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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
Współfinansowane  

przez Unię Europejską

Słowo „polityka” większości z nas nie kojarzy się dobrze. Tym-

czasem Wspólna Polityka Rolna (WPR), jest jednym z najważ-

niejszych projektów Unii Europejskiej, który przynosi wymier-

ne korzyści jej obywatelom. WPR odgrywa kluczową rolę we 

wspieraniu unijnego sektora rolnego i obszarów wiejskich, ale 

także zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego obywa-

telom UE. Nie zawsze jednak jest postrzegana przez pryzmat 

korzyści, chyba że tych, wynikających z dopłat bezpośred-

nich. Jej nowe, ambitne cele środowiskowe budzą wiele emo-

cji. Nie łatwo jest połączyć bezpieczeństwo żywnościowe dla  

450 milionów konsumentów w 27 europejskich państwach 

członkowskich z zaangażowaną ochroną środowiska i łago-

dzeniem zmian klimatu. Wiemy, że nie wszyscy przedstawi-

ciele branży produkcji i przetwórstwa żywności są przekona-

ni o korzyściach, jakie niesie WPR i niełatwo jest to zmienić. 

W wydawnictwie Plantpress podjęliśmy się jednak tego za-

dania. Realizujemy projekt, w którym ze wsparciem Komisji 

Europejskiej,  staramy się o zwiększenie świadomości społecz-

nej na temat unijnego zaangażowania w rozwój rolnictwa 

i obszarów wiejskich, za pośrednictwem WPR.  Mówimy nie 

tylko o korzyściach, ale także o wyzwaniach, jakie dla rolni-

ków, ogrodników czy całego sektora produkcji i przetwórstwa 

niesie nowa WPR. 

Jesteśmy na początku wdrażania zmian zaplanowanych na lata 

2023–2027. Okładka tego numeru Hasła Ogrodniczego nawią-

zuje do zmiany, która szczególnie cieszy żeńską część zespołu 

Planptressu, a mamy w nim prawie 80% udział. Około jedna trze-

cia gospodarstw w całej UE jest zarządzana przez kobiety. Jednak 

tylko 4,2% kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi ma mniej 

niż 35 lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet wiejskich pozostaje stale 

niższy niż mężczyzn. Kobiety przez pokolenia odgrywały kluczo-

wą rolę w gospodarstwach rolnych, ale często pełniły role, które 

nie były wystarczająco widoczne i docenione. W odpowiedzi na 

tę sytuację UE zobowiązała się do wspierania kobiet – rolniczek. 

Nadchodząca WPR ma na celu poprawę równowagi płci i zwięk-

szenie udziału kobiet w rolnictwie. Po raz pierwszy jest to częścią 

celów planów strategicznych nowej WPR.

Zapraszam do zapoznania się z różnymi obliczami Wspólnej 

Polityki Rolnej i działaniami podmiotów realizujących jej cele. 

Począwszy od indywidualnych gospodarstw ogrodniczych, 

poprzez organizacje doradcze i instytucje naukowe, skończyw-

szy na dostawcach innowacyjnych produktów i technologii 

wspierających rolników i ogrodników. 

NASZE SPRAWY

Nakład: 10 000 egz.

TWOJE KOMPLETNE ŹRÓDŁO WIEDZY  
O POLITYCE ROLNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, 
w ramach programu:  
Information Measures relating  
to the Common Agricultural Policy (IMCAP)

Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i nieko-
niecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europej-
ska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Współfinansowane  
przez Unię Europejską

Kampania informacyjna w celu podniesienia świadomości 
i lepszego zrozumienia przez grupy docelowe korzyści i wyzwań 
związanych z wdrażaniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. 

strona www.politykarolna.eu

kampania w mediach społecznościowych

webinaria i warsztaty

spotkania informacyjne  
podczas ważnych wydarzeń branżowych

międzynarodowa konferencja

wideo reportaże

wkładki tematyczne do czasopism

Nowa Wspólna Polityka Rolna  
– szansą i wyzwaniem  
dla Polski 
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PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023–2027

Krajowy Plan Strategiczny 

dla Polski – krok bliżej  

do wdrożenia nowej WPR

Oskar Wysocki

CDR Oddział w Poznaniu

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027). Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich 

UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów 

Strategicznych. Na podstawie tego dokumentu, można wyciągnąć już pierwsze wnioski, jakie 

rozwiązania będą kontynuowane, jakie będą nowe możliwości wsparcia, a o jakich należy już 

zapomnieć. Przede wszystkim w PS WPR 2023–2027, zamiast działań, poddziałań przewiduje się 

tzw. interwencje sektorowe. Poniżej przedstawiono kilka proponowanych interwencji, 

wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych.  

W PS WPR 2023–2027 zaproponowa-

no interwencję o nowej nazwie „In-

westycje w gospodarstwach rolnych 

zwiększające konkurencyjność”, któ-

ra odpowiada obecnej „Modernizacji 

gospodarstw rolnych”. W porównaniu 

do wciąż funkcjonującego działania 

w ramach PROW 2014-2020 zmianie 

uległy m.in. nazwy dotychczasowych 

obszarów wsparcia, i pojawiły się 

zupełnie nowe wsparcia w zakresie 

ekologii i przygotowania do sprzeda-

ży. Zmianie uległa również intensyw-

ność pomocy z naciskiem na wsparcie 

młodych rolników i ekologię. 

W PS WPR 2023–2027 kontynuo-

wane będzie również wsparcie dla 

mniejszych gospodarstw pn. „Roz-

wój małych gospodarstw”, czyli ta-

kich, których wielkość ekonomiczna 

jest poniżej 25 tys. euro (nowość – do 

tej pory było 13 tys. euro). Będzie to 

działanie podobne do obecnej „Re-

strukturyzacji małych gospodarstw”. 

Z przyjętych założeń wynika bardzo 

wyraźnie, że tym razem wsparcie dla 

małych gospodarstw ma być, w szcze-

gólności ukierunkowane na inwesty-

cje związane z rolniczym handlem 

detalicznym (RHD), czego dowodem 

jest zróżnicowanie wysokości premii 

w zależności od realizowanych dzia-

łań. Wzmocniono również wydatki 

na tzw. skracanie łańcuchów dostaw 

m.in. RHD, proponując interwencję 

o nazwie „Rozwój współpracy w ra-

mach łańcucha wartości (dotacja) 

– w gospodarstwie”. Interwencją 

objęto wsparcie rolników, małżon-

ków rolników oraz domowników de-

klarujących założenie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, marginal-

nej, ograniczonej i lokalnej (MOL). 

