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Lata 1918–1939 

W okresie międzywojennym ludność wiejska 

stanowiła aż 73% ogółu mieszkańców kraju 

(dane ze spisu z 1931 r.), a jak podaje 

M. Mieszczankowski („Struktura agrarna Pol-

ski międzywojennej”) - liczba ludności rolni-

czej w okresie międzywojennym zwiększyła 

się o 18,5%.  

Wśród mieszkańców wsi dominującą, choć 

wewnętrznie zróżnicowaną grupą byli chłopi. 

Rolnictwo stanowiło też źródło utrzymania dla 

ziemian oraz robotników rolnych zatrudnio-

nych w folwarkach należących do wielkich 

właścicieli ziemskich. Tylko nieliczni miesz-

kańcy wsi wykonywali zawody pozarolnicze 

(np. nauczyciele, urzędnicy, rzemieślnicy). 

Jednym z najważniejszych problemów wsi 

w tym okresie było ogromne przeludnienie. Na 

100 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk przypa-

dało w Polsce w połowie lat trzydziestych 

81 osób, podczas gdy w Niemczech – 49, Cze-

chosłowacji – 64, a w Danii tylko 36. Jedno-

cześnie plony w tych krajach były znacznie 

wyższe niż w Polsce. Skala przeludnienia była 

zróżnicowana regionalnie – najwyższe było 

w województwach południowych, a najniższe 

w Wielkopolsce. 

Problem ten był trudny do rozwiązania, ponie-

waż zbyt słaby przemysł nie był w stanie 

wchłonąć nadwyżki rąk do pracy występującej 

na wsi. W tej sytuacji coraz więcej osób decy-

dowało się na emigrację. Szacuje się, że tylko 

w latach 1926–1928 wyjechało z kraju 

za chlebem około 0,5 mln mieszkańców wsi, 

choć rzeczywiste dane mogły być wyższe. 

Struktura agrarna 

Kolejnym problemem, który wpływał na kon-

dycję polskiego rolnictwa była niekorzystna 

struktura agrarna. Dominowały gospodarstwa 

karłowate o powierzchni poniżej 2 ha i gospo-

darstwa małorolne (61,6% ogółu gospo-

darstw). Oznacza to, że przeszło połowa go-

spodarstw chłopskich była zbyt mała, aby za-

pewnić wystarczające środki na utrzymanie 

rodziny. Jednocześnie właśnie w tych naj-

mniejszych gospodarstwach występowały naj-

większe nadwyżki siły roboczej. 

Natomiast wielkie gospodarstwa i majątki 

o powierzchni powyżej 50 ha stanowiły nie-

spełna 1% ogółu gospodarstw, ale zajmowały 

ponad 48% gruntów rolniczych (z tego 20% 

ziemi należało do majątków liczących powyżej 

1000 ha). Najwięcej wielkich majątków znaj-

dowało się na Kresach Wschodnich oraz 

w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Śląsku. 

Różnice regionalne były konsekwencją histo-

rycznych uwarunkowań, zwłaszcza odmienno-

ści polityki państw zaborczych wobec wsi. 

W województwach zachodnich dominowały 

duże gospodarstwa chłopskie, tylko takie bo-

wiem mogły w XIX w. skutecznie przeciwsta-

wić się polityce pruskiego zaborcy dążącego 

do przejęcia polskiej własności. Wykorzysty-

wano w nich nowoczesne metody gospodaro-

wania, praca była w dużej części zmechanizo-

wana, stosowano też duże ilości nawozów 

sztucznych. Istniał też rynek zbytu na produkty 

rolne wywożone głównie w głąb Niemiec. 

 

Polska wieś w latach 1918-1939 

W dziejach polskiej wsi w XX w. zdecydowanie więcej było okresów niekorzystnych niż 

okresów dobrej koniunktury gospodarczej  i politycznej. W latach międzywojennych nie 

udało się rozwiązać najważniejszych problemów związanych ze strukturą agrarną i przelud-

nieniem.   
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Natomiast na ziemiach byłego zaboru rosyj-

skiego nastąpiło poważne rozdrobnienie go-

spodarstw rolnych, będące efektem częstych 

podziałów ziemi. Dominowały gospodarstwa 

drobnotowarowe prowadzące gospodarkę eks-

tensywną, a na słabym rynku zbytu istniała 

silna konkurencja w postaci tanich towarów 

przywożonych z głębi Rosji. Jeszcze więk-

szym rozdrobnieniem i przeludnieniem cha-

rakteryzowały się województwa południowe 

(dawna Galicja) oraz Podlasie. 

Na efektywność gospodarowa-

nia negatywnie wpływała też  

zw. szachownica gruntów. Spis 

z 1921 r. wykazał, że 46,8% go-

spodarstw miało swoje grunty 

orne w kilku kawałkach - z tego 

27% miało grunty co najmniej 

w czterech częściach, 

 a w skrajnych przypadkach jak 

podaje I. Bukraba-Rylska 

(„Socjologia wsi polskiej”) - 

tych „kawałków” było nawet 

kilkaset. Konieczna zatem była 

ich komasacja, jednak do końca 

okresu międzywojennego zdoła-

no scalić jedynie 60% rozdrobnionych grun-

tów w województwach centralnych i południo-

wych. Najbardziej opornie przebiegała koma-

sacja na obszarze byłej Galicji, gdzie panowa-

ło ogromne przywiązanie do tradycyjnego 

układu pól. Na terenie województw zachod-

nich komasacja w zasadzie nie była potrzebna 

– scalono zaledwie kilka wsi. 

Reformy rolne w II RP 

Większość ugrupowań politycznych dostrzega-

ła konieczność zmiany niekorzystnej struktury 

agrarnej wsi, dlatego już w 1919 r. Sejm przy-

jął uchwałę o parcelacji majątków państwo-

wych i wykupie nadwyżek ziemi w majątkach 

prywatnych. Maksymalną powierzchnię go-

spodarstw ustalono na 180 ha, a w wojewódz-

twach wschodnich i zachodnich – na 400 ha.  

Z powodu sporów politycznych uchwała nie 

weszła jednak w życie. 

Bardziej radykalny wariant reformy został 

przyjęty przez Sejm w lipcu 1920 r. w obliczu 

dramatycznej sytuacji spowodowanej wojną 

polsko-bolszewicką. Uchwalona wówczas 

ustawa o wykonaniu reformy rolnej przewidy-

wała przymusowy wykup nad-

wyżek ziemi w majątkach pry-

watnych (powyżej 60 ha 

w okręgach przemysłowych, 

powyżej 400 ha na obszarze by-

łego zaboru pruskiego i na zie-

miach wschodnich oraz 180 ha 

na pozostałym obszarze pań-

stwa). Wywłaszczani właścicie-

le mieli otrzymać odszkodowa-

nia na poziomie 50% przecięt-

nej wartości rynkowej ziemi. 

Decyzja ta wywołała liczne pro-

testy środowisk ziemiańskich 

i endecji. 

Po wejściu w życie konstytucji marcowej 

z 1921 r., wprowadzającej zasadę nienaruszal-

ności własności prywatnej, realizacja reformy 

napotkała poważne przeszkody. W praktyce 

parcelację ograniczono więc do majątków pań-

stwowych. 

Sprawa reformy rolnej została ponownie pod-

jęta w 1925 r. Przyjęta wówczas ustawa zakła-

dała coroczną parcelację 200 tys. ha (przez 

10 lat). Górną granicę powierzchni gospo-

darstw ustalono na 60–180 ha w Polsce cen-

tralnej oraz 300 ha na obszarze województw 

wschodnich i 700 ha dla majątków uprzemy-

słowionych (tj. mających na swoim terenie za-

kłady przetwórstwa rolnego). Odszkodowanie 
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dla właścicieli było równe cenie rynkowej zie-

mi, a nabywcy mogli się ubiegać o specjalne 

kredyty na spłatę należności. 

Reforma rolna była realizowana w różnym 

tempie (ogromne spowolnienie nastąpiło 

w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego) 

do końca okresu międzywojennego. Jej konse-

kwencją było zmniejszenie powierzchni wiel-

kich majątków ziemskich i rozparcelowanie 

przeszło 2,6 mln ha.  Nie rozwiązało to jednak 

problemu głodu ziemi na wsi, ani nie po-

wstrzymało postępującego rozdrobnienia 

agrarnego. Wprawdzie ziemia z parcelowa-

nych majątków systematycznie zasilała istnie-

jące już gospodarstwa chłopskie, jednak trady-

cyjne działy rodzinne powodowały, że obszar 

przeciętnego gospodarstwa wciąż malał. 

O ile w 1921 r. średnia powierzchnia gospo-

darstwa chłopskiego wynosiła 5,7 ha, to 

w 1938 r. powierzchnia ta zmalała do 5 ha. Jak 

podają: I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Toma-

szewski („Historia gospodarcza Polski XIX 

i XX wieku”), pod koniec lat trzydziestych  

XX w. liczba gospodarstw małych, niesamo-

wystarczalnych, wzrosła do 64,5% ogólnej 

liczby gospodarstw. 

Reforma rolna miała również wymiar pozae-

konomiczny. Władze dążyły bowiem do 

wzmocnienia polskiego stanu posiadania na 

Kresach Wschodnich oraz w Wielkopolsce 

i na Pomorzu. (Na Śląsku wszystkie wielkie 

majątki znajdowały się w rękach niemieckich, 

jednak do 1937 r. ze względu na obowiązywa-

nie konwencji genewskiej nie można było 

przeprowadzić żadnych zmian własnościo-

wych na tym obszarze).  

Na terenach byłego zaboru pruskiego w Wiel-

kopolsce liczba wielkich majątków, które 

w znacznej części znajdowały się w rękach 

niemieckich, do 1931 r. zmniejszyła się 

z 36,2% do 19,2%, a na Pomorzu z 43,7% do 

22,3%. 

Natomiast na Kresach Wschodnich realizowa-

na była akcja osadnictwa wojskowego. Do 

1922 r. osiedlono tam 6,6 tys. rodzin żołnier-

skich oraz ok. 16 tys. osadników cywilnych. 

Ich sytuacja nie była łatwa. Trudności w zago-

spodarowaniu wynikały w braku maszyn i na-

rzędzi oraz inwentarza żywego, przede wszyst-

kim jednak w nowym, obcym narodowościo-

wo otoczeniu polscy osadnicy byli traktowani 

jak intruzi i często spotykali się z wrogością, 

a nawet bezpośrednimi atakami, co prowadziło 

do zaostrzenia konfliktów z miejscową ludno-

ścią. (Zasób ziemi przydzielanej żołnierzom 

stanowiły przejęte na rzecz Skarbu Państwa 

dobra rosyjskie, majątki rodziny panującej, 

majoraty, dobra poduchowne oraz opuszczone 

majątki rolne. Na nich w pierwszej kolejności 

osiedlano byłych żołnierzy. Ochotnicy, inwali-

dzi wojenni oraz szczególnie zasłużeni otrzy-

mywali ziemię bezpłatnie). 

Warunki gospodarowania 

Poszczególne grupy mieszkańców wsi różniły 

się stylem życia oraz położeniem materialnym. 

Zazwyczaj poziom życia był najwyższy na ob-

szarze dawnego zaboru pruskiego, a najniższy 

na Kresach Wschodnich. Sytuacja poszczegól-

nych rodzin zależała jednak głównie od wiel-

kości posiadanego gospodarstwa, jakości gle-

by, aktualnych cen na artykuły rolne oraz 

umiejętności gospodarowania. 

W latach dwudziestych stopniowo wyrówny-

wały się różnice cywilizacyjne pomiędzy po-

szczególnymi częściami kraju. Jednym z naj-

ważniejszych wskaźników tych zmian była 

likwidacja analfabetyzmu ludności wiejskiej. 

Według danych z 1921 r. 38,1% ludności wiej-

skiej nie potrafiło czytać i pisać (najwięcej 

analfabetów było w województwach wschod-
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nich). 

W wyniku podejmowanych przez państwo 

działań, a zwłaszcza obowiązkowej oświaty na 

poziomie szkoły podstawowej, odsetek ten 

spadł do 31% w 1931 r. 

Największy wzrost poziomu produkcji nastąpił 

w województwach wschodnich, natomiast 

w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie domino-

wały gospodarstwa wysokotowarowe, widocz-

ny był znaczny regres spo-

wodowany odcięciem od 

rynku zbytu w Niemczech. 

W pierwszych latach po 

wojnie powszechnie brako-

wało żywności, a w konse-

kwencji ustalano na nią 

dość wysokie ceny.  

