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INNOWACYJNE ROLNICTWO  

W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI 

Wasz projekt jest już w fazie końcowej, proszę przypomnieć 

krótko podstawowe założenia i cele oraz ramy czasowe pro-

jektu.   

Podstawowym założeniem jest Opracowanie i wdrożenie nowa-

torskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwi-

su internetowego umożliwiającego zamówienie uprawy produk-

tów rolnych bezpośrednio u rolnika na konkretnym, wydzielo-

nym obszarze pola uprawnego. Innymi słowy celem projektu 

jest stworzenie serwisu, który umożliwi konsumentom nabywa-

nie produktów rolnych ze sprawdzonego źródła, a rolnikom 

„kontraktowaną” sprzedaż produktów po wyższej cenie.  

Projekt rozpoczął się 1 marca 2020 i formalnie powinien się 

zakończyć 28.02.2021.  

Na jakim etapie jesteście dzisiaj? 

Przede wszystkim mamy większą wiedzę praktyczną oraz do-

świadczenie dotyczące zarówno prac związanych z tworzeniem 

platformy jak i modelu dotyczącego uprawy i sprzedaży produk-

tów rolnych.  

Prace programistyczne zbliżają się ku końcowi. Natomiast jest 

to bardzo pracowity finisz. Wspólnie z programistami staramy 

się, aby strona pomimo wielu funkcjonalności była jak najbar-

dziej prosta i intuicyjna, zarówno dla rolnika jak i konsumenta. 

Pracujemy także nad szatą graficzną, która teoretycznie nie jest 

kluczowa, natomiast w praktyce decyduje o tzw. pierwszym 

wrażeniu dla użytkowników. 

O zaawansowaniu prac może świadczyć fakt, że pod koniec li-

stopada 2021 po raz pierwszy zaprezentowaliśmy roboczą wer-

sję naszej platformy w trakcie dużego wydarzenia jakim było „VI 

forum wiedzy i innowacji w rolnictwie” 

Jednocześnie kończymy kluczowe dla projektu testowanie pro-

cesów: zamówienia, uprawy i odbioru/ dostawy produktów 

rolnych. Były tzw. praktyczne testy, w których udział wzięli 

z jednej strony rolnicy, z drugiej konsumenci (łącznie ponad 20 

osób). Obecnie spływają do nas ankiety z przeprowadzonych 

testów zawierające odpowiedzi na ważne praktyczne aspekty 

dotyczące projektu, np. „czy indywidualna uprawa na specjalnie 

wyznaczonym poletku sprawiła rolnikowi trudności?”, a z dru-

giej strony „czy dla konsumenta uprawa na indywidualnie wy-

dzielonym poletku jest kluczowa?”.  

Testy potwierdziły także trafność naszych założeń, dotyczących 

zadowolenia konsumentów z jakości produktów oraz aprobaty 

rolników do rozwiązania, w którym cena za produkty rolne 

ustalana jest jeszcze przed sezonem.  

Dzięki tym testom wiemy, że największym wyzwaniem dla nas 

będzie kwestia rozwiązania logistyki dostaw/ odbiorów produk-

tów od rolnika do konsumenta.  

Czy były jakieś problemy z realizacją założeń w czasach pande-

mii? Czy wpłynęła ona na projekt? 

Nie. Pandemia nie wpłynęła na realizację założeń projektu. Na-

zwa naszej platformy- „Wirtualne Pole” – zobowiązała nas do 

sprawnego przeniesienia niektórych elementów projektu 
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w wirtualną rzeczywistość. Przykładem są spotkania projekto-

we, które w ponad 90% odbywały się z wykorzystaniem zdal-

nych narzędzi do komunikowania się. 

Jak układała się współpraca z konsorcjantami? 

Póki co z całą świadomością możemy powiedzieć, że współpraca 

wygląda bardzo dobrze. Zresztą bez dobrej współpracy nasz 

projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Platforma Wirtualne 

Pole będzie szeroko korzystała z treści i danych przygotowanych 

przez naszego partnera Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Z ra-

mienia UR współpracujemy ze specjalistami do spraw upraw, 

ekonomiki i metodologii oraz koordynatorem naukowym.   

Przygotowali oni m.in. pytania do wniosku, ankiety z rolnikiem 

i konsumentem, tabele do wyliczeń kosztów uprawy każdego 

z ponad 50 produktów rolnych. Tabela została opracowana w 3 

opcjach: uprawa konwencjonalna, integrowana i ekologiczna – 

to taki moduł inteligentnej wyceny, który będzie aktualizowany. 

Wśród ich zadań było także opracowanie  średniorocznego sza-

cunkowego spożycia warzyw i owoców w przeliczeniu na jedną 

osobę,  baza wiedzy agrotechnicznej określająca cały proces 

uprawy każdego w ponad 50 produktów od momentu siewu do 

zbiorów, kluczowe fazy wzrostu produktów (dotyczące każdego 

z 50 produktów). Opracowali także raport dotyczący identyfika-

cji marketingowej produktu, analizę dostępności na rynku syste-

mów analogicznych do rozwiązania zaproponowanego projek-

cie, raport z badań SERVQUAL oraz sprawozdanie ze spotkań 

fokusowych z potencjalnymi użytkownikami systemu. 

Czy polecacie udział w działaniu Współpraca potencjalnym 

zainteresowanym? 

Zdecydowanie tak. Naszym zdaniem działanie Współpraca ideal-

nie wypełniło lukę w działaniach wspierających polskie rolnic-

two. To pierwsze na tak szeroką skalę działanie wspierające 

prace badawcze oraz innowacje w obszarze rolnictwa. Mamy  tu 

na myśli praktyczne rozwiązania, które zostaną z sukcesem 

wdrożone na rynek.  

W projekcie uczestniczę jako rolnik i zdaję sobie sprawę, że nie-

które osoby mogą odstraszać kwestie formalne jak np. koniecz-

ność podpisania weksla in blanko. Z drugiej strony jest to norma 

jeśli chodzi o zabezpieczenia przy realizacji  większych projek-

tów finansowanych ze środków unijnych. To coś nowego, wy-

kraczającego poza zakup maszyn, urządzeń rolniczych czy budo-

wy infrastruktury. Nie mniej jednak ja widzę zdecydowanie wię-

cej plusów. Co więcej na stronie ARiMR można przeczytać, że 

nowy nabór w kwietniu 2022 będzie zawierał jeszcze korzyst-

niejsze zapisy niż obecny (np. zwiększenie finansowania kosz-

tów badań z 90 do 100% oraz kosztów inwestycji z 50 do 70%).  

Jaka jest różnica między Waszą platformą a np. działającym już 

pod patronem MRiRW e-bazarkiem? 

Nie chcielibyśmy się porównywać do konkurencji. Łatwo jest 

oceniać konkurencyjne rozwiązania, natomiast to rynek weryfi-

kuje dany projekt. 

Ogólnie wydaje się, że nasz projekt idzie o krok dalej niż e- baza-

rek. Sklep Internetowy na platformie Wirtualne Pole to tylko 

jedna z 3 opcji. Kluczowa dla portalu będzie możliwość zamó-

wienia u rolnika produktów rolnych jeszcze przed sezonem. Ta 

możliwość ogranicza ryzyko cenowe dla obu stron. Jest to klu-

czowe ze względu na duże i krótkie czasowo wahania cen doty-

czące produktów rolnych.   

W uzasadnieniu projektu napisaliście, że jest to pionierskie 

przedsięwzięcie w Polsce, natomiast znalazłem podobną inicja-

tywę zdalnyogrodek.com. Czy wzorowaliście się na tamtym 

przedsięwzięciu? Czy nawiązaliście z nimi kontakt podczas rea-

lizacji? 

Zdalny ogródek to portal, który wg naszej wiedzy pojawił się 

w 2020 roku. My rozpoczęliśmy realizację projektu w marcu 

2020, natomiast sama nasza idea sięga kilk u lat wcześniej. 

W grudniu 2018 podpisaliśmy umowę konsorcjum, będącą po-

czątkiem powstania Grupy Operacyjnej Wirtualne Pole. Z naszej 

analizy konkurencyjnych rozwiązań wiemy, że wspominany por-

tal prowadzi działalność lokalnie na terenie województwa po-

morskiego. Poza tym widzimy sporo różnic pomiędzy naszym 

portalem, a wskazanym w pytaniu. Tak jak wspomniałem wcze-

śniej, nie chcielibyśmy oceniać konkurencyjnych rozwiązań.  

Różnice jakie można zauważyć, to, że  we wspomnianym portalu 

wynajmuje się ziemię od podmiotu a nie od konkretnego rolni-

ka. U nas rolnik będzie kluczową postacią projektu. To nie my 

ustalamy cenę tylko rolnik. Konsument może ją zaakceptować 

lub odrzucić.  

Po drugie w zdalnym ogródku wynajmuje się na małych po-

wierzchniach skrzynki lub grządki maks. 10 m2. U nas zakłada-

my, że min. wielkość jednego poletka to będzie co najmniej 

0.5 ara. 



ROZMOWA KWARTAŁU 

6 

Jeśli chodzi o sam portal to różnica jest bardzo duża. Nasz portal 

będzie zawierał m.in: moduł inteligentnej wyceny produktów 

rolnych i usług rolnika,  moduł tworzenia wirtualnego pola, oraz 

moduły tworzenia zamówienia i wiedzy rolniczej. 

Realizując projekt w ramach działania Współpraca skupiamy się  

na własnych celach. Nie mamy takiego zadania jak kontakt 

z istniejącymi na rynku alternatywnymi rozwiązaniami w celu 

zdobycia wiedzy.  

Jednym z dokumentów projektu jest wykonana przez UR Analiza 

dostępności na rynku systemów analogicznych do rozwiązania 

zaproponowanego w projekcie.  To w tym raporcie po raz 

pierwszy zetknęliśmy się z niektórymi rozwiązaniami. To istotne, 

żeby obserwować co robi otoczenie, natomiast przede wszyst-

kim staramy się zrealizować cel naszego projektu w zgodzie 

z Wnioskiem o dofinansowanie.  

Czy dla klientów platformy ryzyko cenowe związane z produk-

tami rolnymi jest aż tak istotne, że zdecydują się z niej skorzy-

stać?  

Wielu konsumentów w ankietach dotyczących udziału w testach 

podkreślało, że świadomość zakupu produktu po określonej 

cenie jest dla nich ważna. Jeśli konsument uważa, że cena jest 

dla niego za wysoka, to po prostu szuka innego rolnika. Również 

spora grupa rolników jako główną zaletę projektu wskazało, że 

to oni ustalają cenę sprzedaży produktów. 

W Waszych założeniach konsument wynajmuje kawałek dział-

ki, na której rolnik będzie dla niego uprawiał rośliny. W pierw-

szym numerze Przedsiębiorczości Wiejskiej z 2020 r. dowiadu-

jemy się, że w założeniach projektu konsument będzie mógł 

wybrać część zabiegów – np. sianie/sadzenie, pielenie, zbio-

ry.  Czy udało się te zamierzenia zrealizować w praktyce? 

Pierwsze zbiory już się odbyły. 

Tak, jesteśmy już po etapie praktycznych testów, w ramach któ-

rych konsumenci mogli, jeśli mieli taka wolę, wziąć udział w czę-

ści zabiegów agrotechnicznych. I rzeczywiście zdarzyły się oso-

by, które czynnie uczestniczyły w niektórych pracach. Były to 

przede wszystkim, chyba najprzyjemniejsze dla konsumentów, 

zbiory. Natomiast zdecydowana większość zabiegów agrotech-

nicznych leżała w gestii rolników. 

