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Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu „Przedsiębiorczość wiejska”. 

W bieżącym numerze poruszane są następujące tematy: 

Zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w pracę nad biuletynem, poprzez przygotowywanie arty-

kułów, zgłaszanie przykładów ciekawych inicjatyw, opinii, spostrzeżeń. Artykuły te mogą prezentować 

wszelkie zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Mogą mieć one charakter 

ogólny, jak i odnosić się do Państwa regionu czy też do wykonywanej przez Państwa pracy i jej  

rezultatów. Tymczasem życzymy miłej lektury! 

Redakcja 

DZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH CDR O/KRAKÓW 

Dane kontaktowe (na te adresy prosimy przesyłać artykuły lub opinie): 
Mateusz Grojec, 12 424 05 25, m.grojec@cdr.gov.pl 
 

Redakcja 

Mateusz Grojec 

 

Oprac. graficzne 

Mateusz Grojec 



 

 

Limit zobowiązujący do prowadzenia ra-

chunkowych 

Dokonano podwyższenia limitu zobowiązują-

cego osoby fizyczne, spółki cywile i jawne 

osób fizycznych oraz spółki partnerskie do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wspomnia-

ne podmioty są zobowiązane prowadzić księgi 

rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji fi-

nansowych za poprzedni rok obrotowy wynio-

sły co najmniej równowartość w walucie pol-

skiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł 

(przeliczony według średniego kursu ogłoszo-

nego przez NBP na pierwszy dzień roboczy 

października 2016 r. - 4,2976 zł). 

Limit opodatkowania ryczałtem ewidencjo-

nowanym 

Zwiększono limit przychodów, który uprawnia 

do korzystania z prawa do opodatkowania 

przychodów ryczałtem od przychodów ewi-

dencjonowanych do 250.000 euro, czyli 

1.074.400 zł (przeliczony według średniego 

kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy 

dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 

zł). 

Wyłączenie płatności gotówkowych z kosz-

tów uzyskania przychodu 

Zmiany we wskazanym zakresie wynikają 

z obowiązku przeprowadzania przez przedsię-

biorców transakcji zgodnie z zasadami wyni-

kającymi z art. 22 ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej. Przepis ten zaś stanowi, iż 

dokonywanie lub przyjmowanie płatności 

związanych z wykonywaną działalnością go-

spodarczą następuje za pośrednictwem rachun-

ku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym 

przypadku gdy: 

 stroną transakcji, z której wynika płatność, 

jest inny przedsiębiorca oraz 

 jednorazowa wartość transakcji, bez wzglę-

du na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza równowartość 15 000 zł, przy 

czym transakcje w walutach obcych przeli-

cza się na złote według kursu średniego wa-

lut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z ostatniego dnia roboczego po-

przedzającego dzień dokonania transakcji. 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolni-

czą działalność gospodarczą dokonali transak-

cji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów 

uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć 

kosztu w tej części, w jakiej płatność została 

dokonana bez pośrednictwa rachunku płatni-

czego. 

W razie gdy przedsiębiorca taki zaliczył do 

kosztów uzyskania przychodu wartość takiej 

transakcji lub jej część, zobowiązany jest 

w miesiącu, w którym została dokonana płat-

ność bez pośrednictwa rachunku płatniczego : 

 do zmniejszenia kosztów uzyskania przy-

chodów albo 

 w przypadku braku możliwości zmniejszenia 

kosztów uzyskania przychodów – do zwięk-

 

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r. 

 

Wraz z początkiem roku weszło w życie szereg zmian w zakresie opodatkowania podatkiem 

dochodowym osób fizycznych dotyczących pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniżej 

mogą się Państwo zapoznać z najważniejszymi, w naszym odczuciu, zmianami. 
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szenia przychodów. 

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio rów-

nież w przypadku: 

 nabycia lub wytworzenia środków trwałych 

albo nabycia wartości niematerialnych 

i prawnych; 

 dokonania płatności: 

1) po likwidacji pozarolniczej działalności go-

spodarczej,  

2) po zmianie formy opodatkowania na zry-

czałtowaną formę opodatkowania określoną 

w ustawie o zryczałtowanym podatku docho-

dowym albo w ustawie o podatku tonażo-

wym 

- z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania 

przychodów lub zwiększenie przychodów na-

stępuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła 

likwidacja tej działalności, albo za rok podat-

kowy poprzedzający rok podatkowy, w którym 

nastąpiła zmiana formy opodatkowania. 

 

Szereg zmian dotyczących ulgi z tytułu po-

noszenia kosztów na działalność badawczo-

rozwojową 

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowa-

nych 

O początku roku poszerzony został katalog 

wydatków mogących stanowić koszty kwalifi-

kowane podlegające odliczeniu od dochodu 

podatnika ponoszącego wydatki na działalność 

badawczo-rozwojową. Obecnie, odliczeniu 

podlegać mogą również poniesione koszty 

uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochron-

nego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 

wzoru przemysłowego. Preferencja ta nie obej-

muje jednak wszystkich przedsiębiorców. Sko-

rzystać z niej może wyłącznie podatnik będący 

mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swo-

bodzie działalności gospodarczej. Dodatkowo, 

odliczeniu nie podlegają wszystkie poniesione 

na ww. cel wydatki a wyłącznie wydatki na: 

 przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 

i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patento-

wego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpo-

wiedniego zagranicznego organu, łącznie 

z kosztami wymaganych tłumaczeń na język 

obcy; 

 prowadzenie postępowania przez Urząd Pa-

tentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpo-

wiedni zagraniczny organ, poniesione od 

momentu zgłoszenia do tych organów, 

w szczególności opłaty urzędowe i koszty 

zastępstwa prawnego i procesowego; 

 odparcie zarzutów niespełnienia warunków 

wymaganych do uzyskania patentu, prawa 

ochronnego na wzór użytkowy lub prawa 

z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno 

w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po 

jego zakończeniu, w szczególności koszty 

zastępstwa prawnego i procesowego, zarów-

no w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym 

organie; 

 opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłu-

maczenia oraz dokonywanie innych czynno-

ści koniecznych dla nadania lub utrzymania 

ważności patentu, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzo-

ru przemysłowego, w szczególności koszty 

walidacji patentu europejskiego. 

 

Podwyższenie kwoty maksymalnego odlicze-

nia 

Zwiększeniu uległ limit kosztów kwalifikowa-

nych możliwych do odliczenia od podstawy 

opodatkowania. 

Przedsiębiorczość wiejska nr 1/2017 (21) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  3 

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r. 



 

 

Dla podatników będących mikroprzedsiębior-

cami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami 

limit wynosi obecnie 50% wartości poniesio-

nych kosztów kwalifikowanych (limit ten pod-

niesiono z 30% dla kosztów osobowych 

i z 20% dla pozostałych kosztów). 

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% ponie-

sionych kwalifikowanych kosztów osobowych 

(zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych 

kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. 

było to 10%). 

Wydłużenie okresu do dokonania odliczenia 

Wprowadzono zmiany umożliwiające odlicze-

nie poniesionych kosztów kwalifikowanych 

w dłuższym okresie. Co do zasady, odliczenia 

dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, 

w którym poniesiono koszty kwalifikowane. 

Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego przez 

podatnika za ten rok jest niższa niż kwota 

przysługujących mu odliczeń lub podatnik po-

niósł stratę, może on dokonać odliczenia nie-

wykorzystanej części ulgi w zeznaniach za ko-

lejne 6 lat podatkowych (do końca 2016 r. były 

to 3 lata). 

Zwrot gotówkowy niewykorzystanej ulgi 

Dla podatników rozpoczynających działalność 

gospodarczą wprowadzono pieniężny zwrot 

niewykorzystanej kwoty odliczenia w przypad-

ku, gdy podatnik w roku rozpoczęcia prowa-

dzenia działalności gospodarczej poniósł stratę 

albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysłu-

gującego za ten rok odliczenia. Wysokość 

zwrotu wynosi: 

 dla podatników opodatkowanych według 

skali podatkowej - 18% niewykorzystanej 

kwoty odliczenia, 

 dla podatników opodatkowanych tzw. podat-

kiem liniowym - 19% nieodliczonej, przy-

sługującej im kwoty. 

Mikro-, małych i średnich przedsiębiorców 

ww. zasady obowiązują także w roku następu-

jącym bezpośrednio po roku rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej. 

Wskazane wyżej regulacje nie dotyczą podat-

nika rozpoczynającego prowadzenie działalno-

ści gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej 

działalności, a także w okresie dwóch lat, li-

cząc od końca roku poprzedzającego rok jej 

rozpoczęcia, prowadził działalność gospodar-

czą samodzielnie lub jako wspólnik spółki nie-

będącej osobą prawną lub działalność taką pro-

wadził małżonek tej osoby, jeżeli między mał-

żonkami istniała w tym czasie wspólność ma-

jątkowa. 

Przysługującą podatnikowi kwotę zwrotu wy-

kazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. 

Kwota ta stanowi pomoc de minimis udzielaną 

w zakresie i na zasadach określonych w bezpo-

średnio obowiązujących aktach prawa wspól-

notowego dotyczących pomocy w ramach za-

sady de minimis. 

Jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, 

licząc od końca roku podatkowego, za który 

złożone zostało zeznanie, w którym wskazano 

kwotę zwrotu podatnik zostanie postawiony 

w stan upadłości lub likwidacji, będzie zobo-

wiązany do zwrotu kwoty wykazanej w zezna-

niu. 

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podat-

ku  

Do końca 2016 r. wszystkim podatnikom przy-

sługiwała kwota zmniejszająca podatek w ta-

kiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 r. 

kwota wolna od podatku przysługująca w da-

nym roku podatkowym jest uzależniona od 

wysokości uzyskanego dochodu i wynosi: 

 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku 

nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł; 
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 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną 

według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa ob-

liczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - dla 

podstawy obliczenia podatku wyższej od 

6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 

zł; 

 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia po-

datku wyższej od 11.000 zł i nieprzekracza-

jącej kwoty 85.528 zł; 

 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczo-

ną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa 

obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - 

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 

85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 

127.000 zł. 

