 

• toalet, w tym ich lokalizacji, 

• szatni/miejsc zmiany odzieży i obu-

wia dla pracowników rzeźni, 
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• urządzeń do mycia i odkażania rąk 

pracowników mających kontakt 

z mięsem, 

• sposobu i miejsca przechowywania 

obornika i treści przewodu pokar-

mowego.  

Podmiot prowadzący rzeźnię przy 

stosowaniu alternatywnych rozwią-

zań będzie zobowiązany zagwaran-

tować zachowanie warunków higie-

ny i bezpieczeństwa produkowanej 

żywności. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 

grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryj-

nych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów 

pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produk-

cyjnej, położonych na terenie gospodarstw. 

Klaudia Kieljan 
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

Przepisy odnoszące się do ochrony przyrody w ostatnich latach były kilkukrotnie nowelizowane, 

dlatego też, zastanawiając się nad wycięciem drzewa na własnej posesji warto zapoznać się 

z obecnie obowiązującymi przepisami.  

Wycinka drzew zgodnie z prawem  

Pod koniec 2016 roku zaczęła obo-

wiązywać nowelizacja ustawy 

o ochronie przyrody, która wywoła-

ła burzę w mediach oraz sprawiła, 

że zwykły Kowalski zaczął spać spo-

kojnie. Mowa tutaj o szeroko ko-

mentowanej w mediach, sieci oraz 

prywatnych rozmowach kwestii ze-

zwoleń i opłat za wycinkę drzew, 

zwłaszcza na prywatnych posesjach. 

Do końca 2016 roku przepisy regulu-

jące kwestie wycinki drzew i krze-

wów budziły wiele kontrowersji, 

głównie z powodu wysokości opłat, 

jakie uiścić musiał właściciel usuwa-

nych drzew i krzewów, które docho-

dziły do niewyobrażalnych wielkości 

– kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy 

złotych za usunięcie jednego drzewa 

rzadkiego gatunku. Kary za samo-

wolne wycięcie lub zniszczenie ta-

kiego drzewa stanowiły dwukrot-

ność obliczonej stawki. Nowelizacja 

ustawy znosiła obowiązek  uzyski-

wania zezwoleń na wycinkę drzew 

i krzewów, co za tym idzie nie nali-

czano opłat i kar od osób fizycznych, 

a właściciel nieruchomości mógł bez 

żadnych ograniczeń decydować 

o rosnących na danej parceli rośli-

nach. Zmiany te nagłośnione przez 

media zostały przyjęte przez część 

społeczeństwa z dużą aprobatą. 

Rozpoczął się proces niekontrolowa-

nego, masowego usuwania roślin. 

Taka sytuacja spotkała się z falą kry-

tyki ze strony osób związanych 

z ochroną przyrody, botaników oraz 

organizacji ekologicznych.  Po kilku 

miesiącach, 17 czerwca 2017 roku 

wprowadzono koleją zmianę ustawy 

o ochronie przyrody, która w pew-

nym zakresie ponownie nakłada na 

właścicieli i użytkowników nierucho-

mości obowiązek zgłaszania plano-

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
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wanych wycinek, wprowadza nowe 

stawki opłat za wycinkę oraz wyso-

kości kar za samowolne usunięcie 

drzew lub krzewów. Bardziej rygory-

stycznie traktowane są również nie-

ruchomości, które karczuje się 

w celu prowadzenia na nich działal-

ności gospodarczej. Ustawa w takiej 

formie obowiązuje do dzisiaj – zmie-

niają się jedynie kwoty za usunięcie 

1cm obwodu drzewa lub 1m2 krze-

wów, w zależności od jego gatunku. 

Poniżej przytoczono najistotniejsze 

informacje, o których należy pamię-

tać planując usuwanie roślin ze swo-

je posesji.  

Aktualnie obowiązujące przepisy 

zakładają, że usunięcie drzewa lub 

krzewu z terenu nieruchomości lub 

jej części, może nastąpić po uzyska-

niu zezwolenia, które wydaje wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta, 

a w przypadku gdy zezwolenie doty-

czy usunięcia drzewa lub krzewu 

z terenu nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków – 

wojewódzki konserwator zabytków. 

Należy pamiętać, że nie każdą wy-

cinkę drzewa lub krzewu trzeba 

zgłaszać. 

 Zgłoszenia nie wymagają przede 

wszystkim: 

1. skupiska drzew i krzewów, 

o powierzchni do 25 m2;  

2. krzewy na terenach pokrytych 

roślinnością pełniącą funkcje 

ozdobne, urządzoną pod wzglę-

dem rozmieszczenia i doboru 

gatunków posadzonych roślin 

(dotyczy to na przykład zapro-

jektowanych, uradzonych ogro-

dów przydomowych); 

3.  drzewa, których obwód pnia na 

wysokości  5 cm nie przekracza:  

- 80 cm – w przypadku topoli, 

wierzb, klonu jesionolistne-

go oraz klonu srebrzystego, 

- 65 cm – w przypadku kasz-

tanowca zwyczajnego, robi-

nii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego,  

- 50 cm – w przypadku pozo-

stałych gatunków drzew;  

4. drzewa lub krzewy, które rosną 

na nieruchomościach stanowią-

cych własność osób fizycznych 

i są usuwane na cele niezwiąza-

ne z prowadzeniem działalności 

gospodarczej;  

5. drzewa lub krzewy usuwane 

w celu przywrócenia gruntów 

nieużytkowanych do użytkowa-

nia rolniczego; 

6. drzewa lub krzewy owocowe, 

z wyłączeniem rosnących na te-

renie nieruchomości lub jej czę-

ści wpisanej do rejestru zabyt-

ków lub na terenach zieleni. 

Przytoczone wyżej przykłady drzew 

i krzewów, których wycinka nie wy-

maga zgłoszenia są najczęściej spoty-

kanymi przypadkami. Po zgłoszeniu 

zamiaru wycinki, pracownik odpo-

wiedniej jednostki, do której zgłasza-

ny jest zamiar wycinki, weryfikuje 

kompletność zgłoszenia. W ciągu 21 

dni od daty zgłoszenia przeprowadza 

wizję terenową, następnie do 14 dni 

od dnia wizji lokalnej, urzędnik może 

wnieść  sprzeciw – w przeciwnym 

razie, właściciel nieruchomości przy-

stępuje do wycinki. Dla drzew i krze-

wów rosnących na przykład w pasach 

drogowych, na terenach objętych 

formami ochrony przyrody (np. park 

krajobrazowy, rezerwat) czy dla ob-

szarów objętych specjalnymi zapisa-

mi w miejscowych planach zagospo-

darowania przestrzennego, stosuje 

się inne, opisane w ustawie przepisy. 

Należy pamiętać, że jeżeli w terminie 

5 lat od dokonania oględzin wystą-

piono o wydanie decyzji o pozwole-

nie na budowę na podstawie ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-

lane, a budowa ta ma związek z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej 

i będzie realizowana na części nieru-

chomości, na której rosło usunięte 

drzewo, organ nadzorujący, uwzględ-

niając dane ustalone na podstawie 

oględzin, nakłada na właściciela nie-

ruchomości, w drodze decyzji admi-

nistracyjnej, obowiązek uiszczenia 

opłaty za usunięcie drzewa.  

Jak obliczyć wysokość opłaty za 

wycięcie drzewa lub krzewu? 

Opłatę za usunięcie drzewa ustala 

się mnożąc liczbę centymetrów ob-

wodu pnia drzewa mierzonego na 

wysokości 130 cm (pierśnica) i staw-

kę opłaty.  Jeżeli drzewo na wysoko-

ści 130 cm posiada kilka pni – za 

obwód pnia drzewa przyjmuje się 

sumę obwodu pnia o największym 

obwodzie oraz połowy obwodów 

pozostałych pni; a jeżeli drzewo na 

wysokości 130 cm nie posiada pnia 

– za obwód pnia drzewa przyjmuje 

się obwód pnia mierzony bezpo-

średnio poniżej korony drzewa. 

W przypadku krzewów, opłatę za 

jego usunięcie ustala się mnożąc 

liczbę metrów kwadratowych po-

wierzchni gruntu pokrytej usuwany-

mi krzewami i stawkę opłaty.  Wyso-

kość stawek opłat,  w drodze rozpo-

rządzenia określa minister właściwy 

do spraw środowiska. Stawka opłaty 

zależna jest od rodzaju lub gatunku 

drzewa lub krzewu, a także od ob-

wodu pnia mierzonego na wysoko-

ści 130 cm czy powierzchni terenu 

powrastanej przez usuwany krzew. 