Ponadto, w tym zakresie zaplano-

wano również dotacje dla większych 

podmiotów – mikroprzedsiębiorców 

planujących dalszy rozwój działalno-

ści w zakresie przetwórstwa i sprze-

daży produktów rolnych. 

W propozycjach na kolejne lata 

znajduje się także kontynuacja dzia-

łania „Premie dla młodych rolników”. 

Młodzi rolnicy, podobnie jak miało 

to miejsce dotychczas, będą musieli 

posiadać odpowiednie wykształcenie 

lub kwalifikacje związane z prowadze-

niem działalności rolniczej. Jednak 

w stosunku do obecnie realizowanego 

w PROW 2014–2020 działania, m.in. 

zwiększono kwotę premii i co ciekawe 

odstąpiono od warunku, dotyczące-

go ubezpieczenia w systemie KRUS 

na rzecz badania udziału wszystkich 

przychodów młodego rolnika (osiąg-

nięcia co najmniej 60-procentowego 

udziału przychodów uzyskiwanych 

w związku z prowadzoną w gospo-

darstwie działalnością rolniczą we 

wszystkich swoich przychodach). Poza 

tym spełnieniem warunku otrzyma-

nia pomocy może być również (poza 

kryterium powierzchni gospodarstwa 

rolnego równej co najmniej średniej 

wojewódzkiej lub krajowej) prowa-

dzenie gospodarstwa o wielkości 

ekonomicznej równej co najmniej  

15 tys. euro.

W niniejszym artykule zaprezen-

towano wybrane interwencje w ra-

mach PS WPR 2023–2027 ukierunko-

wane przede wszystkim na wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych. 

Szczegółowe informacje na temat pla-

nowanych interwencji, w tym wymogi 

dotyczące beneficjentów interwencji 

oraz kryteria dostępu zapisane zosta-

ły w zatwierdzonej wersji PS WPR na 

lata 2023–2027 dostępnej na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Interwencje wspierające działania 

inwestycyjne w gospodarstwach rolnych

O PLANIE

Zatwierdzony Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027 jest pierwszym 

Planem przygotowanym w oparciu o zreformowaną Wspólną Politykę 

Rolną. Zwiększone zostały wydatki na klimat, środowisko i dobrostan 

zwierząt oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośrednich, 

którym są ekoschematy. Po raz pierwszy programowaniem 

wieloletnim objęto I filar WPR. 

Wsparcie w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. będzie 

realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld 

euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR  

oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

Źródło: MRiRW
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EKOLOGIA

Ekologia z zamiłowania 

i rozsądku

Anna Arabska 

Plantpress

Gospodarstwo ekologiczne 

w Jaworach zajmuje 200 

hektarów gruntów ornych oraz 

170 hektarów łąk. W 2001 roku 

Małgorzata i Grzegorz 

Bartosiewicz przejęli ziemię 

gospodarstwa rolnego 

w Jaworach. Od tego czasu 

podejmowano wszelkie kroki, 

aby uruchomić gospodarstwo ekologiczne, co nastąpiło w roku 

2005. Na początku zajmowali się produkcją roślinną zbóż takich, 

jak pszenica, orkisz, żyto i owies, a następnie rozszerzyli uprawę 

o grykę, koniczynę białą i czerwoną, łubin oraz seradelę. W 2020 r. 

asortyment upraw poszerzono o warzywa – ziemniaki, marchew, 

buraki ćwikłowe, cebulę, pietruszkę korzeniową, dynię, kapustę, 

czosnek i inne. Od 2009 roku równolegle prowadzą także 

hodowlę zwierzęcą oraz produkcję ekologicznych pasz. Obecnie 

gospodarstwo silnie się rozwija. Ze zbóż uprawianych 

w gospodarstwie wytwarzana jest między innymi kasza gryczana 

w jakości bezglutenowej oraz oleje tłoczone na zimno – 

rzepakowy i lniany, kapusta kiszona i zakwasy warzywne. 

Gospodarstwo sprzedaje swoje produkty na rynek polski, 

niemiecki, włoski i austriacki. Rozmawiamy z włodarzami 

gospodarstwa o ich drodze do sukcesu ekologicznego.  

Proszę opowiedzieć, jak rozpoczę-

ła się historia gospodarstwa eko-

logicznego w Jaworach? Skąd po-

mysł właśnie na gospodarstwo 

ekologiczne?

Grzegorz Bartosiewicz: Historia go-

spodarstwa sięga roku 2000, kiedy to 

przejęliśmy to gospodarstwo od ban-

krutujących dzierżawców. Pomysł na 

gospodarstwo ekologiczne wziął się 

w zasadzie stąd, że żadne z nas nie po-

chodziło z branży rolniczej. W związ-

ku z tym obawialiśmy się czy podo-

łamy. Gospodarstwo było od ponad 

10 lat wyłączone z produkcji, pola le-

żały odłogiem, zwierząt nie było, ma-

szyn i sprzętu również nie było. Było to 

dla nas wyzwaniem, ale zdając sobie 

sprawę, jak wysokie nakłady i środki fi-

nansowe są potrzebne do zainwestowa-

nia w nawozy czy środki ochrony roślin, 

aby przywrócić ziemię do kultury, nie 

zdecydowaliśmy się na rolnictwo kon-

wencjonalne. Gospodarstwo to metoda-

mi ekologicznymi było przywracane do 

użytku przez około 7 lat. Rozpoczynali-

śmy najpierw od kilku hektarów, następ-

nie przywróciliśmy do kultury cały are-

ał. To był dosyć długi proces, a sporym 

wsparciem tego działania były dopłaty, 

jakie w tamtym czasie były dedykowane 

dla rolnictwa ekologicznego. Struktura 

gospodarstwa dziś wygląda następują-

co: 370 ha zajmuje całość gospodarstwa, 

z tego 30 ha to lasy i nieużytki, 200 ha 

– grunty orne, pozostała część to łąki 

i trwałe użytki zielone. Na gruntach or-

nych oczywiście są uprawy rolnicze, na-

tomiast łąki i trwałe użytki zielone wy-

korzystujemy jako bazę paszową dla 

hodowli bydła. Ekologia w warzyw-

nictwie jest naszym nowym działem, 

wprowadzanym przez syna i synową, 

która ściśle wiąże się z przetwórstwem 

otrzymanych plonów. Oprócz warzyw 

mamy też niszowe uprawy takie, jak rze-

pak, lnianka, len, wszystko w uprawie 

ekologicznej w celu wyprodukowania 

olei tłoczonych na zimno. Cała część 

przetwórcza związana z warzywami 

i roślinami oleistymi, jak również sprze-

daż mięsa z gospodarstwa prowadzo-

ne są w konwencji „od pola do stołu”. 