Czy jeżeli plony nie będą   po myśli klienta – np. dane rośliny 

nie będą plonowały lub będą chore – co się dzieje w takiej sy-

tuacji? 

To drugie obok kwestii dotyczącej dostaw kluczowe wyzwanie 

w naszym projekcie. Oczywiście jest to całkiem prawdopodobna 

sytuacja, która miała miejsce chociażby w trakcie testów. Nie 

mamy jeszcze ostatecznej koncepcji, natomiast skłaniamy się do 

rozwiązania, które z jednej strony będzie chroniło konsumen-

tów, a z drugiej nie spowoduje, że rolnicy będą stratni ze wzglę-

du na poniesione koszty nasion, pracy itp. W Krakowie funkcjo-

nuje tzw. kooperatywa, której członkowie deklarują zapłatę za 

zamówione produkty także w przypadku wystąpienia tzw. siły 

wyższej. My nie możemy pójść w tym kierunku, natomiast zakła-

damy możliwość, że konsument zawsze będzie płacił co naj-

mniej 20 – 30% wartości swojego zamówienia, niezależnie od 

finalnej wielkości zbiorów. Tym samym rolnik nigdy nie powi-

nien zostać z niczym.  

We wspomnianym przypadku, to konsument będzie ponosił 

wyższe koszty zakupu zamówionych produktów. Zastanawia 

mnie ta kwestia, ponieważ wcześniej zostało powiedziane, że 

portal powstaje aby minimalizować ryzyko wahań cenowych.  

Konsument bierze na siebie w części ryzyko, że z powodu tzw. 

siły wyższej, ilość produktów może być mniejsza niż zamówił. 

Konsument będzie miał świadomość takiego ryzyka. W ramach 

prowadzonych testów mieliśmy taką sytuację, że rolnik stracił 

praktycznie 80% swoich zbiorów w wyniku klęsk żywiołowych. 

My nie mówimy „trudno”. Konsument przyjechał na miejsce, 

zobaczył poletko i po rozmowie z klientem zdecydował się na 

częściową rekompensatę w postaci otrzymania innych produk-

tów od rolnika. Poza tym zakładamy, że dla konsumentów na-

szego portalu kwestie ceny będą ważne, ale nie rozstrzygające. 

Jeśli ktoś chce kupić warzywa jak najtaniej to pójdzie do super-

marketu. 

Ponieważ taką małą uprawę na minimalnych poletkach może-

my nazwać manufakturą, o ile więcej kosztują produkty zamó-

wione w ten sposób u rolnika? 

To będzie zależało tylko i wyłącznie od wyceny rolnika. W ogóle 

nie będziemy interweniować w politykę cenową rolników. Prze-

prowadzone testy pokazały, że różnice w wycenie niektórych 

produktów uprawianych wg tego samego systemu przez dwóch 

różnych rolników wynosiły nawet kilkaset procent. Wspomnia-

łem o systemie uprawy ponieważ od tego należy zacząć rozmo-

wę dotyczącą cen produktów rolnych. Oczywiście uprawa ekolo-

giczna, co do zasady zawsze będzie droższa od uprawy integro-

wanej czy konwencjonalnej. Konsument będzie miał informację 
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jaki system produkcji stosuje każdy rolnik. Doświadczenia z te-

stów pokazują, że konsumenci są w stanie zapłacić znacznie 

więcej za produkty ekologiczne. Reasumując cena będzie wyni-

kiem wyceny rolnika oraz akceptacji konsumenta.  

Jak wygląda aspekt ekonomiczny prowadzenia nawet kilkuna-

stu różnych działek z różnymi uprawami dla różnych klientów? 

Czy ekonomicznie uzasadnione nie byłoby uprawianie danej 

rośliny na jednym areale? 

My nie wpływamy na kształtowanie cen. Ankieta dla rolników, 

którzy wzięli udział w testach zawierała m.in. takie pytania:   

Czy wolałby Pan/ Pani sprzedawać produkty rolne produkowane 

na wspólnym poletku przeznaczonym dla kilku innych konsu-

mentów, czy produkty pochodzące z indywidualnego poletka dla 

1 klienta? (Należy założyć, że produkty pochodzące z jednego 

poletka dla kilku konsumentów mogą być sumarycznie tańsze 

o około 30%.)

Odpowiedzi rolników pokazały, że wcale nie jest to takie jedno-

znaczne. Otóż ok. 40% woli uprawiać produkty na indywidual-

nym poletku.  

Na jakich klientów nastawiona jest Wasza platforma? 

Podobnie jak to się ma do rolników, tu także nie ma żadnych 

ograniczeń. Jednym z efektów realizowanego projektu ze strony 

Uniwersytetu Rolniczego jest analiza identyfikacji produktu 

(usługi). Jednym z wyników analizy było określenie ogólnego 

profilu klienta-konsumenta, który może być potencjalnym na-

bywcą produktów oferowanych na portalu Wirtualne Pole i bę-

dzie najczęściej takie produkty nabywał. Według dokumentu, 

profil konsumenta portalu Wirtualne Pole przedstawia się w ten 

sposób, że w kategorii wiekowej potencjalnym klientem będzie 

osoba w wieku 25-44 lat, potencjalnym klientem będzie kobie-

ta, potencjalny nabywca legitymować będzie się wykształce-

niem wyższym, który będzie aktywny zawodowo i będzie praco-

wać na umowę, będzie to mieszkaniec miasta oraz osoba będą-

ca członkiem gospodarstwa domowego, którego przeciętny 

miesięczny dochód netto na jednego członka jest wyższy niż 

5 500 zł.” 

Tak to wygląda w teorii. W praktyce nie chcemy zamykać się na 

nikogo. Przykładowo w portalu będzie opcja zamawiania pro-

duktów ekologicznych, natomiast nie nakładamy ograniczeń na 

rolników jakie mają uprawiać produkty. Jedyne czego wymaga-

my od rolnika to rzetelnej informacji o systemie uprawy produk-

tów, co będzie przez nas weryfikowane.  

Poza opcją sklepu internetowego, oraz zamówieniem uprawy 

wybranych produktów u rolnika, mamy jeszcze trzecią opcję – 

możliwość wynajęcia pola i samodzielnej uprawy. Wydaje się, że 

może to być ciekawa opcja dla ludzi, którzy mają trochę wolne-

go czasu i chcieliby mieć kawałek ziemi do zagospodarowania – 

np. emeryci. 

Co w ramach Waszego działania kupuje klient? Produkt goto-

wy czy możliwość dzierżawy i zlecania poszczególnych prac 

rolnikowi? Jak takie działanie jest usankcjonowane prawnie? 

Zawierana jest umowa? 

To jest bardzo dobre pytanie będące niejako sednem naszego 

projektu. W tym momencie pozwolę zacytować fragmenty na-

szego wniosku o dofinansowanie z działania Współpraca doty-

czące tej kwestii:  

„Głównym celem projektu będzie opracowanie innowacyjnego 

sposobu wprowadzania do obrotu produktów rolnych (…) 

Przedmiotem sprzedaży podnoszącym cenę będzie nie tylko 

produkt ale także usługa. Osiągnięcie celu głównego przyczyni 

się także do skrócenia łańcucha dostaw. Serwis internetowy 

będzie jedynym „pośrednikiem” pomiędzy rolnikiem a konsu-

mentem”. 

Zatem klient korzystający z opcji zamówienia i uprawy produk-

tów rolnych bezpośrednio u rolnika będzie płacił za zamówione 

produkty oraz za usługę (usługi) związane z ich uprawą. 

Tak, jak w każdej umowie kupna – sprzedaży obie strony mogą 

ustalić określone warunki, co do zakresu prac oraz ceny. A osta-

teczna wersja to rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało 

obie strony. Oczywiście w opcji sklepu internetowego klient 

kupuje wystawione przez rolników do sprzedaży produkty. Na-

tomiast w opcji wynajmu pola i samodzielnej uprawy klient płaci 

za wynajem.  

Jeśli chodzi o usankcjonowanie prawne to pomiędzy klientem 

a rolnikiem zawierana będzie umowa. Tutaj powiem tylko, że 

umowa pomiędzy rolnikiem a konsumentem będzie generowa-

na automatycznie przez system na podstawie podanych przez 

obie strony informacji.  



ROZMOWA KWARTAŁU 

8 

Warunkiem uprawomocnienia się umowy będzie jej akceptacja 

przez obie strony w wersji elektronicznej. Nie będzie konieczno-

ści fizycznego podpisywania umowy czy przesyłania skanów. 

Takie rozwiązanie znacząco uprości kwestie proceduralne. 

Jakie dodatkowe wnioski wysunęliście po przeprowadzonych 

testach i konsultacjach? Czy Wasza początkowa koncepcja się 

zmieniła? 

Wspominałem już po części o tym w odpowiedziach na inne 

pytania. Generalnie większości rolników którzy wzięli udział 

w testach idea projektu podoba się. W ankiecie dotyczącej 

udziału w testach zapytaliśmy rolników o największe zalety, ale 

także wady takiego systemu uprawy. Jedną z kluczowych zalet 

wskazanych przez rolników jest możliwość wyceny produktów 

przed rozpoczęciem uprawy. Jedną z wad jest uprawa na nie-

wielkim obszarze pola. Natomiast rozwiązaniem tego problemu 

jest określenie minimalnego areału, który został ustalony na 

podstawie konsultacji pomiędzy członkami zespołu projektowe-

go oraz rolnikami. Zakładamy, że min. areał jednego poletka to 

0,5 ar. na którym rolnik będzie uprawiał, a także możliwość 

uprawy na jednym poletku dla kilku konsumentów - jeśli ci wy-

rażą zgodę. Taka możliwość może także częściowo rozwiązać 

największe wyzwanie dla konsumentów związane z odbiorem 

produktów rolnych (konsumenci mogą na zmianę odbierać pro-

dukty od rolnika dla całej grupy). Jeśli chodzi o dostawę/odbiór 

produktów to jest to chyba kluczowe wyzwanie dla nas. Pier-

wotnie zakładaliśmy, że standardem będzie odbiór produktów 

przez konsumentów bezpośrednio z gospodarstw. Jednak testy 

pokazały, że niekiedy bywa to problematyczne – dotyczy np. 

produktów, o krótkim terminie trwałości, czy takich, które zo-

stawione na polu kilka dni dłużej „przerastają” tracą swoją ja-

kość. Ponadto konsumenci nie zawsze mają czas, żeby regular-

nie raz w tygodniu jechać kilkadziesiąt kilometrów za miasto po 

odbiór produktów rolnych. Stąd poważanie zastanawiamy się 

nad koordynacją procesu dostaw/ odbiorów produktów rol-

nych, która będzie korzystna dla obu stron.  Bierzemy pod uwa-

gę, że będziemy posiadali środek transportu, dzięki czemu bę-

dziemy odbierać produkty od rolników i dostarczać je do okre-

ślonego punktu w mieście. 

Kończąc ten wątek należy podkreślić, że praktycznie wszyscy 

konsumenci biorący udział w testach docenili jakość otrzyma-

nych produktów.    Ponadto konsumenci byli zadowoleni z sa-

mego faktu poznania rolnika oraz zobaczenia swojego 

„poletka”. Świadomość poznania oraz nawiązania znajomości 

z osobą która produkuje dla nas to co jemy, jest bezcenna.  

Kto po zakończeniu projektu będzie odpowiadał za stworzoną 

platformę? Czy będzie ona darmowa dla chętnych rolników 

i konsumentów? 

Za platformę odpowiedzialna będzie firma IQon – lider projektu. 