Rolnicy musieli się jednak 

najpierw wywiązać z do-

staw obowiązkowych  

(do 1921 roku), a na rynek 

mogli przeznaczyć jedynie 

nadwyżki. Również kolejne lata nie były ko-

rzystne dla rolników W 1922 r. wystąpił 

ogromny nieurodzaj. Spadały ceny na artykuły 

żywnościowe, a w okresie rosnącej inflacji 

rząd utrzymywał sztucznie niskie ceny, aby nie 

pogarszać warunków życia mieszkańców 

miast. Czynniki te wpłynęły negatywnie na 

kondycję ekonomiczną wsi, choć trzeba przy-

znać, że inflacja spowodowała również realne 

obniżenie wartości pieniądza i tym samym po-

brane wcześniej kredyty oraz zaległości podat-

kowe były łatwiejsze do spłacenia. 

Dzięki zmianom w produkcji oraz korzystnym 

warunkom atmosferycznym w połowie lat 

dwudziestych wyraźnie poprawiła się sytuacja 

na wsi. Jej przejawem były m.in. wzrost cen na 

artykuły rolne oraz zwiększone zakupy artyku-

łów przemysłowych, zwłaszcza maszyn i urzą-

dzeń rolniczych. Część dochodów chłopi prze-

znaczali na powiększenie swoich gospodarstw, 

kupując ziemię poparcelacyjną. 

Modernizacja wsi nie miała jednak szerszego 

zasięgu. Zacofanie cywilizacyjne sprawiło 

również, że rolnicy szczególnie dotkliwie od-

czuli wielki kryzys gospodarczy. Gwałtownie 

spadły ceny na artykuły rolne. W 1935 r.  

za pszenicę chłopi otrzymywali jedynie 34%, 

a za żyto 32% cen obowiązujących w 1928 r. 

Podobny spadek dotyczył 

również innych płodów 

rolnych. 

Chłopi, aby uzyskać pie-

niądze niezbędne na opła-

cenie podatków, spłatę dłu-

gów czy zakup artykułów 

przemysłowych, musieli 

sprzedać trzy razy więcej 

produktów. Możliwości 

zwiększenia produkcji były 

jednak ograniczone, gdyż 

brakowało pieniędzy na zakup nawozów 

sztucznych czy maszyn. W tej sytuacji pozo-

stawało ograniczanie spożycia własnego 

i rodziny (zjawisko tzw. podaży głodowej). 

Wskutek tego na rynku pojawiało się więcej 

żywności, co jednak prowadziło do dalszego 

spadku cen. Do tego dochodziła niekorzystna 

relacja między cenami żywności a cenami ar-

tykułów przemysłowych, tzw. nożyce cen. 

Chłopi rezygnowali zatem z zakupu większo-

ści towarów przemysłowych. 

Brak ubrań i obuwia był tak dotkliwy, że 

znaczna część dzieci nie uczęszczała do szko-

ły, nie mając się w co ubrać. Rezygnowano 

nawet z kupowania zapałek, powracając do 

stosowania hubki i krzesiwa (symbolem ów-

czesnej biedy na wsi było dzielnie zapałki na 

czworo). 
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Największa pauperyzacja dotknęła posiadaczy 

małych i średnich gospodarstw, ale również 

spadły dochody właścicieli majątków ziem-

skich, czasami nawet o 40%. 

Konsekwencją kryzysu był nie tylko regres 

w zakresie stosowania nowoczesnych metod 

produkcji oraz nawożenia, ale na niektórych 

obszarach wręcz powrót do gospodarki natu-

ralnej. Znacznie wzrosło też przeludnienie 

agrarne, ponieważ z powodu bezrobocia 

w przemyśle coraz więcej osób usiłowało 

utrzymywać się z uprawy roli. Z ekonomiczne-

go punktu widzenia była to armia zbędnych 

ludzi (według różnych szacunków od 2,5 do  

8 mln osób). 

Rząd próbował wyprowadzić rolnictwo z prze-

dłużającego się kryzysu, wprowadzając ele-

menty interwencjonizmu, takie jak tworzenie 

rezerwy zbożowej na wypadek wojny czy in-

westycje w dziedzinie przetwórstwa rolnego 

(budowa magazynów, elewatorów, mleczarni 

czy chłodni). Stosowano też odgórne mechani-

zmy mające na celu zahamowanie spadku cen 

na artykuły rolne oraz oferowano specjalne 

kredyty dla rolników. Wychodzenie z kryzysu 

przebiegało jednak powoli i dopiero jesienią 

1935 r. widocznie poprawiła się sytuacja lud-

ności wiejskiej. 

Ostatnie lata przed wojną upłynęły pod zna-

kiem dobrej koniunktury. Zwiększyła się pro-

dukcja, rolnicy chętniej inwestowali w maszy-

ny rolnicze i nawozy sztuczne. Ogólnie jednak 

poprawa sytuacji na wsi następowała znacznie 

wolniej niż w mieście. 

 

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US 

Dr hab. Małgorzata Machałek jest profesorem 

Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorem Uni-

wersyteckiego Centrum Edukacji. 
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Polska wieś w latach 1918-1939 

Jest to skrócona wersja artykułu o sytuacji polskiej wsi po 1918 

roku, który ukazał się w 26 tomie kwartalnika ,,Klio. Czasopi-

sma poświęconego dziejom Polski i powszechnym", wydawane-

go przez UMK w Toruniu. Pierwotny tekst zatytułowa-

ny ,,Przemiany polskiej wsi w latach 1918-1989" zamieszczony 

jest na Akademickiej Platformie Czasopism:   

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/

KLIO.2013.033/2653 

 

 

Skrócona wersja artykułu bazuje na przedruku umieszczonym 

w miesięczniku  „Sprawy Nauki”. Wersję elektroniczną publi-

kacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej  

http://www.sprawynauki.edu.pl/ 

Tytuł, podtytuły i wyróżnienia pochodzą od Redakcji 

„Przedsiębiorczości wiejskiej”. 

Klio - Czasopismo  
Poświęcone Dziejom Polski 

i Powszechnym 

Ogólnopolski miesięcznik 
publicystyczno - 

informacyjny  

http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2013.033/2653
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2013.033/2653
http://www.sprawynauki.edu.pl/


 

 

Ciekawym rozwiązaniem jest 

cieszące się coraz większą po-

pularnością rolnictwo społecz-

ne, a w szczególności gospodar-

stwa opiekuńcze. Celem niniej-

szego artykułu jest przedstawie-

nie roli rolnictwa społecznego 

w rozwoju obszarów wiejskich, 

w szczególności zwrócenie 

uwagi na powiązanie gospo-

darstw opiekuńczych z rozwojem przedsiębior-

czości.  

1. Rolnictwo społeczne jako nowy kieru-

nek rozwoju obszarów wiejskich 

Model zrównoważonego i wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich zakłada kreowa-

nie w wiejskiej przestrzeni gospodarczej poza-

rolniczych funkcji wywołujących zróżnicowa-

nie wiejskiej ekonomii. Innymi słowy, dotyczy 

tworzenia nowych miejsc pracy, a w dalszej 

kolejności źródeł dochodów dla ludności nie-

rolniczej i rolniczej na obszarach wiejskich. 

Jednym z kierunków, który wpisuje się w tak 

rozumiany model rozwoju jest rolnictwo spo-

łeczne.  

Rolnictwo społeczne jest to innowacyjne po-

dejście do rolnictwa, polegające na wprowa-

dzaniu usług społecznych do 

funkcjonujących gospodarstw 

rolnych. Ważne jest, aby świad-

czenie tych usług bazowało na 

zasobach i aktywnościach go-

spodarstwa rolnego. Warto do-

dać, że rolnictwo społeczne to 

nie tylko idea, ale przede 

wszystkim działalność praktycz-

na, która posiada cechy innowa-

cji społecznej*. Jej celem jest poprawa warun-

ków życia ludzi poprzez zaspokojenie ich po-

trzeb społecznych, których nie uwzględniają 

istniejące rozwiązania. Rolnictwo społeczne 

jako nowy kierunek wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich powinno także przyczy-

niać się do budowania sieci i aktywizowania 

lokalnej społeczności. Szczególnie jednak 

ważne jest, aby wykorzystać potencjał gospo-

darstw rolnych do świadczenia usług 

o charakterze opiekuńczo-społecznym 

w społecznościach lokalnych na obszarach 

wiejskich. 

Rolnictwo społeczne nabiera znaczenia w kon-

tekście zachodzących zmian demograficznych 

i społecznych na obszarach wiejskich, ponie-

waż rozwiązania w ramach rolnictwa społecz-

nego mogą przyczynić się do zmniejszenia ne-

 

Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla 

obszarów wiejskich 
 

Obszary wiejskie w Polsce zmagają się z wieloma problemami, które wymagają wprowadza-

nia innowacyjnych rozwiązań. Jednym z aktualnych wyzwań jest zapewnienie dostępności 

usług opiekuńczo-bytowych dla mieszkańców wsi. Problem starzejącego się społeczeństwa 

i singularyzacji starości sprawiają, że konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwi-

łyby powstawanie nowych miejsc świadczących pomoc dla potrzebujących osób.  
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* Singularyzacja starości oznacza zwiększanie liczby jednoosobowych gospodarstw domowych 
wśród osób starszych. 
* wg NCBR innowacją jest takie rozwiązanie które równocześnie odpowiada na zapotrzebowanie 
społeczne jak i powoduje trwałą zmianę w danych grupach społecznych 



 

 

gatywnych konsekwencji starzenia się społe-

czeństwa. Rolnictwo społeczne jako innowa-

cyjna w polskich warunkach działalność go-

spodarstw rolnych, daje możliwość wykorzy-

stania zasobów własnych gospodarstwa do 

prowadzenia działalności o charakterze opie-

kuńczym szczególnie dla osób starszych. 

Zmieniająca się sytuacja demograficzna spra-

wia, że popyt na usługi świadczone na rzecz 

osób starszych będzie rósł. Zgodnie z prognozą 

GUS, mediana wieku w 2050 roku będzie wy-

nosić 52,5 lat. Do 2050 roku odsetek osób 

w wieku powyżej 65 lat wyniesie na obszarach 

wiejskich 30%, a miejskich – 35%. Ważne 

jest, aby tym osobom stworzyć i zapewnić wa-

runki umożliwiające podtrzymanie ich spraw-

ności fizycznej i intelektualnej. Szczególnie 

ważne jest, aby kreować tego typu miejsca na 

obszarach wiejskich.  

2. Usługi społeczne, bytowe czy opiekuńcze 

jako kierunek działalności pozarolniczej 

CDR O/Kraków stworzyło wstępną koncepcję 

rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospo-

darstwo opiekuńcze musi być prowadzone 

w formie działalności gospodarczej lub działal-

ności jako podmiot ekonomii społecznej. 

W związku z tym, rozwój rolnictwa społeczne-

go może przyczynić się do wzrostu liczby ini-

cjatyw podejmowanych przez rolników, do-

mowników gospodarstw rolnych i innych 

mieszkańców obszarów wiejskich. Przyczyni 

się to do dalszego rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich. 

Usługi świadczone w gospodarstwie opiekuń-

czym mogą być kierowane do różnych grup 

odbiorców, w tym m.in. do osób niepełno-

sprawnych, osób opuszczających zakłady peni-

tencjarne, osób uzależnionych, dzieci, mło-

dzież, a także wspomnianych wcześniej osób 

starszych. W zależności od posiadanych kom-

petencji osoby prowadzącej gospodarstwo 

opiekuńcze, jak i możliwości  infrastruktural-

nych, w gospodarstwie opiekuńczym świad-

czone mogą być np. usługi bytowe oraz opie-

kuńcze. Jako usługi bytowe rozumiane są 

wszelkie działania mające na celu zapewnienie 

miejsca pobytu, wyżywienia mieszkańców, 

utrzymania czystości pomieszczeń. Natomiast, 

usługi opiekuńcze mogą obejmować: pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych; 

pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choro-

by; opiekę higieniczną; pomoc w załatwianiu 

spraw osobistych oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z rodziną i otocze-

niem. Sposób świadczenia usług powinien 

uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną 

i intelektualną oraz indywidualne możliwości 

osoby przebywającej w placówce, a także pra-

wa człowieka, w tym w szczególności prawo 

do godności, wolności, intymności i poczucia 

bezpieczeństwa.  