Staramy się w 100% do przetworów uży-

wać wyłącznie naszych surowców, bez 

zakupu z zewnątrz i tym samym gwa-

rantujemy wysoką ekologiczną jakość 

naszym klientom. 

Godny zaznaczenia jest fakt, że tak 

duże gospodarstwo uprawiane eko-

logicznie, prowadzone jest przez 

cztery osoby. Pan Grzegorz Barto-

siewicz jest właścicielem gospodar-

stwa, odpowiada za prowadzenie 

całego gospodarstwa, kontraktację 

zbóż, sprzedaż bydła oraz współ-

pracę. Jest prezesem Stowarzysze-

nia Ekologicznych Producentów 

Rolnych „Bio-Idea”. Wspólnie z sy-

nem podejmuje decyzje dotyczą-

ce upraw i strategii rozwoju. Pani 

Małgorzata Bartosiewicz jest rów-

nież właścicielem gospodarstwa, 

odpowiada za dokumentację biu-

rową gospodarstwa oraz za nad-

zorowanie projektów związanych 

z modernizacją i rozbudową go-

spodarstwa. Zarządza założeniem 

pałacowo-parkowym i prowadzi 

agroturystykę. Syn, Jim Bartosie-

wicz jest zarządca gospodarstwa, 

odpowiada za uprawę pól, żywie-

nie bydła oraz konserwację maszyn. 

Synowa, Anna Bartosiewicz jest za-

rządcą przetwórstwa, odpowiada 

za przetwarzanie surowców, pa-

kowanie i dystrybucję produktów. 

Prowadzi księgę stada, nadzoruje 

genetykę i sprzedaż bydła. Czy tak 

to wygada? 

Grzegorz Bartosiewicz: Tak jest, 

w gospodarstwie istnieje podział ról. 

Niewątpliwie plan i ustawienie tego 

gospodarstwa było moim i żony zada-

niem, natomiast idziemy teraz w tym 

kierunku, że młode pokolenie będzie 

przejmowało gospodarstwo. Każdy 

z nas jest niezbędnym ogniwem tej ca-

łej machiny gospodarstwa ekologicz-

nego. I tak jak pani wspomniała, każde 

z nas ma określone zadania, by całość 

dobrze funkcjonowała. 

Małgorzata Bartosiewicz: Dzieci naj-

pierw studiowały, teraz po skończeniu 

nauki są już czwarty rok, tak na stałe 

z nami. Teraz wdrążają się w prace go-

spodarstwa na 100%, nie tylko week-

endowo. Mają nowe idee, pomysły, du-

żo siły i energii, czego my już tak dużo 

nie mamy. Wspólnie się wspieramy i je-

den na drugiego musi liczyć, ponieważ 

jest nas tylko czworo, a wyzwań w go-

spodarstwie wiele. Mamy również sta-

do bydła mięsnego rasy limousine. Przy 

takim stadzie też jest sporo zajęć. Każdy 

z nas musi więc sumiennie wykonywać 

swoje obowiązki i wspierać wzajemnie.  

WRP: Prowadząc gospodarstwo ekolo-

giczne ubiegali się Państwo o szereg 

certyfikatów ekologicznych. Czy było 

łatwo otrzymać te certyfikaty? 

Małgorzata Bartosiewicz: Dla nas 

otrzymanie tych certyfikatów było 

prostą sprawą i jesteśmy od 2004 roku 

w Ekogwarancji. Wiadomo, że do kon-

troli trzeba się przygotować i jeśli rolnik 

jest uczciwy, nie ma się czego obawiać. 

Dbamy o środowisko bardzo, leży nam 

to na sercu, bo chcemy wytwarzać nasze 

produkty tak, by zostawiały one po sobie 

jak najmniejszy ślad węglowy. Chcemy, 

by ten świat przetrwał, by w przyszło-

ści można również spróbować dobrego 

miodu, sera czy jajek. Tak więc walczy-

my o ekologię i namawiamy również in-

nych, żeby zostali w ekologii, żeby każdy 

rolnik próbował, podobnie jak my, swoje 

produkty sprzedawać w swojej okolicy. 

Grzegorz Bartosiewicz: Jeśli chodzi 

o same certyfikaty ekologiczne, one wią-

żą się z potężną dawką biurokracji, która 

moim zdaniem niekoniecznie powinna 

być aż tak obciążająca dla producentów. 

Patrząc globalnie na całą produkcję eko-

logiczną to już po tych kilkunastu latach 

doświadczenia możemy powiedzieć, że 

niesłychanie skrupulatnie kontrolowani 

są producenci, natomiast już sam suro-

wiec, który jest przetworzony, wydaje się 

być nie aż tak dokładnie kontrolowany 

przez instytucje do tego powołane. Je-

śli naprawdę chcielibyśmy konsumento-

wi zagwarantować jakość i czystość tej 

żywności, to powinno się położyć rów-

nie duży nacisk na kontrole przetwór-

ców i handlowców, a przynajmniej po-

równywalny z tym, jakim się obciąża 

producentów. 
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Co daje rolnikom 

Rolnictwo 4.0 ?

Dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolnictwo 4.0 to symbol czwartej rewolucji technologicznej, 

którą wyróżnia szereg rozwiązań technicznych i technologii 

z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji stosowanych 

dotychczas w produkcji przemysłowej. Jak się okazuje po 

odpowiedniej adaptacji mogą być one przydatne w uprawie 

roślin i chowie zwierząt jak również w zarządzaniu 

gospodarstwem rolnym. Dzięki technologiom 4.0 można 

optymalizować w produkcji rolniczej zużycie nawozów, 

pestycydów, energii oraz wody co przynosi korzyści zarówno 

ekonomiczne jak i środowiskowe. Technologie 4.0 okazują się 

niezbędne we wdrażaniu w produkcji żywności w koncepcji 

rolnictwa zrównoważonego, która jest podyktowana 

koniecznością wynikającą ze zmian klimatycznych i potrzebą 

zapewnienia stabilności finansowej gospodarstw rolnych 

w nowych realiach ekonomiczno – politycznych.