Oczywiście aspekt finansowy będzie dla nas ważny. Zakładamy, 

że platforma będzie darmowa dla konsumentów (oczywiście 

będą oni płacić rolnikom), natomiast dla rolników będzie doce-

lowo płatna. Natomiast, żeby zachęcić rolników do uczestnicze-

nia w Wirtualnym Polu zakładamy, że na pewno w 2022 roku 

Platforma będzie bezpłatna także dla nich. Co dalej? Zobaczymy 

jak będzie wyglądała aktywność na platformie. 

Jakim budżetem dysponowała Grupa Operacyjna realizując ten 

projekt? 

Budżet całego projektu to 1 452 185 zł.  

Kiedy możemy spodziewać się w pełni uruchomionej platfor-

my dostępnej dla wszystkich zainteresowanych? 

Zgodnie z obecnym harmonogramem prac, platforma powinna 

być uruchomiona w I kwartale 2022 roku, ale dokładny termin 

poznamy na początku przyszłego roku.     

Serwis Wirtualne Pole nie będzie funkcjonował w oparciu 

o środki publiczne. Jeśli chodzi o konsumentów to przygotowu-

jemy kampanię promocyjną w mediach społecznościowych. 

Na pewno pozyskanie określonej liczby rolników będzie więk-

szym wyzwaniem.  Mamy nadzieję, że rolnicy uczestniczący 

w testach będą promować nasz projekt wśród swoich znajo-

mych. Natomiast najlepszą drogą jest bezpośredni kontakt 

z klientami.  

Otrzymaliśmy także propozycję rozwoju platformy na szeroką 

skalę przez pewien Fundusz Inwestycyjny. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał 

WALDEMAR GORAJCZYK 

Stanowisko ds. Rolnictwa Ekologicznego 

i Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych 

CDR/O KRAKÓW 



9 

PRAWO I FINANSE 

Przed nami kolejny 2022 rok, zatem już teraz war-

to zobaczyć jakie nabory są przewidziane 

w harmonogramie ARiMR do końca 2022 roku. 

 W ramach wzmacnianie przedsiębiorczości po raz 

kolejny będzie realizowany nabór na  „Premie na rozpo-

częcie działalności pozarolniczej”. Wsparcie adresowane 

jest do rolników, którzy widza swoją szansę w obszarze 

pozarolniczym do osób, które mają ciekawy pomysł i de-

terminację do jego wdrożenia. Wsparcie w postaci premii 

jest przewidziane na poziomie do 250 tys. zł. Nabór jest 

zaplanowany na przełomie grudnia 2021r/ styczeń 2022r, 

zatem już teraz warto bliżej zapoznać się z tym tematem 

jak również z planowanymi zmianami.  

„Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług związa-

nych z rolnictwem i leśnictwem”, to kolejne zadanie 

wspierające rozwój działalności pozarolniczej a dokładnie 

rozwój usług rolniczych. Wsparcie jest adresowane do 

rolników, którzy już prowadzą takie usługi i widzą swoją 

szanse na ich rozwój. W ramach tego działania można uzy-

skać refundację na poziomie do 500 tys. zł. Nabór jest za-

planowany na marzec 2022 roku.   

W obszarze rozwój gospodarstw ponownie będzie 

realizowany nabór wniosków w dobrze znanym temacie, 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, niestety tylko 

w obszarze „a”, tj. rozwój produkcji prosiąt i obszarze „e” 

tj. nawadnianie w gospodarstwie. Obszar najbardziej po-

pularny „d” nie jest ujęty w harmonogramie. W ramach 

obszaru „a” rozwój produkcji prosiąt, rolnik może liczyć na 

wsparcie (refundacja) na poziomie do 900 tys. zł, są to 

duże pieniądze ale i trudne tematy, do których należy się 

mocno merytorycznie przygotować. W obszarze „e” 

wsparcie jest na poziomie 100 tys. zł, nabór jest planowa-

ny na marzec 2022 roku.    

W nadchodzącym 2022 roku jest planowany rów-

nież nabór w ramach operacji typu „Restrukturyzacja ma-

łych gospodarstw”. Wsparcie adresowane jest do małych 

gospodarstw, które widza szansę na rozwój działalności 

rolniczej. W ramach tego działania możemy otrzymać 

wsparcie (premia) na poziomie 60 tys. zł. Nabór jest zapla-

nowany na marzec/kwiecień 2022, ale jest uzależniony od 

dostępności środków. 

W obszarze rozwój gospodarstw będzie realizowany na-

bór w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolni-

Nabory wniosków w ramach PROW 2014–2020 

w roku 2022. 
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ków”. Wsparcie jest adresowane do młodego pokolenia 

rolników chętnych rozwijać rolniczy biznes. To wsparcie 

pozwala odważniej myśleć o inwestycjach w gospodar-

stwie, które przyczynią się do zwiększenia opłacalności 

rolniczej. Wsparcie w postaci premii jest na poziomie 150 

tys. zł a planowany nabór jest przewidziany w marcu 2022 

roku. Patrząc na przedstawiony harmonogram naborów 

widzimy, że spiętrzenie prac związanych z przygotowa-

niem dokumentacji i b-panów pod przedstawione opera-

cje przypada na I kwartał 2022 roku. Warto zatem już te-

raz czynić przygotowania do poszczególnych tematów aby 

zdążyć w wyznaczonych terminach. 

RAFAŁ GALIAK 

Sam. stanowisko ds. ekonomiki 

i zarządzania gospodarstwem 

CDR/O KRAKÓW 
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Od roku 2022 nowe stawki kar w Programie azotanowym 

W przypadku gospodarstw, które zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne producenci rolni, którzy 

prowadzą działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha 

użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w licz-

bie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego 

powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia mak-

symalnych dawek azotu, a także powinni prowadzić ewidencję 

zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. 

Zapisy te wprowadzają obowiązku ewidencjonowania  stosowa-

nia nawozów, które posiadają w swoim składzie azot. Na obsza-

rze całego kraju zobowiązania dotyczące Programu azotanowe-

go mającego na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azota-

nami pochodzącymi ze źródeł rolniczych jest kontrolowane 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

Inspektoraty Ochrony Środowiska. Przeprowadzone w 2018 

roku przez ARiMR „kontrole na miejscu” przez ARiMR wykazały 

wystąpienie szereg naruszeń wymogów Programu azotanowego 

w  skontrowanych gospodarstwach. 

Województwo
Liczba rolników 

skontrolowanych

Liczba rolników, u 

których stwierdzono 

nizgodności

%rolników, u których 

stwierdzono 

niezgodności
dolnośląskie 293 30 10,24%

kujawsko-pomorskie 469 31 6,61%

lubelskie 893 8 0,90%

lubuskie 150 0 0,00%

łódzkie 673 48 7,13%

małopolskie 356 22 6,18%

mazowieckie 1203 58 4,82%

opolskie 183 6 3,28%

podkarpackie 321 11 3,43%

podlaskie 572 15 2,62%

pomorskie 288 0 0,00%

śląskie 213 3 1,41%

świętokrzyskie 359 15 4,18%

warmińsko-mazurskie 327 2 0,61%

wielkopolskie 779 173 22,21%

zachodniopomorskie 214 4 1,87%

RAZEM 7293 426 5,84%
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Największy odsetek naruszeń dotyczy spełnienia wymogu posia-

dania dokumentacji - opracowywania Planu nawożenia azotem 

lub wyliczenia maksymalnych dawek azotu w gospodarstwach, 

których to dotyczy, prowadzenia ewidencji zabiegów stosowa-

nia nawozów, map przechowywania obornika bezpośrednio na 

gruncie. Poza tym istotne uchybienia dotyczą warunków prze-

chowywania nawozów naturalnych oraz odpowiedniego dawko-

wania zawartego w nich azotu. Ponadto przeprowadzone w 

2019 roku kontrole w zakresie Wzajemnej zgodności również 

potwierdziły występowanie nieprawidłowości w realizacji Pro-

gramu azotanowego w podobnych jak w poprzednim roku ob-

szarach. W 802 skontrolowanych gospodarstwach stwierdzono 

aż 1753 niezgodności w zakresie wymogów z Obszaru - Środowi-

sko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rol-

nej z czego 1694 dotyczyło nieprzestrzegania wymagań zawar-

tych w programie działań mających na celu zmniejszenie zanie-

czyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 

oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. 

Za nieprzestrzeganie wymogów Programu azotanowego mające-

go na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pocho-

dzącymi ze źródeł rolniczych rolnik jest narażony na kary zapisa-

ne w rozporządzeniu. W październiku Minister Infrastruktury 

określił nowe wysokości maksymalnych kar finansowych za na-

ruszenie zasad dotyczących zanieczyszczania wód azotanami ze 

źródeł rolniczych. 

W października br.  w Dzienniku Urzędowym RP pojawiło się 

obwieszczenie Ministra Infrastruktury w którym wyszczególnio-

no nowe wysokości opłat, jakie będą musieli ponieść rolnicy 

niestosujący się do zapisów “Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Wspomniane zasady obowiązują od 2018 roku. Obwieszczenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie 

wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczysz-

czenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, określa nowe kary, 

które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r. i  wynoszą: 

1) 2192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”, lub 

z planem nawożenia azotem; 

2) 3288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych nie-

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 

4 ustawy; 

3) 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji „Programu

działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobie-

ganie dalszemu zanieczyszczeniu” niezgodnie z przepisami wy-

danymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak; 

4) 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.

Za błędne prowadzenie dokumentacji realizacji tzw. programu 

azotanowego kara wyniesie 548,10 złotych. Taką samą kwotę 

uiścić będzie musiał rolnik, który w ogóle nie dysponuje planem 

nawożenia azotem. 

Źródła informacji 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 paździer-

nika 2021 r.

• Wyniki kontroli wymogów z PD_2018 i 2019 ARiMR

• Strona internetowa Centrum doradztwa Rolniczego

w Brwinowie : www.cdr.gov.pl

JOACHIM KEMPKA 

Sam. Stanowisko ds. Systemów 

Produkcji Rolnej 

CDR/O KRAKÓW 
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Zasady utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin 

Puste opakowania po środkach ochrony roślin są niebezpieczne nawet po opróżnieniu i źle 

składowane stanowią zagrożenie dla środowiska. Po wykorzystaniu zawartości należy zadbać 

o ich odpowiednią utylizację.

Co zrobić z pustymi opakowaniami po środkach ochrony ro-

ślin?  

Zużyte opakowania nie powinny trafiać do pojemników przezna-

czonych na odpady komunalne, nie można ich palić, a tym bar-

dziej składować w miejscach do tego niededykowanych. Takie 

opakowania nie mogą również służyć jako pojemniki zastępcze 

do przechowywania innych substancji czy płynów.  

Puste opakowania po wykorzystanych środkach ochrony roślin 

należy oddać do punktu sprzedaży – sklepu lub hurtowni środ-

ków ochrony roślin (nie są one odbierane z gospodarstwa rol-

nego, każdy kto chce zwrócić puste opakowania musi je samo-

dzielnie do takiego punktu dostarczyć). Nie ma obowiązku od-

dawania opakować w tym samym punkcie sprzedaży, w którym 

zostały zakupione (punkty odbioru można wyszukać poprzez 

stronę: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/). W ramach Sys-

temu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony 

roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wod-

nych lub ludzi oraz opakowania po innych środkach niebezpiecz-

nych, wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozach, adiuwan-

tach, produktach biobójczych, oznaczone minimum jednym 

z piktogramów:  

http://systempsor.pl/punkty-odbioru/
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Do punktów sprzedaży oddaje się jednostkowe opakowania 

plastikowe i szklane oraz torebki foliowe i papierowe po środ-

kach ochrony roślin. Zwrócenie takich opakowań jest bezpłat-

ne, nie wymaga paragonu czy faktury. Oddając takie opakowa-

nia, należy wyposażyć się w formularz 

potwierdzający odbiór (dokument ten 

posiada pieczęć i podpis przyjmującego 

odpady), który stanowić będzie dowód 

w przypadku kontroli ARiMR lub Pań-

stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa.  