Oznacza to, że podatnikom, których podstawa 

opodatkowania: 

 nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługi-

wała kwota zmniejszająca podatek w wyso-

kości 1.188 zł; 

 przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 

11.000 zł - będzie przysługiwała kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości znajdu-

jącej się w przedziale pomiędzy 556,02 

a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonal-

nie zmniejszać w miarę zbliżania się podsta-

wy opodatkowania do górnej granicy limitu; 

 przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 

85.528 zł - będzie przysługiwała kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 

zł; 

 przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 

127.000 zł - będzie przysługiwała kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości od 

556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjo-

nalnie pomniejszana w miarę zbliżania się 

do podstawy opodatkowania do górnej gra-

nicy przedziału); 

 przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca 

podatek nie będzie przysługiwać. 

Ze zmianą kwoty wolnej od podatku wiąże się 

również zmiana skali podatkowej. Za 2017 r. 

wynosi ona: 

Podstawa obliczenia podatku w złotych 

Podatek wynosi 

 dochód do 85 528 => 18% minus kwota 

zmniejszająca podatek 

 dochód powyżej 85 528=>15 395 zł 04 gr + 

32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Odpowiednich korekt związanych z przysługu-

jącą podatnikowi w roku podatkowym kwotą 

zmniejszającą podatek dokonuje się w składa-

nym rocznym zeznaniu podatkowym. 

W związku z powyższym zmianie uległy także 

zasady obliczania zaliczek na podatek docho-

dowy. W przypadku podatników, których do-

chody nie przekroczą górnej granicy pierwsze-

go przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 

85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek 

dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniej-

szającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr 

rocznie. Natomiast jeżeli dochody podatnika 

przekroczą górną granicę pierwszego progu 

podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniej-

sza się o kwotę wolną. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Zgodnie z ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmia-

nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 244) r. wprowadzo-

no do Kodeksu karnego (k.k.) nowe kategorie 

przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur 

VAT (art. 271a) oraz ich podrabianie i przera-

bianie w celu użycia jako autentycznych (art. 

270a). Podstawową karą za tego rodzaju czyny 

ma być kara więzienia od 

6 miesięcy do 8 

lat. 

Jeżeli fałszywa fak-

tura służąca do wy-

łudzenia zwrotu 

VAT dotyczy 

towarów lub 

usług o wartości 

przekraczającej 

5 milionów 

złotych albo 

jeżeli spraw-

ca uczynił 

sobie 

z takich 

wyłudzeń stałe źródło dochodu, to 

przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą 

od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. W ten 

sposób określona wysokość grożących kar wy-

kluczy możliwość zastosowania wobec spraw-

cy warunkowego zawieszenia wykonania kary. 

Przy procederach, w których wartość towarów 

lub usług wskazanych w fałszywych fakturach 

przewyższać będzie 10 milionów złotych, 

sprawcom grozić będzie, podobnie jak w przy-

padku najpoważniejszych zbrodni, kara pozba-

wienia wolności w wymiarze od 5 do 15 lat, 

a w najcięższych wypadkach – nawet 25 lat. 

Głośno protestujący przeciw wprowadzonym 

rozwiązaniom winni zwórcic uwagę na fakt, że 

np karę 25 lat pozbawienia wolności już od 

dłuższego czasu przewiduje Kodeks karny za 

fałszowanie pienię-

dzy. Fałszowa-

nie faktur wy-

wołuje zaś znacz-

nie większe spu-

stoszenie w bu-

dżecie państwa. 

Niestety, ale 

w przypadku 

przestępstw fi-

nansowych, 

aby kary real-

nie odstra-

szały spraw-

ców, sank-

cje muszą 

być do-

tkliwe i skutecznie nakładane. 

Ponadto, wciąż będzie obowiązywał dotych-

czasowy przepis Kodeksu karnego przewidują-

cy za fałszowanie dokumentów grzywnę, karę 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-

ności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Należy zauważyć,, że w rozumieniu nowych 

przepisów k.k. „fakturą” jest dokument, o któ-

 

Wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur grozi 

surowymi karami 

Nowelizacja przepisów VAT, która weszła w życie od 1 marca 2017 r. zakłada surowsze 

i skuteczniejsze karanie sprawców oszustw w zakresie VAT, przede wszystkim tych, którzy 

wystawiają fikcyjne faktury lub je podrabiają.  
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rym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od 

towarów i usług, czyli „dokument w formie 

papierowej lub w formie elektronicznej zawie-

rający dane wymagane ustawą i przepisami 

wydanymi na jej podstawie”. Mamy więc tu do 

czynienia z pojęciem szerszym , niżby to się na 

pierwszy rzut oka wydawało. 

Jak przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości, 

autor nowelizacji, żaden uczciwy przedsiębior-

ca nie zostanie skazany za niedopatrzenie bądź 

niezamierzony błąd w fakturze VAT., Spokoj-

nie mogą spać przedsiębiorcy, których księgo-

wi czy szeregowi pracownicy pomylili się 

w jakimś dokumencie. Postępowania mają być 

bowiem prowadzone pod ścisłym nadzorem 

wyspecjalizowanego prokuratora, a nie przez 

urząd kontroli skarbowej. 

Czyny określone w nowych przepisach są bo-

wiem przestępstwami umyślnymi i dla ponie-

sienia odpowiedzialności karnej konieczne jest 

ustalenie, że sprawca działał z zamiarem fał-

szowania faktury. Nowelizacja dotyczy więc 

jedynie czynów umyślnych, a nie zwykłych 

pomyłek przy wystawianiu faktur, jakie się 

zdarzają każdemu legalnie działającemu przed-

siębiorcy. 

W razie nieprawidłowości mniejszej wagi wy-

mierzane będą tylko grzywny. Zagrożenie wy-

sokimi karami dotyczyć będzie wyłącznie fał-

szerzy działających na dużą skalę w zorganizo-

wanych grupach przestępczych. 

Ponadto, ustawa przewiduje zastosowanie nad-

zwyczajnego złagodzenia kary, gdy sprawca 

ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa 

i wskaże osoby z nim współdziałające. Możli-

we będzie przy tym nawet odstąpienie od wy-

mierzenia kary w przypadku zwrócenia korzy-

ści majątkowej osiągniętej z przestępstwa (art. 

277c i 277d k.k.). 

Wprowadzona nowelizacja ma również zapew-

nić skuteczniejsze ściganie przestępców podat-

kowych poprzez nadanie szeregu nowych 

uprawnień Policji, CBA, Straży Granicznej, 

Żandarmerii Wojskowej i Krajowej Admini-

stracji Skarbowej. Dzięki nim funkcjonariusze 

tych służb będą mogli stosować techniki ope-

racyjne w postępów  

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur grozi surowymi karami 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Krakowie organizuje w dniach 

od 10 kwietnia do 20 czerwca 2017 roku 

szkolenie internetowe pod tytułem: 

„VATemecum doradcy rolnego online”. 

Do udziału w szkoleniu w szczególności zapraszamy doradców zatrudnionych w WODR. Udział 

w szkoleniu jest dla nich bezpłatny  

Dla pozostałych zainteresowanych możliwy jest udział w szkoleniu za odpłatnością 30 zł. 



 

 

Przepisy umożliwiające te formy sprzedaży 

nadal są aktualne i są to: 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w spra-

wie wymagań weterynaryjnych przy produk-

cji produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej 

– obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania działal-

ności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - 

obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

6  czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpo-

średnich środków spożywczych. 

 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmia-

nie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw – 

obowiązuje od 1stycznia 2016 r. 

Możliwość podjęcia działalności w ramach 

rolniczego handlu detalicznego została wpro-

wadzona nowymi przepisami prawnymi obo-

wiązującymi od 1 stycznia 2017 r. . Są to: 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda-

ży żywności przez rolników. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-

wie maksymalnej ilości żywności zbywanej 

w ramach rolniczego handlu detalicznego 

oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w spra-

wie rejestru zakładów produkujących pro-

dukty pochodzenia zwierzęcego lub wpro-

wadzających na rynek te produkty oraz wy-

kazów takich zakładów. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w spra-

wie sposobu ustalania weterynaryjnego nu-

meru identyfikacyjnego. 

Główne modyfikacje wprowadzone ustawą 

z  dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektó-

rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żyw-

ności przez rolników to: 

 Zdefiniowanie zasad prowadzenia działal-

ności w „ramach rolniczego handlu deta-

licznego”; 

 Określenie kompetencji organów właści-

wych do sprawowania nadzoru nad bezpie-

czeństwem i kontrolą jakości żywności pro-

dukowanej w ramach RHD; 

 Wprowadzenie preferencji podatkowych 

dla producentów rolnych prowadzących 

RHD.  

Ww. ustawa wprowadza zmiany w następują-

cych ustawach:  

 

 Rolniczy handel detaliczny - ułatwione zasady sprzedaży 

przez rolników żywności produkowanej w gospodarstwie  

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. istniej możliwość produkcji i zbytu żywności produkowanej  

w gospodarstwie w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD).  

Do tej pory rolnicy mieli możliwość sprzedaży produktów rolno-spożywczych  

w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczo-

nej.  
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 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bez-

pieczeństwie żywności i żywienia, 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspek-

cji Weterynaryjnej; 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk-

tach pochodzenia zwierzęcego, 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych; 

 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-

czałtowanym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych przez oso-

by fizyczne, 

 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej. 

Rolniczy handel detaliczny 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami rolniczy 

handel detaliczny (RHD) to – handel detalicz-

ny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządze-

nia  nr 178/2002, polegający na zbywaniu kon-

sumentowi finalnemu, o którym mowa 

w  art.  3  ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, 

żywności pochodzącej w całości lub części 

z  własnej uprawy, hodowli lub chowu pod-

miotu działającego na rynku spożywczym. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 178/2002 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2002 r. ustanawiającym ogólne zasady 

i wymagania prawa żywnościowego, powołu-

jącym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającym procedury 

w zakresie bezpieczeństwa żywności: 

 „handel detaliczny” oznacza obsługę i/lub 

przetwarzanie żywności i jej przechowywa-

nie w punkcie sprzedaży lub w punkcie do-

staw dla konsumenta finalnego…;  

 "żywność" (lub "środek spożywczy") ozna-

cza jakiekolwiek substancje lub produkty, 

przetworzone, częściowo przetworzone lub 

nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia 

przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi 

można się spodziewać; 

  „konsument finalny” oznacza ostatecznego 

konsumenta środka spożywczego, który nie 

wykorzystuje żywności w ramach działalno-

ści przedsiębiorstwa sektora żywnościowe-

go; 

Zatem w ramach RHD możliwe jest zbywanie 

surowców oraz żywności przetworzonej 

(produkty mięsne, produkty mleczne, produkty 

złożone, przetwory z owoców i warzyw, pie-

czywo...) wyłącznie konsumentowi końcowe-

mu. 