DANE NIEZBĘDNE 
DANE NIEZBĘDNE 

DLA EFEKTYWNEGO 

DLA EFEKTYWNEGO 

ZARZĄDZANIA 
ZARZĄDZANIA 

GOSPODARSTWEM
GOSPODARSTWEM

W obecnej rzeczywistości, którą cechu-

ją ciągłe zmiany na wielu płaszczyznach 

(płaszczyźnie politycznej, ekonomicz-

nej, klimatycznej i społecznej) ogrom-

nego znaczenia nabierają dane dotyczą-

ce tego co dzieje się w gospodarstwie 

oraz w jego otoczeniu. Na podstawie 

bogatych zasobów aktualnych danych 

rolnicy mogą podejmować skuteczne 

i efektywne decyzje produkcyjne oraz 

biznesowe. Stąd też ogromnego zna-

czenia nabierają wszelakie narzędzia 

umożliwiające pozyskiwanie danych 

z rozproszonych punktów pomiaro-

wych, ich przesyłanie nawet na znacz-

ne odległości, przechowywanie oraz 

przetwarzanie na przydatne informa-

cje dostępne nie tylko na komputerach 

stacjonarnych, ale również na urządze-

niach mobilnych (smartfon, tablet). 

Dzięki temu monitorowanie procesów 

produkcji w gospodarstwie może od-

bywać się w trybie zdalnym zaś decyzje 

na podstawie aktualnych danych rol-

nicy mogą podejmować również poza 

gospodarstwem. 

Stwierdzenie „aby czymś dobrze za-

rządzać trzeba to odpowiednio zmie-

rzyć” odnosi się również do sektora 

rolnego. Rolnicy podobnie jak przedsię-

biorcy z branży przemysłowej w obec-

nych realiach stają się osobami bardzo 

decyzyjnymi a trafność ich decyzji za-

leży od szybkości pozyskania, analizy 

i wiarygodności danych. 

Optymalizacja zużycia środków do 

produkcji (nawozy, pestycydy, nasiona, 

pasze itp.) jest możliwa dzięki znajo-

mości właściwości gleby i jej zasobno-

ści w składniki pokarmowe, bieżących 

potrzeb pokarmowych i kondycji zdro-

wotnej roślin oraz zwierząt. Dane na 

potrzeby produkcji roślinnej i zwierzę-

cej mogą być pozyskiwane z różnego 

rodzaju czujników umieszczonych na 

polach, w szklarniach i budynkach in-

wentarskich, na roślinach i zwierzętach, 

kamer montowanych na maszynach, 

dronach lub z satelitach poruszają-

cych się w kosmosie. Integracja danych 

z tych źródeł jest cennym zasobem na 

potrzeby realizowania ekonomicznie 

opłacalnej produkcji rolnej przyjaznej 

środowisku naturalnemu. 

TECHNOLOGIE 4.0 
TECHNOLOGIE 4.0 

UMOŻLIWIAJĄCE 
UMOŻLIWIAJĄCE 

POZYSKIWANIE DANYCH 

POZYSKIWANIE DANYCH 

DLA ROLNICTWA 
DLA ROLNICTWA 

Do rozwiązań umożliwiających pozy-

skanie danych w koncepcji Rolnictwa 

4.0 zalicza się różnego rodzaju czujniki, 

w tym stacje pogodowe, drony i satelity. 

Czujniki umieszczone na polu pozwa-

lają rejestrować dane pogodowe oraz 

warunki glebowe, których znajomość 

jest niezbędna w procesie nawadniania, 

nawożenia mineralnego i ochrony che-

micznej. Czujniki znajdujące się w obo-

rach, chlewniach i kurnikach dostarczają 

danych na podstawie których określany 

jest poziom dobrostanu zwierząt. Czuj-

niki zainstalowane w ciągnikach i ma-

szynach rejestrują ich parametry eks-

ploatacyjne (np. zużycie paliwa) i stan 

techniczny. Znajomość pierwszych pa-

rametrów pozwala optymalizować zu-

życie paliw i energii, nakładów pracy 

i zwiększać wydajność. Bieżąca ocena 

stanu technicznego sprzętu rolnicze-

go pozwala zapobiegać awariom a tym 

samym przestojom generującym straty 

finansowe. 

Niektóre z czujników zainstalowa-

nych na maszynach jak np. czujniki 

plonów umieszczone na kombajnach 

pozwalają zbierać dane dotyczące zróż-

nicowania plonów na danych polach, 

które dzięki nawigacji GPS są geomapo-

wane w wyniku czego powstają mapy 

plonów. 

Montowane na ciągnikach i innych 

pojazdach skanery elektromagnetyczne 

jako kolejny rodzaj czujników dostarcza-

ją informacji o właściwości gleby przy-

datnych zarówno podczas zabiegów 

uprawy, jak i siewu oraz nawożenia. 

Cennych informacji dotyczących 

upraw dostarcza monitoring z wyko-

rzystaniem dronów i satelitów. Dzieje 

się to dzięki wielospektralnej analizie 

Fot. 1. Rolnictwo 4.0 to koncepcja zawierająca cyfrowe rozwiązania wspomagające redukcję zużycia nawozów i pestycydów 

Fot. 2. Charakterystycznymi rozwiązaniami Rolnictwa 4.0 są czujniki polowe mierzące 

aktualne właściwości gleby jakże istotne dla prawidłowego wykorzystania nawozów 

Fot. 3. Rolnictwo 4.0 to przede wszystkim bogaty zasób danych wykorzystywanych  

na potrzeby nawożenia mineralnego
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Co Państwo uprawiacie? Czy jest to 
tylko uprawa, czy również zajmuje-

cie się hodowlą? Grzegorz Bartosiewicz: Obecnie 
oprócz uprawy zbóż, prowadzimy rów-

nież hodowlę z tego względu, że do-
świadczenia wieloletnie pokazały nam, 

że rolnictwo ekologiczne bez hodow-
li zwierząt jest niesłychanie trudne, 

a wręcz niemożliwe, żeby zbilansować 
materię. Chodzi głównie o nawożenie, 

jak i wykorzystanie resztek pożniwnych 
czy nasion, które nie nadają się do kon-

sumpcji, ale są świetnym źródłem do 
produkcji paszy. W swojej hodowli ma-

my tylko bydło mięsne rasy limousine, 
ponieważ w naszym gospodarstwie nie 

możemy myśleć o bydle mlecznym z te-
go względu, że jest nas za mało, brakuje 

więc rąk do pracy. Oprócz bydła mięsne-
go mamy jeszcze kury nioski. Jeśli cho-

dzi o uprawę to są to głównie zboża, 
jak pszenica, orkisz, żyto i owies, gryka, 

koniczyna biała i czerwona, łubin i od 
niedawna warzywa, takie jak ziemnia-

ki, marchew, buraki ćwikłowe, cebula, 
pietruszka korzeniowa, dynia, kapusta 

i czosnek. Wszystko na przetwory i za-
kwasy warzywne. 