Zwrócone opakowania następnie zo-

stają przekazane firmom specjalizującym się w utylizacji odpa-

dów niebezpiecznych. Większość opakowań jest unieszkodliwia-

na w specjalnych spalarkach, eliminujących zagrożenie dla śro-

dowiska. 

Jak przygotować opakowanie do 

zwrotu?  

Opakowanie przed oddaniem do punk-

tu powinno być przez rolnika odpo-

wiednio przygotowane, by nie stanowić zagrożenia skażeniem. 

1.Pojemnik nie może zawierać żadnych substancji. 

2.Pojemnik musi być czysty z zewnątrz, by była widoczna jego 

etykieta i oznaczenia toksyczności . 

3.Pojemnik musi być opróżniony i trzykrotnie opłukany czystą 

wodą. Takie płukanie polega na wlaniu czystej wody do pojem-

nika, zakręceniu go i kilkukrotnym potrząśnięciu. Następnie po-

płuczyny wlewamy do opryskiwacza, by zużyć środek podczas 

zabiegu. Proces powtarzamy trzy razy, a dzięki temu, że robi-

my to podczas przygotowania zabiegu wykorzystujemy cały śro-

dek i nie wytwarzamy toksycznych płynów. W ten sposób po-

zbywamy się resztek substancji, które stanowią około 5% zawar-

tości pojemnika. 

4.Czyste pojemniki składujemy w pojemniku zbiorczym w po-

mieszczeniu gdzie przechowujemy pozostałe środki ochrony 

roślin. Dzięki temu nie stanowią one zagrożenia dla osób po-

stronnych i dzieci.  

Pojemniki muszą być ewidencjonowane przez rolnika, by ich 

ilość mogła zostać potwierdzona podczas ewentualnej kontroli. 

Procedura przygotowania opakowań do utylizacji nie zabiera 

dużej ilości czasu. Takie postępowanie przyczynia się do dbania 

o środowisko, ale również pozwala w pełni wykorzystać zaku-

piony towar i nie tracić pieniędzy poprzez pozostawione resztki 

substancji, co przy dużych kosztach niektórych preparatów nie-

sie spore korzyści finansowe.   

Należy również pamiętać, że wszystkie formularze przekazania 

odpadów, muszą być zachowane w gospodarstwie rolnika przez 

okres 5 lat. Stanowią potwierdzenie zrównoważonej gospodarki 

i są dowodem w przypadku kontroli. 

Co zrobić z przeterminowanymi środkami ochrony roślin? 

Przeterminowane środki ochrony roślin powinny być poddane 

profesjonalnej utylizacji, co już wiąże się z kosztami. Na rynku 

działają wyspecjalizowane firmy, które świadczą takie usługi.  

Jakie są konsekwencje niewłaści-

wego utylizowania opakowań? 

Nie należy samodzielnie utylizo-

wać opakowań po środkach ochro-

ny roślin, tj. spalać, wyrzucać ra-

zem z odpadami komunalnymi, 

pozostawiać w lesie czy na polu. 

Tego typu zachowanie jest łamaniem prawa i może być nie-

bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także doprowadzić 

do zanieczyszczenia środowiska. Jeżeli rolnik nieodpowiednio 

gospodaruje opakowaniami, musi liczyć się z karą grzywny lub 

utratą dopłat unijnych. 

Źródła informacji:  

www.systempsor.pl 

www.teraz-środowisko.pl 

www.poradnikogrodniczy.pl 

www.nufarm.com  

www.dlaroslin.pl  

ANDŻELIKA WDOWICZ 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środ-

ków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu 

opakowań po tych produktach, punkty sprze-

daży – do ich przyjęcia, a producenci i impor-

terzy – do zorganizowania systemu zbierania 

i zagospodarowania opakowań. 

W Polsce w ciągu roku sprzedaje się ponad 50 

tys. ton środków ochrony roślin.  

http://www.systempsor.pl
http://www.teraz-środowisko.pl
http://www.poradnikogrodniczy.pl
http://www.nufarm.com
http://www.dlaroslin.pl
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Biogazownia to instalacja służąca do produkcji biogazu z bioma-

sy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów 

(np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub bio-

logicznego osadu ze ścieków. Biogaz składa się w 45-75% z me-

tanu, dwutlenku węgla (ok. 35%) i śladowych ilości związków, 

takich jak siarkowodór czy azot. Powstały biogaz być wykorzy-

stywany do spalania w tzw. agregatach kogeneracyjnych, które 

pozwalają na jednoczesne otrzymywanie energii elektrycznej 

i ciepła użytkowego. Produkcja biogazu rolniczego może stać się 

nowym kierunkiem rozwoju dla polskich gospodarstw. 

Działanie biogazowni 

Instalacja biogazowni składa się z: 

• zbiornika wstępnego,

• układu dozowania,

• komory fermentacyjnej (fermentor),

• zbiornika magazynowego dla przefermentowanego sub-

stratu,

• zbiornika biogazu,

• agregatu prądotwórczego lub agregatu kogeneracyjnego

(w drugim przypadku produkowana jest energia elektrycz-

na oraz cieplna).

Biogazownie rolnicze 

Biogazownie są coraz częściej spotykanymi, zwłaszcza na terenach rolniczych instalacjami. 

Jest to idealny sposób na pozyskiwanie energii z odpadów różnego pochodzenia, między 

innymi roślinnych czy też odchodów zwierzęcych. 

Stosowanie biogazowni nie tylko daje możliwość uzyskania niezwykle taniej energii, ale 

także przyczynia się do rozwiązania problemu składowania odpadów, co w wielu gospo-

darstwach rolniczych stanowi spory problem.  
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W pierwszym etapie pracy biogazowni rolniczej substraty wsa-

dowe (gnojowica, obornik, kiszonka) poddawane są procesom: 

rozdrabniania, mieszania. Następnie biomasa o różnym stopniu 

uwodnienia przepompowywana jest do komory fermentacyjnej 

(zwanej też bioreaktorem lub fermentorem), w której zachodzi 

proces rozkładu materiału wsadowego w odpowiednich tempe-

raturach przez mikroorganizmy oraz produkcja biogazu. Aby 

proces ten był prawidłowy reaktor musi być szczelny i dobrze 

zaizolowany termicznie. Nawozy pozyskiwane z osadu pofer-

mentacyjnego mogą być stosowane w postaci półpłynnej lub 

stałej. Powstały w fermentorze biogaz przetłaczany jest instala-

cją rurową do zbiornika magazynowego i poddawany jest 

oczyszczeniu, głównie procesom odsiarczania i odwadniania. 

Wyróżniamy dwa podstawowe typy zbiorników na biogaz: mo-

kre i suche. Zbiorniki mokre, które są tańszym rozwiązaniem, 

instalowane są bezpośrednio nad komorą fermentacji, gdzie 

zbierany jest biogaz z bieżącej produkcji. Natomiast zbiorniki 

suche stanowią oddzielne konstrukcje, służące do wyrównania 

nierównomierności produkcji biogazu. Dla małej biogazowni np. 

60kW mamy około 40 m3/h biogazu i możemy go zmagazyno-

wać najwyżej na kilka godzin. Dla dużych biogazowni w zbiorni-

kach tych biogaz jest przechowywany do czasu wystąpienia za-

potrzebowania na odbiór paliwa lub energii. 

Oczyszczony biogaz kierowany jest na układ kogeneracyjny, 

stanowiący wysokosprawny generator 

prądotwórczy, z którego w procesie spalania otrzymujemy ener-

gię elektryczną i cieplną. 

Mapa biogazowni w Polsce https://magazynbiomasa.pl/mapa-

biogazowni-rolniczych-w-polsce-sprawdz-koniecznie/  

Biogazowania ma pozytywny wpływ na środowisko 

Dzięki działaniu biogazowni na pewno emisja metanu do atmos-

fery jest o wiele niższa, ponieważ wszystkie produkty, jak cho-

ciażby obornik, nie są składowane na pryzmach, tylko od razu 

lądują w zbiornikach biogazowni. Dzięki temu także redukowa-

na jest uciążliwość odorowa. 

Budowa biogazowni 

Budowa biogazowni wymaga zaangażowania dużego kapitału. 

Inwestorzy najczęściej nie dysponują środkami, które pozwoliły-

by na realizację projektu bez wsparcia zewnętrznego. Decydując 

się na inwestycję biogazową należy rozważyć formułę finanso-

wania. Taką formę wsparcia oferują banki, firmy leasingowe, 

a także inne instytucje, które posiadają w swojej ofercie dedy-

kowane programy wsparcia w formie dotacji i pożyczek. 

Inwestycja typu corporate finance (finansowanie na bilansie 

inwestora)  

W przypadku finansowania na bilansie inwestor realizuje swoje 

przedsięwzięcie w ramach firmy. To ona jest podstawą jego 

działalności np. spółka z o.o. będąca firmą rolniczą. Im większy 

majątek i historyczne wyniki firmy tym wyższa jest zdolność 

kredytowa przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, aby do-

pasować wielkość inwestycji do skali firmy. Zaletą tego typu 

finansowania jest prostota. Nie jest wymagane założenie spółki 

celowej, jedynie rozszerza się profil działania istniejącej firmy. 

Dodatkowo, łatwiejszy jest proces uzyskania kredytu, a same 

koszty kredytu są niższe niż w przypadku project finance. Roz-

wiązanie to ma jednak swoje wady. Instytucje finansowe opiera-

ją decyzję o przyznaniu kredytu w oparciu o dotychczasowe 

wyniki firmy, doświadczenie inwestora w prowadzeniu tego 

typu inwestycji i ryzyka związane z prowadzeniem biogazowni. 

Ponadto, klauzule ustalane przez kredytodawcę mogą wymagać 

Schemat urządzeń i instalacji biogazowni substratów odnawialnych. Źródło: Biogaz-Tech 

https://magazynbiomasa.pl/mapa-biogazowni-rolniczych-w-polsce-sprawdz-koniecznie/
https://magazynbiomasa.pl/mapa-biogazowni-rolniczych-w-polsce-sprawdz-koniecznie/
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zabezpieczenia kredytu na istniejącym majątku firmy, ograni-

czać działalność firmy, która jest niezwiązana bezpośrednio z 

inwestycją biogazową czy zabraniać zmian w strukturze właści-

cielskiej. Aby tego uniknąć, inwestorzy decydują się często na 

realizację projektu w formule finansowania pozabilansowego. 