Produkcja i zbywanie żywności w ramach rol-

niczego handlu detalicznego: 

 mogą być dokonywane w ilościach dostoso-

wanych do potrzeb konsumentów; 

 nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpie-

czeństwa żywności i wpływać niekorzystnie 

na ochronę zdrowia publicznego; 

 podlegają nadzorowi organów odpowiednio 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo In-

spekcji Weterynaryjnej; 

 są dokumentowane w sposób umożliwiający 

określenie ilości zbywanej żywności; 

 nie mogą być dokonywane z udziałem po-

średnika, z wyjątkiem zbywania takiej żyw-

ności podczas wystaw, festynów, targów lub 

kiermaszy, organizowanych w celu promocji 

żywności, jeżeli pośrednik zbywa żywność: 

 wyprodukowaną przez tego pośrednika 

w  ramach rolniczego handlu detalicznego, 

 wyprodukowaną przez inny podmiot prowa-
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dzący rolniczy handel detaliczny na obszarze 

powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi 

produkcję żywności w ramach rolniczego 

handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu 

sąsiadującego z tym powiatem. 

W miejscu zbywania żywności w ramach rol-

niczego handlu detalicznego umieszcza się 

w  sposób czytelny i widoczny dla konsumen-

ta: 

 napis „rolniczy handel detaliczny”; 

 dane obejmujące: 

 imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę pod-

miotu prowadzącego rolniczy handel deta-

liczny, 

 adres miejsca prowadzenia produkcji tej 

żywności, 

 weterynaryjny numer identyfikacyjny pod-

miotu prowadzącego rolniczy handel deta-

liczny, o ile taki numer został nadany. 

Maksymalna ilość żywności zbywanej w ra-

mach rolniczego handlu detalicznego oraz za-

kres i sposób dokumentowania tej ilości zosta-

ły określone w rozporządzeniu Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 

2016  r. w sprawie maksymalnej ilości żywno-

ści zbywanej w ramach rolniczego handlu de-

talicznego oraz zakresu i sposobu jej doku-

mentowania. 

Działalność w ramach RHD wymaga rejestra-

cji zakładu (bez zatwierdzania). W tym celu 

należy złożyć, w przypadku zamiaru prowa-

dzenia produkcji i sprzedaży: 

 produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

żywności zawierającej jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia niezwierzęcego 

i  produkty pochodzenia zwierzęcego 

(żywności złożonej) – do właściwego powia-

towego lekarza weterynarii – wniosek o wpis 

zakładu do rejestru zakładów w formie pi-

semnej, w terminie co najmniej 30 dni przed 

dniem rozpoczęcia planowanej działalności 

lub 

 żywności pochodzenia niezwierzęcego – do 

właściwego państwowego powiatowego in-

spektora sanitarnego – wniosek o wpis zakła-

du do rejestru zakładów podlegających urzę-

dowej kontroli organów Państwowej Inspek-

cji Sanitarnej, w terminie co najmniej 14 dni 

przed dniem rozpoczęcia planowanej działal-

ności. 

Podmioty zamierzające prowadzić działalność 

w zakresie rolniczego handlu detalicznego pro-

duktami pochodzenia zwierzęcego lub żywno-

ścią złożoną są ponadto zwolnione  

z obowiązku sporządzania projektu technolo-

gicznego. 

Wymagania higieniczne 

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żyw-

ności w ramach rolniczego handlu detaliczne-

go należy spełnić przede wszystkim wymaga-

nia rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-

nia 2004 r. w sprawie higieny środków spo-

żywczych określone w załączniku II w roz-

dziale II. W przypadku gdy produkcja prowa-

dzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń 

używanych głównie jako prywatne domy 

mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu 

i  urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni 

domowej), obowiązują wymogi określone 

w  załączniku II w rozdziale III (uproszczone 

wymagania higieniczne). Przepisy rozporzą-

dzenia nr 852/2004 obowiązują wprost i nie 

wymagają wdrożenia do polskiego porządku 

prawnego.  

W ramach rolniczego handlu detalicznego obo-

wiązuje zastosowanie rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 
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nr  1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

w  sprawie przekazywania konsumentom in-

formacji na temat żywności, dotyczące etykie-

towania produktów wprowadzanych do obrotu. 

Kontrola żywności w rolniczym handlu deta-

licznym w ramach nadzoru nad jakością han-

dlową artykułów rolno-spożywczych prowa-

dzona jest w ramach zadań Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  

Preferencje podatkowe  

Istota wprowadzanych zmian podlega na zali-

czeniu do przychodów z innych źródeł w rozu-

mieniu ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych przychodów ze sprzedaży 

przetworzonych w sposób inny niż przemysło-

wy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wy-

jątkiem przetworzonych produktów roślinnych 

i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowa-

dzonych działów specjalnych produkcji rolnej 

oraz produktów opodatkowanych podatkiem 

akcyzowym na podstawie odrębnych przepi-

sów, jeżeli: 

 sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niepo-

siadających osobowości prawnej lub na 

rzecz osób fizycznych na potrzeby prowa-

dzonej przez nie pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 

 przetwarzanie produktów roślinnych i zwie-

rzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy 

zatrudnieniu osób na podstawie umów o pra-

cę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz in-

nych umów o podobnym charakterze, z wy-

łączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki 

poubojowej tych zwierząt, w tym również 

rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, prze-

miału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz 

sprzedaży podczas wystaw, festynów, tar-

gów przez rolnika prowadzącego działalność 

w ramach rolniczego handlu detalicznego; 

 sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: 

a) w których produkty te zostały wytworzo-

ne, lub 

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu; 

 jest prowadzona ewidencja sprzedaży 

(dzienna); 

 ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych 

pochodzących z własnej uprawy, hodowli 

lub chowu, użytych do produkcji danego pro-

duktu stanowi co najmniej 50% tego produk-

tu, z wyłączeniem wody. 

Za produkt roślinny pochodzący z własnej 

uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, 

otręby, olej i soki wytworzone z surowców 

pochodzących z własnej uprawy. 

Przychody, o których mowa powyżej, do kwo-

ty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów 

nieprzekraczającej ilości, która może być zby-

wana w ramach rolniczego handlu detaliczne-

go są zwolnione z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany 

w  roku podatkowym przychód powyżej limi-

tów, o których mowa powyżej może być opo-

datkowany ryczałtem od przychodów ewiden-

cjonowanych w wysokości 2% przychodów, 

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy 

przychody nie przekraczały 150 000 euro.  

Działalność rolników w zakresie sprzedaży, 

o  której mowa powyżej jest zwolniona 

z obowiązku rejestrowania działalności gospo-

darczej i stosowania zapisów ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej (art. 

3  ustawy). 

Klaudia Kieljan  

CDR O/Kraków 
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O wsparcie finansowe w ramach operacji mo-

gą ubiegać się: 

 Rolnik, małżonek rolnika lub domownik rol-

nika, który m.in. podlega ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników (KRUS) w pełnym za-

kresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co naj-

mniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku 

o przyznanie po-

mocy, 

lub 

 Beneficjenci pod-

działania "Płatności 

na rzecz rolników 

kwalifikujących się 

do systemu dla ma-

łych gospodarstw, 

którzy trwale prze-

kazali swoje gospo-

darstwo innemu 

rolnikowi" objęte-

go Programem. 

Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. je-

żeli: 

1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o przyznanie pomo-

cy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru Sądowego albo ewiden-

cji prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 

odpowiedniego typu szkół i placówek pu-

blicznych, 

2. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rol-

nik, małżonek rolnika lub domownik rolni-

ka: 

 ma wielkość eko-

nomiczną nie większą 

niż 15 000 euro, 

 jest położone  

w miejscowości znaj-

dującej się na terenie: 

 gminy wiejskiej 

lub 

 gminy miejsko-

wiejskiej, z wyłącze-

niem miast liczących 

powyżej 5 tysięcy 

mieszkańców, lub 

 gminy miejskiej,  

z wyłączeniem miej-

scowości liczących 

powyżej 5 tysięcy mieszkańców, 

3.w roku złożenia wniosku lub co najmniej  

w roku poprzedzającym rok złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy przyznano rolniko-

wi albo jego małżonkowi, albo współposia-

daczowi gospodarstwa jednolitą płatność ob-

szarową, na podstawie przepisów o płatno-

 

Nabór wniosków na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. pro-

wadzi nabór wniosków na operacje typu „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” 

w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich” 
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ściach w ramach systemów wsparcia bezpo-

średniego, do użytków rolnych wchodzących 

w skład tego gospodarstwa. 

Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą bene-

ficjentów poddziałania "Płatności na rzecz rol-

ników kwalifikujących się do systemu dla ma-

łych gospodarstw, którzy trwale przekazali 

swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objęte-

go Programem. 

Wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł  

Kwota jest wypłacana w 2 ratach: 

I rata - 80% - wypłacana w terminie 9 miesięcy 

od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu po-

mocy. 

II rata - 20% - po realizacji biznesplanu 

Zakres wsparcia 

Biznesplan musi zapewniać zgodność szacun-

kowych wartości planowanych inwestycji 

w  środki trwałe z cenami rynkowymi.  

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć 

wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń 

oraz wyposażenia.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki 

powinny stanowić co najmniej 100% kwoty 

pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe 

o  szacunkowej wartości równej co najmniej 

w  kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. 

Zobowiązania beneficjenta 

Beneficjenci poddziałania zobowiązują się do 

realizacji biznesplanu w ciągu 3 lat. Konieczne 

jest zarejestrowanie pozarolniczej działalności 

gospodarczej w CEiIDG. Konieczne jest też 

zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych, 

z  tytułu wykonywania działalności (ZUS) 

i  tym samym zaprzestanie podlegania ubez-

pieczeniu emerytalno-rentowemu, określone-

mu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (KRUS), 

Prowadzenie działalności gospodarczej i pod-

leganie ubezpieczeniu w ZUS nie może trwać 

krócej niż 5 lat 

 

ARiMR 
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Nabór wniosków na „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej... 

CDR Oddział w Krakowie zorganizował 
w dniu 17 marca 2017 roku szkolenie na te-
mat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie po-
zarolniczej działalności gospodarczej na ob-
szarach wiejskich” . 
 