Ustawodawca określił, że stawki 

opłat za usuwanie drzew nie mogą 

przekraczać  500zł, natomiast stawki 

opłat za usuwanie krzewów nie mo-

gą przekraczać 200zł. Maksymalne 
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stawki dotyczą odpowiednio 1 cm 

obwodu drzewa oraz 1m2 po-

wierzchni krzewów.  

Kiedy nie nalicza się opłat za usu-

nięcie drzewa lub krzewu? 

Nie w każdym przypadku, zgłoszenie 

zamiaru wycinki drzewa lub krzewu 

wiąże się z naliczeniem opłat. Usta-

wodawca przytacza szereg przykła-

dów, w przypadku których wniosko-

dawca zwolniony jest z opłat. Są to 

miedzy innymi drzewa lub krzewy, 

które obumarły lub nie rokują szan-

sy na przeżycie, z przyczyn niezależ-

nych od posiadacza nieruchomości, 

drzewa lub krzewy, które zagrażają 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia 

w istniejących obiektach budowla-

nych, drzewa lub krzewy, które za-

grażają bezpieczeństwu ruchu dro-

gowego lub kolejowego albo bezpie-

czeństwu żeglugi.  

Nie nalicza się również opłat dla 

drzew, których obwód pnia mierzo-

ny na wysokości 130 cm nie przekra-

cza:  

a) 120 cm – w przypadku topoli, 

wierzb, kasztanowca zwyczaj-

nego, klonu jesionolistnego, 

klonu srebrzystego, robinii 

akacjowej oraz platanu klono-

listnego,  

b) 80 cm – w przypadku pozo-

stałych gatunków drzew . 

– w celu przywrócenia gruntów nie-

użytkowanych do użytkowania inne-

go niż rolnicze, zgodnego z przezna-

czeniem terenu, określonym w miej-

scowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warun-

kach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. Dotyczy to również skupisk 

krzewów do 50m2. 

 

tabela 1, tabela 2 (źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 

dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie 
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Kary pieniężne. 

Wójt, burmistrz albo prezydent mia-

sta wymierza administracyjną karę 

pieniężną za: 

1) usunięcie drzewa lub krzewu 

bez wymaganego zezwolenia; 

2) usunięcie drzewa lub krzewu 

bez zgody posiadacza nieru-

chomości;  

3) zniszczenie drzewa lub krze-

wu;  

4) uszkodzenie drzewa spowo-

dowane wykonywaniem prac 

w obrębie korony drzewa;  

5) usunięcie drzewa pomimo 

sprzeciwu organu i bez ze-

zwolenia;  

6) usunięcie drzewa bez dokona-

nia zgłoszenia, dla drzew dla 

których zgłoszenie jest wyma-

gane, lub przed upływem ter-

minu, do którego organ może 

wnieść sprzeciw. 

W zależności od tego, czy usunięte 

bez zezwolenia drzewa lub krzewy 

wymagały zgłoszenia, uzyskania ze-

zwolenia na wycinkę wysokość kary 

nalicza się w różny sposób. Przeważ-

nie kara ta stanowi dwukrotność 

opłaty, którą poniósłby właściciel 

drzewa/krzewu za jego usunięcie. 

Przewidziano również zasady nali-

czania kar w przypadku, gdy ustale-

nie wielkości usuniętego samowol-

nie drzewa/krzewu nie jest możliwe. 

Przepisy dotyczące wycinki drzew 

i krzewów oraz naliczanie w związku 

z tym opłat czy nakładanie kar bu-

dzą kontrowersje w różnych środo-

wiskach. Rozwiązania mają tyle sa-

mo przeciwników co zwolenników. 

Należy jednak pamiętać, że ochrona 

przyrody leży w interesie wszystkich 

– a w myśl pierwszych zapisów oma-

wianej ustawy ochrona przyrody 

polega na zachowaniu, zrównowa-

żonym użytkowaniu oraz odnawia-

niu zasobów, tworów i składników 

przyrody. Sama ustawa określa cele, 

zasady i formy ochrony przyrody 

żywej i nieożywionej oraz krajobra-

zu – w tym również zasady postępo-

wania z drzewami i krzewami wystę-

pującymi w obszarach chronionych, 

przestrzeni publicznej oraz na tere-

nach prywatnych.  

 

Michał Wnęk 
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 
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Len podobnie jak konopie włókni-

ste (artykuł w poprzednim nume-

rze) jest rośliną o bardzo wszech-

stronnym zastosowaniu. Najwięk-

sze znaczenie gospodarcze ma len 

zwyczajny, a w uprawie są dwie for-

my użytkowe len włóknisty i oleisty. 

Podstawowymi surowcami są włók-

no i nasiona. Włókno lniane pozy-

skiwane z łodyg stanowi wysoko-

wartościowy i ekologiczny surowiec 

dla przemysłu włókienniczego, na-

siona znajdują zastosowanie w wie-

lu gałęziach przemysłu.  

Zastosowanie lnu  

Z włókna lnianego wytwarzane są 

tkaniny oraz dzianiny odzieżowe, 

które wykazują:  

• przewiewność, 

• działanie antybakteryjne, 

• wysoką odporność na uszkodze-

nia mechaniczne, 

• brak elektryzowania się, 

• antyalergiczność. 

Z włókien lnianych wykonuje się 

także materiały domowego użytku 

(obrusy, serwety, nici, sznury itp.), 

biodegradowalne torby i opakowa-

nia, materiały obiciowe, wykładziny 

podłogowe  i samochodowe, a tak-

że geowłókniny. Paździerze lniane 

są surowcem do produkcji płyt li-

gnocelulozowych (przemysł budow-

lany), a także znajdują zastosowa-

nie w przemyśle meblarskim. Len 

wykorzystywany jest również przez 

przemysł spożywczy i farmaceu-

tyczny. Nasiona lnu dodawane są 

do pieczywa, olej lniany wykorzy-

stywany jest w produkcji lakierów, 

farb olejnych i pokostów. Spożyw-

czy olej lniany jest bogaty w kwasy 

omega-3. Nasiona lnu cenione są 

także za swoje właściwości leczni-

cze i dietetyczne. Wykorzystywane 

są w leczeniu chorób skóry, układu 

pokarmowego, obniżają poziom 

cholesterolu we krwi oraz mają 

działanie przeciwmiażdżycowe. Są 

źródłem witamin E, K, B6, niacyny, 

tiaminy i kwasu foliowego. Siemię 

lniane ma właściwości osłonowe 

i przeciwzapalne, wpływa też na re-

gulację procesu trawienia i prze-

miany materii. Ważną rolę odgrywa 

również w zapobieganiu rozwoju 

chorób nowotworowych. Makuchy 

lniane (produkt uboczny po tłocze-

niu oleju) stanowią cenny kompo-

nent pasz. Siemię lniane wykorzy-

stywane jest w karmieniu cieląt 

i prosiąt, gdzie pozytywnie wpływa-

ją po poprawę funkcjonowania 

układu pokarmowego. W leczeniu 

ran lub wrzodów u zwierząt stosuje 

się okłady lniane.  

Uprawa lnu w Polsce  

Len włóknisty przystosowany jest 

do warunków klimatycznych panu-

jących w Polsce i może być upra-

wiany na terenie całego kraju, ale 

najlepsze warunki panują w Polsce 

północnej, północno-wschodniej 

Uprawa lnu w polskim rolnictwie  

 

Ostatnie lata to powrót do świetności upraw roślin zapomnianych. Światowe trendy i wzrost za-

interesowania zdrowym stylem życia nakłania m.in. polskich rolników do produkcji roślin, z któ-

rych można pozyskać naturalne składniki diety, wykorzystywać je w produkcji eko-kosmetyków 

czy też przyczynić się do wyrobu odzieży z mniejszą ilością plastiku w składzie.  

Nasiona lnu oleistego zawierają 

ok. 43% tłuszczu, 23% białka 

ogólnego, 22% węglowodanów, 

8% włóknika, 3% popiołu i ok. 

8% wody  
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i południowowschodniej. Charakte-

rystyczną cechą roślin lnu włókniste-

go jest silna reakcja na wilgotność 

powietrza, dlatego najkorzystniejszą 

pogodą w czasie wegetacji jest 

umiarkowana temperatura powie-

trza i zachmurzone niebo. Najlepiej 

udaje się na glebach średnich i moc-

niejszych, dobrze nawodnionych 

i przepuszczalnych. Najlepsze są gle-

by gliniasto-piaszczyste i piaszczysto

-gliniaste o odczynie zbliżonym do 

obojętnego (pH 6,5-6,9). Wyleganiu 

roślin można zapobiec wybierając 

stanowisko ubogie w azot. Len 

włóknisty wykształca słaby system 

korzeniowy, co powoduje, że jest 

słabo odporny na suszę. Najlepszymi 

przedplonami dla lnu są pszenica, 

pszenżyto ozime, buraki oraz ziem-

niaki. Len nie powinien wracać na to 

samo stanowisko wcześniej niż po 7 

latach, aby zapobiec porażeniem fu-

zariozą lnu. Ważnym zabiegiem, po-

dobnie jak w uprawie konopi, jest 

głęboka orka zimowa na głębokość 

20-25 cm. Wiosną należy zniszczyć 

chwasty oraz wyrównać glebę. Siew 

wykonuje się kwalifikowanym mate-

riałem, a jego ilość zależy od prze-

znaczenia; formy oleiste to 40-60 

kg/ha, a włókniste 120-130 kg/ha. 