Myśląc o rozpoczęciu prowadzenia gospodar-

stwa opiekuńczego w formie działalności rol-

niczej należy w pierwszym etapie zastanowić 

się nad trzema podstawowymi kwestiami: 

 kto będzie stanowić grupę docelową usług? 

 jaką formę opieki zamierzam prowadzić? 

 w jakiej formie prawnej rozpocząć prowa-

dzenie gospodarstwa opiekuńczego? 

Decydując się na podjęcie działalności gospo-

darczej, trzeba także określić zakres, w jakim 

będą świadczone usługi. Zgodnie z Polską Kla-

syfikacją Działalności, możliwe kody działal-

ności w zakresie opieki to, m.in..:  

 87.10.Z - Dział 87 – Pomoc społeczna z za-

kwaterowaniem;  

 87.30.Z - Dział 87 – Pomoc społeczna z za-
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kwaterowaniem oraz  

 88.10.Z - Dział 88– Pomoc społeczna bez 

zakwaterowaniem. 

Zakończenie  

Rozwój gospodarstw opiekuńczych stanowi 

szansę dla rozwoju przedsiębiorczości na ob-

szarach wiejskich, przyczyniając się do kreo-

wania nowych miejsc pracy oraz zmniejszania 

ukrytego bezrobocia. Jednocześnie, wiąże się 

z możliwością uzyskania dodatkowego źródła 

dochodu w ramach różnicowania działalności 

w gospodarstwie rolnym i domowym.  

Zarówno w opinii wielu doradców rolniczych, 

jak i mieszkańców obszarów wiejskich, gospo-

darstwa opiekuńcze zostały uznane jako do-

skonała inicjatywa powstająca na obszarach 

wiejskich. Rolnictwo społeczne może być 

szansą zarówno dla rolników jak i całych spo-

łeczności lokalnych. Może to być inicjatywa 

oddolna, która wymaga jednoczesnego wspar-

cia ze strony rządowej. Warunkiem koniecz-

nym dla odniesienia sukcesu jest ponadto wie-

lopłaszczyznowa współpraca gospodarstw 

opiekuńczych z instytucjami opieki zdrowot-

nej, centrami pomocy społecznej, jednostkami 

samorządu terytorialnego, jednostkami doradz-

twa rolniczego oraz jednostkami naukowymi.  

Józefina Król 

CDR O/Kraków 
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Zespół CDR O/Kraków podejmuje stałe 

działania na rzecz upowszechnienia idei 

rolnictwa społecznego i gospodarstw 

opiekuńczych.  

 

Aktualne informacje o wszelkich działa-

niach podejmowanych na rzecz promowa-

nia idei gospodarstw opiekuńczych publi-

kowane są na stronie: 

http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/. 

Proszę kliknąć w obrazek lub adres, by 

przejść do strony. 

http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/


 

 

W ramach II filaru WPR dedykowanemu roz-

wojowi obszarów wiejskich, w celu zapewnie-

nia zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-

skich kontynuowane są z poprzednich perspek-

tyw finansowych, działania przyczyniające się 

do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i roz-

woju wsi, w tym w zakresie infrastruktury 

technicznej, które realizowane są zarówno 

w ramach odrębnych działań, jak również po-

przez działanie LEADER. W ramach minionej 

perspektywy przedsiębiorcy mogli po-

zyskiwać dotacje na rozwój fir-

my w ramach Działania Osi 4. 

LEADER  na działanie 312 „Tworzenie i roz-

wój mikroprzedsiębiorstw”. W latach 2014-

2020 realizowany jest Priorytet VI. Rozwój 

gospodarstw i działalności gospodarczej, za-

kładanie działalności gospodarczej i rozwój 

przedsiębiorczości. 

Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii 

Rozwoju (LSR) w latach 2014 -2020 wzmac-

nia realizację oddolnych inicjatyw społeczno-

ści lokalnych w ramach działania Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność). 

Pobudzanie przedsiębiorczość na obszarach 

wiejskich jest zatem jednym z głównych za-

dań, jakie stawia przed lokalnymi grupami 

działania (LGD) realizacja Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 

2014-2020. Działania skierowane do miesz-

kańców i przedsiębiorców w zakresie podej-

mowania oraz rozwijania szeroko rozumianej 

działalności pozarolniczej prowa-

dzone są przez LGD poprzez 

ogłaszanie naborów wniosków do 

aplikowania o środki finansowe 

w zakresie inicjatyw przyczynia-

jących się do powstawania no-

wych miejsc pracy. 

W ramach środków na Poddziałanie 19 

„Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-

nego przez społeczność” objętego PROW na 

lata2014-2020,  50% budżetu LSR, przezna-

czana jest na realizację projektów w zakresie 

rozwoju przedsiębiorczości. Na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. (z późn. zmia-

nami) w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania 19, można ubiegać się  

o dofinansowanie m.in. poprzez operacje 

w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podej-

mowania działalności gospodarczej. 

 

Lokalne Grupy Działania stawiają na rozwój 

przedsiębiorczości 
 

W kontekście wspólnej polityki rolnej (WPR), rozwój obszarów wiejskich ma na celu 
ochronę żywotności obszarów poprzez wdrażanie programów ułatwiających inwesto-
wanie w modernizowanie i rozwijanie działalności – zarówno rolniczych, jak 
i pozarolniczych. 
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O dotacje mogą starać się mieszkańcy obsza-

ru LGD; pełnoletnie osoby fizyczne zamiesz-

kujące na obszarze objętym LSR. Beneficjenci 

mogą ubiegać się  o wsparcie w postaci premii 

na rozpoczęcie prowadzenia działalności go-

spodarczej za wyjątkiem m.in. przetwarzania 

produktów sklasyfikowanych jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napo-

jów. Warunkiem dodatkowym jest fakt niepod-

legania KRUS. 

Podejmujący działalność gospodarcza zobo-

wiązują się do osiągnięcia co najmniej 30% 

zakładanego w biznesplanie ilościowego lub 

wartościowego poziomu sprzedaży lub usług 

do dnia w którym upłynie rok od dnia wy-

płaty końcowej. 

Wsparcie, w postaci premii, w wysokości do 

100 tys. zł wypłacane jest w dwóch ratach  

tj. 80% i 20%. Wysokość dofinasowania regu-

luje LGD, ale nie może ono być niższe niż 

50 tys. Warunkiem udziału w podziałaniu jest 

nieprowadzenie działalności gospodarczej 

przez co najmniej 2 lata licząc do dnia złożenia 

wniosku o pomoc. 

Koszty planowane do poniesienia w ramach 

operacji: 

 koszty ogólne, 

 zakupu robót budowlanych lub usług, 

 zakupu lub rozwoju oprogramowania kom-

puterowego oraz zakupu patentów, licencji 

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych lub znaków towarowych, 

 najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia 

lub nieruchomości, 

 zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, 

a w przypadku operacji w zakresie zachowa-

nia dziedzictwa lokalnego również używa-

nych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

 zakupu środków transportu, z wyłączeniem 

zakupu samochodów osobowych przezna-

czonych do przewozu mniej niż 8 osób łącz-

nie z kierowcą, 

 zakupu rzeczy innych niż wymienione  

w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 

 wynagrodzenia i innych świadczeń, o któ-

rych mowa w Kodeksie pracy, związanych  

z pracą pracowników beneficjenta, a także 

inne koszty ponoszone przez beneficjenta na 

podstawie odrębnych przepisów w związku 

z zatrudnieniem tych pracowników, 

 podatku od towarów i usług (VAT), 

– które są uzasadnione zakresem operacji, nie-

zbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

Zobowiązania obejmują m.in. utworzenie 

miejsca pracy w tym samozatrudnienie i utrzy-

manie przez okres co najmniej 2 lat licząc od 

dnia wypłaty drugiej raty premii. 

 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypła-

cane w dwóch transzach, z tym że: 

 pierwsza transza pomocy obejmuje 80% 

kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, 

jeżeli beneficjent: 

 podjął we własnym imieniu działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepi-

sy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej, 

 zgłosił się do ubezpieczenia społecznego 
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na podstawie przepisów o systemie ubez-

pieczeń społecznych z tytułu wykonywa-

nia działalności,  

 uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne 

decyzje, w tym ostateczną decyzję o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach, któ-

rych uzyskanie jest wymagane przez od-

rębne przepisy do realizacji inwestycji 

objętych operacją; 

 druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty 

przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli 

operacja została zrealizowana zgodnie z za-

łożonym biznesplanem. 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać 

w ramach ogłoszonych przez LGD naborów. 

Złożone wnioski muszą być zgodne z celami 

zawartymi w lokalnych strategiach rozwoju  

i odpowiadać kryteriom dostępu określonymi 

przez LGD. Wniosek o przyznanie pomocy 

składa się bezpośrednio do LGD, w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż  

14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).  

 

Znajdź swoją LGD: katalog LGD w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zaprezentowano przykłady projektów 

z Małopolski uwzględniających europejską 

wartość dodaną inwestycji/wsparcia finanso-

wego ze wspólnej polityki rolnej. 

 
Owoce w masie cukierniczej. 

 www.nadbialaprzemsza.org.pl 

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu 

za pośrednictwem LGD „Nad Białą Prze-

mszą” w Gminie Wolbrom realizowana jest 

operacja pn. „Podjęcie działalności gospodar-

czej związanej z produkcją owoców pokrytych 

masą cukierniczą poprzez zakup specjalistycz-

nej linii technologicznej”. Realizacja operacji 

była możliwa dzięki wsparciu jakie Wniosko-

dawca – pan Artur Pajkiert otrzymał w zakre-

sie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, w ramach na-

boru nr 1/2016 - Podejmowanie działalności 

gospodarczej.  

Wartość dofinansowania projektu wyniosła 

50 tysięcy. 
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjhzYXy6NHKAhXia3IKHQsuCtMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.minrol.gov.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F39117%2F217089%2Fversion%2F1%2Ffile%2FKATALOG%2520LGD%2520-%2520Lokalne
http://www.nadbialaprzemsza.org.pl
https://www.minrol.gov.pl/content/download/39117/217089/version/1/file/KATALOG LGD - Lokalne.
https://www.minrol.gov.pl/content/download/39117/217089/version/1/file/KATALOG LGD - Lokalne.


 

 

Melex. 

www.leadergorce-pieniny.pl   

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Gorce-Pieniny” uzyskały 

dofinansowanie oraz zostały zrealizowane 

m. in. dwie operacje o tym samym zakresie,  

w dwóch sąsiednich gminach wchodzących 

w skład LGD. Polegały one na uruchomieniu 

działalności gospodarczej poprzez zakup środ-

ka transportu, elektrycznego pojazdu typu 

„melex” przeznaczonego dla 14 osób.  

W ramach tej działalności jeden z wniosko-

dawców oferuje usługi rekreacyjne polegające 

na transporcie rekreacyjnym. Usługa polega na 

zwiedzaniu Szczawnicy i okolic pojazdem 

elektrycznym. Główna trasa wycieczkowa 

przebiega w obszarze jednej gminy,  z centrum 

Szczawnicy do Jaworek, Wąwozu Homole 

i Rezerwatu Biała Woda, na życzenie klienta 

można też ustalić indywidualną trasę wyciecz-

ki. Drugi wnioskodawca oferuje podobne usłu-

gi rekreacyjne, polegające na  zwiedzanie ob-

szaru czterech gmin wchodzących w skład 

LGD, na krótkich odcinkach.Obie te operacje  

z uwagi na elektryczny napęd sprzyjają ochro-

nie środowiska. Wartość dofinansowania jed-

nego projektu wyniosła 60 tys. zł. 

 

 
Fot. LGD "Gorce-Pieniny" 

 

Fitness Club. 

 
www.psr.tuchow.pl  

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 

udzieliło wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności dotyczącej utworzenia Center Fit - 

Centrum Treningowo-Szkoleniowe Jarosław 

Stachoń. Jest to przedsiębiorstwo działające 

w Gromniku, które świadczy usługi rekreacyj-
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ne i zdrowotne w zakresie fitness, crossfit oraz 

kompleksową usługę dietetyka. Oferta skiero-

wana jest zarówno do osób indywidualnych, 

dorosłych oraz dzieci, jak i grup zorganizowa-

nych. W ramach oferty prowadzone są zróżni-

cowane zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych, 

treningi personalne, konsultacje dietetyczne. 

Poprzez swoje działanie, dzięki dofinansowa-

niu, Center Fit - Centrum Treningowo-

Szkoleniowe podnosi jakość życia mieszkań-

ców Pogórza, przede wszystkim promując 

zdrowy i aktywny tryb życia. 