Dziękujemy Uczestnikom, za udział i pozy-
tywne opinie o szkoleniu wyrażone w ankie-
tach. 



 

 

Ryzyko jest jednym z najbardziej popularnych 

pojęć pojawiających się w naukach ekono-

micznych. Podjęcie każdego działania 

i  każdej decyzji wiąże się z ryzykiem, 

zaś działanie w warunkach ryzyka 

jest nieodłącznym atrybutem każdej 

gospodarki. 

Można określić, że ryzyko to możli-

wość zaistnienia odchyleń od stanu 

planowanego, możliwych do 

obliczenia przy wykorzystaniu 

rachunku prawdopodobień-

stwa lub innych metod staty-

stycznych. W opozycji do 

niego stoi niepewność któ-

ra występuje, gdy nie ma 

możliwości oszacowania 

prawdopodobieństwa wystą-

pienia takiego odchylenia. W przy-

padku ryzyka wystąpienie danego 

scenariusza skutkuje określonym 

poziomem wielkości docelowej, 

niepewność natomiast oznacza sy-

tuację, gdy wystąpienie danego 

scenariusza nie ma istotnego 

związku z finalnym poziomem 

wielkości docelowej.  

Do ryzyka można odnieść dwie koncepcje – 

neutralną i pozytywną. Koncepcja neutralna to 

ryzyko rozumiane jako możliwość wystąpienia 

odchyleń od zakładanych początkowo celów. 

Podejście to zakłada możliwość wystąpienia 

odchyleń zarówno dodatnich jak i ujemnych, 

co w odniesieniu do działalności gospodarczej 

oznacza, że końcowy efekt może zakończyć 

się zarówno zyskiem jak i stratą w sto-

sunku do efektu planowanego. Drugim 

podejściem jest koncepcja negatywna 

czyli ryzyko jako niebezpieczeństwo 

zagrażające realizacji podję-

tych założeń, według tego 

podejścia ryzyko może 

przyczynić się tylko do 

strat. 

Proces zarządzania ryzy-

kiem 

Proces zarządzania ryzykiem 

definiowany jest jako koordynacja 

zbiorowych wysiłków zmierzają-

cych do obniżenia stopnia oddziały-

wania ryzyka na funkcjonowanie 

podmiotu gospodarczego i do po-

dejmowania w tym celu optymal-

nych decyzji. Szczegółowe pozna-

nie charakteru i zakresu potencjal-

nego ryzyka pozwala na wybór 

w  odpowiednim czasie czynno-

ści zapobiegawczych, bądź też 

minimalizujących jego wpływ 

i  skutki. Zarządzanie ryzykiem 

obejmuje procesy zmierzające do ograniczania 

wpływu czynników ryzyka na elementy pro-

wadzonej działalności biznesowej. Z uwagi na 

ciągłą zmienność warunków działalności za-

rządzanie ryzykiem nie ma charakteru perio-

dycznego, lecz jest logicznie uporządkowanym 

 

Co to jest ryzyko? 

 
Ryzyko jest jednym z najbardziej popularnych pojęć pojawiających się w naukach ekono-

micznych. Podjęcie każdego działania i każdej decyzji wiąże się z ryzykiem, zaś działanie 

w  warunkach ryzyka jest nieodłącznym atrybutem każdej gospodarki. 
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ciągiem następujących po sobie zdarzeń, dzia-

łań, decyzji i uzgodnień, których efektem jest 

powstanie pewnej wartości dodanej. Głównym 

celem zarządzania ryzykiem jest zabezpiecze-

nie operacyjnej efektywności przedsiębior-

stwa, która zakłócana może być realizującymi 

się ryzykami. Cel ten opisać można jako stabi-

lizację oraz zapewnienie kontynuowania dzia-

łalności przez przedsiębiorstwo w taki sposób, 

aby mogła ona wytwarzać swój produkt lub 

usługę skutecznie i sprawnie.  

Etapy procesu zarządzania ryzykiem 

Identyfikacja ryzyka  

Identyfikacja ryzyka polega na przeanalizowa-

niu i rozpoznaniu ryzyka zachodzącego w fir-

mie, której celem jest jak najwcześniejsze usta-

lenie niebezpieczeństw zagrażających firmie. 

To jakie rodzaje ryzyka dany podmiot generu-

je, jest uzależnione od specyfiki branży w któ-

rej prowadzona jest działalność gospodarcza. 

Proces identyfikacji ryzyka powinien być dzia-

łaniem kompleksowym i obejmować takie 

działania jak: analiza marketingowa i technicz-

na polegająca na rozpatrywaniu usług, własno-

ści produktów i technologii, analiza procesów 

dotyczących danych analiza historycznych da-

nych o zbliżonym charakterze bądź mających 

wpływ na badanie aktualnych zjawisk. Prawi-

dłowo przeprowadzona identyfikacja ryzyka 

powinna wiązać się z przeglądem wszystkich 

aspektów działalności przedsiębiorstwa. To 

oznacza konieczność analizy zarówno proce-

sów zachodzących wewnątrz organizacji, jak 

również procesów zachodzących na zewnątrz, 

ze szczególnym uwzględnieniem czynników, 

które mają bezpośredni i pośredni wpływ na 

działalność danego podmiotu. Identyfikacja 
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Co to jest ryzyko? 

Etapy procesu zarządzania ryzykiem 



 

 

ryzyka zewnętrznego powinna natomiast 

uwzględniać: otoczenie ekonomiczne, otocze-

nie prawne, kontrahentów, klientów, konku-

rencję czy infrastrukturę. 

Analiza ryzyka 

Celem analizy przeprowadzanej jest pozyska-

nie informacji o bieżącej strukturze dotkliwo-

ści strat. Na tym etapie dochodzi do przypo-

rządkowania określonych metod pomiaru do 

wyodrębnionych typów i obszarów ryzyka. 

W  zależności od charakteru ryzyka i możliwo-

ści danego podmiotu do pomiaru ryzyka mogą 

być stosowane różne metody, od najprostszych 

opisowych do skomplikowanych metod wyko-

rzystujących zaawansowane modele ilościowe-

go pomiaru. 

Pomiar ryzyka 

Znając ryzyko, na które wrażliwa jest organi-

zacja możemy przystąpić do jego dokładnego 

mierzenia. Musi on obejmować dwa aspekty: 

wielkość ryzyka rozumiana jako wysokość 

prawdopodobnej i / lub maksymalnej straty, 

prawdopodobieństwo realizacji (czyli wystą-

pienia) danego ryzyka. Dopiero łączna analiza 

obu tych aspektów daje pełny obraz zagrożenia 

i będzie częścią modelu ryzyka. Model ten - 

zbiór ocen wszystkich zagrożeń występujących 

w organizacji - będzie mógł być wtedy podsta-

wą do decyzji o metodach podejmowania ry-

zyk w organizacji. Trzeba przy tym zwrócić 

uwagę, że zarówno wielkość, jak i prawdopo-

dobieństwo realizacji zagrożenia ma kapitalne 

znaczenie dla wyboru metody jego podjęcia. 

Wybór metody zarządzania ryzykiem 

Etap ten polega na podjęciu działań mających 

na celu zmniejszenie poziomu podejmowanego 

ryzyka. Metody wykorzystywane do kontroli 
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Co to jest ryzyko? 

Wybór metody zarządzania ryzykiem 



 

 

ryzyka dzielimy na działania prewencyjne 

i  bezpośrednie lub też na metody fizyczne 

i  finansowe. 

Monitorowanie i kontrola ryzyka 

Ten etap odnosi się do trzech płaszczyzn: 

do badania poziomu podejmowanego ryzyka, 

do analizowania stopnia osiągnięcia celów za-

łożonych na etapie planowania  

do monitoringu kluczowych obszarów wystę-

powania ryzyka.  

Kryteria oceny procesu zarządzania ryzykiem 

są zależne od rodzaju zastosowanej metody 

kontroli. W przypadku fizycznej kontroli ryzy-

ka, której celem jest minimalizacja prawdopo-

dobieństwa oraz wartości skutków realizacji 

ryzyka kryterium oceny powinno być osiągnię-

cie założonego poziomu prawdopodobieństwa 

oraz wartości skutków realizacji ryzyka. 

W  przypadku retencji ryzyka, której celem 

jest możliwość wydatkowania lub zgromadze-

nie środków pieniężnych kryterium oceny po-

winno być wydatkowanie założonego uprzed-

nio poziomu środków. W przypadku transferu 

ryzyka tym kryterium powinna być skutecz-

ność dokonanego transferu. 

Identyfikacja ryzyka powinna być procesem 

powtarzalnym (systematycznym), zintegrowa-

nym z procesem planowania działalności. Pod-

czas tej oceny powinny być brane pod uwagę 

wszelkie możliwe ryzyka, które mogą się poja-

wić i tym samym wpływać na osiągnięcie za-

mierzonych celów jednostki. W procesie iden-

tyfikacji ryzyka konieczna jest dokładna znajo-

mość jednostki, jej otoczenia oraz zrozumienie 

celów i zadań oraz czynników kluczowych dla 

osiągnięcia jej sukcesu. Procedury zarządzania 

ryzkiem powinny zatem być tak zaprojektowa-

ne, aby identyfikacja ryzyka odnosiła się do 

wytyczonych celów i to zarówno pod kątem 

rozpoznania szans, jak i zagrożeń. Dla uzyska-

nia odpowiedniej wiedzy o ryzyku należy włą-

czyć identyfikację ryzyka do głównych proce-

sów realizowanych w jednostce. Mimo że kie-

rownik jednostki ponosi jedyną odpowiedzial-

ność za prawidłowe rozpoznanie ryzyka, 

w  procesie tym powinni partycypować wszy-

scy pracownicy organizacji. Należy zaznaczyć, 

że proces zarządzania ryzykiem przyniesie wy-

mierne korzyści dla przedsiębiorstwa wtedy, 

gdy będzie dokonywana rzetelna identyfikacja 

i ocena ryzyka, a informacje generowane 

z  systemu zarządzania ryzykiem znajdą zasto-

sowanie w codziennym zarządzaniu jednostką 

gospodarczą. 