Zbiór lnu włóknistego zaczyna się od 

wyrwania roślin z gleby przy użyciu 

specjalistycznych maszyn, następnie 

pozostawia się odziarnione rośliny 

na polu w celu wyroszenia.  

Len oleisty podobnie jak włóknisty 

może być uprawiany w całej Polsce. 

W odróżnieniu od lnu włóknistego 

ma lepiej wykształcony i głębiej wni-

kający system korzeniowy, co poza-

wala mu na lepsze znoszenie okre-

sowych niedoborów wody. Uprawa 

lnu oleistego dobrze udaje się na 

glebach kompleksu pszennego i żyt-

niego bardzo dobrego. Dobrymi 

przedplonami są buraki, rośliny 

strączkowe lub zboża jare. Podobnie 

jak w przypadku lnu włóknistego, ze 

względu na aspekty fitosanitarne, 

len nie powinien być uprawiany zbyt 

często na tym samym stanowisku; 

dobrze, żeby nie wracał na dane po-

le przez 5-6 lat.  

Zbioru dokonuje się kombajnem 

zbożowym w okresie pełnej dojrza-

łości nasion. Po zbiorze zalecane jest 

oczyszczenie zbiorów i dosuszenie 

do wilgotności 8-10% zimnym po-

wietrzem.  

Przyjmując koszty uprawy 1 ha lnu 

oleistego w wysokości 3800 zł/ha 

plantator może uzyskać dochód 

w wysokości 2800 zł/ha nie licząc 

dopłat unijnych i krajowych; wol-

norynkowa cena nasion lnu oleiste-

go na poziomie 3 zł/kg przy plonie 

ok.20 dt/ha to 6000 zł przychodu. 

Dodatkowo można wycenić słomę, 

która przy plonie 40 dt/ha po 15 zł/

dt daje 600 zł/ha. Dochód z uprawy 

lnu oleistego jest szacowany na ok. 

40% wyższy niż na przykład jęczenia 

jarego (dane Instytutu Włókien Na-

turalnych i Roślin Zielarskich w Po-

znaniu).  

Płatność do powierzchni upraw lnu 

jest przyznawana rolnikom, których 

działka rolna, na której prowadzona 

jest uprawa wynosi minimum 0,1 ha 

oraz znajduje się na gruntach za-

kwalifikowanych do JPO. W obu 

przypadkach zawarcie umowy nie 

jest wymagane.  

W Polsce produkcja lnu nie zaspoka-

ja potrzeb i konieczny jest jego im-

port.  

Bezpośrednio przed siewem lnu 

nie należy wapnować gleby  

Stawki płatności bezpośrednich do upraw lnu na podstawie danych ARiMR [zł/ha] 

Andżelika Wdowicz  
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 
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Dopłaty do utrzymywanych w go-

spodarstwie krów i świń będą przy-

znawane w 2020 roku po złożeniu 

wniosku w Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w terminie 

między 15 marca a 15 maja za po-

mocą aplikacji eWniosekPlus na 

wspólnym formularzu wniosku 

o dopłaty bezpośrednie i płatności 

obszarowe PROW 2014-2020. Wnio-

sek wraz z załącznikami może być 

złożony do 25 dni kalendarzowych 

po terminie tj. do 9 czerwca 2020 r., 

z tym że za każdy dzień roboczy 

spóźnienia będzie zastosowany 1% 

zmniejszenia płatności.  

Działanie ma na celu zachęcenie rolni-

ków do podwyższenia standardów 

bytowania zwierząt gospodarskich – 

powiększenie powierzchni bytowej 

o 20% w stosunku do minimalnej po-

wierzchni wymaganej na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz do-

stęp do wybiegów/pastwisk. Wsparcie 

ma na celu zrekompensowanie ponie-

sionych kosztów w wyniku wprowa-

dzenia praktyk hodowlanych związa-

nych z podwyższonym dobrostanem 

zwierząt (ponad obowiązujące obecnie 

wymogi).  

Płatności w ramach działania nie 

uwzględniają kosztów inwestycji 

związanych ze zmianą warunków 

utrzymania zwierząt.  

Działanie „Dobrostan zwierząt” skła-

da się z: 

Pakiet 1. Dobrostan świń  

wariant 1.1. Dobrostan loch – zwięk-

szona powierzchnia w budynkach: 

301 zł  

wariant 1.2. Dobrostan tuczników – 

zwiększona powierzchnia w budyn-

kach: 24 zł  

wariant 1.3. Dobrostan loch – do-

stęp do wybiegu (dodatkowa opcja 

dla rolników realizujących wariant 

1.1.): 612 zł* 

wariant 1.4. Dobrostan tuczników – 

dostęp do wybiegu (dodatkowa op-

cja dla rolników realizujących wa-

riant 1.2.): 33 zł* 

*przewidziana rekompensata za 

dostęp świń do wybiegów ze wzglę-

du na panujący na terenie Polski 

afrykański pomór świń (ASF) nie bę-

dzie realizowana w 2020 roku.  

Pakiet 2. Dobrostan krów:  

wariant 2.1. Dobrostan krów mlecz-

nych – wypas w sezonie pastwisko-

wym: 185 zł  

wariant 2.2. Dobrostan krów mlecz-

nych utrzymywanych grupowo – 

zwiększona powierzchnia w budyn-

kach: 595 zł  

wariant 2.3. Dobrostan krów ma-

mek (dostęp do wybiegów poza se-

zonem pastwiskowym): 329 zł. 

Rolnik może realizować w danym ro-

ku równocześnie kilka wariantów. 

Zasady otrzymania pomocy:  

Wszystkim lochom i loszkom po po-

kryciu utrzymywanym w gospodar-

stwie rolnym zapewnia się po-

wierzchnię bytową zwiększoną o co 

najmniej 20% w stosunku do mini-

malnej powierzchni. Dotyczy to:  

• loch prośnych, 

• loch w okresie porodu i odchowu 

prosiąt ssących,  

• loch luźnych, 

• loch i loszek po pokryciu.  

Powierzchnie bytowe dla jednej lo-

chy  i loszki po pokryciu powinny 

wynosić:  

- 4,2 m2  kojec pojedynczy dla lochy 

w okresie porodu i odchowu prosiąt 

ssących, 

- 2,7 m2 kojec pojedynczy dla lochy 

i loszki po pokryciu (może być stoso-

wany tylko w gospodarstwach utrzy-

mujących mniej niż 10 loch lub lo-

szek prośnych od 4 tyg. po pokryciu 

do tygodnia przed przewidzianym 

terminem porodu), 

- 2,7 m2 w kojcu, gdzie lochy utrzy-

mywane są grupowo; w przypadku, 

gdy w kojcu utrzymywane są lochy 

prośne, co najmniej 1,3 

m2  powierzchni kojca stanowi stałe 

podłoże i nie więcej niż 15% tego 

podłoża – otwory odpływowe, 

Dobrostan zwierząt się opłaca  

Od 15 marca 2020 r. rolnicy, którzy posiadają w swoich gospodarstwach krowy (mleczne, mię-

sne) oraz świnie ( lochy, tuczniki) mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w ramach działania 

„Dobrostan zwierząt” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.  

Według danych oszacowanych 

przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dofinansowania 

skorzysta ok. 65 tys. rolników  

Wariant 1.1. Dobrostan loch – 

zwiększona powierzchnia w bu-

dynkach  
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- 3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 

grupowo do 5 loch; w przypadku, 

gdy w kojcu utrzymywane są lochy 

prośne, co najmniej 1,3 

m2  powierzchni kojca stanowi stałe 

podłoże i nie więcej niż 15% tego 

podłoża – otwory odpływowe, 

- 2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 

grupowo powyżej 39 loch; w przy-

padku, gdy w kojcu utrzymywane są 

lochy prośne, co najmniej 1,3 m2 

powierzchni kojca stanowi stałe 

podłoże i nie więcej niż 15% tego 

podłoża – otwory odpływowe, 

- 2,2 m2  w kojcu, gdzie utrzymuje się 

grupowo do 5 loszek po pokryciu, 

przy czym 0,95 m2 stanowi stałe 

podłoże i nie więcej niż 15% tego 

podłoża – otwory odpływowe, 

- 2 m2 w kojcu, gdzie utrzymywane 

są grupowo loszki po pokryciu, przy 

czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże 

i nie więcej niż 15% tego podłoża – 

otwory odpływowe, 

- 1,8 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 

grupowo powyżej  39 loszek po po-

kryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi 

stałe podłoże i nie więcej niż 15% 

tego podłoża – otwory odpływowe. 