Wartość dofinansowania projektu wyniosła 

70 tysięcy. 

 

  

  

Fot. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. 

 

Karczma. 

 
www.podhalanska.pl    

 

Karczma „Biały Krokus” – otwarta 10 marca 

2018 r., to nowy obiekt gastronomiczny 

w Dzianiszu otwarty dzięki uzyskanemu dofi-

nansowaniu w ramach „Premii na start” przy-

znanej przez Podhalańską LGD w 2017. 

Właściciel Karczmy Pan Paweł Michniak, sta-

rania o własny biznes w branży gastronomicz-

nej rozpoczął już znacznie wcześniej angażu-
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jąc wszelkie oszczędności w realizację budo-

wy obiektu usługowego. Dzięki przyznanej 

premii w kwocie 80 000 zł było możliwe sfi-

nalizowanie tych marzeń poprzez zakupienie 

niezbędnych urządzeń i wyposażenia obiektu. 

Dodatkowym atutem i czynnikiem świadczą-

cym o dużej pomysłowości właściciela jest 

instalacja przy budynku karczmy, samoobsłu-

gowej stacji naprawy rowerów, która z uwagi 

na bliskie sąsiedztwo obiektu ze ścieżką rowe-

rową może skusić rowerzystów do  zatrzyma-

nia się w tym miejscu i skorzystania ze sma-

kowitej oferty karczmy. 

Wartość dofinansowania projektu wyniosła 

80 tysięcy. 

 Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) finansującego Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. 
 
Karolina Boba 
CDR O/Kraków 
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Fot. Podhalańska LGD 

Leaderatorium  to portal informacyjny dla 
lokalnych społeczności prowadzony przez  
CDR O/Kraków.  
Mogą się tam Państwo zapoznać z wieloma ciekawy-
mi artykułami i publikacjami,  zwłaszcza w zakresie 
działalności lokalnych grup działania w Polsce.  
Proszę kliknąć w obrazek , aby przejść do strony. 

http://leaderatorium.edu.pl/


 

 

Celem nowych  regulacji jest  zadbanie o fak-

tyczną i rzetelną ochronę danych osób fizycz-

nych poprzez zapewnienie im szeregu dodat-

kowych praw (m.in. do szerszego wglądu we 

własne dane, uzyskiwania szczegółowych in-

formacji o celu i zakresie 

ich przetwarzania oraz 

możliwości ich całkowi-

tego usunięcia z zasobów 

firmy). 

Dla przedsiębiorców 

przepisy  te stwarzają 

nowe obowiązki, do któ-

rych należy się należycie 

przygotować. 

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO) oznacza dla przedsię-

biorców sporą rewolucję.  Wprowadza ono du-

żo zmian i nowych obowiązków, których nie-

dopełnienie skutkować  będzie dotkliwymi ka-

rami. 

Od 25 maja 2018 r. wszyscy administratorzy 

danych podlegać będą nowym przepisom, któ-

re ujednolicą regulacje prawne dotyczące 

ochrony danych osobowych w całej Unii Euro-

pejskiej. 

Jak przygotować się do wdrożenia RODO? 

W pierwszej kolejności  trzeba się zapoznać 

się z nowymi przepisami i określić, które 

z nich będą dotyczyły firmy, bo nie we wszyst-

kich podmiotach nowe uregulowania będą 

miały zastosowanie w jednakowym zakresie. 

Najistotniejszym zadaniem jest dokładna anali-

za posiadanych zasobów danych. Ustalenie, 

gdzie się znajdują, jak są pozyskiwane/skąd 

pochodzą, kto ma do 

nich dostęp oraz jaka 

jest podstawa prawna do 

ich przetwarzania (od 

niej zależą prawa osób 

fizycznych, których da-

ne są przetwarzane, np. 

do ich usunięcia).  

Każdy element powi-

nien być udokumento-

wany. Należy tez zaktu-

alizować wyrażone przez osoby fizyczne zgo-

dy na przetwarzanie danych zgodnie z celem 

ich przetwarzania. Zgody te nie mogą być do-

myślne ani zbyt ogólne. 

Dokument informujący o polityce prywatności 

również należy dostosować do wymagań 

RODO. Konieczna jest  ponadto zmiana 

kształtu  formularzy zbierania danych na stro-

nach internetowych, jak i  wykorzystywanych 

w bezpośrednich kontaktach z klientami. Infor-

macje w nich zawarte winny być przekazywa-

ne prostym i zwięzłym językiem.  

Nowe unormowania wymuszają także zmianę 

nawyków pracowników, zwłaszcza w zakresie 

właściwego pozyskiwania i zapisywania da-

nych.  

 

Duże zmiany w ochronie danych osobowych  od 25 maja 

2018 r.  

 

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wpłynie na funkcjonowanie  
wszystkich przedsiębiorstw, bez  względu na skalę działalności. Zmusi do zmiany za-
chowań jednoosobowe firmy, jak i międzynarodowe korporacje, które przetwarzają 
dane osobowe klientów, kontrahentów czy pracowników.  
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RODO zapewnia osobom fizycznym prawo 

dostępu do danych, ich korekty bądź całkowi-

tego usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapo-

mnianym”), niestosowania marketingu bezpo-

średniego, jak też automatycznego podejmo-

wania decyzji i profilowania lub przenoszenia 

danych.  

Systemy komputerowe firmy muszą sprostać 

wskazanym wymaganiom, jak również reje-

strować zgody udzielone na przetwarzanie da-

nych w taki sposób, aby kontrolerzy organów 

nadzorczych byli w stanie je zweryfikować. 

Choćby  w celu realizacji „prawa do bycia za-

pomnianym” przedsiębiorcy będą musieli za-

pewnić spójny system IT, w którym dane będą 

przechowywane w sposób uporządkowany. 

W praktyce może to skutkować koniecznością 

ograniczenia liczby urządzeń i nośników, na 

których dane są przechowywane. Po wprowa-

dzeniu RODO dane nie będą mogły być roz-

proszone, a pracownicy nie będą mieli prawa 

w dowolny sposób kopiować i przenosić da-

nych na urządzenia zewnętrzne. 

RODO nie narzuca konkretnych rozwiązań 

w zakresie zabezpieczenia danych. Każda fir-

ma musi wdrożyć systemy odpowiednie do 

posiadanych zbiorów danych, skali i charakte-

ru ich przetwarzania. Nowość stanowi  jednak-

że obowiązek monitorowania, raportowania 

i badania naruszeń ochrony danych osobo-

wych, obejmujący wszystkich administratorów 

danych. Każde naruszenie należy zgłaszać do 

organów nadzorczych w ciągu 72 godzin od 

wykrycia. 

Przepisy Rozporządzenia wpływają również  

na zmianę procesów związanych z pozyskiwa-

niem danych, marketingiem bezpośrednim, 

odpowiadaniem na wnioski o udostępnienie 

danych, czy uzyskiwaniem zgód na przetwa-

rzanie danych.  

RODO wymusi ponadto stworzenie od pod-

staw zupełnie nowych działań, jak realizacja 

„prawa do bycia zapomnianym”, sporządzanie 

cyklicznych analiz ryzyka przetwarzania da-

nych oraz ocen skutków przetwarzania, prowa-

dzenie rejestru czynności przetwarzania, czy 

informowania o wyciekach danych. Należy 

określić, kto i w jaki sposób będzie wykony-

wał te czynności.  

Zależnie od skali działalności firmy opłacalne 

może okazać się zautomatyzowanie niektórych 

procesów, np. poprzez udostępnianie danych 

klientów online, czy stworzenie jednej bazy 

danych osobowych dla całej organizacji. 

Umożliwi to m.in. na realizację wynikającej 

z RODO zasady prawidłowości danych i  unik-

nięcie błędów, jakie mogą powstać w czasie 

wielokrotnego kopiowania danych. Ponadto  

ułatwi to sprawną aktualizację danych czy ich 

usuwanie, np. po upływie przewidzianego cza-

su ich przechowywania (zasada ograniczenia 

czasu). 

Przechowywanie danych w jednej bazie, do 

której dostęp jest autoryzowany, ułatwia za-

chowanie należytego bezpieczeństwa.  

Narzędzia automatyzujące procesy przetwarza-

nia danych lub umożliwiające wgląd online 

w dane osobom, których one dotyczą, pozwoli 

na obniżenie kosztów operacyjnych. 

Co ciekawe, nowe regulacje zmuszają przed-

siębiorców do wdrożenia rozwiązań pozwala-

jących na weryfikację wieku dzieci oraz pozy-

skiwanie zgód na przetwarzanie danych od ro-

dziców lub opiekunów prawnych. Informacje 

dotyczące polityki ochrony prywatności prze-

kazywane podczas uzyskiwania takiej zgody 

muszą być zrozumiałe dla dzieci. 
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Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

W związku z szerokim spektrum nowych wy-

magań dotyczących ochrony danych RODO 

wprowadza w pewnych wypadkach obowiązek 

zatrudnienia osoby, która będzie w podmiocie 

odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych.  

Zgodnie z art. 37 ust. 6  

RODO inspektorem ochrony 

danych może zostać zarówno 

pracownik administratora lub 

podmiotu przetwarzającego, 

jak i osoba spoza grona pra-

cowników ww. podmiotów. 

Możliwe będzie więc pełnie-

nie funkcji inspektora ochro-

ny danych w modelu  outso-

urcingu, na podstawie umo-

wy o świadczenie usług. 

Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych w art. 37 

ust. 1 przewiduje obowiązek 

wyznaczenia inspektora dla administratorów 

i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: 

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot 

publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie 

sprawowania przez nie wymiaru sprawiedli-

wości; 

b) główna działalność administratora lub pod-

miotu przetwarzającego polega na operacjach 

przetwarzania, które ze względu na swój cha-

rakter, zakres lub cele wymagają regularnego 

i systematycznego monitorowania osób, któ-

rych dane dotyczą na dużą skalę; 

c) główna działalność administratora lub pod-

miotu przetwarzającego polega na przetwa-

rzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii 

danych osobowych, o których mowa w art. 9 

ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących 

wyroków skazujących i naruszeń prawa. 

Obowiązek wyznaczenia DPO dotyczy więc 

również podmiotów przetwarzających. Mogą 

zatem wystąpić sytuacje, kiedy administrator 

nie będzie zobowiązany do wyznaczenia DPO, 

natomiast obowiązek taki będzie ciążył na 

podmiocie przetwarzającym. Jako przykład  

można tu wskazać sytuację, 

w której mała, rodzinna fir-

ma dystrybuująca artykuły 

gospodarstwa domowego na 

terenie jednej gminy korzysta 

z usług podmiotu przetwa-

rzającego, którego podstawo-

wa działalność polega na 

świadczeniu usług analityki 

internetowej i pomocy 

w ukierunkowanej reklamie 

i marketingu. Działalność 

firmy rodzinnej, biorąc pod 

uwagę niewielką liczbę 

klientów i stosunkowo ogra-

niczone działania, nie spowoduje obowiązku 

wyznaczania inspektora ochrony danych. Jed-

nakże działania podmiotu przetwarzającego, 

posiadającego wielu klientów takich jak to ma-

łe przedsiębiorstwo, zbiorczo kwalifikuje się 

jako przetwarzanie „na dużą skalę”. 

W związku z tym podmiot przetwarzający, 

w przeciwieństwie do lokalnego przedsiębior-

stwa, zobowiązany będzie do wyznaczenia in-

spektora ochrony danych. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 37 ust. 4 RODO, 

obowiązek powołania inspektora ochrony da-

nych może wprowadzić prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego. Oznacza to, iż m.in. 

ustawodawca polski będzie mógł rozszerzyć 

obowiązek wyznaczenia DPO na inne podmio-

ty. 

W pozostałych przypadkach wyznaczenie in-
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spektora będzie fakultatywne. Jednakże, nawet 

w sytuacji, gdy z przepisów nie wynika obo-

wiązek wyznaczenia DPO, zaleca się admini-

stratorom i podmiotom przetwarzającym udo-

kumentowanie wewnętrznej procedury prze-

prowadzonej w celu ustalenia i uwzględnienia 

poszczególnych normatywnych przesłanek ist-

nienia lub braku tego obowiązku. 

Ponadto rekomenduje się wyznaczenie DPO 

nawet w odniesieniu do podmiotów do tego 

niezobowiązanych. Inspektorzy ochrony da-

nych mogą bowiem znacznie ułatwić prze-

strzeganie nowych przepisów oraz odegrać 

istotną rolę w pośredniczeniu pomiędzy zainte-

resowanymi stronami (np. organem ochrony 

danych osobowych, podmiotami danych oraz 

poszczególnymi jednostkami w ramach jednej 

organizacji). 