Michał Wnęk 

CDR O/Kraków 
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Do najistotniejszych programów pomocowych 

skierowanych bezpośrednio do gospodarstw 

rolnych zaliczyć należy "Premię dla młodych 

rolników" oraz "Modernizację gospodarstw 

rolnych". Należy jednak pamiętać, że tworze-

nie nowego gospodarstwa rolnego lub moder-

nizacja już istniejącego podmiotu wiążę się 

z  koniecznością spełnienia szeregu norm oraz 

wymagań ze strony rolnika. Jednym  z waż-

niejszych wymagań, jakie musi spełnić rolnik 

chcący zrealizować daną inwestycję moderni-

zacyjną w gospodarstwie rolnym jest racjonal-

na mechanizacja gospodarstw rolnych, okre-

ślona jako: "Racjonalnie dobrany i użytkowa-

ny park ciągnikowo-maszynowy powinien 

usprawnić realizację zabiegów produkcyjnych 

zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi 

(okresy agrotechniczne i jakość wykonania 

zabiegów), natomiast koszty jego posiadania 

nie mogą obciążać gospodarstwa ponad możli-

wości bieżącego odtwarzania sprzętu. Powyż-

sze stwierdzenie zawiera kilka istotnych ele-

mentów, na które należy zwrócić uwagę przy 

wyposażaniu gospodarstw w środki mechani-

zacji". W tym celu na potrzeby Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) sporządzono opracowanie pt: Zasa-

dy doboru maszyn rolniczych. 

Zasady doboru maszyn rolniczych  

Realizacja określonej inwestycji m. in. w ra-

mach działania "Modernizacja gospodarstw 

rolnych" z PROW na lata 2007-2013 lub 2014-

2020, powinna wpłynąć pozytywnie na popra-

wę konkurencyjności gospodarstw, poprzez ich 

modernizację technicznej infrastruktury pro-

dukcyjnej dostosowanie profilu, skali i jakości 

produkcji do potrzeb rynku, poprawę bezpie-

czeństwa żywności, poprawę warunków utrzy-

mania zwierząt, ochrony środowiska lub bez-

pieczeństwa pracy. Pomoc może zostać przy-

znana jedynie tym przedsięwzięciom moderni-

zacyjnym, które są uzasadnione ekonomicznie. 

Istotnym założeniem jest to, że realizacja pro-

jektu w gospodarstwo powinna wpłynąć pozy-

tywnie na wzrost wartości dodanej brutto. 

Wszystkie inwestycje modernizacyjne w ra-

mach określonych działań poddawane są wery-

fikacji względem zakresu rzeczowego oraz 

kryterium ekonomicznego. "Wprowadzenie do 

gospodarstwa nowej maszyny, ciągnika bądź 

urządzenia powinno przyczynić się m. in. do 

poprawy: organizacji produkcji, terminowości 

realizacji zabiegów polowych, jakości wyko-

nania prac maszynowych, jak również do po-

lepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy 

rolników, a także do zmniejszenia niekorzyst-

nego oddziaływania techniki rolniczej na śro-

dowisko. Suma powyższych wymiernych           

i bezpośrednio niewymiernych efektów nowo-

czesnej mechanizacji powinna przeważać nad 

kosztami jej stosowania". Po spełnieniu po-

wyższych celów można stwierdzić, że zakup 

danej maszyny rolniczej jest racjonalny. Ra-

cjonalność ta powinna być pojmowana, jako 

efektywność użytkowania technicznych środ-
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Kryteria racjonalności oraz zasadności kupna ciągników 

rolniczych do gospodarstw rolnych 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wywołała istotne przemiany w zasobach 

czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał) w Polskim rolnictwie. Możliwość skorzystania 

rolników z szeregu programów pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (PROW) w poszczególnych okresach programowania (lata 2006-2006, 2007-2014, 2014-

2020), doprowadziła to istotnych zmian w organizacji produkcji oraz wartości posiadanego 

majątku trwałego gospodarstwa.  



 

 

ków pracy generujących korzyści dla gospo-

darstwa.  

Przedstawione założenia były podstawą do 

opracowania zasad doboru sprzętu do gospo-

darstw rolnych. Pierwsza ekspertyza pt: 

"Zasady doboru maszyn rolniczych", ukazała 

się w 2008 r., z późniejszą aktualizacją w 2015 

r. Obecnie rolnicy chcący skorzystać ze wspar-

cia w ramach funduszy strukturalnych na roz-

wój lub tworzenie nowych gospodarstw rol-

nych, są zobligowania do korzystania z opra-

cowania pt: "Zasady doboru maszyn rolni-

czych w ramach PROW na lata 2014-2020". 

Ekspertyza zawiera wytyczne dotyczące wypo-

sażenia gospodarstw w sprzęt rolniczy, algo-

rytmy i kryteria oceny racjonalności doboru 

oraz wykorzystania wybranych maszyn i urzą-

dzeń rolniczych pod kątem "Modernizacja go-

spodarstw rolnych". W opracowaniu zawarto 

również wskaźniki eksploatacyjne i wskaźniki 

racjonalnego wykorzystania, względnie wskaź-

niki doboru sprzętu do gospodarstw w zależno-

ści od skali produkcji, w tym od areału po-

szczególnych upraw, obsady zwierząt lub wiel-

kości produkcji rolniczej. Należy mieć na uwa-

dze, że ocenie według przedstawionej eksper-

tyzy muszą być poddane również działania 

w  ramach operacji "Premie dla młodych rolni-

ków" i "Restrukturyzacja małych gospo-

darstw". 

Kryteria racjonalności oraz zasadności kupna ciągników rolniczych do gospodarstw rolnych 
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Grupy gospo-

darstw 
Wskaźniki podstawowe Wskaźniki pomocnicze** 

Wskaźniki nasycenia gospodarstwa 

mocą ciągników * 
Liczba ciągników 

w gospodarstwie 
Maksymalna moc 

podstawowego cią-

gnika * 
ha UR kW/ha UR kW/gosp. szt./gosp. kW 

5 7,75 38,8 1 38,8 

7,5 6,45 48,4 1 48,4 

10 5,95 59,5 1-2 59,5 

15 5,45 81,8 1-2 61 

20 5,15 103,0 1-2 63 

25 4,85 121,3 2-3 65 

30 4,55 136,5 2-3 67 

… … … … … 

1000 0,9 900,0 9-10 > 200 

Tabela 1. Wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki w zależności od areału użytków 
rolnych (UR) 

* wg mocy znamionowej ciągników, ** wielkości orientacyjne 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. 



 

 

Wskaźniki doboru ciągników rolniczych 

W celu prawidłowej analizy danych dotyczą-

cych wyposażenia i doboru ciągników rolni-

czych do gospodarstw należy pamiętać o okre-

sie amortyzacji posiadanych dotychczas ma-

szyn. Zgodnie z opracowaniem pt: "Zasady 

doboru maszyn rolniczych w ramach PROW 

na lata 2014-2020", amortyzacja ciągników 

rolniczych do 100 ha użytków rolnych nastę-

puje po min. 20 latach użytkowania. W gospo-

darstwach od 100 do 250 ha okres ten wynosi 

15 lat, natomiast w podmiotach największych 

tj. powyżej 250 ha pełna amortyzacja ciągni-

ków rolniczych powinna nastąpić w przeciągu 

niespełna 12 lat. 

Patrz: Tabela 1. Wskaźniki wyposażenia go-

spodarstw w ciągniki ... - poprzednia strona 

Podstawowym kryterium oceny doboru ciągni-

ków do gospodarstwa jest wskaźnik nasycenia 

gospodarstwa mocą ciągników, wyrażony 

w  kW/haUR lub w kW/gospodarstwo, 

z  uwzględnieniem tolerancji oceny.  

Wskaźnik maksymalnej mocy jednego ciągni-

ka (kW/ciągnik) stanowi kryterium pomocni-

cze, nieprzesądzające o racjonalności doboru 

tych pojazdów do gospodarstwa.  

Natomiast wskaźnik liczby ciągników w go-

spodarstwie (szt./gosp.) pełni rolę informacyj-

ną, wskazując na przeciętną liczbę ciągników 

w typowym, w danej grupie obszarowej, go-

spodarstwie rolnym. 

Przy ocenie doboru ciągników do gospodar-

stwa należy kierować się indywidualnym po-

dejściem, mając na uwadze specyficzne uwa-

runkowania gospodarowania. Wszelkie odstęp-

stwa od przedstawionych kryteriów powinny 

być uzasadnione specyficznymi wymaganiami 

realizowanej operacji. 

Podczas doboru ciągników do gospodarstwa 

rolnik ma możliwość zastosowania  

3 rodzajów tolerancji oceny: 

 Tolerancja standardowa (do 20%)[tabela 2] . 

Wynikającej ze zróżnicowania warunków 

gospodarowania. Największą tolerancję oce-

ny (t = 20%) stosujemy w grupach gospo-

darstw do 30 ha UR, a najmniejszą (t = 10%) 

w gospodarstwach o powierzchni powyżej 

150 ha.  

 Tolerancja dodatkowa [tabela 3] uwzględ-

niająca wpływ średniej odległości działek 

rolnych od siedliska gospodarstwa (10%).  

 Tolerancja ze względu na obsadę zwierząt 

(10%). [tabela 4].  
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Grupy gospodarstw Tolerancja (t) 
Mnożnik wskaźnika doboru 

ha UR % 

< 30 20 1,20 

30 : 70 17 1,17 

70 : 150 15 1,15 

> 150 10 1,10 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Tabela 2. Wartości tolerancji standardowej 



 

 

Dodatkowo w sytuacji położenia gospodarstwa 

na terenach górskich oraz podgórskich o na-

chyleniu stoku powyżej 8 stopni, należy liczyć 

się ze spadkiem wydajności maszyn rolniczych 

o 11-38% w porównaniu z warunkami pracy 

agregatów ciągnikowo-uprawowych w terenie 
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Obsad zwierząt Tolerancja (t) Mnożnik wskaźnika doboru 

SD* % 

< 10 0 1,00 

10 : 15 2 1,02 

15 : 20 3 1,03 

20 : 25 4 1,04 

25 : 30 5 1,05 

30 : 35 6 1,06 

35 : 40 7 1,07 

40 : 45 8 1,08 

45 : 50 9 1,09 

> 50 10 1,10 

Uwaga: Ta tolerancja oceny jest stosowana jedynie w przypadku gospodarstw, które nie posiadają samo-

bieżnej ładowarki 

Tabela 4. Wartości tolerancji „zwierzęcej” 

* SD – sztuki duże zwierząt gospodarskich 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Tabela 3. Wartości tolerancji dodatkowej 

Średnia odległość działek od 

siedliska* 
Tolerancja (t) Mnożnik wskaźnika doboru 

  
km % 
3 2 1,02 
4 4 1,04 
5 5 1,05 
6 6 1,06 
7 7 1,07 
8 8 1,08 
9 9 1,09 
10 10 1,10 

* Średnia ważona odległość działek rolnych od siedliska 

Źródło: Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. 