Czy Wasze produkty można ku-
pić tylko u Was w gospodarstwie? 

Gdzie można je jeszcze spotkać? 
Grzegorz Bartosiewicz: W zasadzie 

wszelka dystrybucja wytworzonych 
przez nas produktów odbywa się zgod-

nie z formułą rolniczego handlu deta-
licznego. Przetwarzamy wyłącznie su-

rowce wytwarzane w gospodarstwie, 
sprzedajemy bezpośrednio z gospodar-

stwa, jak również w okolicznych skle-
pach, na rynkach i wszelkimi kanałami 

dystrybucji. 

Po ukończeniu studiów na Politech-
nice Gdańskiej jako gospodarz do-

łączył także syn państwa Bartosie-
wiczów, Jim oraz jego żona Anna, 

którzy ukończyli kierunek Biotech-
nologia, ze specjalizacją Technolo-

gia, Biotechnologia i Analiza Żyw-
ności. Młodzi ludzie pełni energii 

życiowej i świeżych pomysłów. 
W celu poprawy jakości upraw ro-

ślinnych współpracujecie z uczelnią 
czy z innymi organizacjami?Jim Bartosiewicz: Tak, ukończyłem Po-

litechnikę Gdańską, Biotechnologię żyw-
ności, dziedzinę bardzo bliską rolnictwu, 

ze względu na przetwarzanie surowców 
rolnych, jak piwowarstwo, produkcja za-

kwasów czy olejów, którą zajmujemy się 
w gospodarstwie. Współpracujemy z Po-

litechniką Gdańską, w tej chwili mamy 
projekt produkcji zakwasów na większą 

skalę jako napój probiotyczny i chcemy 
go realizować właśnie we współpracy 

z Politechniką Gdańską. 
Nowe pokolenie, nowe pomysły. Co 

byście chcieli wdrążyć w gospodar-
stwie w przyszłości? Jim Bartosiewicz: Na pewno chcieliby-

śmy wprowadzić większą różnorodność 
na polu. Żeby ten płodozmian zachować 

i żeby były optymalne warunki zmiano-
wania to rośliny okopowe takie, jak mar-

chew, buraczek ćwikłowy czy pietruszka 
muszą być, a dodatkowo są one również 

doskonałym uzupełnieniem paszy dla 
bydła. Dlatego kierunek roślin okopo-

wych nadal będziemy rozwijać. Jest to 
trudny temat, gdyż na Pomorzu nie ma 

zbyt wielu gospodarstw warzywniczych 
ekologicznych i zdobycie informacji, jak 

coś zrobić prawidłowo jest trudne. Czy polecielibyście innym gospoda-
rzom zmianę profilu gospodarstwa 

na ekologiczną? Jim Bartosiewicz: Zdecydowanie tak. 
Chociażby dlatego, że mimo, że plon, 

który zbieramy jest niższy, ale jest on za 
dużo większe pieniądze do sprzedania. 

Ma to oczywiście związek z wyższą ja-
kością i systemami jakości, które rolnik 

musi utrzymać. Rolnictwo ekologicznie 
nie jest dla każdego, trzeba być zaan-

gażowanym. Ja zostaję wraz z żoną na 
tym gospodarstwie, bo my to właśnie 

„czujemy”, podoba nam się to. 
Życzymy, żeby plany, które macie 

spełniły się, by gospodarstwo rosło, 
no i żeby produkty Wasze pojawiały 

się nie tylko w obrębie gospodar-
stwa, ale i na półkach w całej Polsce. 

Dziękuję za rozmowę 

Perspektywiczny ekoprojektAleksandra AndrzejewskaPlantpress

Rynek warzyw ekologicznych w ostatnich latach rozwija się 

bardzo dynamicznie i jest szansą dla wielu gospodarstw na 

prowadzenie dochodowej produkcji. Nie jest ona łatwa, ale są 

już w naszym kraju przykłady plantatorów i firm potrafiących 

dostrzec potencjał w ekologicznej uprawie warzyw.
O szansach i zagrożeniach w ekolo-

gicznej uprawie i handlu warzywa-
mi rozmawiałam z reprezentantami 

spółki BioVege – prezesem Adamem 
Pantkowskim oraz agronomem – 

Markiem Mańk, którzy są przeko-
nani o wyższości produktów eko-

logicznych nad konwencjonalnymi. 
W projekt BioVege zaangażowani są 

od 2017 r. Wcześniej była to głównie 
firma handlowa, a tylko w niewielkim 

stopniu produkcyjna. Obecnie spół-
ka przechodzi transformację. Oprócz 

inwestycji w produkcję, rozwija też 
profesjonalne zaplecze do przecho-

wywania i przygotowywania warzyw 
do sprzedaży na rynek detaliczny 

oraz do przetwórstwa.

WARZYWA EKOLOGICZNE

WARZYWA EKOLOGICZNEFirma BioVege kupuje warzywa eko-
logiczne od ok. 50 rolników, z różnych 

rejonów Polski. Jest to długotermino-
wa współpraca, zawarta na podstawie 

umów kontraktacyjnych. Plantatorzy 

mają możliwość uzyskania od firmy na 
rozpoczęcie sezonu nasion lub rozsady 

i rozliczenie się dopiero po zbiorach. 
Jak podkreślili przedstawiciele firmy, 

ważne jest również to, że spółka Bio-
Vege zapewnia doradztwo agrono-

miczne w trakcie prowadzonej upra-
wy. Prezes A. Pantkowski informował, 

że firma rozwija również własne gospo-
darstwo. Planują systematycznie zwięk-

szać udział własnej produkcji. Obecnie 

roczna ich produkcja wynosi ok. 5 tys. t  
warzyw. W asortymencie warzyw do-

minują gatunki korzeniowe, ale spory 
udział mają: dynia, cukinia, ziemniaki, 

por i cebula. Wszystkie warzywa naby-
wane przez firmę BioVege muszą być 

w jakości ekologicznej. Firma pomaga 
również tym producentom, którzy są 

zdecydowani na przestawienie swoje-
go gospodarstwa z konwencjonalne-

go na ekologiczne. Oferuje wsparcie 
w trakcie certyfikacji.Przykłady ekologicznych gospo-

darstw warzywniczych, które współ-

pracują z firmą są dowodem na to, że 
możne to być opłacalny biznes, ale 

niezbędne jest zamiłowanie do ziemi 
i odpowiednia wiedza. Agronom M. 