Rolnik nie może utrzymywać loch 

w systemie jarzmowym.  

Dotyczy wszystkich warchlaków 

i tuczników utrzymywanych w go-

spodarstwie rolnym.  

Powierzchnia bytowa kojca w bu-

dynkach inwentarskich, w przelicze-

niu na jedną sztukę, w przypadku 

utrzymywania grupowego warchla-

ków i tuczników, wynosi co naj-

mniej:  

- 0,18 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała do 10 kg  

- 0,24 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 10 do 20 kg  

- 0,36 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 20 do 30 kg  

- 0,48 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 30 do 50 kg  

- 0,66 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 50 do 85 kg  

- 0,78 m2 – w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 85 do 110 kg  

- 1,2 m2 –  w przypadku świń o ma-

sie ciała powyżej 110 kg  

W pakiecie dotyczącym dobrostanu 

krów obowiązują jeszcze dodatkowe 

reguły:  

1) rolnik nie może posiadać w go-

spodarstwie rolnym (w żadnej 

z siedzib stad) krów w typie użyt-

kowym kombinowanym bez 

określenia jej użytkowania 

(mleczny lub mięsny), 

2) jeżeli rolnik w dniu złożenia 

wniosku ma w swoim gospodar-

stwie krowę w takim typie bez 

określenia jej użytkowania, kie-

rownik biura powiatowego 

ARiMR wzywa na piśmie do do-

konania zmiany typu użytkowa-

nia lub określenia kierunku pro-

dukcji danej sztuki na mleczny 

lub mięsny w terminie 7 dni od 

doręczenia wezwania, 

3) jeżeli rolnik nie dostosuje się 

i w gospodarstwie nadal będą 

utrzymywane krowy zgłoszone 

w typie użytkowym kombinowa-

nym bez określenia typu użytko-

wania lub kierunku produkcji 

wtedy płatność do tych zwierząt 

nie przysługuje.  

Wszystkim krowom mlecznym 

w okresie od 1 kwietnia do 15 paź-

dziernika zapewnia się co najmniej 

120 dni wypasu przez co najmniej 6 

godzin dziennie, bez uwięzi. W ra-

mach tego wariantu rolnik nie spo-

rządza Planu poprawy dobrostanu 

zwierząt. Jeżeli rolnik złoży wniosek 

po 1 kwietnia to okres, w którym 

realizuje wypad jest liczony od dnia 

złożenia wniosku. W czasie trwania 

okresu pastwiskowego rolnik pro-

wadzi rejestr wypasu, który przeka-

zuje do ARiMR w okresie od 16 paź-

dziernika do 31 października.  

Wszystkim krowom mlecznym 

utrzymywanym w gospodarstwie 

rolnym (we wszystkich siedzibach 

stad) zapewnia się powierzchnię 

bytową zwiększoną o co najmniej 

20% w stosunku do minimalnej po-

wierzchni, co oznacza:  

• w systemie wolnostanowisko-

wym z wydzielonymi legowiska-

mi powierzchnia odpasowo - 

ruchowa musi wynosić co naj-

mniej 4 m², a legowiska co naj-

mniej 2,1 m długości i 1,1 m sze-

rokości, 

• w systemie wolnostanowisko-

wym bez wydzielonych legowisk 

na ściółce – co najmniej 5,4 m2. 

 

Wariant 1.2. Dobrostan tuczni-

ków – zwiększona powierzchnia 

w budynkach  

Wariant 2.1. Dobrostan krów 

mlecznych – wypas w sezonie 

pastwiskowym  

Wariant 2.2. Dobrostan krów 

mlecznych utrzymywanych gru-

powo – zwiększona powierzch-

nia w budynkach  
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Wszystkim krowom mamkom, cielę-

tom, jałówkom i opasom do 300 kg 

w typie użytkowym mięsnym za-

pewnia się co najmniej 140 dni wy-

pasu w sezonie pastwiskowym (bez 

uwięzi) oraz w okresie od 16 paź-

dziernika do 14 marca kolejnego 

roku dostęp do środowiska ze-

wnętrznego na powierzchni zwięk-

szonej o co najmniej 20% w stosun-

ku do powierzchni minimalnej. 

Oznacza to, że minimalna wielkość 

zimowej, zewnętrznej powierzchni 

bytowej dla: 

• cieląt to co najmniej 6 m²/szt.,  

• jałówek i opasów do 300 kg – 12 

m²/szt.,  

• krów mamek 18 m²/szt. 

Ogólny zakres pracy doradczej 

w ramach działania „Dobrostan 

zwierząt” opiera się na co najmniej 

jednej wizycie doradcy w gospodar-

stwie rolnym, w trakcie której prze-

prowadza rozmowę z rolnikiem in-

formując go konieczności przestrze-

gania wymogów w zakresie identyfi-

kacji i rejestracji utrzymywanych 

zwierząt, następnie doradca zbiera 

podstawowe informację o gospo-

darstwie, jego systemie produkcji 

oraz dokonuje pomiarów po-

wierzchni bytowych zwierząt 

w obiektach inwentarskich. Każdy 

wariant ma określone wymogi i gru-

py zwierząt do jakich jest kierowany, 

natomiast doradca powinien spraw-

dzić, czy dla pozostałych grup tech-

nologicznych zwierząt danego ga-

tunku zapewnione są wymogi doty-

czące minimalnej powierzchni byto-

wej i określić jaka liczba tych zwie-

rząt może być utrzymywana w go-

spodarstwie. Wymogi każdego 

z wariantów muszą być spełnione 

dla wszystkich zwierząt w gospodar-

stwie, tj. we wszystkich siedzibach 

stad. Kolejnym krokiem jest wykona-

nie przez doradcę szkicu gospodar-

stwa, który umożliwi zidentyfikowa-

ne budynków inwentarskich oraz 

kojców/sekcji wymienionych w Pla-

nie poprawy dobrostanu zwierząt. Po 

zgromadzeniu niezbędnych informa-

cji oraz dokonaniu wstępnych wyli-

czeń przedstawia rolnikowi możliwo-

ści ubiegania się o pomoc w ramach 

tego działania. Rolnik otrzymuje od 

doradcy pakiet zaleceń i wymogów 

jakie musi spełnić by móc otrzymać 

dofinansowanie. Po akceptacji przez 

rolnika przedstawionych mu możli-

wości, doradca sporządza Plan po-

prawy dobrostanu zwierząt, z które-

go część informacji będzie przekaza-

na do ARiMR. Gotowy Plan zostaje 

szczegółowo przedstawiony rolniko-

wi. Ostatnim etapem współpracy jest 

omówienie Planu wraz ze wskaza-

niem rolnikowi, które z informacji 

powinien dostarczyć do ARiMR, 

w jakim celu oraz w jaki sposób będą 

przebiegać kontrole przestrzegania 

realizacji działania.  

Doradca pojawiający się w gospodar-

stwie powinien być zaopatrzony w:  

• odzież ochronną,  

• środki dezynfekujące,  

• narzędzia pomiarowe, 

• aplikację do sporządzenia Planu 

poprawy dobrostanu zwierząt.  

 

Źródła oraz miejsca z większą ilością 

szczegółowych informacji:  

https://www.arimr.gov.pl/

aktualnosci/artykuly/dobrostan-

zwierzat-15-marca-start-naboru-

wnioskow.html  

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-

unijna/prow-2014-2020/dzialanie-

14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-

dobrostan-zwierzat-kampania-

2020.html 

https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/

dobrostan  

 

Wariant 2.3. Dobrostan krów 

mamek (dostęp do wybiegów 

poza sezonem pastwiskowym)  

Andżelika Wdowicz  
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dobrostan-zwierzat-15-marca-start-naboru-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dobrostan-zwierzat-15-marca-start-naboru-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dobrostan-zwierzat-15-marca-start-naboru-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dobrostan-zwierzat-15-marca-start-naboru-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat/dzialanie-14-dobrostan-zwierzat-kampania-2020.html
https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/dobrostan
https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/dobrostan


28 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

Celem projektu jest opracowanie 

i wdrożenie nowatorskiego modelu 

sprzedaży produktów rolnych w po-

staci serwisu internetowego, który 

daje możliwość zamówienie uprawy 

produktów rolnych bezpośrednio 

u rolnika, na konkretnym, wydzielo-

nym obszarze pola uprawnego. 