Tolerancja ze względu na obsadę zwierząt (10%). 



 

 

płaskim, a także ze wzrostem zużycia paliwa.  

Ocena zasadności realizacji planowanej in-

westycji 

W celu wyznaczenia wartości wskaźników wy-

posażenia w ciągniki dla gospodarstwa o in-

nym, niż podany w tabeli 4, areale UR należy 

zastosować interpolację danych, np. według 

poniższego równania:  

 (1.) 

gdzie:  

 WX – poszukiwana wartość wskaźnika dla 

areału AX,  

 AX – areał użytków rolnych posiadanych 

przez wnioskodawcę, ha UR,  

 A1 – najbliższa, względem AX, mniejsza 

wartość areału, ha UR,  

 A2 – najbliższa, względem AX, większa 

wartość areału, ha UR,  

 W1 – wartość wskaźnika odpowiadająca 

areałowi A1,  

 W2 – wartość wskaźnika odpowiadająca 

areałowi A2. 

 

Przedstawiona metoda wskaźnikowa doboru 

ciągników do gospodarstw jest mniej dokład-

na, niż metoda z wykorzystaniem kart techno-

logicznych, a wynik tak przeprowadzonej oce-

ny należy traktować z pewnym marginesem 

tolerancji (około 10-20%).  

W celu oceny spełnienia podstawowego kryte-

rium oceny doboru ciągników do gospodar-

stwa konieczne jest spełnienie poniższego rów-

nania. Otrzymany wynik przesądza w sposób 

bezpośredni o zasadności planowanej do zrea-

lizowania inwestycji. 

 

Nx > Nc (2.) 

gdzie: 

 Nx - nasycenie gospodarstwa mocą pociągo-

wą z uwzględnieniem wskaźników tolerancji 

 Nc - nasycenie gospodarstwa mocą pociągo-

wą po uwzględnieniu planowanej inwestycji 

   

Podsumowanie 

Kwestia zasadności realizacji planowanej in-

westycji w dzisiejszych czasach wydaje się 

być niezwykle istotna. Gospodarstwa rolne 

chcące osiągać jak największy dochód z pro-

wadzenia działalności rolniczej powinny funk-

cjonować, w tożsamy sposób z przedsiębior-

stwami produkcyjnymi, tj. dokonywać nie-

zbędnych wyliczeń poszczególnych kosztów 

w  celu ich minimalizacji, wybierać najbardziej 

optymalną metodę produkcji oraz co równie 

ważne nie przeprowadzać nadmiernych inwe-

stycji w stosunku do posiadanej produkcji.  

Piotr Rachwał  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 
 
Waldemar Gorajczyk 
CDR O/Kraków  
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Pojęcie „społeczeństwa informacyjnego pełni 

obecnie podwójną rolę. Po pierwsze jest ono 

często punktem wyjścia do analizy stanu spo-

łeczeństwa. Po drugie, może ono pełnić także 

rolę idei, która ma wyznaczać kierunek jego 

rozwoju. Na najogólniej-

szym poziomie społeczeń-

stwo informacyjne opisuje 

typ społeczeństw kształtują-

cy się w krajach postindu-

strialnych, w których roz-

wój technologii ma zasadni-

cze znaczenie dla gospodar-

ki. Za podstawowe zasady 

organizacji takiego społe-

czeństwa przyjmuje się 

w  szczególności powszech-

ny dostęp do podstawowego 

zakresu techniki komunika-

cyjnej i informacyjnej, sieć opartą na zasadach 

wolnorynkowych, możliwość wzajemnego łą-

czenia i przetwarzania danych oraz kompaty-

bilność i zdolność do współpracy wszelkiej 

techniki umożliwiającej pełen kontakt bez 

względu na miejsce pobytu. Pozytywne zało-

żenie towarzyszące refleksji nad wymieniony-

mi zasadami wskazuje, że ich spełnienie przy-

czyni się do rozwoju społeczeństwa, a precy-

zyjniej – że tak obrana droga rozwoju w naj-

większym stopniu przyczyni się do pozytyw-

nych zmian, zarówno w strukturach gospodar-

czych, jak i społeczno – kulturowych kraju, na 

obszarze którego owe zmiany będą zachodziły. 

Pozostawiając rozważania na temat cech dys-

tynktywnych społeczeństwa informacyjnego 

na wysokim poziomie ogólności chcielibyśmy 

przejść do zarysowania problematyki imple-

mentacji i rozwoju wspomnianych zasad na 

obszarach wiejskich.  

Społeczeństwo informacyjne na obszarach 

wiejskich może dla wielu wy-

dać się oksymoronem. Bada-

nia wskazują jednak, że po-

ziom informatyzacji wsi zna-

cząco wzrasta. Co więcej, ob-

szary wiejskie mogą niejedno-

krotnie zachęcać do rozwoju 

nowych technologii w więk-

szym stopniu niż w miasta. 

Sprzyjają temu nie tylko pro-

gramy unijne i rządowe, ale 

także najnowsze trendy spo-

łeczne. 

Obecnie przyjmuje się, że 

mieszkańcy obszarów wiejskich w Polsce sta-

nowią 38,2 % całego społeczeństwa. Jest to 

wypadkową kilku procesów społecznych. 

W  okresie od 2002 do 2011 saldo migracji 

między terenami miejskimi i wiejskimi było – 

pierwszy raz od ponad pięćdziesięciu lat – do-

datnie. Wskazuje to, że w Polsce przybywa 

ludności zamieszkującej obszary wiejskie, co 

niewątpliwie ma wpływ na wygląd i szanse 

rozwoju polskiej wsi. Taki stan definiuje się 

poprzez poziom ruraryzacji, czyli migracji 

mieszkańców miast na obszary wiejskie. Na 

wzrost ludności obszarów wiejskich niewątpli-

wie wpływ ma również – obok migracji – tem-

po przyrostu ludności wiejskiej, które w okre-

sie pomiędzy 2002 a 2011 rokiem wyniosło 
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Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich 

Żyjemy w czasach gwałtownego rozwoju technicznego i technologicznego. Modele kompute-

rów, telefonów, telewizorów, które nie tak dawno były nowatorskimi rozwiązaniami, dziś 

przez wielu są traktowane jak zabytek, bo na rynku pojawiło się kilka nowych generacji da-

nego produktu. Na naszych oczach kształtuje się „społeczeństwo informacyjne”. Czy ludność 

wiejska również jest objęta tym procesem? 



 

 

3,3%, natomiast w miastach w tym samym 

czasie, stopa ubytku kształtowała się na pozio-

mie minus 0,9%. Wobec wzrostu znaczenia 

obszarów wiejskich w strukturze społecznej 

całego kraju należy uważnie i precyzyjnie defi-

niować aktorów uczestniczących w realizacji 

wizji społeczeństwa informacyjnego i w ten 

sam sposób formułować wnioski i reko-

mendacje. Analiza dostępnych danych 

nie pozwala jednak na tak szczegółowe 

omówienie potencjału i ewentualnych 

zmian na obszarach wiejskich w kontek-

ście społeczeństwa informacyjnego.  

Ważnymi zmiennymi, na podstawie 

których można ocenić rozwój spo-

łeczeństwa informacyjnego są 

dostępność do komputera 

(w  pracy i w domu), motywa-

cje do korzystania z nowych 

mediów oraz analogiczne wskaźniki 

w  odniesieniu do Internetu, gdyż to wła-

śnie sieć, a nie sam komputer jest tym 

elementem, który umożliwia szybkie ko-

munikowanie i wszystkie te procesy, któ-

re dziś opisuje się przez dodanie do 

„tradycyjnych” pojęć przedrostka 

„e-” (np. e-handel, e-medycyna, e-sport, 

e-urząd, e-bank itp.). W świetle badań, dostęp-

ność do komputerów i Internetu wzrasta z każ-

dym rokiem. Między 2007 a 2011 procent 

osób posiadających komputer wzrósł na wsi 

o  14,7%. W porównaniu z największymi mia-

stami, gdzie wzrost w tej samej kategorii wy-

niósł 9,7% jest to zadowalający wynik. Pomi-

mo to należy mieć na uwadze, że wieś nadal 

nie osiągnęła pod tym względem wskaźnika 

komputeryzacji, który odnotowano w najwięk-

szych miastach w 2007. Oznacza to, że pomi-

mo znacznego wzrostu komputeryzacji gospo-

darstw domowych na wsi, obszary wiejskie 

nada są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. 

Druga ważna zmienna – podłączenie do Inter-

netu potwierdza ten stan rzeczy. Między 2007 

a 2011 rokiem dostępność do Internetu w pol-

skich gospodarstwach domowych wzrosła 

z 22,4% do 51,7% (wzrost o 23,9%), natomiast 

w największych miastach wzrosła z 57,6% do 

73,3% (wzrost o 15,7%). Przy takim tempie 

wzrostu potrzeba jeszcze wielu lat, aby odpo-

wiednie wskaźniki dla obszarów 

wiejskich i największych miastach 

zrównały się. Stanowi to duże 

zagrożenie dla mieszkańców pol-

skiej wsi.  

Analiza dokumentów rządo-

wych dotyczących strategii 

rozwoju kraju a także obserwa-

cja polityki Unii Europejskiej 

wskazuje, że kierunkiem rozwo-

ju całej Europy ma być właśnie two-

rzenie warunków do rozwoju społe-

czeństwa informacyjnego. Pamiętając, 

że spośród 15 najuboższych regionów 

UE, aż trzy znajdują się w Polsce 

(podkarpackie, podlaskie, lubelskie) 

warto ze szczególną uwagą zadbać 

o obszary, gdzie poziom urbanizacji 

jest niższy niż w innych częściach 

kraju. Dane pokazujące poziom korzystania 

z  nowych technologii jest w tym aspekcie bar-

dzo wymowny. Otóż jedynie 49,6% mieszkań-

ców wsi korzysta z komputera, 48% z Interne-

tu, natomiast z telefonu komórkowego 78,6%. 