Powyższe zasady nie uniemożliwiają podmio-

tom niezobowiązanym do wyznaczenia DPO 

skorzystania z innego rozwiązania niż wyzna-

czenie inspektora ochrony danych, np. wyzna-

czenia pracownika albo zatrudnienie zewnętrz-

nego konsultanta do wypełniania zadań zwią-

zanych z ochroną danych osobowych. W takim 

przypadku, wedle stosownych zaleceń, ważne 

jest, aby nazwa stanowiska, status pracownika, 

pozycja i zadania nie wprowadzały w błąd. 

W związku z tym należy poinformować pra-

cowników organizacji, organ nadzorczy, oso-

by, których dane dotyczą i ogół społeczeństwa, 

iż osoba zatrudniona nie jest DPO w świetle 

przepisów RODO. 

Istotną kwestią w kontekście RODO jest okre-

ślony maksymalny poziom kar za naruszenia 

przepisów. W przypadku dużych podmiotów 

sięga on nawet 20 000 000 euro lub 4% całko-

witego rocznego światowego obrotu przedsię-

biorcy z roku obrotowego poprzedzającego 

naruszenie. Kary w takim wymiarze są zare-

zerwowane wyłącznie dla rażących naruszeń, 

bądź dla firm, które nagminnie nie stosują się 

do przepisów. Wielkość kar za nieprzestrzega-

nie Rozporządzenia powinna być jednak  do-

datkową motywacją dla przedsiębiorców do 

poważnego potraktowania konieczności wdro-

żenia nowych regulacji we własnych firmach. 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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do  
wyznaczenia 

DPO 



 

 

Obowiązujący do końca 2017 r. limit umożli-

wiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na 

nabycie środka trwałego lub wartości niemate-

rialnej i prawnej do kosztów uzyskania przy-

chodów wynosił 3500 zł i nie był zmieniany 

od kilkunastu lat. Podwyższenie wspomnianej  

kwoty do wysokości 10 000 zł ma stanowić 

formę zachęty do zwiększenia wydatków in-

westycyjnych. W głównym stopniu zmiana ta 

powinna oddziaływać na mikro-, małe i śred-

nie przedsiębiorstwa. 

Zwiększony limit, umożliwiający jednorazowe 

zaliczenie wydatków na nabycie środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i praw-

nych do kosztów, ma znaczenie również przy 

obowiązkowym przekwalifikowaniu składnika 

majątku do środków trwałych, uznaniu środka 

trwałego za ulepszony czy określaniu limitu 

jednorazowej amortyzacji. 

Podatnicy mają prawo nie dokonywać odpisów 

amortyzacyjnych od składników majątku 

(środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych) których wartość początkowa nie 

przekracza 10 000 zł. Wydatki poniesione na 

ich nabycie stanowią wtedy koszty uzyskania 

przychodów w miesiącu oddania ich do uży-

wania. 

Wraz z początkiem 2018 roku  odpisów amor-

tyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość począt-

kowa środka trwałego albo wartości niemate-

rialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania 

jest wyższa niż 10 000 zł. 

W przypadku gdy wartość początkowa 

jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy 

mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych 

stosując odpowiednią metodę amortyzacji bądź  

jednorazowo – w miesiącu oddania do używa-

nia tego środka trwałego lub wartości niemate-

rialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym 

wrzucić go w koszty. 

Jeśli przedsiębiorcy  nabędą lub wytworzą we 

własnym zakresie składniki majątku o wartości 

początkowej przekraczającej 10 000 zł  i ze 

względu na przewidywany przez nich okres 

używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą 

ich do środków trwałych albo wartości niema-

terialnych i prawnych, natomiast faktyczny 

okres ich używania będzie dłuższy niż rok – 

podatnicy ci są obowiązani, w pierwszym mie-

siącu następującym po miesiącu, w którym ten 

rok upłynął: 

 zaliczyć te składniki do środków trwałych 

albo wartości niematerialnych i prawnych, 

przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia 

albo koszcie wytworzenia; 

 zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 

o różnicę między ceną nabycia lub kosztem 

wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyj-

nych, przypadającą na okres ich dotychcza-

sowego używania. W sytuacji, gdy różnica 

jest wyższa od kosztów danego miesiąca, 

nierozliczona nadwyżka kosztów pomniejsza 

koszty w następnych miesiącach; 

 

Podniesienie limitu dla jednorazowej amortyzacji 
 

Od początku 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych 

i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub 

wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Nowy 

limit ma  jednak zastosowanie  wyłącznie do składników majątku przyjętych do używania po 

dniu 31 grudnia 2017 r. 
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 stosować amortyzację w całym okresie doko-

nywania odpisów amortyzacyjnych; 

 wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesią-

ca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek na-

liczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzy-

skania przychodów wydatków na nabycie lub 

wytworzenie we własnym zakresie składni-

ków majątku do dnia, w którym okres ich 

używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę 

odsetek wykazać w zeznaniu rocznym. Od-

setki są naliczane według stawki odsetek za 

zwłokę od zaległości podatkowych obowią-

zujących w dniu zaliczenia składnika mająt-

ku do środków trwałych lub wartości niema-

terialnych i prawnych. 

Wskazana zasada ma też zastosowanie w razie 

zaliczenia wydatków na nabycie lub wytwo-

rzenie we własnym zakresie składników mająt-

ku o wartości początkowej przekraczającej 

10 000 zł do kosztów uzyskania przychodów, 

a następnie zaliczenia tych składników do 

środków trwałych lub wartości niematerial-

nych i prawnych przed upływem roku od dnia 

ich nabycia lub wytworzenia. W takim  wy-

padku odsetki nalicza się do dnia zaliczenia ich 

do środków trwałych lub wartości niematerial-

nych i prawnych. 

Jeśli  środki trwałe ulegną ulepszeniu w wyni-

ku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, ad-

aptacji lub modernizacji, wartość początkową 

tych środków powiększa się o sumę wydatków 

na ich ulepszenie, w tym również o wydatki na 

nabycie części składowych lub peryferyjnych, 

których jednostkowa cena nabycia przekracza 

10 000 zł. 

Środki trwałe uważamy zaś  się za ulepszone, 

gdy suma wydatków poniesionych na ich prze-

budowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację 

lub modernizację w danym roku podatko-

wym przekracza 10 000 zł i wydatki te powo-

dują wzrost wartości użytkowej w stosunku do 

wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do 

używania, mierzonej w szczególności okresem 

używania, zdolnością wytwórczą, jakością pro-

duktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych 

środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 

Warto w tym miejscu również wspomnieć , że 

przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym 

rozpoczęli prowadzenie działalności gospodar-

czej oraz mali podatnicy mają dodatkową pre-

ferencję w zakresie amortyzowania składni-

ków majątkowych pozostających w ich dyspo-

zycji. Mianowicie, podatnicy ci  mogą  doko-

nywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych 

od wartości początkowej szerokiej grupy środ-

ków trwałych (zaliczonych do grupy 3-8 Kla-

syfikacji Środków Trwałych), z wyłączeniem 

samochodów osobowych, w roku podatko-

wym, w którym środki te zostały wprowadzo-

ne do ewidencji środków trwałych oraz warto-

ści niematerialnych i prawnych, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym rów-

nowartości kwoty 50 000 € łącznej wartości 

tych odpisów amortyzacyjnych. W 2018 r. jest 

to równowartość 216 000 zł. 

Co istotne, przy określaniu ww. limitu, nie 

uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych 

od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości po-

czątkowej środków trwałych oraz wartości nie-

materialnych i prawnych. 

 

Mateusz Grojec 

CDR O/Kraków 
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Podniesienie limitu dla jednorazowej amortyzacji 



 

 

Od początku 2018 roku weszła w życie duża 

nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. 

Zgodnie z nowymi unormowaniami  podatnicy 

osiągający dochody z działalności gospodar-

czej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, 

jeśli  podatek należny od dochodu osiągniętego 

od początku roku pomniejszony o sumę zali-

czek wpłaconych od początku roku nie prze-

kracza 1000 zł. Przy czym, jeżeli podatek na-

leżny od dochodu osiągniętego od początku 

roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaco-

nych od początku roku przekracza 1000 zł, 

wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od począt-

ku roku a sumą zaliczek wpłaconych od po-

czątku roku. 

Wybór w zakresie wpłacania zaliczki pozosta-

wia się więc podatnikowi. Podatnik nie ma ob-

owiązku informować organu podatkowego 

o podjętej decyzji. 

Warto tu także wspomnieć, że nowa zasada 

dotyczy także podatników, którzy oprócz do-

chodów z działalności gospodarczej osiągają 

równocześnie przychody z najmu lub dzierża-

wy, a także działów specjalnych produkcji rol-

nej, z których dochód ustalany jest na podsta-

wie prowadzonych ksiąg, dla których to przy-

chodów oblicza się jedną zaliczkę.  

Z nowego rozwiązania nie mogą jednak korzy-

stać podatnicy, którzy wybrali zaliczki wpłaca-

ne w formie uproszczonej, a także podatnicy 

opodatkowani zryczałtowanym podatkiem do-

chodowym od niektórych przychodów osiąga-

nych przez osoby fizyczne. 

MAG 

 

 PIT 2018: Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek  
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VAT  2018: Jednolity  plik kontrolny VAT od stycznia dla  
wszystkich czynnych podatników  

1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przekazywa-

nia danych w ramach jednolitego pliku kontrol-

nego została objęta kolejna grupa przedsiębior-

ców – mikrofirmy. Jeszcze w 2016 roku do 

zmian musiały przygotować się najwięk-

sze przedsiębiorstwa, w 2017 małe i średnie 

podmioty, zaś w 2018 roku już wszystkie firmy 

będące podatnikami VAT muszą przekazywać 

urzędnikom informacje w ramach JPK. Mowa tu 

o ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

(JPK_VAT), którą podatnicy muszą przekazy-

wać skarbówce każdego miesiąca. Ponadto,  od 

1 lipca wszystkie firmy, na żądanie fiskusa, bę-

dą musiały udostępniać urzędnikom inne dane 

m.in. wyciągi bankowe, faktury czy dane  maga-

zynowe.  

MAG 



 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) 

jest jednym z podmiotów wspierających roz-

wój obszarów wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 

2014-2020 współfi-

nansowanym ze środ-

ków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na 

Rzecz Obszarów Wiej-

skich (EFRROW) 

w ramach pomocy fi-

nansowej Unii Europejskiej.  

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspól-

notowym, jest zapewnienie efektywnego i dy-

namicznego rozwoju obszarów wiejskich po-

przez wymianę informacji i rozpowszechnienie 

dobrych praktyk w zakresie realizowanych 

programów i projektów dotyczących obszarów 

wiejskich, poprawę wdrażania instrumentów 

rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie 

rzetelnej oceny wdrażania tych instrumentów.  

Zbudowana w Polsce sieć ma służyć przede 

wszystkim lepszemu przepływowi informacji 

pomiędzy instytucjami i organizacjami zaanga-

żowanymi w działania na rzecz polskiej wsi 

i jej mieszkańcami. Nadzieją jest, aby sieć sta-

ła się też forum aktywnej wymiany dobrych 

praktyk, wiedzy i praktycznych doświadczeń 

we wdrażaniu programów i projektów służą-

cych zrównoważonemu rozwojowi obszarów 

wiejskich. Ma ona służyć również działaniom 

wspierającym administrację rządową i samo-

rządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa  

i obszarów wiejskich realizowanych zarówno 

w ramach PROW 2014-2020. 

Zgodnie z PROW  

2014-2020 KSOW ma 

charakter otwarty. 

Struktura KSOW sku-

pia struktury admini-

stracyjne (na poziomie 

lokalnym, regionalnym 

i krajowym) oraz zain-

teresowane podmioty, które przyczyniają się 

do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają 

w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na 

lepsze wykorzystywanie instrumentów ERR-

ROW. W celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania sieci przygotowany został wy-

kaz obejmujący struktury administracyjne 

i instytucje działające w zakresie rozwoju ob-

szarów wiejskich. Uczestnikami KSOW mogą 

być podmioty, które są aktywnie zaangażowa-

ne w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą 

chęć otrzymywania oraz dostarczania informa-

cji w tym zakresie. Elementem KSOW jest 

również SIR – Sieć na rzecz innowacji w rol-

nictwie i na obszarach wiejskich.  