Mańk informował, że w 2021 r., mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody, z upraw 

ekologicznych udało się zebrać plony 
warzyw na poziomie podobnym, jak 

z upraw konwencjonalnych. Specjali-
sta podał przykład, ok. 12 t/ha broku-

łu, odmiany Titanium F
1, uprawianej 

6
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Nazwa Ekoschematy i zawarty w nich przedrostek „eko” wskazuje  
na działania zmierzające do dbałości o ekosystemy i zadbanie o zanikające 
praktyki produkcyjne w krajobrazie rolniczym. Dodatkowe dofinansowanie 
może przyczynić się do zainteresowania rolników tematem prowadzenia 
ekoschematów w obrębie własnego gospodarstwa, z korzyścią dla samego 
środowiska.

Czy przeciętny europejski 
konsument zdaje sobie sprawę 
z jakimi wyzwaniami mierzą się 
współcześni rolnicy? Czy rolnicy 
wiedzą na jakie wsparcie mogą 
liczyć? Co oferuje Wspólna 
Polityka Rolna, poza dopłatami 
bezpośrednimi? Odpowiedzi na 
te pytania szukają organizacje 
z całej Unii Europejskiej 
informujące o WPR w ramach 
programu IMCAP. 

Zmiany prośrodowiskowe są okazją na mentalną rewolucję. Kreując 
własne myślenie (producentów), musimy nauczyć się kreować także 
myślenie naszych konsumentów. Samo produkowanie i walka  
o rentowność to dziś za mało.

13

60 LAT 60 LAT 
WSPÓLNEJ WSPÓLNEJ 
POLITYKI POLITYKI 
ROLNEJROLNEJ

19621962

Po zniszczeniach drugiej wojny świa-
towej Europa podjęła zdecydowane 
kroki w celu zbudowania wspólnej po-
kojowej przyszłości. Chcąc przywrócić 
tkankę społeczno-gospodarczą, sześć 
państw założycielskich ówczesnych 
Wspólnot Europejskich rozpoczęło 
rozmowy na temat wspólnego po-
dejścia do rolnictwa. 
W 1962 r. wprowadzona została wspól-
na polityka rolna, która miała nastę-
pujące cele: 
• zwiększyć wydajność rolnictwa 
• zapewnić odpowiedni poziom 

życia rolnikom 
• zagwarantować bezpieczeństwo 

dostaw 
• ustabilizować rynki
• stworzyć bezpieczny łańcuch 

dostaw w rozsądnych cenach 
• zharmonizować zasady 

konkurencji we wszystkich 
krajach.

20222022

To ostatni rok funkcjonowania WPR 
przed nową reformą. Przez 60 lat 
Wspólna Polityka Rolna przeszła wie-
le przeobrażeń, aby stać się sprawied-
liwszą, bardziej ekologiczną i bar-
dziej zorientowaną na wyniki. I te 
założenia są kontynuowane w jej 
nowej odsłonie, która funkcjonuje 
od 1 stycznia 2023 r. 

(na podstawie https://www.consilium.europa.eu)
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Jak informujemy o WPR 
w Unii Europejskiej? 
Monika Witek
Koordynator projektu, Plantpress

Finansowany przez Komisję Europejską program IMCAP 
(Information Measures Common Agricultural Policy) powstał, aby 
wesprzeć działania komunikacyjne informujące o Wspólnej 
Polityce Rolnej. Jego celem jest budowanie zaufania do WPR 
wśród wszystkich obywateli Unii Europejskiej, zarówno 
rolników, jak i całego społeczeństwa. Realizowane w ramach 
programu projekty popularyzują wiedzę na temat znaczenia 
unijnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, 
za pośrednictwem WPR. Projekty mają też eliminować błędne 
wyobrażenia i dezinformację na ten temat. W bieżącej turze 
programu na 2022/2023 dofinansowano 26 projektów z całej 
Europy. Jednym z nich jest projekt „Nowa Wspólna Polityka 
Rolna – szanse i wyzwania dla Polski” realizowany przez 
wydawnictwo Plantpress.  

Czy przeciętny europejski konsument 
zdaje sobie sprawę z jakimi wyzwa-
niami mierzą się współcześni rolnicy? 
Czy rolnicy wiedzą na jakie wspar-
cie mogą liczyć? Co oferuje Wspól-
na Polityka Rolna, poza dopłatami 
bezpośrednimi? 

Odpowiedzi na te pytania szukają 
organizacje z całej Unii Europejskiej in-
formujące o WPR w ramach programu 
IMCAP. 

Plantpress w swojej kampanii infor-
macyjnej (fot. 1), którą kieruje głów-
nie do profesjonalnych producentów 
owoców i warzyw oraz właścicieli 
mniejszych gospodarstw rolnych, 
stara się wesprzeć ich przygotowa-
nia do realizacji ambitnych celów 
Europejskiego Zielonego Ładu. De-
monstrując dobre praktyki, infor-
muje o różnorodności wsparcia dla 

rolników przez nową WPR. Naszym 
głównym narzędziem, łączącym 
wszystkie działania, jest nowa strona 
internetowa: www.politykarolna.eu.  
Publikujemy wiadomości o WPR w me-
diach elektronicznych – naszych por-
talach branżowych i stronach mediów 

społecznościowych, a także wydajemy 
drukowane dodatki do naszych czaso-
pism. Mówimy o WPR podczas warszta-
tów, webinariów i spotkań organizowa-
nych w ramach największych wydarzeń 
branżowych oraz w reportażach filmo-
wych. Organizujemy międzynarodową 
konferencję o stanie wdrażania WPR 
w Polsce i jej wpływie na produkcję do-
brej jakościowo, zrównoważonej żyw-
ności. Jednym słowem sporo tego, ale 
nie jesteśmy wyjątkiem.