Ze wszystkich tych mediów korzysta jedynie 

43,2%. Wyniki dla miast powyżej 500 tys. 

mieszkańców pokazują skalę tak zwanego di-

gital gap. W największych polskich miastach 

77,2% ludzi korzysta z komputera, 76,7% 

z  Internetu, a 93,6% z komórki. Ze wszystkich 

trzech mediów jednocześnie korzysta 73,2% 

mieszkańców miast. To pokazuje, że prawie 

10% posiadających komputer osób mieszkają-

cych na wsi nie widzi potrzeby i nie korzysta 
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z  niego, natomiast dla Internetu ten wskaźnik 

wynosi nieco ponad 3%.  

Już powyżej przedstawione dane pokazują, że 

społeczeństwo informacyjne na obszarach 

wiejskich wymaga szczególnego zaangażowa-

nia wielu partnerów: biznesu, NGO i samorzą-

dów. Działania powinny być nakierowane na 

rozwój nie tylko infrastruktury technicznej, ale 

powinny rozbudzać zainteresowanie i umożli-

wiać zapoznanie się i nowymi możliwościami 

jakie daje wykorzystanie komputerów, Interne-

tu i telefonów komórkowych.  

Niezwykle ważnym programem realizowanym 

w Polsce od 2004 (projekt testowy) jest e-Vita. 

Metoda e-Vita ma na celu zwiększenie wyko-

rzystania technologii informacyjnych dla spo-

łecznego i ekonomicznego rozwoju wsi i ma-

łych miast, a jedną z jego podstawowych zasad 

implementacji jest partnerstwo, w którym to 

mieszkańcy mają znaczący udział w kształto-

waniu celów, etapów i stopnia realizacji zało-

żonych planów. Pierwszym etapem wdrażania 

rozwiązań mających na celu zwiększenie infor-

matyzacji na obszarach wiejskich metodą 

e-Vita jest uzgodnienie strategii działania, któ-

ra powinna obejmować zarówno cele krótko 

jak i długookresowe. Drugi etap realizacji za-

kłada stopniowe zwiększanie dostępności do 

Internetu, przy czym warto zaznaczyć, że do-

stępność nie dotyczy jedynie gospodarstw do-

mowych, ale również urzędów, miejsc kultury 

oraz szkół i innych miejsc publicznych. Trze-

cim ważnym etapem jest edukacja użytkowni-

ków. Jak pokazały wcześniej przedstawione 

dane, sama rozbudowa infrastruktury i dostęp 

do niej nie są wystarczającymi warunkami 

zmiany społecznej. Należy dodatkowo kłaść 

nacisk na szkolenie i zachęcanie do kontaktu 

z  nowymi mediami, a różnego rodzaju warsz-

taty i wykłady powinny być skierowane za-

równo do dzieci i młodzieży jak i osób star-

szych. Nie ma granicy wiekowej użytkowania 

przestrzeni wirtualnej, a wiele analiz wskazuje, 

że korzystanie z Internetu może dodatnio 

wpływać na aktywność społeczną osób po 50 

roku życia. Ostatnie etapy realizacji omawia-

nej metody to realizacja projektu oraz jego 

udoskonalanie, które w kontekście analizy za-

stosowania nowych mediów wydaje się nie-

zwykle istotne. Możliwości wykorzystania no-

wych mediów oraz stale pojawiające się kolej-

ne elektroniczne urządzenia pokazują, że 

w  rozwój społeczeństwa informacyjnego im-

manentnie wpisane jest ciągła zmiana zarówno 

technologiczna jak i społeczna.  

Wizja lepszego jutra od zarania dziejów była 

motorem napędowym zmian. Dziś, kiedy do-

minująca idea społeczeństwa informacyjnego 

staje się coraz bardziej realna warto zwrócić 

uwagę na te obszary, które w euforii ciągłego 

postępu mogą zostać zapomniane. W przeciw-

nym wypadku owa wizja może być ciągle 

(tylko) „na wyciągnięcie ręki”. 

 

Adam Dąbrowski,  

Instytut Socjologii 

Uniwersytet Jagielloński 
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Aby zapanować nad zadaniami wielu przedsię-

biorców zapisuje notatki na kart-

kach, w telefonie, kalendarzu, 

ale i tak, niestety, 

pewne rzeczy zo-

stają pominięte, 

zapomniane. Jesz-

cze gorsze efekty 

przynosi odkłada-

nie pomysłów „na 

kiedyś”, bowiem koniec 

końców nie zostają one zazwy-

czaj wdrożone nigdy w życie. 

Niekiedy jest to wynikiem 

zbyt dużej ilości informacji 

spływających w zbyt krótkim 

czasie, brakiem czasu, bra-

kiem skupienia. Dużo częściej 

wynika to jednak z problemów 

z odpowiednim planowaniem 

pracy. Rozwiązaniem może być tu metoda 

GTD. 

GTD, czyli metoda Getting Things Done 

(funkcjonuje kilka polskich tłumaczeń -

"doprowadzanie zadań do końca", "efektywne 

załatwianie swoich spraw", itp.) to metoda za-

rządzania czasem stworzona przez Davida Al-

lena. Idea GTD opiera się na tzw. kolek-

cjonowaniu spraw i odpowiednim zarządzaniu 

listami zadań i projektów, co równocześnie 

uwalnia od potrzeby pamiętania o poszczegól-

nych procesach. Efektywność metody jest tak 

duża, że wiele firm (np. Microsoft) wprowa-

dziło ją jako obowiązkowy standard korpora-

cyjny. 

David Allen zauważył, że obok 

zwykłych czynników przeszka-

dzających w pracy 

(telefony, plotkująca 

koleżanka, klient, 

który lubi poroz-

mawiać, częste 

e-maile, itd.), jedną 

z najbardziej roz-

praszających nas rzeczy są nie-

załatwione sprawy. Takie myśli 

skutecznie nas dekoncentrują, 

utrudniając dokończenie zadania 

i zmniejszają motywację do pra-

cy. 

Znacznie większą produktyw-

ność i efektywność można osią-

gnąć „opróżniając” umysł 

z  przypominania o niewykonanych zadaniach. 

Aby można to było osiągnąć, należy stworzyć 

sobie zaufany system przetwarzania danych, 

do którego będziemy wprowadzać na bieżąco 

wszystkie projekty i który w odpowiednim 

czasie przypomni nam o nich. Dzięki temu 

w  danej chwili będziemy w stanie w 100% 

skoncentrować się na jednym, właśnie wyko-

nywanym zadaniu. 

Allen zaproponował 5 etapów sprawnego sys-

temu: 

 Kolekcjonowanie 

 Analiza 

 

GTD, czyli efektywne zarządzanie czasem 

 

Przedsiębiorca, bez względu na branżę, w której funkcjonuje, musi przeznaczyć dużo czasu 

na pracę, realizację zaplanowanych zadań, generowanie pomysłów, przetworzenie informa-

cji etc. Z tego powodu musi organizować swój czas w jak najbardziej efektywny sposób. 
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 Porządkowanie 

 Przegląd 

 Realizacja 

Kolekcjonowanie to zebranie wszystkich za-

dań, informacji, pomysłów i planów razem, do 

jednego „koszyka”. Koszyk stanowić może 

notes, skrzynka odbiorcza, półka na dokumen-

ty, dyktafon, komór-

ka, segregator, lista to

-do (pojedynczo lub 

w dowolnej konfigu-

racji), do których na 

bieżąco wpisuje się 

dokładnie wszystko, 

co się pojawia. Istotne 

jest, aby za-pisywać 

naprawdę wszystko – 

zarówno telefon do 

klienta, zakup papieru do drukarki, jak i zupeł-

ne drobiazgi,. Tylko wówczas będziemy rze-

czywiście mogli zaufać systemowi. Koszyk nie 

powinien być zbyt rozdrobniony. Jeśli sprawy 

będziemy gromadzić w 2-3 miejscach, łatwo je 

będzie zorganizować. Jeśli jednak takich 

miejsc będzie 10, może się zdarzyć, że poje-

dyncze informacje zaczną ginąć z pola widze-

nia. Zgromadzenie spraw w koszyku stanowi 

jedynie pierwszy etap GTD. Aby odpowiednio 

zorganizować czas, należy koszyk 

„rozładowywać”, czyli poddać analizie. 

Analizę należy przeprowadzać regularnie, 

np.  codziennie wieczorem. Przed każdym za-

da-niem, pomysłem, planem, jaki wyciągamy 

z  koszyka, trzeba postawić pytanie - czy wy-

maga on z naszej strony jakiegoś działania? 

Jeżeli odpowiedź brzmi „TAK”, wówczas na-

leży od razu określić następny etap: 

 natychmiastowe wykonanie, jeśli zajmie ono 

mniej niż dwie minuty (niektóre teorie mó-

wią o pięciu minutach) 

 zaplanowanie na później – umieszczenie za-

dania w kalendarzu (jeśli możemy przypisać 

konkretną datę, bądź godzinę), wpisanie na 

listę zadań (np. z określeniem daty końco-

wej) 

 delegowanie dla innej osoby 

 

Jeżeli odpowiedź brzmi 

„NIE” (najczęściej do-

tyczy to informacji i po-

mysłów na przyszłość), 

wówczas należy rozwa-

żyć, czy: 

 przenieść ją do archi-

wum - odpowiedniego 

folderu, szuflady, segre-

gatora 

 wpisać na listę "być może / w przy-

szłości" (ang. someday/maybe),- 

 usunąć/skasować (nie ma sensu ' gromadze-

nie niepotrzebnych spraw i rzeczy). 

Podczas analizy warto stosować kilka reguł 

ułatwiających i usprawniających ten proces: 

LIFO (ang. Last In First Out) - należy zaczy-

nać od ostatnich (najstarszych w koszyku) 

spraw 

w danym momencie należy zajmować się tylko 

jedną sprawą 

nigdy nie powinno się wkładać ponownie żad-

nej sprawy do koszyka (takie odkładane spra-

wy często zaczynają zaśmiecać ponownie nasz 

umysł, skupiając na sobie uwagę; dodatkowo 

niepotrzebnie kilkakrotnie zabierają czas na 

decyzję). 