Inwestycja typu project finance (finansowanie pozabilansowe) 

Ten typ inwestycji zakłada utworzenie spółki celowej, która bę-

dzie odpowiedzialna za realizację projektu. Analizując obecnie 

prowadzone inwestycje biogazowe i oddawane do użytkowania 

instalacje, można stwierdzić, że taki model (spółka celowa) jest 

częstym wyborem inwestorów. Majątek spółki celowej jest wte-

dy wydzielony z działalności przedsiębiorstwa lub kilku przedsię-

biorstw zaangażowanych w inwestycję. Instytucje finansowe 

opierają swoją decyzję o przyznaniu kredytu na przepływach 

pieniężnych samego projektu, wartości majątku spółki celowej, 

docelowej wartości inwestycji, ryzykach i wiarygodności uczest-

ników inwestycji. Zaletą tego rozwiązania jest przeniesienie od-

powiedzialności za sukces projektu na spółkę celową, co ma 

jednak swoje odzwierciedlenie w ryzyku, które ponosi instytucja 

udzielająca kredytu. Kredyty dla inwestycji project finance mogą 

być przez to droższe. Warto rozważyć zaangażowanie większej 

ilości przedsiębiorstw do powołania spółki celowej, przede 

wszystkim reprezentantów cyklu produkcji biogazu np.: dostaw-

ców surowców, firmy transportowe, odbiorców energii, odbior-

ców pofermentu. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko związane 

z łańcuchem dostaw i odbiorców, co jest też pozytywnie ocenia-

ne przez kredytodawców. Dodatkowo, możliwe jest zmniejsze-

nie średnioważonego kosztu kapitału (czyli kosztu, który po-

wstał w wyniku pozyskania finansowania dla inwestycji). W ta-

kim wypadku należy jednak w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

interesy inwestorów. Poprzez określenie zasad współpracy, lide-

ra, decyzyjności i zasad podziału ryzyka. Wadami project finance 

są długi proces przygotowania do inwestycji. A także koszty 

związane z utworzeniem spółki celowej, współpracą między 

udziałowcami i uzyskaniem kredytu. Ponadto, ta forma finanso-

wania wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej 

dokumentacji, ponieważ jest stosowana najczęściej do więk-

szych biogazowni które, aby uzyskać kredytowanie muszą zwy-

kle zaprezentować studium wykonalności czy raport due dili-

gence. 

Połączenie typów inwestycji 

Możliwe jest również połączenie form finansowania. Na czas 

budowy stosować formę finansowania bilansowego. A po od-

biorze technicznym projektu stworzyć spółkę celową i konty-

nuować jej działanie w ramach project finance refinansując ją 

kredytem długoterminowym. Dzięki temu zmniejszone jest ryzy-

ko dla kredytodawców. To prowadzi do niższych kosztów kredy-

tu na etapie budowy oraz kredytu refinansującego. Łatwiej jest 

też rozpocząć inwestycję przy jednoczesnym zachowaniu korzy-

ści wynikających ze stosowania formuły project finance na eta-

pie działania instalacji. 

Informacje pochodzą z portalu: https://magazynbiomasa.pl 

"Biogaz w Polsce – raport 2020" 

To kompleksowe opracowanie, które opisuje stan krajowej 

branży biogazowej i rekomendacje ekspertów dotyczące jej roz-

woju. Raport prezentuje aktualne dane, przepisy prawne, syste-

my wsparcia czy możliwości finansowania inwestycji biogazo-

wych. 

Głównym celem raportu jest przede wszystkim promocja bioga-

zu jako źródła OZE o ogromnym potencjale. Adresatami raportu 

są: 

inwestorzy biogazowi, 

właściciele już działających biogazowni, 

firmy z sektora rolno-przetwórczego, 

przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. 

Publikacja jest praktyczną analizą regulacyjnych, środowisko-

wych i biznesowych uwarunkowań dla rozwoju biogazu w Pol-

sce. 

Biogaz w Polsce – raport 2020 jest bezpłatnym opracowaniem, 

które można pobrać tutaj: https://magazynbiomasa.pl/biogaz-
w-polsce-raport-2020-dzis-premiera-publikacji/

Źródła i więcej informacji: 

Ginalski Zdzisław „Małe biogazownie rolnicze” Centrum Doradz-

twa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  

Ginalski Zdzisław „Substraty dla biogazowni rolniczych” Cen-

trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu  

Magazyn biomasa https://magazynbiomasa.pl/biogazownia-

rolnicza-od-czego-zaczac-sprawdz/ 

Szmulewicz Wiktor „Małe biogazownie rolnicze – mini porad-

nik” Krajowa Rada Izb Rolniczych http://krir.pl/files/

poradnik_mal_biogazownie_rolnicze.pdf  

ANDŻELIKA WDOWICZ 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O KRAKÓW 

https://magazynbiomasa.pl
https://magazynbiomasa.pl/biogazownia-rolnicza-od-czego-zaczac-sprawdz/
https://magazynbiomasa.pl/biogazownia-rolnicza-od-czego-zaczac-sprawdz/
http://krir.pl/files/poradnik_mal_biogazownie_rolnicze.pdf
http://krir.pl/files/poradnik_mal_biogazownie_rolnicze.pdf
https://magazynbiomasa.pl/biogaz-w-polsce-raport-2020-dzis-premiera-publikacji/
https://magazynbiomasa.pl/biogaz-w-polsce-raport-2020-dzis-premiera-publikacji/


Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu 

realizowanego w ramach działania pn. 

„Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje 

wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: 

pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego.” 

Jak stworzyć i prowadzić ogród edukacyjny? 

Celem opracowań jest prezentacja możliwości rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w kierunku usług 

edukacyjnych. Ogród taki może towarzyszyć działalności agroturystycznej, rolniczej lub gastronomicznej lub być 

ogrodem prywatnym - samodzielną atrakcją turystyczną. Wśród prezentowanych zagadnień między innymi: 

• Permakultura – popularny kierunek rozwoju ogrodów edukacyjnych

• Ogrody z działalnością edukacyjną stacjonarną

• Prowadzenie ogrodu edukacyjnego z działalnością on-line

• Narzędzia internetowe w sprzedaży usług edukacyjnych na bazie ogrodu

http://cdr112.e-kei.pl/cdr/images/2021/Ogrody/ogrod-edukacyjny.pdf
https://youtu.be/GBicbDO3Qr8


Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu 

realizowanego w ramach działania pn. 

„Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje 

wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: 

pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego.” 

Dla kogo ogród terapeutyczny? 

Materiał przybliża odbiorcom wiedzę praktyczną i informacje na temat prowadzenia ogrodu terapeutycznego. Wśród 

omawianych zagadnień wyróżnić można między innymi podstawy hortiterapii, zarządzanie ogrodem terapeutycznym, 

przystosowanie ogrodu do zwiedzania, „projektowanie bez barier” czy dobór roślin sensorycznych. Ogrody terapeutyczne 

to miejsca, w których prowadzona jest bierna lub czynna hortiterapia. Ważne, aby ogród taki mogły odwiedzać osoby 

z chorobami narządów ruchu lub osoby korzystające z wózków inwalidzkich. Projektując całe założenie ogrodowe należy 

pamiętać o likwidacji barier architektonicznych. Kolejną istotną kwestią jest dobór gatunków roślin, tak aby oddziaływały 

na wszystkie zmysły. 

http://cdr112.e-kei.pl/cdr/images/2021/Ogrody/ogrod-terapeutyczny.pdf
https://youtu.be/aSlXiesNhJY


Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu 

realizowanego w ramach działania pn. 

„Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje 

wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: 

pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego.” 

Ogród pokazowy – czyli jaki? 

Ogrody pokazowe cieszą się dużym zainteresowaniem pasjonatów ogrodnictwa. Są otwarte dla zwiedzających i mogą 

pełnić funkcję promocji sprzedawanych roślin. Przy prowadzeniu produkcji szkółkarskiej bylin, drzew czy krzewów 

ozdobnych należy zadbać o możliwość ich ekspozycji w nasadzeniach w niewielkiej odległości od punktu sprzedaży.  Celem 

opracowań jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu pokazowego. 

W ramach szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące turystyki kulturowej, ponieważ współcześnie ogrody 

budzą duże zainteresowanie wśród turystów, zarówno, z uwagi na ich walory przyrodnicze, jak i kulturowe. 

W omawianych tematach między innymi: ogrody pokazowe w XIX w. w Wielkiej Brytanii, znaczenie prozdrowotne 

ogrodów, ogrody pokazowe częścią turystyki kulturowej oraz zarządzanie tego typu ogrodem. Kurs zostanie wzbogacony 

o film przedstawiający modelowy ogród pokazowy.

http://cdr112.e-kei.pl/cdr/images/2021/Ogrody/ogrod-pokazowy.pdf
https://youtu.be/M4c_hh68uxk
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Leader – co dalej? 
LEADER przyszedł do Polski 16 lat temu jako powiew nadziei na 

prawdziwie oddolne planowanie i wspólne decydowanie o lo-

kalnych kierunkach rozwoju. W Europie był już ukształtowanym 

podejściem, wdrażanym z dobrym skutkiem od początku lat 90. 

XX w. Jawił się nam jako istotny przełom w myśleniu, wyzwanie 

dla każdego z zaangażowanych sektorów, a może nawet powo-

dował niepokój dotychczasowych liderów. Oto bowiem pojawił 

się nowy podmiot w postaci Lokalnych Grup Działania (LGD), 

mający wpływ m.in. na takie działania, jak finansowanie lokal-

nych inwestycji, prowadzenie działań integracyjnych, społecz-

nych czy też promocję obszaru - w większości przypisane do tej 

pory samorządom. Skromny tort finansowy z nakreślanymi am-

bitnie perspektywami rozwoju trochę studził emocje, aczkol-

wiek od początku nie zabrakło zainteresowania tym nowym 

podejściem. W latach 2004-06 polski Leader uczył się głównie 

planowania, ale także tego, że działania będą okupione dużą 

ilością procedur, często niewspółmiernie rozbudowanych do 

skali działań. Powstawały pierwsze strategie, a także różnego 

rodzaju dodatkowe koncepcje rozwojowe, w tym tematyczne, 

sektorowe, zależne od analizy i charakteru danego obszaru dzia-

łania nowo powstałych grup LGD. Panowało przekonanie, że 

krótki czas, na jaki Polska dołączyła do funduszy unijnych w tym 

okresie, będzie jedynie nauką i przygotowaniem do pełnego 

wykorzystania środków od 2007 r. Przygotowanie to okazało się 

mieć sens na ważnej płaszczyźnie – a mianowicie nauki lokalnej 

współpracy. Powoli stawało się oczywistym, że nawet w miej-

scach, gdzie takowej tradycji nie było, samorząd może szerzej 

współpracować z organizacjami pozarządowymi i przedsiębior-

cami. Konsultacje społeczne stały się szerzej stosowanym narzę-

dziem, dającym więcej wiary mieszkańcom wsi w to, że ich głos 

ma wpływ na powstające zapisy, a te przełożą się na decyzje 

i działania.  