Podobny projekt realizowany jest 
w Danii (fot. 2) przez rolnicze wydawni-
ctwo L-Mediehus. W latach 2022/2023 
realizują trzecią już część kampanii 
„Reforma WPR – zmiany w realnym 
życiu w Danii”. Jej głównymi grupami 
docelowymi są cały sektor rolniczy i ob-
szary wiejskie Danii. Projekt dostarcza 
informacji – co tydzień przez 50 tygo-
dni – na temat tego, w jaki sposób WPR 
2023–2027 znajduje odzwierciedlenie 
we wdrażaniu nowego, krajowego 
planu strategicznego dla duńskiego 
rolnictwa (SP DAP). Przedstawiane są 

również różne poglądy na temat stra-
tegii nowej WPR, jako instrumentów 
wspierających rolników w realizacji 
celów klimatycznych i ochrony środo-
wiska. L-Mediehus wydaje tygodniowo 
2 strony poświęcone WPR w czterech 
regionalnych gazetach o tematyce 
wiejskiej obejmujących cały kraj. Pub-
likują także w sieci i za pośrednictwem 
aplikacji. Artykuły są promowane za 
pomocą zwiastunów wideo na Facebo-
oku. Projekt oferuje również paletę 
innych sposobów pozyskiwania infor-
macji o nowej WPR i związanej z nią 
duńskiej strategii: reportaże wideo, 
podcasty i miniwebinary. Wszystkie 
działania w zakresie informacji o WPR 
– zamieszczane są na stronie interne-
towej projektu: www.CAPiDanmark.dk

W innej część Unii Europejskiej 
włoska organizacja Kyoto Club kieru-
je swoją kampanię do młodych ludzi  
– przyszłych rolników. Kyoto Club to or-
ganizacja non-profit założona w lutym 
1999 roku, z siedzibą w Rzymie (fot. 3). 
Promuje inicjatywy uświadamiające, 
informowanie i szkolenia w celu wspie-
rania efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii, redukcji 
odpadów i recyklingu oraz zrównowa-
żonego rolnictwa i mobilności. Tematy 
poruszane w ich projekcie F-FAIRCAP, 
realizowanym w ramach programu 
IMCAP, to w szczególności: gospodar-
ka o obiegu zamkniętym w sektorze 
rolno-spożywczym, odnawialne źródła 

energii a rolnictwo, ochrona gleb i róż-
norodność biologiczna, Włoski Narodo-
wy Plan Strategiczny i wsparcie WPR 
dla obszarów wiejskich i społeczności. 
Włosi postawili na edukację – organizu-
ją 20 webinariów i 20 seminariów sta-
cjonarnych dla uczniów i studentów, 
omawiając możliwości wsparcia przy-
szłych rolników oferowane przez nową 
WPR na lata 2023–2027. Aby zachęcić 
młodych ludzi do zainteresowania się 
tematyką projektu organizują konkurs 
z nagrodami. Konkurs wyłoni 5 szkół, 
z których delegacje zostaną zaproszo-
ne na wizytę studyjną we włoskiej po-
siadłości prezydenckiej Castelporziano. 
Finałem projektu będzie konferencja 
w Rzymie, mająca na celu publiczne 
przedstawienie rezultatów projektu 
F-FAIRCAP. 

W Słowenii projekt „Zdrowie 
w naszych rękach” (fot. 4) dostarcza 
informacji o korzyściach płynących 
z europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej 
w sposób zrozumiały dla każdego oby-
watela. Jego realizatorem jest wydaw-
ca telewizyjny TV IDEA – Kanał 10. Co 
miesiąc przygotowywany jest specjalny 

półgodzinny program telewizyjny, któ-
rego tematyka jest związana z rolni-
ctwem. Programy pokazują funkcjono-
wanie lokalnych gospodarstw rolnych 
i wyzwania, przed którymi stoją – wy-
sokie ceny paliwa, susze i zmiany kli-
matyczne oraz sposoby radzenia sobie 
z nimi. Lokalni rolnicy mówią również 
o możliwościach zwiększenia docho-
dów takich, jak turystyka i zakładanie 
małych sklepów. Gośćmi programu są 
eksperci i lokalni rolnicy. Gospodarstwa 
odnoszące sukcesy są prezentowane 
jako przykłady dobrych praktyk.

To tylko 4 z wszystkich projektów 
w ramach programu IMCAP zarzą-
dzanego przez Dyrekcję Generalną 
Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG 
AGRI). Na ich efekty trzeba poczekać, 
ale już w połowie obecnego okresu 
projektowego widzimy na przykładzie 
Plantpressu, że rośnie nasza rozpo-
znawalność, jako ważnego źródła in-
formacji o jednej z najważniejszych 
unijnych polityk, zapewniającej bez-
pieczeństwo żywnościowe wszystkich 
Europejczyków. Fot. 1. Kampania INFOCAP

Fot. 2. Duńska kampania „Reforma WPR 
– zmiany w realnym życiu w Danii”

Fot. 3. Kampania 

informacyjna Kyoto 

Club z Rzymu

Fot. 4. Słoweńska 

Kampania „Zdrowie 

w naszych rękach”
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Krajowy Plan Strategiczny 
dla Polski – krok bliżej  
do wdrożenia nowej WPR
Oskar Wysocki

Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027). Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich 
UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację Komisji Europejskiej dla swoich Planów 
Strategicznych. Na podstawie tego dokumentu można wyciągnąć już pierwsze wnioski, jakie 
rozwiązania będą kontynuowane, jakie będą nowe możliwości wsparcia, a o jakich należy już 
zapomnieć. Przede wszystkim w PS WPR 2023–2027, zamiast działań, poddziałań przewiduje się 
tzw. interwencje sektorowe. Poniżej przedstawiono kilka proponowanych interwencji, 
wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych.  

W PS WPR 2023–2027 zaproponowa-
no interwencję o nowej nazwie „In-
westycje w gospodarstwach rolnych 
zwiększające konkurencyjność”, któ-
ra odpowiada obecnej „Modernizacji 

gospodarstw rolnych”. W porównaniu 
do wciąż funkcjonującego działania 
w ramach PROW 2014–2020 zmianie 
uległy m.in. nazwy dotychczasowych 
obszarów wsparcia, i pojawiły się 

zupełnie nowe wsparcia w zakresie 
ekologii i przygotowania do sprzeda-
ży. Zmianie uległa również intensyw-
ność pomocy z naciskiem na wsparcie 
młodych rolników i ekologię. 

W PS WPR 2023–2027 kontynuo-
wane będzie również wsparcie dla 
mniejszych gospodarstw pn. „Roz-
wój małych gospodarstw”, czyli ta-
kich, których wielkość ekonomiczna 
jest poniżej 25 tys. euro (nowość – do 
tej pory było 13 tys. euro). Będzie to 
działanie podobne do obecnej „Re-
strukturyzacji małych gospodarstw”. 
Z przyjętych założeń wynika bardzo 
wyraźnie, że tym razem wsparcie dla 
małych gospodarstw ma być, w szcze-
gólności ukierunkowane na inwesty-
cje związane z rolniczym handlem 
detalicznym (RHD), czego dowodem 
jest zróżnicowanie wysokości premii 
w zależności od realizowanych dzia-
łań. Wzmocniono również wydatki 
na tzw. skracanie łańcuchów dostaw 
m.in. RHD, proponując interwencję 
o nazwie „Rozwój współpracy w ra-
mach łańcucha wartości (dotacja) 
– w gospodarstwie”. Interwencją 
objęto wsparcie rolników, małżon-
ków rolników oraz domowników de-
klarujących założenie i prowadzenie 
działalności gospodarczej, marginal-
nej, ograniczonej i lokalnej (MOL). 
Ponadto, w tym zakresie zaplano-
wano również dotacje dla większych 
podmiotów – mikroprzedsiębiorców 

planujących dalszy rozwój działalno-
ści w zakresie przetwórstwa i sprze-
daży produktów rolnych. 