Głównym celem działania Sieci na rzecz inno-

wacji w rolnictwie i obszarach wiejskich jest 

nawiązywanie współpracy przez podmioty 

z sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorców 

lub rolników z uczelniami wyższymi oraz in-

stytutami badawczymi zajmującymi się tema-

tyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, go-

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020  

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających 
rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach pomocy finansowej Unii 
Europejskiej.  
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spodarką żywnościową i rozwojem obszarów 

wiejskich. W skład podmiotów wchodzących 

w skład partnerów SIR pojawiają się instytucje 

naukowe, przedsiębiorcy, grupy producentów 

rolnych, rolnicy, uczelnie wyższe, klastry, 

LGD, NGO itp. zajmujące się rolnictwem, le-

śnictwem, gospodarką 

żywnościową i rozwo-

jem obszarów wiej-

skich. 

Zadania takie wykonuje 

broker ds. innowacji 

usytuowany w każdym 

Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie oraz z każdym Wojewódzkim 

ośrodku Doradztwa Rolniczego.  

Zadania brokerów ds. innowacji: 

- Identyfikacja partnerów, którzy mogą i chcą 

działać na rzecz innowacji w obszarze rolnic-

twa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na 

obszarach wiejskich, w tym prowadzenie dzia-

łań aktywizujących na poziomie województwa 

oraz przekazywanie informacji do RP i KP 

SIR;  

- Tworzenie grup operacyjnych (łączenie part-

nerów), w tym pomoc w przygotowaniu doku-

mentów formalnych związanych z funkcjono-

waniem grupy (umów itp.);  

- Przygotowanie projektów planów operacyj-

nych dla grup, planu biznesowego operacji, 

analiz wykonalności oraz wniosku o wsparcie 

w ramach działania Współpraca;  

- Monitoring funkcjonowania grup i realizacji 

projektów oraz przekazywanie informacji do 

RP i KP SIR;  

- Udział w spotkaniach organizowanych przez 

CDR. 

 

Rola i pozycja brokera SIR: 

- Bezstronność i niezależność, ułatwianie a nie 

dominacja, głęboka wiedza o współudziałow-

cach KPI oraz o sektorze, w którym działają;  

-  Rozumienie „języka” wszystkich partnerów 

z różnych dziedzin i obszarów działania.  

Grupy Operacyjne SIR:  

- Stworzone na potrzeby 

konkretnych projektów 

ukierunkowanych na 

opracowywanie innowa-

cyjnych rozwiązań dla 

określonych działań.  

- Połączenie różnych kompetencji (praktyczne 

i naukowe), niezbędnych do wykonania kon-

kretnego działania.  

- Grupy służące praktycznemu wykonaniu 

działań, zorientowane na wyniki, współpracu-

jące  z podmiotami bezpośrednio zaangażowa-

nymi w dane działanie.  

- Składające się z różnych podmiotów, w tym 

rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe. 

Bardzo ważną kwestią przy tworzeniu grupy 

operacyjnej jest identyfikacja grupy – może to 

być istniejąca grupa lub grupa, która dopiero 

powstanie, ale za każdym razem celem tej gru-

py musi być realizacja nowego, konkretnego 

zadania.  

Pierwszym etapem przygotowywania się do 

potencjalnego tworzenia grup operacyjnych  

w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnic-

twie i na obszarach wiejskich było uruchomie-

nie strony internetowej systemu rejestracji po-

tencjalnych partnerów. Poprzez funkcjonowa-

nie niniejszej strony podmioty chcące zostać 

partnerami SIR mogą dowiedzieć się o podsta-

wach prawnych funkcjonowania Sieci, jej zale-

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020  
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tach oraz szansach z niej wynikających. Na 

niniejszej stronie istnieje również wyszukiwar-

ka instytucji, które zostały już zapisane do Sie-

ci oraz jej zakres działalności.  

Bardzo ważne z punktu widzenia stworzenia 

grupy operacyjnej jest określenie stopnia zain-

teresowania potencjalnych partnerów współ-

pracą w zakresie wdrażania projektów innowa-

cyjnych w ramach Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich - Działania Współpraca.  

Z punktu widzenia powstania grupy operacyj-

nej istotne jest dotychczasowe podejmowanie 

działań w zakresie innowacji, wdrażania no-

wych ulepszeń przez podmiot lub podmioty 

wchodzące w skład takiej grupy. 

Poprzez organizację spotkań/szkoleń/ warszta-

tów/konferencji  na szczeblu wojewódzkim 

oraz krajowym (również powiatowym w przy-

padku dużego zainteresowania współpracą) 

mających na celu przekazanie podstawowej 

wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania 

SIR, partnerzy KSOW oraz SIR mają możli-

wość zainteresowania potencjalnych członków 

grupy operacyjnej Działaniem Współpraca.  

Takie spotkania mają również służyć przekaza-

niu informacji  o możliwości finansowania in-

nowacyjnych rozwiązań, a także zachęcać po-

tencjalnych partnerów SIR do aktywnego 

uczestnictwa w jej pracach. Partnerzy  

KSOW/SIR powinni dążyć do utworzenia na-

rzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy 

poszczególnymi partnerami Sieci – forum, gru-

py dyskusyjne na portalach społecznościo-

wych.  

Broker ds. SIR ma obowiązek zrealizować po-

moc doradcza w przygotowaniu projektu planu 

operacyjnego dla grupy (we współpracy 

z członkami grupy), pomoc w przygotowaniu 

planu biznesowego operacji oraz analizy wy-

konalności danego przedsięwzięcia na rzecz 

partnerów KSOW/SIR, chcących utworzyć 

grupę operacyjną. Natomiast rolą partnerów 

SIR/KSOW jest zgłoszenie się do brokera 

działającego na danym obszarze, nawiązanie 

kontaktu z brokerem i wypełnienie niezbęd-

nych dokumentów o udzielenie pomocy 

w przygotowaniu wniosku  o przyznanie fun-

duszy na realizację projektu wdrożeniowego. 

 

Łukasz Jawny 

CDR O/Kraków 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020  
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Brokerzy d.s. Sieci Innowacji w Rolnictwie 
Centrum Doradztwa Rolniczego  
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Budowa winorośli 

Winorośl odznacza się specyficznymi cechami 

wyróżniającymi ją spośród innych drzew 

i krzewów owocowych. Przede wszystkim na-

leży podkreślić jej wyjątkowo szybki wzrost 

i właściwość rozrastania się do ogromnych 

rozmiarów. Jest to pnącze, które czepiając się 

podpór wąsami wspina się na wysokie drzewa 

i budynki, a w niektórych warunkach może 

zająć swoimi rozgałęzieniami wielkie prze-

strzenie.  Sadzonki Vitis vinifera zakorzeniają 

się łatwiej niż sadzonki innych gatunków Vitis. 

Łoza ścięta tuz pod węzłem zakorzenia się ła-

twiej niż ścięta na międzywęźlu na którym po-

wstawanie korzeni jest trudniejsze. Namocze-

nie odcinków łozy przed posadzeniem, jak 

również dostateczny zapas materiałów pokar-

mowych nagromadzonych w łozie zwiększa 

zdolność wydawania korzeni przybyszowych. 

Korzenie utrzymują roślinę w glebie oraz po-

bierają wodę, w której rozpuszczone są sub-

stancje mineralne i gromadzą składniki pokar-

mowe.  

Rozróżnia się piętra korzeni: górne środkowe 

i dolne. 

System korzeniowy zależny jest od sposobu 

rozmnazania. Na lekkich glebach korzenie 

przenikają w głąb na 4m, a przy niższym po-

ziomie wody mogą sięgać nawet do 12m. głę-

bokości. W praktyce zaleca się usuwanie ko-

rzeni podpowierzchniowych, aby zmusić 

krzew do rozwoju korzeni głębszych, które nie 

są tak narażone na przemarzanie zimą i na su-

sze latem.  W naszych warunkach klimatyczno 

– glebowych zaleca się sadzonki wielooczko-

we(3-4 oczka) robione z dobrze zdrewniałych 

pędów jednorocznych o długości 25-40cm. 

Sadzonki produkowane w pojemnikach płytko 

korzenia się i są bardziej narażone na przema-

rzanie i wysychanie.  

System korzeniowy krzewu winorośli rozmna-

żanego przez: 

I – sadzonki 1-2oczkowe 

II – sadzonki wielooczkowe 

 Korzenie podpowierzchniowe 

 Korzenie poziomu średniego 

 Korzenie podstawowe 

 

O uprawie winorośli  
 

Winorośl (Vitis) jest pnączem, należy do rodziny Vitaceae i jest uprawiana lub też rośnie dzi-

ko we wszystkich częściach świata. Do rodziny należy wiele rodzajów, jednak dla winnictwa 

znaczenie ma tylko jeden Vitis. Do rodzaju tego należy ponad 40 gatunków. Dla winiarzy 

najważniejszy jest gatunek Vitis vinifera – winorośl właściwa. Z gatunku tego powstało kilka 

tysięcy odmian, różniących się między sobą kształtem gron i jagód, ich zabarwieniem i wiel-

kością, okresem dojrzewania i innymi właściwościami. Uprawiane obecnie odmiany szlachet-

ne zostały wyselekcjonowane z dzikich form, rosnących od dawnych czasów.  
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Sposób rozmnażania winorośli wpływa na 

kształt systemu korzeniowego, u roślin rozm-

nażanych z długich sadzonek zdrewniałych 

wyróżnia się najczęściej trzy zasadnicze ro-

dzaje korzeni podpowierzchniowe, poziomu 

średniego oraz podstawowe. W przypadku ro-

ślin rozmnażanych z sadzonek 1-lub 2- oczko-

wych ze stosunkowo krótkiej podziemnej czę-

ści pnia wyrasta kilka, najczęściej 6 albo 

7 podstawowych korzeni szkieletowych. 

W warunkach Polski gdzie gleba jest relatyw-

nie chłodna większość aktywnych korzeni roz-

wija się do głębokości około 1m, a na lekkich 

piaszczystych glebach do 1,5-2,0m. Na boki 

korzenie rozrastają się przeciętnie do 5m od 

pnia. Im gęściej posadzone są krzewy tym ich 

korzenie są położone bliżej roślin.  

Pęd 

Winorośl jest pnączem czepiającym się napo-

tkanych podpór, jedną z jej charakterystycz-

nych cech są cienkie, wydłużone pędy. Pęd 

zeszłoroczny nazywany łozą w odróżnieniu od 

pędu zielonego corocznie wybijającego z łozy. 

Przy swobodnym wzroście pędy te osiągają 

znaczną długość, zwykle około 1,5 – 2,0 m., 

mogą jednak osiągać i 10m. Średnica ich wy-

nosi od 8-30 mm.  

Pień 

Wieloletnią łodygę tworząca podstawę krzewu 

nazywamy pniem. Jeżeli pień może się swo-

bodnie rozwijać osiąga znaczne rozmiary 

i swoimi rozgałęzieniami może objąć po-

wierzchnie kilkudziesięciu arów. W winnicach 

prowadzonych racjonalnie, ogranicza się 

wzrost pnia przez przycinanie. W ten sposób 

sztucznie uzyskujemy niewielki pnie wysoko-

ści 15-20cm lub wyższe, zależnie od formy 

nadawanej krzewom. Pień może być niski (do 

40 cm), średnio wysoki (40–80 cm) lub wyso-

ki (powyżej 80 cm). Powinien być prosty i bez 

przewężeń, gdyż pełni bardzo ważną funkcję 

we wzroście i plonowaniu krzewu. Jest także 

rezerwuarem składników pokarmowych uru-

chamianych w krytycznych dla krzewu okre-

sach, np. podczas kwitnienia. Krzewy z więk-

szym udziałem części wieloletnich (pnie, ra-

miona) zazwyczaj lepiej plonują. Rola pod-

trzymująca pnia ma pewne znaczenie prak-

tyczne, ale większość form przestrzennych 

wymaga jednak stosowania podpór. Podstawo-

wą funkcją pnia jest przewodzenie soli mine-

ralnych w kierunku liści i owoców, a asymila-

tów w kierunku przeciwnym. 
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Liście 

Liście wyrastają z pączka na pędzie. Osadzone 

są na ogonku. Po obu stronach nasady ogonka 

znajdują się dwa przylistki, które służą jako 

ochrona dla młodych, rozwijających się listków, 

a po pewnym czasie opadają. Szkielet blaszki 

liściowej stanowi piec głównych nerwów. Uner-

wienie jest typu dłoniastego a środkowy nerw 

dzieli blaszkę na dwie części. Liście winorośli 

odznaczają się różnymi rozmiarami od 10 do 

ponad 17cm długości. Powierzchnia liści nie 

bywa zupełnie gładka - występują na niej więk-

sze lub mniejsze wzdęcia i zmarszczki. Dolna 

strona blaszki pokryta jest najczęściej włoskami. 