Zbiory będą wykonywane przez rol-

nika lub konsumenta (jeśli będzie 

chciał), natomiast na platformie bę-

dzie opcja dostarczania żywności 

kurierem. Poza tym konsument bę-

dzie mógł się porozumieć z rolni-

kiem w zakresie odbioru i dostawy 

osobiście.  Wielkość pola będzie za-

leżała od konsumenta – przewidzia-

na jest opcja, że konsumenci będą 

„łączyli się w grupę” np. kilkuosobo-

wą dzięki czemu areał będzie więk-

szy. Natomiast dla jednego konsu-

menta powinno wystarczyć już kilka 

lub  kilkanaście arów. 

Realizacja projektu wynika z po-

trzeb rynku i stworzy nowe możli-

wości dla rolników oraz konsumen-

tów na obszarze całego kraju ze 

szczególnym uwzględnieniem ma-

łych gospodarstw rolnych. Przed-

miotem sprzedaży, podnoszącym 

znacząco wartość i cenę, będzie nie 

tylko produkt, ale przede wszystkim 

świadczona przez rolnika usługa 

uprawy. Istotnym obszarem serwisu 

będą gospodarstwa ekologiczne. 

Projekt zakłada, że konsument bę-

dzie mógł wybrać cześć zabiegów – 

np. sianie/sadzenie, pielenie, zbio-

ry. Natomiast prace związane 

z opryskami,  ze względu na formal-

no – prawne uwarunkowania bę-

dzie wykonywał rolnik. 

Nowy model sprzedaży produktów 

rolnych powinien zapewnić transpa-

rentność w zakresie pochodzenia 

produktów, ich jakości oraz metod 

uprawy. Realizacja projektu przy-

czyni się także do skrócenia łańcu-

cha dostaw, ponieważ serwis inter-

netowy będzie jedynym 

„pośrednikiem” pomiędzy rolni-

kiem, a konsumentem. W celu kom-

pleksowej realizacji projektu 

w grudniu 2018 zostało powołane 

konsorcjum składające się z przed-

stawicieli świata nauki, biznesu, 

technologii informatycznych oraz 

rolnictwa: 

1) IQon Spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością – lider projektu 

2) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja  - partner 

3) Grzegorz Patoła (właściciel go-

spodarstwa rolnego) – partner 

4) Marcin Natanek (przedsiębiorca) 

– partner. 

W styczniu 2019 r. Grupa złożyła 

wniosek do Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. Decyzję 

o dofinansowaniu Konsorcjum 

otrzymało w październiku 2019 r. 

Umowa z ARiMR została podpisana 

w styczniu br. Grupa ma swoją stro-

nę internetową: 

www.wirtualnepole.pl  

Grupa współpracuje z brokerami in-

nowacji z Centrum Doradztwa Rol-

niczego w Brwinowie.  

Stworzenie platformy przyniesie następu-

jące korzyści: 

1) Dla rolników: 

- nowe narzędzie (metoda) sprzedaży pro-

duktów rolnych,  

- wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają 

innowacyjne technologie informatyczne,  

 - wzrost rentowności gospodarstw 

(szczególnie niewielkich, kilku hektaro-

wych), 

- gwarancja zysku (sprzedaż kontraktowa), 

- promocja gospodarstw ekologicznych.  

2) Korzyści dla konsumentów: 

- portal internetowy stworzy nowe 

możliwości do zaopatrywania się 

w produkty rolne,  

- uzyskanie wpływu na proces produkcji 

produktów rolnych,  

- możliwość wyboru miejsca pochodzenia 

WIRTUALNE POLE  

„Grupa Wirtualne Pole” realizuje w ramach działania „Współpraca” operację „Wirtualne pole, realny 

produkt” – stworzenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych. Jest to projekt badawczy 

i ostateczne rozwiązania będą wynikiem prac badawczych testów, ankiet itp. 

http://www.wirtualnepole.pl
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produktów rolnych oraz sposobu uprawy 

(np. ekologiczna), 

- możliwość „posiadania” na własne po-

trzeby kawałka pola uprawnego, 

- uzyskanie wpływu, na jakość żywności 

poprzez wybór i wspieranie lokalnych pro-

ducentów.  

Innowacyjność i konkurencyjność 

rozwiązania 

Przedmiot projektu dotyczy innowacji do-

tychczas niestosowanej na terytorium Pol-

ski. Innowacją będzie przede wszystkim 

sposób zamówienia uprawy produktów 

bezpośrednio u rolnika na konkretnym, 

wydzielonym obszarze pola. Nowatorski 

będzie sposób zamówienia i jego realizacji.  

Konsument będzie mógł „wydzierżawić” 

konkretny fragment pola i zlecić uprawę 

wybranych owoców i warzyw. W serwisie 

będą znajdowały się różne gospodarstwa. 

Konsument wchodząc na portal będzie 

miał możliwość wyboru gospodarstwa, ze 

względu na jego lokalizację, sposób upra-

wy, czy uprawiane produkty. To rolnik bę-

dzie podawał jakie produkty uprawia i z tej 

grupy konsument będzie mógł wybrać 

swoje uprawy. Rozwiązanie wymaga za-

stosowania autorskich, zaawansowanych 

algorytmów informatycznych. 

Innowacja w projekcie  dotyczy: 

1. Technologii opartej na autorskich algo-

rytmach (np. moduł inteligentnej wyceny 

produktów, moduł tworzenia wirtualnego 

pola, moduł zamówienia itp.)  

2. Metod organizacji – przedmiot projektu 

prowadzi w efekcie do stworzenia nowej 

metody organizacji dotyczącej wprowa-

dzania do obrotu produktów  

3. Metod marketingu – w zaplanowanym 

modelu konsument może mieć bezpo-

średni lub pośredni (w zależności od wybo-

ru) wpływ nad procesem uprawy produk-

tów rolnych. Nieocenioną korzyścią jest 

możliwość  „posiadania” przez konsumen-

ta na własne potrzeby kawałka pola 

uprawnego. Jest to zupełna nowość w ob-

szarze sprzedaży produktów rolnych.  

Potencjał rynkowy operacji wykracza poza 

terytorium Polski. Rozwiązanie, które jest 

przedmiotem projektu nie ma swego od-

powiednika poza granicami Polski. Przykła-

dem nieco zbliżonego rozwiązania może 

być platforma internetowa 

www.regionales-bayern.de zarządzana 

przez Bawarski Instytut Rolniczy. Platforma 

jest bazą danych zawierającą informacje 

o sprzedaży bezpośredniej i produktach 

regionalnych w landzie Bawaria. Serwis 

pozwala na nawiązywanie kontaktów po-

między rolnikami oraz konsumentami. Da-

je odpowiedzi na pytania o źródło i jakość 

produktów rolnych oraz miejsce, gdzie 

można bezpośrednio nabyć dane produk-

ty. Ponadto zawiera informacje o rolnikach 

oraz promuje sprzedaż bezpośrednią w re-

gionie Bawarii. Funkcjonowanie takiego 

serwisu internetowego jest zgodne z aktu-

alnymi trendami rynkowymi panującymi 

w Unii Europejskiej, gdzie poszukiwane są 

nowe możliwości wprowadzenia produk-

tów na rynek, szczególnie lokalnych (np. 

projekt „km 0” w północnych regionach 

Włoch) oraz kształtowania większej świa-

domości konsumentów w zakresie pocho-

dzenia, jakości, sposobu uprawy produk-

tów rolnych. 

Internetowy serwis będący rezultatem 

projektu będzie się cechował prostotą i ła-

twością w korzystaniu, tak aby każdy zain-

teresowany mógł z niego skorzystać. Jed-

nocześnie narzędzie będzie zawierało 

funkcjonalności nie stosowane dotychczas 

w dostępnych, podobnych platformach, 

serwisach, co sprawi, że może być pożąda-

ne także poza granicami Polski. 

Kluczowym etapem pierwszej części pro-

jektu będzie przeprowadzenie badań an-

kietowych na wyselekcjonowanej grupie 

rolników i konsumentów. Wyniki badań 

powinny pozwolić doprecyzować przyjęte 

dla systemu założenia oraz dokonać wybo-

ru wariantu najbardziej zbieżnego z oczeki-

waniami grup docelowych (rolników i kon-

sumentów). Badania ankietowe zostaną 

przeprowadzone na mieszkańcach woje-

wództwa Małopolskiego. Będą to produ-

cenci warzyw i owoców. W dużej mierze 

rolnicy, którzy już sprzedają bezpośrednio. 