Okres 2007-14 ugruntował pozycję polskich LGD, a budżety Lo-

kalnych Strategii Rozwoju (LSR) dawały szansę na realizację cie-

kawych, potrzebnych projektów. Nie tylko w sferze infrastruktu-

ralnej, którą chętniej widziały samorządy, ale przede wszystkim 

na niwie zróżnicowanych działań „miękkich”, obejmujących kul-

turę, promocję czy integrację wsi. LGD-y przełknęły konieczność 

stworzenia w krótkim czasie nowych strategii (ZSROW zastąpiły 

LSR-y), a w procedurach rozpoczął się okres szlifowania podejść 

do kryteriów oceny projektów. Był to m.in. początek narodzin 

i przebudowywania definicji innowacyjności, która miała towa-

rzyszyć od tej pory wdrażanym działaniom. Budżety związane 

z obszarem (ilością mieszkańców) stały się przedmiotem kalku-

lacji jak dużą LGD warto być, czyli z kim iść pod ramię, rozpatru-

jąc wielkość obszaru. Koniec końców powstały zróżnicowa-

ne strategie, odpowiadające z jednej strony lokalnym warun-

kom i możliwościom programu. LGD-y „przerobiły” (czasem 

z problemami), wpływ specyfiki przyjętej u siebie LSR oraz garni-

turu kryteriów oceny projektów, na skuteczność wdrażania 

środków pomocowych (np. obszary wybitnie turystyczne, sta-

wiające na dalszy rozwój tej branży, zbyt mocno ograniczyły 

możliwości aplikowania o fundusze innym podmiotom, co skut-

kowało zbyt małą liczbą beneficjentów). Uczyliśmy się zatem 

dalej. Aneksy i zmiany nie zawsze były możliwe, ponieważ zało-

żono konkretne cele, a te musiały być osiągnięte. Zrozumieliśmy 

na czym polega rozliczanie założonych wskaźników i że nie 

wszystko to, co zostało zapisane zbyt szczegółowo, da się zmie-

nić. To spowodowało dużo ostrożniejsze i bardziej elastyczne 

planowanie w kolejnym okresie planistycznym. Jednocześnie 
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rosły apetyty każdego z sektorów biorących udział w Leaderze 

na większy udział LGD-ów w podziale środków pomocowych 

w przyszłości. Zauważalnie wzrosła rola współpracy między gru-

pami, nie tylko w realizowanych po raz pierwszy projektach 

współpracy, ale także we wzmacniających się sieciach regional-

nych skupiających LGD. Interpretacje przepisów, dysproporcje 

regionalne w stosowaniu wytycznych, a także głód dobrych 

praktyk odnoszących się do sposobów wdrażania LSR, zmusiły 

środowisko do intensywnych konsultacji, wymiany zdań i ustala-

nia „wspólnego frontu” wobec instytucji wdrażających. LEADER 

wzmacniał się od wewnątrz, ale także był coraz to lepiej po-

strzegany na zewnątrz, w środowiskach wiejskich. LGD stawała 

się powoli rozpoznawalną lokalną marką, instytucją, w której 

można uzyskać wsparcie finansowe, merytoryczne lub prawne. 

Część prężnie działających LGD, wykraczających poza wdrażanie 

PROW, wchodziła w coraz bardziej odważne projekty, stawała 

się podmiotami wdrażającymi inne fundusze (np. „Działaj Lokal-

nie”). W miejscach, gdzie gminy dostrzegły duży potencjał Lea-

dera, jako szansę i siłę napędową do nowej jakości działań, LGD 

stawały się nawet partnerami w więk-

szych inicjatywach (RPO, EFS). Bywało 

jednak i tak, że samorządy obserwowały 

LGD z rosnącą obawą przed silną konku-

rencją, także w sferze politycznej (co w 

przyszłym okresie okazało się po części 

słuszne, ponieważ wiele osób ze struktur 

LGD wybrało drogę kariery politycznej w 

swych gminach i powiatach). Niezaprzeczalnie, dzięki bogatemu 

doświadczeniu oraz doskonałemu rozpoznaniu terenu i bezpo-

średnim kontaktom z mieszkańcami, LGD-y stały się mocnym 

„graczem” w lokalnej polityce. 

Apetyty i nadzieje na kolejne okresy wdrażania LEADERA rosły 

w miarę „konsumpcji” środków, ale i dzięki widocznym zmia-

nom, efektom prowadzonych działań. Sale wiejskie, ich wyposa-

żenie, stroje ludowe, instrumenty muzyczne, imprezy, wydarze-

nia, obiekty sportowe, place zabaw, publikacje promujące ob-

szar działania… Można by wymieniać bardzo długo rodzaje pro-

jektów wdrożonych w tamtym czasie przez Lokalne Grupy Dzia-

łania. Pośród nich, jedne z najważniejszych dla integracji spo-

łecznej, będącej podstawą dalszej, jeszcze lepszej współpracy – 

warsztaty tematyczne, spotkania, zajęcia dla młodzieży, konkur-

sy, zajęcia ruchowe… Powstały imprezy cykliczne, a nawet grupy 

młodzieżowe współpracujące z LGD. Leader począł łączyć poko-

lenia, dbał o dziedzictwo i jego zachowanie na przyszłość. Inten-

sywnie rosło zainteresowanie działaniami i zapotrzebowanie na 

wsparcie. Możliwość pozyskania środków dla organizacji poza-

rządowych wpłynęła również na wzrost ich ilości. Dotychczaso-

we grupy nieformalne, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich 

czy Kluby Seniora zamieniały się w stowarzyszenia, przełamując 

dotychczasowe bariery i obawy związane z procedurami i obo-

wiązkami narzucanymi organizacjom. Dla przedsiębiorców LGD 

stało się nowym źródłem finansowania rozwoju ich inicjatyw 

gospodarczych. Jednym słowem, do roku 2013, a w praktyce 

2015 (rozliczenia projektów, plany na przyszłość) polski Leader 

rozwijał się dynamicznie i miał wszelkie predyspozycje do stania 

się mocną oddolną siłą rozwojową. 

Kończący się obecnie, jeszcze aktualny PROW (2014-2020), 

zmienił wiele. Zmieniły się proporcje oddziaływania na poszcze-

gólne sfery rozwojowe obszarów wiejskich. Statystycznie ujmu-

jąc, zyskała przedsiębiorczość, a straciła integracja oraz możli-

wości podejmowania działań własnych przez LGD (ograniczone 

budżety w tej sferze). Narzucony oddolnej inicjatywie odgórny 

gorset przepisów stał się dość ciasny. Wśród czynników spowal-

niających rozwój Leadera, przede wszystkim należy wspomnieć 

o zastopowaniu dalszego rozwoju budżetowego LGD i utrzyma-

nie finansów przeznaczonych na wdrażanie LSR na poziomie 

poprzedniego okresu. W praktyce, określone dla LEADERA 

struktury budżetowe okazały się krokiem wstecz, ponieważ 

udział samorządów w projektach infrastrukturalnych został 

uznany jako część wkładu publicznego (mówiąc wprost, zamiast 

środków z zewnątrz gminy same zbudowały część budżetu swo-

ich LGD). Wielkie oczekiwania spo-

łeczne zostały nieco zahamowane, 

ponieważ jak wiadomo, mniej środ-

ków to mniej działań i argumentów 

do konsolidacji w rozmowach między 

partnerami. Tym bardziej, że najwię-

cej redukcji i utrudnień dało się od-

czuć właśnie w sferze projektów spo-

łecznych. Wielkim niezrozumieniem w 

środowisku LGD było wprowadzenie konkurencji między LGD-

ami na etapie ubiegania się o środki na realizację ich Lokalnych 

Strategii Rozwoju, skutkującej pozbawieniem możliwości funk-

cjonowania części grup. Pojedyncze w skali kraju LGD nie otrzy-

mały w ogóle dofinansowania, co oznacza, że na ich terenie 

zahamowano cały, pobudzony w poprzednich okresach wspar-

cia, ruch oddolnych inicjatyw. LGD-y zostały potraktowane jako 

zwykli beneficjenci, a nie instytucje dystrybuujące środki. Me-

chanizm trudny do zaakceptowania przez „nakręcające się” do 

działania grupy, tym bardziej, że w toku funkcjonowania PROW 

2014-20 przewidywano rezerwy dodatkowych środków dla 

grup, które wykażą się skutecznym wdrażaniem (ostatecznie 

środki te w ten sposób wdrożono). Ponadto, skala „problemu 

finansowego”, który nie pozwolił uruchomić środków wszystkim 

grupom w Polsce była symboliczna, a w świetle budżetów in-

nych działań PROW, których konstrukcja spowodowała w tam-

tym czasie słabe ich wykorzystanie (np. „Współpraca” ze skalą 

finansowania jednej operacji na poziomie całego budżetu jednej 

LGD), niezrozumiała przez odrzucone w toku wyboru LGD. 

Projekty społeczne ubrano w garnitur Projektów Grantowych, 

który ilością dokumentacji uwierał niejedną LGD. Konstrukcja ta 

spowodowała w niektórych grupach całkowitą rezygnację z ich 

wdrażania i niezrozumienie brakiem działań po stronie lokal-

nych organizacji i odbiorców ostatecznych, czyli mieszkańców 

wsi. Tam, gdzie się tego podjęto, oznaczała kampanię dostoso-

LEADER wzmacniał się od wewnątrz, ale 

także był coraz to lepiej postrzegany na 

zewnątrz, w środowiskach wiejskich. LGD 

stawała się powoli rozpoznawalną lokalną 

marką, instytucją, w której można uzyskać 

wsparcie finansowe, merytoryczne 

lub prawne. 
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wywania się do kolejnych wersjami wytycznych. Uznając 

„grant” jako jedną z najprostszych form udostępniania środków, 

należy stwierdzić, że otoczka przepisów towarzyszących Projek-

tom Grantowym, przeistoczyła to doskonałe narzędzie w mon-

strum trudne do zwalczenia, głównie dla samych LGD, w szcze-

gólności tych, które do tej pory nie wdrażały innych narzędzi 

poza PROW. Skomplikowanie procesu wdrażania poprzez przy-

pisanie w tym działaniu LGD roli beneficjenta, konieczność kre-

dytowania i zabezpieczania finansowego naborów przez LGD 

(dodatkowe obciążanie samorządów i wystawianie lokalnej 

współpracy na kolejną próbę), dwupo-

ziomowe podpisywanie umów, rozlicza-

nie projektu grantowego jedynie w 

przypadku jego kompletnej realizacji 

przez wszystkich grantobiorców czy też 

nie do końca zrozumiałe tworzenie 

dokumentacji (wzorów wniosków, 

umów itp.) przez każdą LGD z osobna, 

zabrało mnóstwo czasu, który powinien być przeznaczony na 

wybór i wdrażanie konkretnych operacji. Sumarycznie, spadek 

ilości działań społecznych – kulturalnych, integracyjnych, eduka-

cyjnych itp. – był wypadkową opisanej tu nowej dla LGD formy 

Projektu Grantowego i ograniczonego budżetu samej LGD na 

funkcjonowanie i aktywizację. Ten ostatni, w połączeniu z regu-

lacjami dotyczącymi konieczności utrzymania ilości etatów ko-

respondującej do wielkości obszaru, zmusił wiele LGD do zaci-

śnięcia pasa i poszukiwania dodatkowych środków, jakie można 

było przeznaczyć na bieżącą działalność. 