Brzegi blaszek liściowych bywają płaskie lub 

zagięte w dół albo w górę. Typowy liść winoro-

śli ma 5 klap, bywają również liście 3-klapowe, 

a czasem 7-klapowe. Wcięcia rozróżniamy gór-

ne i dolne, głębokie, średnie i płytkie. Głębokie 

to te które sięgają poza połowę szerokości blasz-

ki z każdej strony liścia.  

 



 

 

Pąki 

Jesienią na jednorocznej zdrewniałej łozie wy-

raźnie widać pączki główne, z których w na-

stępnym sezonie powstają pędy owocujące. 

Paczek okrywają dwie stwardniałe łuski, wnę-

trze łusek okryte jest włoskami które stanowią 

doskonałą ochronę przed mrozami. Pąki zimu-

jące tworzą się później niż letnie i są pąkami 

złożonymi, składającymi się z centralnie poło-

żonego pąka głównego oraz kilku pąków na-

zwanych zastępczymi, umiejscowionych u na-

sady paka głównego, pod tzw. poduszeczką. 

Paki zastępcze budzą się najczęściej w wyniku 

uszkodzeń pąków głównych, powodowanych 

np. przez mróz, a plenność latorośli z nich wy-

rastających uzależniona jest od cech genotypo-

wych, ale zawsze mniejsza niż tych, które roz-

wijają się z pąków głównych. Po ostrych zi-

mach rozwijają się tzw. pąki śpiące ukryte pod 

korą a położone na wieloletnich częściach 

krzewu, w tym na podziemnym pniu. Pędy 

z nich wyrastające służą do dobudowy krze-

wów po przemarznięciu łozy oraz do rekon-

strukcji starych odmładzanych krzewów. Pędy 

te nazywamy wilkami. 

Michał Wnęk 

CDR O/Kraków 

O uprawie winorośli  
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Wpływ temperatury na winorośl w różnej fazie wzro-

stu 

Poniżej: Wpływ temperatury na winorośl w różnej fazie wzrostu. 



 

 

Ranczo Artemidy leży 453 m 

n.p.m., co oznacza rześkie po-

wietrze i specyficzny mikrokli-

mat, a także wspaniałe widoki 

z panoramą Tatr włącznie. Tere-

ny wokół Rancza to dziewicza 

kraina wzgórz i dolinek, niczym 

Arkadia, którą Artemida tak 

upodobała sobie na łowy. Ran-

czo znajduje się w Parku Krajo-

brazowym „Dolinki Krakow-

skie”, a jednocześnie leży na 

pograniczu Małopolski i Śląska w pobliżu wie-

lu dużych, średnich i małych miast.  

To znakomite miejsce na spacery, jazdę na ro-

werach, motorach, quadach i oczywiście konno 

– w siodle, bryczką, wozem lub saniami. To 

również połączenie gospodarstwa agrotury-

stycznego, stadniny koni oraz zagrody eduka-

cyjnej. Wycieczki szkolne przyjeżdżają tu na 

„żywe lekcje gospodarskiej tradycji”, gry tere-

nowe, warsztaty przyrodnicze, zielarskie, arty-

styczne. Latem organizowane są półkolonie 

konno-artystyczne dla dzieci. Ośrodek słynie 

także ze znakomitych imprez integracyjnych 

i okolicznościowych. Biesiady odbywają się 

przy pieczonej na ruszcie śwince, pieczonych 

ziemniakach lub mięsiwach z grilla. Zawsze 

wzbogacone są o przejażdżki zaprzęgiem kon-

nym po okolicy, a czasem o jazdę wierzchem 

lub oprowadzanie na koniach. Dla chętnych 

organizowane są również gry terenowe, gry na 

orientację, zabawy integracyjne. 

Zimą urządzane są kuligi. 

W obecnej formie Ranczo funk-

cjonuje od 4 lat. Nastawione 

jest na turystykę, rekreację 

i edukację. Powstało jednak po-

nad 30 lat temu, jako gospodar-

stwo produkcyjne (zboża, byki, 

krowy, owce, świnie). W okre-

sie przemian ustrojowych 

w Polsce z początkiem lat 90. 

XX w. podupadło i utrzymało jedynie produk-

cję rolną na areale 25 ha. Jednak tutaj ciągle 

coś się zmienia, powstaje coś nowego. To do-

piero początek tworzenia miejsca, które przy-

ciąga nie tylko dzieci, ale również seniorów, 

rodziny z dziećmi i turystów. Obecnie powsta-

je sala balowa, a kolejne plany to urządzenie 

pokoi dla agroturystów na dawnym strychu. 

Jesienią tego roku po raz pierwszy zorganizo-

wany zostanie Bieg Charytatywny Artemida 

Cross, z którego dochód przeznaczony będzie 

na dofinansowanie nowoczesnych terapii onko-

logicznych dla wybranych pacjentów. W za-

mierzeniu będzie to impreza coroczna. Niemal 

wszyscy, którzy gościli na Ranczu Artemidy, 

podkreślają, że panuje tu wspaniała atmosfera, 

która powoduje, że nie chce się Rancza opusz-

czać. 

Łukasz Jawny 

CDR O/Kraków 

 

 Zagroda Edukacyjna „Ranczo u Artemidy” 

 

Chcesz odpocząć od miejskiego zgiełku? Jesteś głodny wrażeń? Zawitaj na Ranczo Artemi-

dy! Znajdziesz tu wszystko, czego do szczęścia potrzeba: piękną przyrodę Jury Krakowsko-

Częstochowskiej, wspaniałe konie, przyjazne kucyki, baranki, kozy, pawie, króliki, psy 

i koty, a przede wszystkim - cudowną atmosferę i znakomitą kuchnię, obfitującą w specjały 

z własnego ogrodu oraz domowej roboty wina i nalewki.  
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Byli to doradcy rolni-

czy z różnych części 

kraju, pracownicy 

zarówno jednostek 

państwowych jak 

i podmiotów prywat-

nych. 

Wykładowcami byli 

specjaliści z Centrali 

ARiMR, Paulina 

Raczkowska oraz 

Grażyna Biesiadow-

ska-Salamon, które 

wpierał merytorycz-

nie Michał Rybarczyk 

Z-ca Dyrektora De-

partamentu Płatności Bezpośrednich. Nato-

miast w drugim terminie wykładowcami byli 

pracownicy Małopolskiego Oddziału Regio-

nalnego ARiMR Agnieszka Kondyjowska oraz 

Sławomir Nowak. Uczestnicy zadając wiele 

pytań i dzieląc się swoimi wątpliwościami nt. 

uruchamianego sposobu składania wniosków 

za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus 

oczekiwali konkretnych odpowiedzi i takie też 

otrzymywali. Z dużym zainteresowaniem wy-

słuchano też informacji o wprowadzonych 

zmianach w aplikacji i sposobie wypełniania 

wniosku w zbliżającej się kampanii naboru 

wniosków. 

Pracownicy CDR O/Kraków Rafał Galiak 

i Waldemar Goraj-

czyk w drugim dniu 

szkolenia przeprowa-

dzili warsztaty z za-

sad wypełniania 

wniosków na rok 

2018 za pomocą apli-

kacji eWniosekPlus 

pokazując funkcjo-

nalność dostępnej 

wersji demo.  

Program szkolenia 

obejmował w pierw-

szym dniu m.in. za-

gadnienia związane 

z zasadami przyzna-

wania płatności rolnośrodowiskowych, Rolno-

Środowiskowo-Klimatycznych, płatności 

w ramach rolnictwa ekologicznego, zasady 

przyznawania płatności rolnośrodowiskowych, 

Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych, płatno-

ści w ramach rolnictwa ekologicznego a także 

zmiany w zakresie płatności obszarowych oraz 

obsługi wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus. 

W drugim dniu szkolenia zaprezentowane zo-

stały zasady bezpieczeństwa korzystania 

z aplikacji oraz odbyły się warsztaty z zasad 

wypełniania wniosków na rok 2018 za pomocą 

tejże aplikacji – szkolenie interaktywne. 

Osoby, które chciały uzyskać uprawnienia do 

obsługi aplikacji eWniosekPlus pod koniec 

 

Zmiany we wnioskach o przyznanie płatności  

bezpośrednich w 2018 r. Aplikacja eWniosekPlus 

 

W dniach 27-28 lutego 2018 roku oraz 6-7 marca 2018 r. w Centrum Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Krakowie odbyło się szkolenie pt: Zasady wypełniania wniosku 
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności 
w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018. Aplikacja 
eWniosekPlus , w którym wzięło udział po 49 uczestników. 
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drugiego dnia zajęć zdawały test sprawdzają-

cym wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia i po 

jego zdaniu składały wnioski o nadanie loginu 

i hasła do obsługi aplikacji eWniosekPlus 

a następnie zostaną wpisani na listę osób 

uprawnionych do obsługi aplikacji. Lista ta 

dostępna jest na stronie internetowej CDR.  

Szkolenia tego rodzaju organizowane są 

w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-

wie i w oddziałach w Krakowie, Poznaniu 

i Radomiu na szeroką skalę i w kilku termi-

nach. 

Wniosek w formie elektronicznej  

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich oraz płatności obszarowych 

PROW składa się w formie elektronicznej za 

pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostęp-

nej poprzez stronę internetową Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 

www.arimr.gov.pl.  

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika 

przez cały proces składania wniosku. Wypeł-

nianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowa-

nia upraw na działkach referencyjnych 

(ewidencyjnych) spersonalizowanych na pod-

stawie wniosku o przyznanie płatności na rok 

2017 lub na dodanych nowych działkach refe-

rencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik 

zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej 

uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, 

a pozostałe dane we wniosku wypełniane są 

automatycznie przez aplikację.  

Aplikacja eWniosek Plus udostępnia rolnikom 

dane wygenerowane na podstawie danych 

z roku 2017. Personalizacji podlegają wnio-

skowania o płatności (poza płatnością do by-

dła), dane dotyczące: działek referencyjnych, 

działek rolnych oraz powierzchni niezgłoszo-

nych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane 

w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych 

przez rolnika w kampanii 2017 geometrii dzia-

łek rolnych w eWniosek Plus zostaną utworzo-

ne geometrie upraw, które dodatkowo będą 

ograniczone automatycznie do granic maksy-

malnego kwalifikowanego obszaru – MKO. 

Prezentowana jest także informacja, czy dany 

rolnik uczestniczy w systemie dla małych go-

spodarstw. Będzie także możliwość sprawdze-

nia tzw. kontroli krzyżowej, czyli deklarowa-

nia tej samej działki przez kilku rolników.  

W aplikacji eWniosekPlus możliwe jest wypeł-

nienie wniosku w trybie uproszczonym oraz 

trybie pełnym. 

 

TRYB UPROSZCZONY umożliwia przegląd 

danych we wniosku o przyznanie płatności 

i złożenie go bez konieczności edycji danych. 

Dostępny jest on dla: 

 rolników uczestniczących w systemie dla 

małych gospodarstw, 

 rolników, dla których powierzchnia grun-

tów ornych zgodnie z bazą referencyjną 

ARiMR na działkach referencyjnych zadekla-

rowanych w roku 2017 wynosiła poniżej 

10 ha. 

Warunkiem jest, że wskazani powyżej rolnicy 

nie ubiegają się o płatności rolnośrodowisko-

we, płatności rolno-środowiskowo-

klimatyczne, płatności ekologiczne i/lub płat-

ności zalesieniowe. 

W przypadku, gdy spełnione zostaną powyższe 

warunki, aplikacja eWniosekPlus automatycz-

nie wyświetli Wniosek o przyznanie płatności 

2018 w trybie uproszczonym. W trybie tym 

dostępna jest zakładka Podsumowanie, która 

umożliwia przegląd danych dotyczących: 

wnioskującego, wnioskowanych płatności, 

działek referencyjnych, działek rolnych oraz 

gruntów niezgłoszonych wygenerowanych na 

Zmiany we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 r. Aplikacja eWniosekPlus 
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podstawie danych z kampanii 2017. Dla dzia-

łek rolnych i gruntów niezgłoszonych, poza 

danymi alfanumerycznymi, prezentowana jest 

również mapa z wyrysowaną ich powierzch-

nią. Po zatwierdzeniu zgodności danych w za-

kresie rodzaju wnioskowanych płatności, jak 

również powierzchni i położenia konkretnych 

grup upraw oraz akceptacji oświadczeń rolnik 

ma możliwość złożenia wniosku (przesłanie do 

ARiMR za pośrednictwem Internetu).  