Istotna grupą sytanowiącą trzon projektu 

będą gospodarstwa ekologiczne. 

Portal ma dać nową możliwość sprze-

daży warzyw i owoców, szczególnie dla 

niewielkich, kilku, kilkunastohektaro-

wych gospodarstw.  Wyniki badań an-

kietowych uzupełnione o badania i ana-

lizy pracowników naukowych Uniwer-

sytetu Rolniczego w Krakowie, pozwolą 

programistom na rozpoczęcie opraco-

wywania projektu funkcjonalnego po-

szczególnych komponentów systemu 

(odpowiadającym przyszłym modu-

łom). W drugim roku realizacji projektu 

system będzie testowany przez rolni-

ków (na polu) i konsumentów. Nastąpią 

próbne zamówienia konsumentów 

i cały proces uprawy aż do zbiorów i do-

starczenia towaru. To pomoże wyelimi-

nować błędy systemu i maksymalnie 

uprościć cały process, a także udosko-

nalić rozwiązania na bazie przeprowa-

dzonych testów.  

Grupę wyróżnia to, że 

- Idzie o krok dalej w porównaniu 

z istniejącymi serwisami - konsument 

ma nie tylko możliwość zamówienia 

wybranych produktów z konkretne-

https://www.regionales-bayern.de/
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go gospodarstwa, lecz może także 

bezpośrednio lub pośrednio kontro-

lować swoją uprawę.  

- Skupia się na tym aby produkty po-

chodziły bezpośrednio z pola, a nie 

jak to ma miejsce w niektórych roz-

wiązaniach od producentów będą-

cych przedsiębiorstwami  czy z poza 

obszaru Polski. 

- Nie jest tylko sklepem. Sprzedaż to 

końcowy rezultat procesu uprawy. 

- Sprzedaje nie tylko produkt, ale tak-

że usługę „uprawy”.   

Osoby zainteresowane tematyką projektu, 

szczególnie rolników, którzy chcieliby po-

dzielić się swoimi opiniami, uwagami, za-

praszamy do kontaktu poprzez stronę pro-

jektu - www.wirtualnepole.pl 

Kontakt: 

Henryk Jadach – kierownik projektu 

Adres e-mail: henryk@iqon.pl,  

nr tel.: 606 714 782. 

Grzegorz Patoła – partner projektu (osoba 

do kontaktów z mediami) 

Adres e-mail: grzesiekpat@gmail.com 

nr tel.: 500 562 148. 

 

Waldemar Gorajczyk 
 

Stanowisko ds. Rolnictwa Ekolo-
gicznego i Działań Rolno-

Środowiskowo-Klimatycznych 
CDR/O KRAKÓW 

Produkty leśne doskonale wpisują 

się we współczesne trendy związa-

ne ze zdrowym odżywianiem . 

Coraz powszechniejszą w Polsce 

praktyką jest prowadzenie trybu ży-

cia zgodnego z zasadami zrównowa-

żonego rozwoju. Osoby z pierwszych 

stron gazet angażują się 

w promowanie i rozpowszechnianie 

takiego stylu życia na swoich profi-

lach w mediach społecznościowych 

czy podczas udzielania wywiadów. 

Cieszy zwiększająca się świadomość 

społeczeństwa w tym zakresie, która 

powoduje, że stajemy się wybredny-

mi konsumentami. Przed włożeniem 

danego produktu do koszyka spraw-

dzamy jego etykietę (skład chemicz-

ny, patrzymy na oznaczania posiada-

nych certyfikatów). 

Co należy rozumieć pod pojęciami 

ekologiczna produkcja, ekologiczna 

uprawa, produkt ekologiczny? 

Zgodnie z unijnymi przepisami pod 

tymi pojęciami należy rozumieć 

Zdrowa żywność z polskich lasów 

Wytwórcy żywności coraz częściej starają się przekonać konsumentów, że ich produkty są „bio” lub 

„eko”. Warto stawiać na produkty pochodzące z lasów, co do których istnieje pewność, że pozyskiwane 

są w sposób ekologiczny.  

Ryc. 1. Produkty ekologiczne.  

Opracowano na podstawie  materiałów MRiRW (Skąd się biorą produkty ekologiczne) 
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zrównoważoną produkcję roślinną 

i zwierzęcą prowadzoną w jak naj-

większym stopniu metodami natu-

ralnymi. Środowisko leśne jest gwa-

rantem spełnienia tych warunków, 

co powoduje, że bardzo wiele pro-

duktów wytworzonych z surowców 

leśnych może być uznanych za eko-

logiczne. 

Projekt „Zdrowa żywność z Polskich La-

sów” jest działaniem rozwojowym Pań-

stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, który ma na celu promo-

cję żywności pochodzącej z obszarów 

leśnych. Główne działania projektu za-

kładają: 

• aktywizację zawodową lokalnej 

ludności poprzez zorganizowanie 

sieci producentów i przetwór-

ców produktów pochodzących 

z lasu, 

• odtworzenie sieci skupów, skła-

dowania, przechowywania 

i sprzedaży dziczyzny, 

• zorganizowanie infrastruktury 

związanej z gospodarstwami ry-

backimi istniejącymi w struktu-

rze Lasów Państwowych, 

• ochronę pszczół i zwiększenie 

udziału roślin miododajnych 

w lasach oraz racjonalne udo-

stępniania lasów dla potrzeb 

pszczelarstwa, 

• współpracę z Polską Izbą Produk-

tu Regionalnego i Lokalnego przy 

cetyfikacji produktów pochodzą-

cych z lasów, wytworzonych 

przez podmioty gospodarcze 

prowadzące przetwórstwo dzi-

czyzny oraz innych produktów 

z lasu. 

Do powszechnie znanych produktów 

z lasu zaliczamy tak zwane płody ru-

na leśnego- owoce leśne, grzyby 

i zioła. Są one cenione przede 

wszystkim cenione ze względu na 

ich pochodzenie ze środowisk uzna-

wanych za stosunkowo mało skażo-

ne przez wpływy cywilizacyjne. Zbiór 

tych surowców zazwyczaj jest zwią-

zany z formą odpoczynku w lesie. 

Grzyby są chętnie zbierane 

i spożywanie głównie ze względu na 

ich walory smakowe, a nie wartości 

odżywcze. Najczęściej wybieranymi 

gatunkami grzybów są: kurki, pod-

grzybki i borowiki. Według danych 

Głównego Urzędy Statystycznego 

łącznie w 2018 roku zebrano w Pol-

sce 3261 ton grzybów leśnych i 4573 

ton owoców leśnych. Największą 

popularnością pośród owoców cie-

szyła się borówka czernica. Najwyż-

szy zbiór grzybów odnotowano 

w województwie Wielkopolskim na-

tomiast najwięcej owoców leśnych 

zebrano w województwie Lubel-

skim. Owoce leśne należą do natu-

ralnych surowców spożywczych bo-

gatych w cenne substancje, będące 

ważnym uzupełnieniem diety czło-

wieka. Obserwuje się wzrost spoży-

cia herbat z owoców leśnych, lipy, 

czarnego bzu. Surowiec z których 

powstają pochodzi prosto z lasu. 

W ostatnich czasach powstaje coraz 

więcej małych przedsiębiorstw 

utrzymujących się ze zbioru, skupu i 

przetwarzania płodów runa leśnego. 

Mówiąc o produktach z lasu nie moż-

na pominąć dziczyzny. Mięso pozy-

skiwane ze zwierząt łownych od naj-

dawniejszych czasów gościło na pol-

skich stołach. Dawniej dziczyzna była 

podstawowym składnikiem posiłków 

dziś można uznać ją za produktu ra-

rytasowy. Mięso zwierząt łownych 

powinno się doceniać ze względu na 

jego walory smakowe ale również ze 

MIĘSO ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH 

w porównaniu z mięsem pochodzącym od zwierząt hodowlanych zawiera: 

Ryc. 2 Mięso zwierząt dziko żyjących.  

Opracowano na podstawie ulotki informacyjnej sklepu „Dobre z lasu” 
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względu na wartości odżywcze mię-

dzy innymi: wysoką zawartość białka, 

niską zawartość tłuszczu, dużą za-

wartość witamin (retinolu, tiaminy, 

ryboflawiny, niacyny) oraz składni-

ków mineralnych (sód, potas, wapń) 

oraz występowanie kwasów tłusz-

czowych obniżających poziom całko-

witego cholesterolu. Cechą wyróż-

niającą dziczyznę od innych mięs jest 

pochodzenie od zwierząt żyjących na 

wolności. Sklep „Dobre z lasu” oferu-

je mięso, wędliny oraz przetwory 

z dziczyzny. Sprzedaż tych produktów 

nadzorowana jest przez lekarza Pań-

stwowego Inspektoratu Weterynarii. 