Przepisy i wytyczne, interpretacje kryteriów oceny, kontrole 

LGD i wynikające z nich zalecenia – wszystko bardzo zunifikowa-

ło LGD-y i spowodowało, że większość Lokalnych Strategii stała 

się do siebie podobna. To efekt ścisłego stosowania przepisów, 

pozostawiających niewielki margines na lokalność i oddolność, 

począwszy od ścisłej konstrukcji LSR i jej zawartości, która 

w przypadku odstępstw od instrukcji narażona była na brak 

punktów w konkursie o wybór do jej realizacji, po pojedyncze 

kryteria oceny, spośród których jedynym, w jakim można mówić 

o interpretacji członków Rady LGD jest „innowacyjność opera-

cji”. Ta jednak rodziła zawsze wiele problemów w ocenie, a od-

chodzenie od definicji i zbyt zróżnicowana ocena w Radach 

przekładała się z kolei na uwagi pokontrolne Urzędów Marszał-

kowskich. Obawa nadejścia problemów, jakie mogły wynikać 

z oceny tego kryterium, rodziła zróżnicowane „bezpieczne” po-

dejścia Rad LGD (np. „skoro musimy oceniać innowacyjność, to 

dajmy każdemu punkt”). Podobieństwo konstrukcji lokalnych 

strategii wynika także z takich choćby wytycznych jak obowią-

zek przeznaczenia co najmniej połowy budżetu strategii na 

wspieranie przedsiębiorczości, niezależnie od charakteru obsza-

ru i wyników jego analizy pod tym kątem. Mamy więc do czy-

nienia z LGD-ami, które bez problemu wdrożyły środki dla 

przedsiębiorców i zapewne chętnie wydałyby więcej na ten cel 

(obszary okołomiejskie, ożywione gospodarczo, z dostępem do 

aktywnych rynków), ale i takie, dla których „znalezienie benefi-

cjenta” w tym zakresie było wyzwaniem i okupione było ko-

niecznością ogłaszania kolejnych, dodatkowych naborów 

(tereny peryferyjne, mało zaludnione, o wysokim bezrobociu 

i problemach społecznych). Porównując specyfiki LGD gołym 

okiem widać, że tak narzucone podziały środków nie stały 

w spójności z analizami obszarów. A przecież to LGD miała decy-

dować o kierunkach rozwoju w oparciu o dokładne analizy, wy-

ciągnięcie z nich wniosków i ukształtowanie na ich podstawie 

celów LSR. Tymczasem cele – a przede wszystkim wskaźniki za 

nimi stojące – wynikały nie tyle z analizy, co musiały zgodzić się 

z charakterem i skalą oferowanych gru-

pom środków. Wskaźniki, wynikające 

całościowo z PROW, były skalkulowane 

na poziomie kraju, a potem proporcjo-

nalnie, dzięki przyznanym „na głowę 

mieszkańca” środkom finansowym, roz-

pisane na obszary. Czy przypomina to 

oddolny proces?  

Na plus obecnego Leadera zapisać można przede wszystkim 

sam fakt kontynuacji działania programu na większości obsza-

rów wiejskich w Polsce. Mimo redukcji skali działań nieinwesty-

cyjnych i przekształcenia LGD z instytucji prospołecznej w małą 

agencję wspierania przedsiębiorczości, dalsze działanie grup 

umocniło ich pozycję w świadomości mieszkańców wsi. Prężne 

LGD stworzyły na swych terenach narzędzia współpracy z mło-

dzieżą, przedsiębiorcami i samorządem, np. na niwie zachowa-

nia dziedzictwa kulturowego lub promowania swego obszaru, 

jako miejsca, w którym warto zostać, żyć i pracować. Dzięki LGD

-om właśnie uruchomiono w wielu miejscach sieci produktowe, 

systemy logowania, imprezy regionalne o wielkim zasięgu i bo-

gatym kalendarzu, docenione także na forach europejskich. 

Coraz większa ilość LGD-ów uczestniczy w dodatkowych progra-

mach wspierania lokalnych inicjatyw, finansowanych z innych 

źródeł niż PROW. Pojawiają się przykłady działalności gospodar-

czej prowadzonej przez lub na rzecz LGD przez powołane do 

tego celu osobne podmioty gospodarcze. Promocja polskiej wsi 

i jej produktów, jaka dokonała się w ostatnich latach, jest głów-

nie efektem tego programu. Świadczy o tym np. spektrum wy-

stawców na większości polskich targów turystycznych i około-

rolniczych. Górują tam stoiska regionalne, organizowane najczę-

ściej przez Urzędy Marszałkowskie, na których produkty i mate-

riały promocyjne to efekt działania mieszkańców, przedsiębior-

ców lokalnych i właśnie samych Lokalnych Grup Działania. Efek-

ty te pokazują, że mimo „ciasnego ubioru” jakim są ramy praw-

ne stworzone do funkcjonowania LGD, instytucje te wchodzą na 

wyżyny swej kreatywności i korzystając z posiadanych środków 

starają się nie zmniejszać skali swego lokalnego oddziaływania. 

Część projektów prospołecznych została przez grupy wmonto-

wana w Projekty Współpracy prowadzone na poziomie krajo-

wym lub międzynarodowym z innymi grupami. To, co zatem nie 

udało się sfinansować z „aktywizacji”, albo było za dużym wy-

zwaniem przy kreowaniu Projektu Grantowego, udało się zreali-

zować w Projekcie Współpracy. Procentuje kilkunastoletnie 

Przepisy i wytyczne, interpretacje kryte-

riów oceny, kontrole LGD i wynikające 

z nich zalecenia – wszystko bardzo zunifi-

kowało LGD-y i spowodowało, że więk-

szość Lokalnych Strategii stała się 

do siebie podobna. 
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doświadczenie LGD w planowaniu i modyfikowaniu strategii, 

którego efektem jest kontynuacja cyklicznych działań, na które 

oczekują mieszkańcy. Im zaś obojętne jest z jakich środków i w 

jaki sposób sfinansowano kursy i zajęcia dla dzieci, jarmark czy 

koncert, albo kto zapłacił za stroje ludowe lub instrumenty dla 

kapeli. Ważne, by było to możliwe i by udawało się zaspokajać 

poszczególne potrzeby. 

Co zatem dalej stanie się z LEADEREM? Na ile uda się utrzymać 

jego oddolność? Czy wyzwania jakie stawia sobie Unia Europej-

ska, które w postaci priorytetów, wytycz-

nych i kryteriów „spadną na dół”, narzu-

cą w nowym okresie ponownie dość 

sztywny schemat Lokalnym Grupom 

Działania? Po części na pewno tak. Już 

dziś wiadomo, że horyzontalne cele, od-

noszące się chociażby do aktywizacji 

osób defaworyzowanych na rynku pracy, 

innowacji, poprawy stanu środowiska czy zahamowania zmian 

klimatycznych, na pewno będą towarzyszyć nowo wdrażanym 

operacjom. LEADER nadal będzie koncentrował się na przedsię-

biorczości, oferując wsparcie nowym lub istniejącym firmom. 

Być może LGD staną się wręcz bardzo popularnym celem dla 

poszukujących wsparcia przedsiębiorców, a to chociażby z po-

wodu tego, że inne narzędzia dotychczas im oferowane będą 

zredukowane (nie planuje się na przykład wdrażania premii na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez ARiMR). Pojawią 

się nowe obszary wsparcia, a co za tym idzie nowi zaintereso-

wani jego uzyskaniem. Mowa tu m.in. o działalnościach nie ob-

jętych PKD, a mianowicie o agroturystyce i Zagrodach Edukacyj-

nych. Wsparcie dla działań związanych z aktywnym spędzaniem 

czasu, ofertą „turystyki doświadczeń”, edukacją na wsi, a także 

z ofertami gospodarstw opiekuńczych będą zapewne cieszyć się 

dużą popularnością. Nie zabraknie oczywiście miejsca dla inicja-

tyw prowadzonych przez instytucje publiczne, w tym inwestycji 

w małą lokalną infrastrukturę. Nowością będzie kompleksowe 

podejście, w którym operacje obejmujące infrastrukturę powin-

ny składać się także z działań prowadzonych w oparciu o jej 

tworzenie (działania „miękkie”, społeczne plus niezbędna infra-

struktura w jednej operacji). Samorządy martwią jednak niektó-

re aktualnie projektowane przepisy, w tym dotyczące dużego 

ograniczenia w dostępie do budżetu LSR (prognozowane 20%), 

co jest obecnie artykułowane przez LGD w dalszych konsulta-

cjach projektu nowego PROW (obecnie na etapie tzw. Planu 

Strategicznego). Biorąc pod uwagę rolę samorządów w struktu-

rach LGD, w tym finansowe i rzeczowe wsparcie dla funkcjono-

wania grup, trudno oczekiwać ich akceptacji dla tak projektowa-

nych budżetów.  

Nowością w LEADERZE na pewno będzie wdrażanie idei „Smart 

Village” (SV; w Polsce przyjęto tłumaczenie „Inteligentna Wio-

ska”), opartej na tworzeniu oddolnych koncepcji rozwoju 

w danej wsi lub grupie miejscowości limitowanej ilością miesz-

kańców, w których to koncepcjach znajdą się nowoczesne, inno-

wacyjne elementy. Mogą nimi być np. rozwiązania teleinforma-

tyczne, projekty nastawione na wykorzystanie „zielonej energii” 

czy na lepszym wykorzystaniu wiedzy. Idea kreowania planu 

rozwoju dla „Inteligentnej Wioski” przypomina do złudzenia 

oddolne podejście, którym kieruje się znany już szeroko proces 

„Odnowy Wsi”, wdrażany już także w PROW (2007-13). Wyróż-

nikiem są tu jednak wspomniane elementy innowacyjności ope-

racji, a także stworzenie powiązań między wpisanymi w lokalnej 

koncepcji pomysłami/projektami, a sposobem ich wyboru do 

finansowania przez LGD (kryteria wy-

boru będą punktować objecie operacji 

przez koncepcję zbudowaną w danej 

wsi). Podejście jest zapewne interesu-

jące i może pobudzać lokalne społecz-

ności do pracy nad koncepcjami roz-

woju, tym bardziej, że na drodze od-

rębnego Projektu Grantowego, w LGD 

będzie można zdobyć także środki na 

opracowywanie tych mini-strategii wiejskich (projektuje się, że 

będzie to grant wielkości do 4000 zł). Osobną kwestią jest dobre 

skoordynowanie na poziomie LGD ilości wybranych koncepcji 

SV z możliwościami dalszego ich wspierania, tak by nie doszło 

do negatywnych efektów w postaci zawodu wywołanego bra-

kiem środków dla części z nich. To mogłoby bowiem spowodo-

wać duże zniechęcenie mieszkańców do dalszego oddolnego 

planowania w przyszłości oraz utratę wizerunku LGD jako rzetel-

nej instytucji. 

Wielkim wyzwaniem, ale i szansą na zwiększenie budżetów LGD 

będzie uruchomienie mechanizmu tzw. wielofunduszowości 

czyli dostępu LGD (i beneficjentów z ich terenu) do środków 

z innych funduszy niż działanie LEADER w PROW. Tymi fundu-

szami są Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fun-

dusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), których wdrażanie koordy-

nują Urzędy Marszałkowskie (UM). EFS może spowodować 

zwielokrotnienie działań prospołecznych na obszarze LGD, 

a EFRR daje nadzieję na sfinansowanie rozwiązania kolejnych 

bolączek infrastrukturalnych. Na obecnym etapie Lokalne Grupy 

Działania zgłosiły wolę korzystania z ww. funduszy, poprzez wy-

branie obszarów tematycznych, jakimi są zainteresowane. 

W urzędach Marszałkowskich trwa przygotowanie struktur łą-

czących działania wybranych departamentów, w celu stworze-

nia komórek zarządzających łącznie wszystkimi funduszami 

wdrażanymi poprzez LGD. Tak jak w przypadku „inteligentnych 

Wsi”, tak i tu mamy na razie wiele pytań dotyczących m.in. skali 

i sposobu tworzenia budżetów z tych dodatkowych funduszy, 

sposobu wyboru LGD do wdrażania tych środków czy też konku-

rencji w ich pozyskaniu. Trwają intensywne konsultacje regio-

nalne i praktycznie każdy dzień przynosi kolejne wiadomości, na 

które z niecierpliwością czekają Lokalne Grupy Działania. Zarów-

no dla nich, jak i dla UM, jest to nowe wyzwanie związane ze 

zmianami w sposobie i zakresem wdrażania środków UE. 

Nowy LEADER (2022-2027) przynosi więc nowe wyzwania, daje 

Nowy LEADER (2022-2027) przynosi więc 

nowe wyzwania, daje też nadzieję na 

wsparcie dawnym i nowym odbiorcom. 