W ramach trybu uproszczonego dopuszczalna 

jest jedynie modyfikacja w zakresie wniosko-

wania o płatności do zwierząt bez konieczno-

ści przejścia do trybu pełnego. W zakładce 

Podsumowanie prezentowany jest przegląd 

danych we wniosku 

bez możliwości ich 

edycji. W przypadku 

konieczności edycji 

danych powierzch-

niowych poprzez np. 

dodanie lub usunięcie płatności lub działki re-

ferencyjnej, zmianę powierzchni zgłaszanej do 

płatności, nastąpi przejście do trybu pełnego, 

w którym dane wprowadza się w zakładkach 

Wniosek i Mapa.  

W celu przesłania wniosku do ARiMR ko-

nieczne jest potwierdzenie poprawności pre-

zentowanych danych we wniosku. Pod sekcją 

Załączniki znajduje się checkbox 

"Potwierdzam poprawność danych", który na-

leży zaznaczyć, aby uaktywnić opcję 

"WYŚLIJ WNIOSEK".  

TRYB PEŁNY umożliwia pełną edycję da-

nych we Wniosku o przyznanie płatności na 

rok 2018 r. W trybie tym dostępne są trzy za-

kładki Wniosek, Mapa i Podsumowanie. 

W zakładce Wniosek między innymi: dokonu-

je się wyboru wnioskowanych płatności, doda-

je się wymagane załączniki (np. umowa do 

płatności do powierzchni uprawy pomidorów), 

deklaruje się zwierzęta do płatności do krów 

lub płatności do bydła z wykorzystaniem da-

nych zawartych w bazie identyfikacji i reje-

stracji zwierząt. W zakładce Mapa można: do-

dawać i usuwać działki referencyjne, określać 

poszczególne uprawy, deklarować obszary 

proekologiczne - EFA (tylko na działkach refe-

rencyjnych wchodzących w skład gospodar-

stwa). Podczas rysowania upraw system pod-

powiada możliwe wnioskowania, np. w przy-

padku wyrysowania powierzchni uprawy bura-

ka cukrowego aplikacja „zapyta”, czy rolnik 

ubiega się również o płatność do powierzchni 

uprawy buraków cukrowych wraz z informacją 

o konieczności dołączenia umowy i w przy-

padku potwierdze-

nia, zaznaczy takie 

wnioskowanie. Na 

podstawie wyryso-

wanych powierzchni 

konkretnych upraw 

system wykonuje agregację do działek głów-

nych i podrzędnych, zarówno w części graficz-

nej, jak i alfanumerycznej. W przypadku, gdy 

nie zostanie zaznaczona żadna z płatności, po-

wierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie po-

traktowana jako powierzchnia niezgłoszona do 

płatności.  

Dla rolników uczestniczących w systemie dla 

małych gospodarstw w słowniku roślin upraw-

nych wykorzystywanym do definiowania 

upraw dostępna jest "uprawa JPO", w związku 

z powyższym nie jest konieczne rysownie od-

dzielnie granic dla każdej uprawy.  

Rolnicy zobowiązani do spełnienia wymogu 

dywersyfikacji upraw lub utrzymania obsza-

rów proekologicznych (EFA) wypełniają 

wniosek w trybie pełnym, przy czym sekcja 

dotycząca elementów EFA będzie dostępna 
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dopiero w przypadku, gdy łączna powierzchnia 

zadeklarowanych na gruntach ornych upraw 

przekroczy 15 ha. W zakresie deklaracji ele-

mentów EFA aplikacja podpowiada możliwe 

do zadeklarowania elementy EFA na podsta-

wie: 

 wyrysowanych powierzchni upraw, które 

mogą stanowić EFA, tj. ugory, trawy na 

ugorze, zagajnik o krótkiej rotacji, obszar 

zalesiony w ramach PROW po 

2008 r. oraz uprawy roślin wiążących azot 

oraz 

 stabilnych elementów proekologicznych, 

zidentyfikowanych w bazie referencyjnej 

ARiMR, położonych na działkach referen-

cyjnych zadeklarowanych we wniosku, np. 

rowy, zadrzewienia liniowe. 

Elementy EFA mogą być też dodane poprzez 

wyrysowanie ich granic, analogicznie jak są 

rysowane powierzchnie upraw np. deklaracja 

międzyplonów. W trakcie wypełniania wnio-

sku aplikacja na bieżąco wylicza procent grun-

tów ornych stanowiących EFA, procent upra-

wy głównej oraz dwóch upraw głównych. 

W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenie-

nia dostępny jest kompleksowy przegląd za-

wierający informacje na temat zwolnienia 

z wymogu dywersyfikacji upraw, zwolnienia 

z wymogu utrzymania obszarów proekologicz-

nych (EFA), spełnienia wymogu dywersyfika-

cji upraw, spełnienia wymogu utrzymania 

EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw 

głównych, danych dotyczących elementów 

EFA oraz trwałych użytków zielonych wrażli-

wych pod względem środowiskowym.  

Na bieżąco prezentowane są podpowiedzi 

i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych bra-

kach lub błędach we wniosku.  

Aplikacja eWniosekPlus porówna dane dekla-

rowane z danymi referencyjnymi m.in. 

w zakresie maksymalnego kwalifikowanego 

obszaru (MKO), jak również przeprowadzi 

kontrolę krzyżową powierzchni na podstawie 

danych graficznych z geometriami innych rol-

ników oraz inne sprawdzenia w zakresie kom-

pletności wniosku.  

Na podstawie wprowadzonych danych aplika-

cja eWniosekPlus umożliwia wydruk formula-

rza wniosku analogicznego do wersji papiero-

wej.  

Na swojej stronie internetowej 

www.arimr.gov.pl  Agencja zamieści instruk-

cje i wytyczne dotyczące logowania do aplika-

cji eWniosekPlus oraz instrukcję wypełniania 

wniosków za pośrednictwem aplikacji eWnio-

sekPlus, a także filmy instruktażowe. 

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus  

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji 

e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące 

konto. W przypadku, gdy rolnik nie posiada 

konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak 

w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do 

aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agen-

cji poprzez podanie trzech danych weryfika-

cyjnych:  

 swojego numeru identyfikacyjnego (numer 

EP), 

 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowe-

go (numer rachunku bankowego zgodny 

z numerem w ewidencji producentów), 

 kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego 

z ARiMR, zrealizowanego w roku kalenda-

rzowym poprzedzającym rok złożenia wnio-

sku – tj. w roku 2017* (w przypadku braku 

płatności w roku 2017 należy wprowadzić 

wartość 0). 

* Do odwołania podczas tworzenia konta 

w e-Wniosek w polu "Ostatnia kwota wypłaco-

na przez Agencję w roku poprzednim" należy 
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wprowadzić ostatnią kwotę wypłaconą w roku 

2016.  

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail 

- pole nieobowiązkowe (na ten adres będą 

przesyłane powiadomienia).  

Po poprawnej weryfikacji system automatycz-

nie założy konto oraz pozwoli na wprowadze-

nie indywidualnego hasła celem zapewnienia 

możliwości ponownego logowania do systemu. 

Do czasu uruchomienia aplikacji eWnio-

sekPlus w marcu 2018 roku konta mogą być 

tworzone w aplikacji eWniosek. ARiMR zale-

ca utworzenie konta przed rozpoczęciem nabo-

ru wniosków w roku 2018.  

Główne korzyści wynikające z wypełniania 

oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności 

na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus 

to:  

 brak konieczności uzupełniania danych alfa-

numerycznych w zakresie płatności obszaro-

wych, wszystkie dane generowane są auto-

matycznie na podstawie narysowanych gra-

nic upraw i wybranych płatności, 

 brak konieczności wielokrotnego rysowania 

tych samych powierzchni w ramach działek 

rolnych głównych i podrzędnych, działki 

rolne generowane są automatycznie na pod-

stawie narysowanych granic upraw i wybra-

nych płatności, 

 dostęp do aktualnych danych referencyj-

nych, które prezentowane są w ramach prze-

glądu danych dla działek referencyjnych 

oraz wykorzystywane podczas kontroli 

wstępnych, 

 możliwość złożenia wniosku bez konieczno-

ści modyfikowania danych, w przypadku, 

gdy powierzchnie deklarowane do płatności 

oraz ich położenie nie uległy zmianie w sto-

sunku do poprzedniego roku (dostępne 

w ramach uproszczonego trybu wypełniania 

wniosku), 

 wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełnia-

nia wniosku wskazówki w zakresie uzupeł-

niania pól, dołączania wymaganych załącz-

ników, 

 wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełnia-

nia wniosku komunikaty o stwierdzonych 

brakach lub błędach we wniosku o przyzna-

nie płatności (ich poprawienie lub uzupełnie-

nie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wnio-

sku do biura powiatowego ARiMR pozwoli 

na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze 

względu na stwierdzone nieprawidłowości),  

 wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie 

danych do płatności za zazielenienie, 

 możliwość złożenia wniosku oraz mobilny 

dostęp do konta przy użyciu tabletu lub 

smartfonu. 

Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik 

jest prowadzony za pomocą kreatora. Aplika-

cja porównuje dane deklarowane przez rolnika 

z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie 

maksymalnego kwalifikowanego obszaru 

(MKO), jak również przeprowadza kontrolę 

krzyżową między danymi deklarowanymi 

przez innych rolników oraz inne sprawdzenia 

w zakresie kompletności wniosków. Prezento-

wane dane z bazy referencyjnej oraz wszelkie 

sprawdzenia odbywają się w oparciu o najbar-

dziej aktualny stan bazy referencyjnej. 

Możliwość złożenia wniosku w wersji papiero-

wej.  

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie 

możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie 

są w stanie złożyć wniosku w wersji elektro-

nicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać 

Zmiany we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich w 2018 r. Aplikacja eWniosekPlus 

Przedsiębiorczość wiejska nr 1/2018 (25) 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  35 



 

 

z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro 

powiatowe ARiMR.  

Na stronie ARiMR dostępne są filmy instruk-

tażowe oraz zamieszczone są odpowiedzi na 

najczęściej zadawane pytania.  

Do dnia 14 marca 2018 r. było także możliwe 

złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak 

zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku 

o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. 

Oświadczenie mogli składać jedynie rolnicy, 

który we wniosku o przyznanie płatności na 

rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów 

ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegali się wy-

łącznie o: 

  jednolitą płatność obszarową, płatność za 

zazielenienie, płatność dodatkową, płatność 

związaną do powierzchni uprawy chmielu, 

płatność do owiec, płatność do kóz, płatność 

niezwiązaną do tytoniu, 

 płatności dla obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograni-

czeniami (płatność ONW) (PROW 

2014-2020),  

 wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 

2007-2013),  

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową 

(PROW 2014-2020). 

 

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równo-

znaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie 

płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rol-

nika o płatności, o które ubiegał się w 2017 

roku.  

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie zło-

żone przez rolnika, który nie spełnia wymo-

gów ustawowych do złożenia przedmiotowego 

Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki 

formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. 

brak podanych danych osobowych lub brak 

podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do 

ARiMR po terminie, wówczas zostanie wyda-

ne Postanowienie o odmowie wszczęcia postę-

powania. W przypadku wydania Postanowie-

nia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik 

ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatno-

ści na rok 2018, dlatego postanowienie takie 

zostanie wydane w terminie umożliwiającym 

złożenie wniosku. 

 

Źródło: Departament Płatności Bezpośrednich 

ARiMR, www.arimr.gov.pl  

Waldemar Gorajczyk 

Rafał Galiak  

CDR  O/Kraków 
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Termin składnia wniosków o dopłaty  w 2018  r.  
Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami 
(dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 
15 maja br. 
Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 
25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 
9 czerwca 2018 r., jednakże z uwagi na fakt, że 9 czerwca przypada 
w sobotę wniosek złożony 11 czerwca w poniedziałek będzie uwa-
żany za złożony w terminie. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, 
licząc od dnia 16 maja 2018 r., stosowane będzie zmniejszenie płat-
ności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. (za ARiMR) 

http://www.arimr.gov.pl