Dziczyzna kojarzona jest z produktem 

trudno dostępnym oraz pracochłon-

nym w przygotowaniu. Pozostaje 

mieć nadzieję, że kampania promują-

ca mięso zwierząt łownych sprawi, że 

będzie ono łatwiej dostępne.  

W ramach promocji produktów z la-

su Lasy Państwowe w siedzibie Dy-

rekcji Generalnej w Warszawie 

otwarły sklep „Dobre z lasu”. Sklep 

posiada szeroki asortyment produk-

tów pochodzących z lasu. Znajdzie-

my tam między innymi: soki i konfi-

tury z owoców leśnych, grzyby 

(marynowane, suszone, mrożone, 

przetwory), zioła, miody (lipowe, 

akacjowe, wrzosowe) oraz dziczy-

znę. W sprzedaży dostępne są wy-

łącznie polskie produkty pozyskiwa-

ne od starannie wyselekcjonowa-

nych dostawców. Zakupów można 

dokonywać w sklepie internetowym 

wychodząc naprzeciw nowym stan-

dardom zakupowym jak i ułatwiając 

zakupy konsumentom spoza War-

szawy. Sklep został otwarty w stoli-

cy, która w pewien oczywisty spo-

sób kreuje trendy, także te żywie-

niowe. Jednak to obszary wiejskie 

są ściśle związane z pozyskaniem le-

śnych surowców niedrzewnych. Ta-

ki stan rzeczy związany jest ze zde-

cydowanie łatwiejszym dostępem 

do terenów leśnych często znajdu-

jących się w bliskim sąsiedztwie 

wiejskich gospodarstw domowych. 

Produkty z lasu wpisują się idealnie 

w najnowsze obowiązujące trendy 

żywieniowe promujące świeżą, 

zdrową, jak najmniej przetworzoną 

i ekologiczną żywność. W przypadku 

Polski moda ta jest zgodna z długą 

tradycją korzy-

stania z produk-

tów leśnych. Ma-

jąc na uwadze, że 

część spożywa-

nych przez nas 

produktów po-

chodzi z lasu, pamiętajmy o prze-

strzeganiu zasad prawidłowego za-

chowania w lesie. 

Opracowano na podstawie: 

• Materiały Ministerstwa Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi - Skąd się bio-

rą produkty ekologiczne. 

• Główny Urząd Statystyczny. 

Roczniki Statystyczne Leśnictwa 

2019. 

• Ustawa z dnia 28 września 1991 

roku o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 

poz.444). 

• Staniszewski P. (2016) Niedrzew-

ne pożytki leśne w rozwoju ob-

szarów wiejskich . Studia i Mate-

riały Centrum Edukacji Przyrod-

niczo-Leśnej. 

• www.lasy.gov.pl (Zdrowe bo 

z polskich lasów). 

• www.dobrezlasu.pl  

Anna Ryczaj  
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

Ryc. 3. Logotyp sklepu „Dobre z lasu”.  

Źródło: www.dobrezlasu.pl 



RÓŻNOŚCI 

33 

 

Po pierwsze, Agroekologia. 

Agroekologia jest integralnym po-

dejściem łączącym ekologię (naukę 

o ekosystemach), agronomię (naukę 

o rolnictwie) i nauki społeczne dla 

projektowania systemów rolno-

żywnościowych i zarządzania nimi. 

Podejście to traktuje gospodarstwo 

rolne jako ekosystem i korzysta z 

relacji między jego elementami dla 

zrównoważonego zwiększenia efek-

tywności upraw. Agroekologia pro-

muje rolnictwo oparte o praktyczne 

doświadczenie rolników i teoretycz-

ną wiedzę naukową. Celem jest mi-

nimalizacja uzależnienia od nakła-

dów zewnętrznych (nawozów 

sztucznych, środków ochrony roślin, 

energii z paliw kopalnych) i dążenie 

do domykania obiegów energii i ma-

terii na poziomie gospodarstwa.  

Agroekologia jest odpowiedzią na 

porażkę Zielonej Rewolucja

(powojennej koncepcji intensyfikacji 

produkcji rolnej w oparciu o wzrost 

nakładów: nawozów sztucznych, 

środków ochrony roślin i paliw ko-

palnych). Od lat 80. XX wieku mówi 

się, że przemysłowy model rolnic-

twa nie rozwiązuje problemu głodu 

na świecie, a dodatkowo generuje 

ogromne koszty (społeczne, środo-

wiskowe) i jest wrażliwy na zmianę 

warunków klimatycznych. Dlatego 

w 2014 roku FAO (Organizacja Naro-

dów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 

i Rolnictwa) oficjalnie uznała zieloną 

rewolucję za niepowodzenie i wyco-

fała się z tej polityki na rzecz agroek-

ologii, która przeciwdziała degrada-

cji ekosystemów, a tym samym 

chroni bioróżnorodność*.   

Szkolenie Liderów Agroekologii AgroPermaLab  

Kiedy i forma nauczania, i treści są zupełnie odmienne od tych znanych ze szkolnych koszmarów, 

edukacja dostaje drugą szansę. I nazywa się Szkoleniem Liderów Agroekologii.  

* Raport podsumowujący międzyna-

rodowe seminarium nt agroekologii 

dla bezpieczeństwa żywnościowego 

i żywienia dostępny jest tutaj:  http://

www.fao.org/3/a-i4327e.pdf 

Szkolenia Liderów Agroekologii 2019, fot. Joanna Bojczewska  
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Agroekologia to rozwijająca się dzie-

dzina badań naukowych i zbiór prak-

tyk rolniczych, ale także dynamicz-

nie powiększający się, międzynaro-

dowy ruch społeczny rolników i wy-

twórców żywności. To ruch dążący 

do całościowej transformacji syste-

mu żywnościowego. 

Po drugie, edukacja. 

Agroekologia kładzie nacisk na 

współtworzenie wiedzy i dzielenie 

się nią. Wiedza rolnicza jest nieroze-

rwalnie związana z praktyką, powin-

na zatem rodzić się w kontakcie 

z ziemią i społecznością, w której ma 

być stosowana. Dlatego agroekolo-

gia podkreśla wagę horyzontalnej 

wymiany wiedzy pomiędzy rolnika-

mi (ang. farmer to farmer). Realizuje 

się ona  podczas spotkań, na których 

edukatorzy, rolnicy, praktycy i nau-

kowcy uczą się od siebie nawzajem. 

Taka wymiana wiedzy, doświadczeń 

i umiejętności oparta jest na zasa-

dach równości - nie ma w niej hie-

rarchii wiedzy - ta praktyczna i ta 

naukowa są równie cenne. Takie 

podejście wzmacnia więzi społeczne 

i pozwala współtworzyć wiedzę, któ-

ra - jako dobro wspólne społeczno-

ści, w której powstała - jest dosko-

nale dopasowana do lokalnych wa-

runków. 

Agroekologia chętnie łączy wiedzę 

praktyczną z badaniami naukowymi, 

ale sprzeciwia się narzucaniu zunifi-

kowanych, technokratycznych roz-

wiązań, które nie są dostosowane 

do lokalnego kontekstu. Jest rów-

nież ostrożna wobec innowacji - kry-

tykuje te, które noszą znamiona kor-

poracyjnych produktów służących 

greenwashing’owi (praktyce mającej 

na celu wywołanie w konsumentach 

poczucia, że proponowane im pro-

dukty są przyjazne środowisku, kie-

dy w istocie jest to jedynie element 

kampanii marketingowej),  rozwią-

zań cementujących status quo, czyli 

rozwój korporacyjnego agrobiznesu. 

Wspiera natomiast te, które mają 

transformatywny potencjał*. 

Po trzecie, Szkolenie Liderów Agro-

ekologii.  

Pierwsze w Polsce Szkolenie Liderów 

Agroekologii zostało zorganizowane 

jesienią 2019 roku w ramach projek-

tu AgroPermaLab. Przeznaczone 

było dla rolników i rolniczek , eduka-

torek i edukatorów, a także aktywi-

stek i aktywistów działających 

w organizacjach rolniczych. 

W październiku 2019 roku w Ekolo-

gicznym Uniwersytecie Ludowym 

w Grzybowie odbyło się dziesięcio-

dniowe szkolenie  w oparciu o pro-

gram i metodologię włoskiej “szkoły 

chłopskiej” Schola Campesina. Pro-

gram szkolenia dotyczył takich za-

gadnień jak: suwerenność żywno-

ściowa, agroekologiczne praktyki 

rolnicze, adaptacja rolnictwa do 

zmiany klimatu, lokalne sieci dystry-

bucji, lokalne zarządzanie wspólny-

mi zasobami i prawa do nich (woda, 

ziemia, nasiona, bioróżnorodność), 

polityki publiczne wokół rolnictwa 

i żywności oraz ekonomia społeczna. 