Ewoluuje, ale i wzmacnia swą lokalną po-

zycję, także jako partnera dla samorządu 

regionalnego. 
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też nadzieję na wsparcie dawnym i nowym odbiorcom. Ewoluu-

je, ale i wzmacnia swą lokalną pozycję, także jako partnera dla 

samorządu regionalnego. Należy mieć nadzieję, że doświadcze-

nia z lat ubiegłych pozwolą dostrzec, że program LEADER warty 

jest wspierania w stronę umożliwienia szerszego współdecydo-

wania o kierunkach rozwoju lokalnym inicjatywom. Jaką rolę ma 

spełniać LGD – niech to wynika z analizy konkretnych potrzeb 

na danym obszarze. Być może jest to trudne i niewygodne do 

wyszacowania na drodze konstruowania nowego PROW, ale 

proces ewaluacji ex-ante (przed wdrażaniem PROW) mógłby w 

większym stopniu opierać się na analizach konkretnych obsza-

rów wykonanych przez same LGD. Takie podejście w określaniu 

problemów i potrzeb, jakie w latach 2022-27 chciałyby one roz-

wiązywać, byłoby drogą do wyszacowania realnych wskaźników 

w skali kraju. Szerokie konsultacje krajowe i regionalne dają 

nadzieję na wykrystalizowanie rozwiązań odpowiednich do po-

trzeb zgłaszanych przez LGD. Ostatecznie, to z oczekiwanych 

rozporządzeń i instrukcji dowiemy się wkrótce szczegółów no-

wego LEADERA. 

Nowe LSR nie koniecznie musiałyby zachowywać sztywny po-

dział środków na typy operacji i sektory. Ograniczenie danego 

typu środków na jednym terenie, np. skierowanych na wsparcie 

przedsiębiorczości, nie musiałoby oznaczać redukcji sumarycz-

nych wskaźników krajowych, bowiem pozwoliłoby zwiększyć 

zakres danego działania na innym terenie, tam gdzie jest to po-

trzebne i oczekiwane. Istnieją obszary, gdzie podstawowym 

problemem jest pobudzenie jakiejkolwiek aktywności, zachęta 

do integracji. Są też takie, gdzie największą bolączką są zaszłości 

infrastrukturalne na wsi. Są inne – charakteryzujące się  poważ-

nymi problemami społecznymi, brakiem integracji czy bezrobo-

ciem, ale i takie, które kwitną gospodarczo albo są rozpoznany-

mi destynacjami turystycznymi. Każda LGD jest inna. Trudno 

zatem wtłaczać je w te same ramy tworzenia strategii, ponie-

waż w takim wypadku oferowane na danym terenie narzędzia 

niekoniecznie trafią w oczekiwania i potrzeby. Czy da się sfor-

mułować elastyczny program, który z kolei nie przysporzy kło-

potów w jego wdrażaniu i kontroli? Czas pokaże. Jedno jest 

pewne - niezależnie od ostatecznej formy LEADERA w latach 

2022-27, wierzę w olbrzymi potencjał, jaki jest zdeponowany 

w polskich LGD i w ich dalsze, skuteczne działanie.  

Mapa LGD w Polsce 
GRZEGORZ CETNER 

Dział Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

CDR/O POZNAŃ 
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  Jak ekoschematy mogą oddziaływać na różnorodność biolo-

giczną obszarów rolnych? 

Zreformowana Wspólna Polityka Rolna wejdzie w życie w 2023 

roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedstawionej 

wersji Planu Strategicznego wskazało na główne kierunki rozwo-

ju polskiego rolnictwa w nadchodzących latach. Priorytetem 

powinno być pogodzenie potrzeb zapewnienia dochodowości 

gospodarstw rolnych i bezpieczeństwa żywnościowego z potrze-

bą zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i prze-

ciwdziałania kryzysom różnorodności biologicznej i klimatyczne-

mu. Należy niewątpliwie zwrócić uwagę na zaproponowane 

nowe rozwiązania mi.in. ekoschematy. Celem ekoschematów 

jest nagradzanie rolników, którzy gospodarują ziemią w sposób 

przyjazny dla przyrody i klimatu oraz zachęcanie do zoptymali-

zowanie przyjęcia określonych praktyk rolniczych o wyższym 

poziomie dobrostanu środowiska i zwierząt. Pojedyncze prakty-

ki nie przynoszą spodziewanych rezultatów ale połączenie reali-

zowanych ekoschematów 

w gospodarstwie mogą zmienić stan przyrody i środowiska.  

Rolnictwo jest największym motorem utraty różnorodności bio-

logicznej w Europie . Najczęściej spowodowane jest to: zanie-

chaniem gospodarowania na użytkach zielonych, stosowaniem 

środków ochrony roślin, intensywnym wypas, przekształcaniem 

TUZów na GO, osuszaniem, usuwaniem nieużytków, monokultu-

rą oraz przekształcaniem siedlisk przyrodniczych na tereny użyt-

kowane rolniczo. Szczególnie duży wpływ rolnictwa obserwuje-

my na spadek populacji owadów zapylających, ptaków krajobra-

zu rolniczego i siedlisk półnaturalnych. Aby poprawić skutecz-

ność WPR w zakresie różnorodności biologicznej, naukowcy 

zalecili ochronę i przywracanie elementów krajobrazu nieużyt-

kowanych rolniczo, siedlisk półnaturalnych jako najwyższy prio-

rytet. Badania przeprowadzone w całej Europie pokazują, ze 

przeznaczenie co najmniej 10-14% gruntów rolnych na cele nie-

produkcyjne jest niezbędne do odbudowy populacji ptaków 

krajobrazu rolniczego, a tym samym innych dzikich zwierząt. 

Pierwszym ekoschematem godnym polecenia rolnikom do reali-

zowania jest interwencja dotycząca Przeznaczenie 7 % po-

wierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne.  

Są to obszary wyłączone z produkcji rolnej, zajęte przez kępy i 

pasy drzew i krzewów, pasy roślin odpowiednich dla owadów 

zapylających (zapylaczy) i innych owadów, mokradła lub inne 

siedliska pozostawiane jako przestrzeń dla przyrody. Intensyfi-

kacja rolnictwa, doprowadziła do likwidacji wielu siedlisk w kra-

jobrazie rolnym będącymi miejscem schronienia, zerowania 

oraz życia wielu gatunków zwierząt. Należy zwrócić uwagę, że 

badania sugerują, że intensyfikacja rolnictwa i związana z nią 

utrata siedlisk i gatunków wpływają na zmniejszenie plonów, 

natomiast przywrócenie przestrzeni dla przyrody może je zwięk-

szyć. Jednym ze sposobów zapewnienia obszarów nieprodukcyj-

nych w gospodarstwie są luki skowronkowe. Celem działania 

jest poprawa warunków siedliskowych oraz stworzenie dogod-
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nych miejsc żerowiskowych dla różnych gatunków ptaków krajo-

brazu rolniczego, których populacja cały czas spada - głównie 

skowronka, ale także ortolana, pliszki żółtej, potrzeszcza oraz 

ptaków drapieżnych: pustułkę, myszołowa, błotniaki na obsza-

rach zdominowanych przez zwarte, wielkoobszarowe uprawy 

zbóż ozimych. Zwiększona powierzchnia upraw ozimych, spowo-

dowała że w trakcie okresu karmienia piskląt roślinność jest wy-

soka i ptaki dorosłe mają trudności z dolotem do gniazd 

(skowronki nie lądują bezpośrednio do gniazd, ale w pewnej 

odległości od niego i dopiero pod osłoną roślin dochodzą do 

gniazda). Dodatkowo w gęstej uprawie trudniej im zbudować 

gniazda. Z konieczności zakładają je w pobliżu ścieżek technolo-

gicznych, przez co są bardziej narażone na zniszczenie przez dra-

pieżniki (lisy, łasicowate, dziki, psy, koty). Istnieje również więk-

sze ryzyko zniszczenia (np. rozjechania) gniazd w trakcie prowa-

dzenia zabiegów agrotechnicznych. Działanie to polega na two-

rzeniu małych, nieobsianych przestrzeni - “luk” na polu. “Luki” 

służą skowronkom jako platformy startowe, a także jako miejsce 

żerowania. Nakład pracy i koszty są minimalne. Działanie jest 

również proste w realizacji dla rolników. Podczas siewu należy 

podnieść lub wyłączyć siewnik. Z dwiema lukami skowronkowy-

mi o łącznej powierzchni 40 m2/ha plon zmniejszy się zaledwie o 

0,4% z hektara. 

Zarządzanie użytkami zielonymi poprzez wypas to kolejne działa-

nia wspierające różnorodność biologiczną oraz promujące do-

stęp zwierząt do pastwiska. „Ekstensywne użytkowanie TUZ  

z obsadą zwierząt” to interwencja skierowana do rolników po-

siadających w swoim gospodarstwie zwierzęta trawożerne. Wie-

le obserwacji potwierdza korzystny wpływ przebywania krów na 

pastwisku dla ich dobrostanu, zmniejsza się liczba zachorowań z 

powodu kulawizn i chorób. Prowadzenie hodowli bydła mleczne-

go w oparciu o trwałe użytki zielone jest korzystne zarówno dla 

środowiska naturalnego, jak i z punktu widzenia ekonomiki pro-

dukcji. Zielonka pastwiskowa jest jedną z najlepszych i najwarto-

ściowszych pasz objętościowych a przy tym paszą tanią. Dla 

krów o niskiej i średniej wydajności mlecznej może stanowić ona 

jedyną paszę w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na składniki 

pokarmowe. Ponadto ruch na świeżym powietrzu, słońce oraz 

bezpośrednie pobieranie roślin, a wraz z nimi witamin i substan-

cji czynnych wpływają na prawidłowy przebieg procesów fizjolo-

gicznych u zwierząt, są one zdrowsze, odporniejsze na choroby, 

mniej zestresowane. Wypas krów na pastwisku może być także 

elementem marketingu sprzedażowego. W przyszłości rolnicy, 

zapewniający wypas mogą wejść na rynek jako producenci 

„prawdziwego mlek” od szczęśliwych krów. Ekoschemat 

„Retencjonowanie wody na TUZ” to niezwykle ważny mecha-

nizm w walce z suszą rolniczą. Okresowo zalewane trwałe użytki 

zielone mają duże znaczenie dla lęgowych i migrujących ptaków 

wodno-błotnych i ogólnej różnorodności biologicznej, pełnią też 

ważną funkcję retencyjną. Susza dotyka wszystkie obszary, a 

woda powinna być zatrzymywana jak najbliżej miejsca opadu, a 

nie tylko zalewu. Dlatego powyższym ekoschematem powinna 

zostać objęta powierzchnia całego kraju jednak będą mogli z niej 

skorzystać tylko beneficjenci wybranych wariantów działania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz ekoschematu Eksten-

sywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt. Gwarantuje to rolni-

kom wieloletnie dofinasowanie i zmniejsza niepokój związany 

z co roku powracającym pytaniem - czy zdążę skosić??? 

Warunkiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie 

zalania lub podtopienia na trwałych użytkach zielonych, w okre-

sie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 na-

stępujących po sobie dni. Dlaczego różnorodność biologiczna 

jest tak ważna i tak bardzo o nią staramy się dbać? Zdrowy eko-

system daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę i 

zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu i do-

stosowywać się do niej oraz ogranicza skutki katastrof natural-

nych. Każdy organizm oddziałuje na inne, tworząc stabilny układ-

dynamiczny ekosystem. Wyeliminowanie jednego gatunku może 

naruszyć precyzyjną strukturę i doprowadzić do klęski chociażby 

w działających łańcuchach pokarmowych.  
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