Kolejnym krokiem jest porządkowanie 

(organizowanie). Wszystkie zaplanowane za-

GTD, czyli efektywne zarządzanie czasem 
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dania winny zostać pogrupowane w odpowied-

nie konteksty, czyli podobne zadania złączone 

z podobnymi. Ilość i rodzaj kontekstów zależą 

od nas i od naszej specyfiki pracy, np. 

 maile 

 telefony . zakupy 

 na mieście / (outdoor) 

Grupowanie razem podobnych zadań ułatwia 

i  znacznie przyśpiesza pracę – wykonanie 

4  telefonów, jeden po drugim, później napisa-

nie 3 maili i przygotowanie kawy, zajmie nam 

mniej czasu, niż wykonanie 1 telefonu, później 

napisanie maila, kolejny telefon, znów maile, 

itp. Przy takim podziale pracy znacznie łatwiej 

jest także wykonać wszystkie zaplanowane 

zadania, nie gubiąc żadnego, co zdarza się przy 

naprzemiennych rodzajach zadań. 

Konteksty pozwalają dodatkowo usunąć 

z  pierwszego planu zadania, które w danym 

momencie są niewykonalne. 

Kolejną metodą organizacji w GTD jest po-

dział projektów i zadań. Projekty to większe 

przedsięwzięcia, które łączą celem poszczegól-

ne zadania, np.. opracowanie strategii marke-

tingowej. Projektem jest wszystko, co można 

podzielić na mniejsze etapy (zadania). Dzięki 

podziałowi pracy na projekty, a tych na zada-

nia, znacznie łatwiej jest zaplanować pracę, 

a  także określić przewidywany czas działania. 

GTD, w odróżnieniu od wielu innych metod 

zarządzania czasem, nie skupia się tylko i wy-

łącznie na pracy, ale obejmuje całość ludzkie-

go funkcjonowania (także życie prywatne, 

hobby, rodzinę). Dla wielu osób metoda ta jest 

bardziej zrozumiała od innych, bo nie wymaga 

określania długookresowych celów, jakkol-

wiek Allen zaznacza, że powinniśmy mieć sze-

roką, wieloletnią perspektywę i wizję. 

GTD narzuca codzienny przegląd zadań do 

zrobienia. Dzięki temu cały czas mamy kontro-

lę nad tym, co zostało wykonane, a co należy 

wykonać. Zaleca się stosowanie przeglądu ra-

no - wówczas mamy przegląd całego rozpo-

czynającego się dnia i nie zapomnimy np. 

o  przygotowaniu do waż-nego spotkania, czy 

też o telefonach. 

Ostatni etap stanowi realizacja, czyli wprowa-

dzenie w życie zapisanych na kartkach lub 

w  elektronicznych notatnikach planów. Warto 

zwrócić przy tym uwagę na dwie rzeczy: 

 w planach należy pozostawić miejsce na pra-

cę niezaplanowaną, a pilną, 

 zasadniczy brak priorytetów (co prawda Al-

len nie neguje stosowania priorytetów, ale 

ich nie zaleca). 

Równocześnie GTD nie narzuca systemu dzia-

łania – da-je jedynie jego podstawy pokazując 

zasady działania, ale wybór narzędzi pozosta-

wia każdemu w zależności od preferencji. 

Wszystko jedno czy to będzie papierowy no-

tes, kalendarz papierowy lub komputerowy, 

bądź całe, specjalnie projek-towane, systemy 

do GTD . Ważne jest, by być konsekwentnym 

– wówczas Getting Things Done szybko udo-

wodni swoją skuteczność. 

Mateusz Grojec,  

CDR O/Kraków 
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Głównym problemem, który będzie podjęty na 

Konferencji organizowanej w 2017 r., jest rol-

nictwo na obszarach zurbanizowanych, 

tj.  w  miastach oraz terenach podmiejskich. 

Obszary te stanowią w krajach członkowskich 

od kilkunastu do nawet 20% ich powierzchni, 

w  tym 40% do prawie 60% to użytki rolne. 

Niemniej jednak perspektywa zmiany zago-

spodarowania i kurczenia się „miejskich” zaso-

bów ziemi rolnej jest zjawiskiem niepokoją-

cym. Prognozy wskazują, że w ciągu następ-

nych 30 lat w Europie obszary miejskie będą 

powiększać się w tempie 0,5 — 0,7% rocznie, 

a powierzchnia obszarów funkcjonalnie zwią-

zanych z miastami (obszary podmiejskie) 

zwiększy się dwukrotnie. Trendy te wskazują, 

iż problematyka zmian w rolnictwie obszarów 

miejskich i podmiejskich będzie nabierać coraz 

większego znaczenia. Stan i rozwój różnych 

form rolnictwa i gospodarstw w obszarach 

miejskich i podmiejskich jest dużym wyzwa-

niem, gdyż podtrzymanie tam rolnictwa uza-

leżnione będzie to od jego adaptacji do no-

wych warunków ekonomicznych. Konieczne 

wydaje się zatem podjęcie szerszych i wieloa-

spektowych badań ekonomiczno-społecznych 

dotyczących tej problematyki. 

W Polsce, ale także w innych krajach w mia-

stach Europy, poza terenami zajętymi pod bu-

downictwo mieszkaniowe, gospodarkę, infra-

strukturę komunikacyjną i przeznaczonymi na 

cele rekreacyjne, nadal duży udział mają tere-

ny typowo rolnicze (lub przewidziane do peł-

nienia takich funkcji). W gminach miejskich 

w  Polsce około 44% to właśnie użytki rolne. 

Są to, choć coraz rzadziej, grunty zajęte pod 

intensywną produkcje rolniczą, jak i pola eks-

tensyfikowane, na których tylko podtrzymywa-

ne jest rolnicze użytkowanie ziemi. Coraz po-

wszechniejsze w krajobrazie polskich miast 

widoczne są tereny, na których od lat nie pro-

wadzi się produkcji rolniczej, stanowiące 

o  pogarszaniu się krajobrazu kulturowego, ale 

także stwarzające liczne zagrożenia. Miasta są 

również miejscami, w których w polskiej tra-

dycji i kulturze gospodarowania znaczącą rolę 

(i powierzchnię) zajmują pracownicze ogródki 

działkowe. Przed laty (a obecnie już znacznie 

rzadziej), prowadzona w nich była intensywna 

produkcja ogrodnicza, istotna dla budżetu 

i  kuchni gospodarstw domowych. Obecnie 

zwykle są one ogrodami hobbistycznymi, re-

kreacyjnymi lub też stanowią nowe enklawy 

terenów porzucanych rolniczo i zaniedbywa-

nych. 

Rolnictwo i gospodarstwa rolne pełnią w mia-

stach i ich otoczeniu ważne funkcje ekono-

miczne i społeczne, ale także wzrastające funk-

cje ekologiczne i kulturowe. Ziemia rolnicza 

jest częstym obiektem pożądania ze strony in-

westorów, chcących ją przekształcić na cele 

budowlane, ale także gospodarki komunalnej 

 

VII Miedzynarodowa Konferencja dotycząca drobnych go-

spodarstw rolnych  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wspólnie z Europejskim 

Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych przy Uniwersytecie Rolniczym 

im.  H. Kołłątaja w Krakowie organizują w roku bieżącym kolejną już, siódmą, konferencję 

naukową. Tematem tegorocznej konferencji jest "Rolnictwo na obszarach zurbanizowanych 

– poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych”. Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerw-

ca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Li-

stopada 46.  
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miast i osiedli. Jest także, i o tym nie zapomi-

najmy nadal ważnym miejscem i potencjałem 

w zakresie produkcji żywności, zwłaszcza na 

potrzeby lokalne. 

Czy w Polsce, w Europie, w krajach uboższych 

jak i bogatych, w miastach dużych i małych, 

możemy mówić o jednym modelu i podobnych 

funkcjach rolnictwa (pod)miejskiego? Te i in-

ne problemy zamierzamy podjąć na konferen-

cji. 

Proponujemy następujące obszary tematyczne: 

 teoria lokalizacji produkcji i jej ewolucja 

w  aspekcie położenia rolnictwa względem 

miast; 

 gospodarowanie i ochrona ziemi rolniczej; 

 gospodarstwa rolne w miastach i wokół 

miast; 

 funkcje i miejsce miejskiego rolnictwa 

w  krajach wysoko oraz mniej rozwiniętych; 

 nowatorskie koncepcje rolnictwa miejskiego; 

(gospodarstwa społecznie zaangażowane, 

gospodarstwa edukacyjne, demonstracyjne 

itp.; 

 miejskie ogrodnictwo, w tym ogrody dział-

kowe, uprawy na balkonach itp.; 

 rolnictwo hobbystyczne i rekreacyjne; 

 rynki rolne, krótkie kanały dystrybucji, pro-

dukcja niszowa; 

 rynek ziemi rolniczej; 

 planowanie przestrzenne w miastach a intere-

sy rolnictwa; 

 alternatywne zagospodarowanie ziemi rolni-

czej w gospodarstwach miejskich i podmiej-

skich; 

 problemy ugorowania i odłogowania ziemi; 

 dylematy intensywnej produkcji w miastach 

wokół miast; 

 problemy społeczne i kulturowe ludności rol-

niczej i wiejskiej. 

 polityka rolna wobec rolnictwa na obszarach 

zurbanizowanych; 

 Są to tylko nasze wstępne propozycje, które 

mogą stanowić inspirację do zainteresowania 

się tematyką Konferencji i wzięciem w niej 

udziału. Tematów godnych podjęcia w wystą-

pieniach referatowych i w dyskusji zapewne 

będzie o wiele więcej. Proponujemy, aby refe-

raty, czy też krótsze doniesienia naukowe mia-

ły charakter diagnostyczny, przeglądowy, pro-

gnostyczny lub też stanowiły monotematyczną 

lub wielowątkową analizę czy scenariusze 

przemian. Lista problemów, co raz jeszcze 

podkreślamy, jest otwarta, liczymy na krea-

tywność autorów. 

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału 

w  Konferencji, tj. wygłoszenia referatu lub 

doniesienia naukowego oraz przesłania tekstu 

do opublikowania w dwujęzycznym (polsko-

angielskim) kwartalniku „Problemy Drobnych 

Gospodarstw Rolnych” (artykuły prosimy 

przesyłać na adres e-mail: lu-

kasz.satola@ur.krakow.pl).  

Od 2015 r. jest on na liście "B" MNiSW i zo-

stał wyceniony na 7 pkt. Dla uczestników 

Konferencji publikacja referatu (po spełnieniu 

wymogów redakcyjnych) jest bezpłatna.  

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w Konfe-

rencji, będą otrzymywać od organizatorów dal-

sze informacje (komunikaty) o jej programie 

i  organizacji.  

Łukasz Jawny 

CDR O/Kraków 
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