Trenerami podczas szkolenia byli 

eksperci (m.in. Andrea Ferrante, 

lider Schola Campesina czy prof. 

Zbigniew Karaczun z SGGW) i prak-

tycy z Polski i Europy, a zajęcia 

w  użej mierze miały charakter dys-

kusji. Uczestnicy wymieniali  się 

praktykami i doświadczeniami, 

a następnie zastanawiali się, jak 

przenosić tę wiedzę na konkretne, 

dobrze znane im konteksty środo-

wisk, w których pracują na co dzień 

Zgodnie z raportem opracowanym 

przez Panel Ekspertów Wysokiego 

Szczebla ds. Bezpieczeństwa Żywno-

ściowego i Żywienia (ang. HLPE - 

High Level Panel of Experts) Komite-

tu ds. Światowego Bezpieczeństwa 

Żywnościowego ONZ Innowacje roz-

patruje się w dwóch głównych kate-

goriach: „(i) zrównoważona intensy-

fikacja systemów produkcyjnych 

i powiązane podejścia (rolnictwo 

przyjazne dla klimatu (ang. CSA - 

Climate Smart Agriculture), rolnic-

two ukierunkowane na wyżywienie 

(ang. NSA - Nutrition-Sensitive Agri-

culture) i zrównoważone łańcuchy 

wartości w sektorze spożywczym), 

które ogólnie polegają na stopnio-

wych przekształceniach w kierunku 

SFSs; oraz podejścia agroekologicz-

ne i powiązane z nimi (w tym rolnic-

two ekologiczne, agroleśnictwo 

i permakultura), które niektórzy 

uważają za bardziej transformatyw-

ne. Podczas gdy podejścia z pierw-

szej kategorii wychodzą z założenia, 

że aby sprostać przyszłym wyzwa-

niom należy w zrównoważony spo-

sób zwiększyć produktywność z jed-

nostki powierzchni - i to właśnie 

oznacza zrównoważona intensyfika-

cja - podejścia zaliczane do drugiej 

kategorii kładą nacisk na zmniejsze-

nie nakładów i wspieranie różnorod-

ności biologicznej oraz społeczną 

i polityczną transformację skupioną 

na poprawie zdrowia ludzi 

i  ekosystemów.” 
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(np. sposoby na organizowanie 

współpracy rolników i drobnych pro-

ducentów i łączenie ich z konsumen-

tami; sposoby zarządzania wodą 

w gospodarstwie, etc.). W fazie 

przygotowań oraz podczas samego 

szkolenia wypracowano jego meto-

dologię i program, stworzono narzę-

dzie do diagnozy gospodarstw pod 

kątem zgodności praktyk z założe-

niami agroekologii, wypracowano 

sieć kontaktów i rozpoczęto współ-

pracę w ramach tej sieci, zainicjowa-

no powstanie kolektywu edukato-

rów agroekologii, a także rozpoczęto 

prace nad polskim Stanowiskiem ws. 

Agroekologii. 

Być może brak zinstytucjonalizowa-

nia jest wielką zaletą tego rodzaju 

edukacji. Najważniejsze nie jest 

ukończenie kursu czy certyfikat, ale 

doświadczenie, które zmienia podej-

ście do edukacji, nauki i praktyki. 

Kluczowe jest osobiste zaangażowa-

nie: w tworzenie wiedzy, dzielenie 

się nią. Siłę daje też poczucie, że 

pracując razem nad konkretnymi 

zagadnieniami, wypracowujemy 

najlepsze rozwiązania. Po jesiennym 

szkoleniu 20 nowych liderów i lide-

rek agroekologii rozjechało się po 

Polsce, by pracować w swoich spo-

łecznościach i środowiskach. By edu-

kować, działać, transformować. 

Szkolenia Liderów Agroekologii 2019, fot. Joanna Bojczewska  

Joanna Perzyna 

Hortiterapia, jako przykład zajęć 

w gospodarstwie społecznym 

Hortus z łac. to ogród, a terapia to nic innego jak przywracanie zdrowia. Powszechnie wiadomo, że 

przebywanie wśród zieleni i bliskość przyrody korzystnie wpływa na samopoczucie. Obcowanie z naturą 

daje wiele korzyści: wycisza, poprawia uważność i koncentrację.  

Hortiterpia - ogrodoterapią 

Zyskująca na popularności również 

w Polsce hortiterapia, czyli ogrodo-

terapia jest metodą stosowaną już 

od dłuższego czasu w krajach za-

chodnich, takich jak Francja, Niemcy 

czy Kanada. Czerpie z wielu dziedzin, 

jest interdyscyplinarną metodą tera-

pii zajęciowej z pogranicza ogrodnic-

twa, psychologii i fizjoterapii. Opiera 

się o wykonywanie różnych ogrodni-

czych zabiegów pielęgnacyjnych, 

którym towarzyszy refleksja nad 

nimi, skłaniająca do czerpnia radości 

i przyjemności z wykonywanych 

prac. Może być prowadzona w  wie-

lofunkcyjnym gospodarstwie rolnym 

w oparciu o prowadzone uprawy, 

zarówno warzywnicze jaki i sadow-

nicze.Terapeuta prowadzący zajęcia 

wspiera pacjentów, pomaga im 

wejść w stan odprężenia oraz moty-

wuje do pracy. Praca w ogrodzie 

przynosząca wymierne skutki np. w 

postaci pięknie ukwieconej rabaty 

czy zadbanego warzywniaka przyno-
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si satysfakcję, a w procesie terapeu-

tycznym wzmacnia poczucie spraw-

czości wśród pacjentów. Terapeuta 

zachęca do aktywności fizycznej 

w kontakcie z przyrodą, projektuje 

takie zadania, które pobudzają 

wszystkie zmysły i są dopasowane 

do predyspozycji i potrzeb osób za-

angażowanych w ich realizację. Ta-

kie zajęcia w ogrodzie to hortitera-

pia czynna. Z kolei przebywanie 

w ogrodzie, spacerowanie, obserwa-

cja, dotykanie i wąchanie roślin oraz 

wsłuchiwanie się w dźwięki natury 

to hortiterapia bierna.  

Terapeutyczne ogrody sensoryczne 

Ogród, w którym prowadzone są 

zajęcia hortiterapeutyczne powinien 

być bezpieczny dla jego użytkowni-

ków. Zależnie od predyspozycji gru-

py docelowej należy zwrócić uwagę 

na dostępność grządek i rabat, wy-

godę wykonywania zabiegów i prac 

pielęgnacyjnych oraz możliwość ko-

ordynacji pracy kilku osób na raz. Do 

tego celu najlepiej nadają się rabaty 

podwyższone oraz stoły robocze do 

uprawy i pielęgnacji roślin. Terapeu-

tyczny ogród sensoryczny, to taki 

w którym naturalna przestrzeń wy-

korzystana jest do terapii i nauki 

obcowania z przyrodą. To takie zało-

żenie ogrodowe, w którym odpo-

wiedni dobór roślin wspomaga tera-

pię. Ważne, aby ogród był dostępny 

dla wszystkich osób niezależnie od 

stopnia niepełnosprawności, ko-

niecznym jest aby uwzględniał po-

trzeby osób na wózkach inwalidz-

kich oraz z problemami w porusza-

niu się. Z uwagi na to, że rośliny sty-

mulują wszystkie zmysły – wzrok, 

słuch, dotyk, zapach, również smak, 

przebywanie w ogrodzie jest dozna-

niem sensorycznym.  W świecie po-

śpiechu, przytłaczających komunika-

tów i płynących zewsząd bodźców, 

to właśnie hortiterapia jest elemen-

tem otwarcia się na świat przyrody. 

W warunkach coraz bardziej zurba-

nizowanego otoczenia nawet naj-

mniejsze ogrody sensoryczne po-

zwalają na przeprowadzenie terapii 

oraz wartościowych lekcji. To w ta-

kich przyjaznych warunkach odbior-

cy mogą poznać zmiany zachodzące 

w przyrodzie, we własnych dłoniach 

doświadczyć bezpośredniego kon-

taktu z naturą. Ogrody terapeutycz-

ne są więc miejscem, w którym 

przebywanie przynosi same korzy-

ści.  

Malwina Kamińska 
 

Dział Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

Nawet niewielka przestrzeń może zostać wykorzystana do 

uprawy roślin. fot. Malwina Kamińska 


	okladka_1.pdf
	Strona 1