W propozycjach na kolejne lata 
znajduje się także kontynuacja dzia-
łania „Premie dla młodych rolników”. 
Młodzi rolnicy, podobnie jak miało 
to miejsce dotychczas, będą musieli 
posiadać odpowiednie wykształcenie 
lub kwalifikacje związane z prowadze-
niem działalności rolniczej. Jednak 
w stosunku do obecnie realizowa-
nego w PROW 2014–2020 działania,  

m.in. zwiększono kwotę premii i co 
ciekawe odstąpiono od warunku, do-
tyczącego ubezpieczenia w systemie 
KRUS na rzecz badania udziału wszyst-
kich przychodów młodego rolnika 
(osiągnięcia co najmniej 60-procento-
wego udziału przychodów uzyskiwa-
nych w związku z prowadzoną w go-
spodarstwie działalnością rolniczą we 
wszystkich swoich przychodach). Poza 
tym spełnieniem warunku otrzyma-
nia pomocy może być również (poza 
kryterium powierzchni gospodarstwa 
rolnego równej co najmniej średniej 
wojewódzkiej lub krajowej) prowa-
dzenie gospodarstwa o wielkości 
ekonomicznej równej co najmniej  
15 tys. euro.

W niniejszym artykule zaprezen-
towano wybrane interwencje w ra-
mach PS WPR 2023–2027 ukierunko-
wane przede wszystkim na wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych. 
Szczegółowe informacje na temat pla-
nowanych interwencji, w tym wymogi 
dotyczące beneficjentów interwencji 
oraz kryteria dostępu zapisane zosta-
ły w zatwierdzonej wersji PS WPR na 
lata 2023–2027 dostępnej na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Interwencje wspierające działania 
inwestycyjne w gospodarstwach rolnych

O PLANIE

Zatwierdzony Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027 jest pierwszym 
Planem przygotowanym w oparciu o zreformowaną Wspólną Politykę 
Rolną. Zwiększone zostały wydatki na klimat, środowisko i dobrostan 
zwierząt oraz wprowadzono nowy rodzaj płatności bezpośrednich, 
którym są ekoschematy. Po raz pierwszy programowaniem 
wieloletnim objęto I filar WPR. 

Wsparcie w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. będzie 
realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld 
euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR  
oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

Źródło: MRiRW
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W trosce 
o bioróżnorodność  
– ekoschematy w Planie Strategicznym 
WPR 2023–2027 
Iwona Świechowska 

Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 
przewiduje, obok płatności bezpośrednich, dodatkowe 
dofinansowanie dla producentów rolnych w tzw. 
ekoschematach. Dofinansowanie ma stanowić zachętę  
do lepszej dbałości o środowisko przyrodnicze i jego 
różnorodność. 

Nazwa Ekoschematy i zawarty w nich 
przedrostek „eko” wskazuje na działa-
nia zmierzające do dbałości o ekosy-
stemy i zadbanie o zanikające praktyki 
produkcyjne w krajobrazie rolniczym. 
Dodatkowe dofinansowanie mo-
że przyczynić się do zainteresowania 
rolników tematem prowadzenia eko-
schematów w obrębie własnego go-
spodarstwa, z korzyścią dla samego 
środowiska. 

Wzbogaceniem bioróżnorodności 
i jednoczesnym wsparciem dla zapy-
laczy będzie obsiewanie pól roślinami 
miododajnymi, a to również jest pre-
miowane dodatkowym dofinansowa-
niem w ramach ekoschematu. Dla owa-
dów zapylających preferowane będą 
gatunki roślin, których w krajobrazie 
brakuje i o których zapomniano, a po-
siadają duży potencjał nektarotwórczy. 
Owady oblatujące je nie będą narażo-
ne na zatrucie, gdyż w uprawach tych 
zakazane będzie stosowanie środków 
chemicznych w całym okresie we-
getacji roślin. Ekoschemat ten nosi 
nazwę BIOLOGICZNEJ OCHRONY RO-
ŚLIN i opiera się na mikrobiologicznej 

ochronie przed wirusami, grzybami 
czy też bakteriami. Wirusy i bakterie 
atakują przewód pokarmowy szkod-
nika, uniemożliwiając zdolność trans-
portu substancji odżywczej w całym 
organizmie. Podrażnienie układu po-
karmowego powoduje brak apety-
tu, a w działaniu długoterminowym 
przyniesie efekt – zamierania organi-
zmu. Grzyby wskutek rozwijania swej 
grzybni w organizmie będą przerastały 
komórki, a namnożone wewnątrz orga-
nizmu będą wydobywały się ze swoimi 
zarodnikami, tworząc grzybnię w po-
staci białego nalotu. Proces ten jest roz-
ciągnięty w czasie, dlatego producent 
uzbrojony w cierpliwość zobaczy tego 
efekt, nie działając silnie toksycznymi 
dla owadów środkami chemicznymi. 

Ekoschemat związany z trwały-
mi użytkami zielonymi, to szansa na 
pojawienie się bogatszej szaty roślin-
nej, która wymaga swojego czasu na 
skiełkowanie, wzrost rośliny zielnej 
i wydanie nasion. Proces ten jest prze-
rywany przez wielokrotne koszenie łąk, 
mulczowanie skoszonej biomasy, czy 
też przez brak albo nadmierną obsadę 

zwierząt. Szacuje się, że 50% trwałych 
użytków zielonych jest bez zwierząt 
i można powiedzieć, że w oczekiwaniu 
na zwierzęta, aby mogły być wypasa-
ne. Proces żywienia zwierząt zielonką 
w wielu przypadkach został ograniczo-
ny do dowożenia zielonki do obory. Dla 
wzbogacenia bioróżnorodności zwie-
rzęta potrzebne są na pastwisku, bo 
tam gdzie będą zwierzęta, tam będą 
owady i tam będą gromadzić się ptaki.

Inny element wzbogacenia bioróż-
norodności na użytkach zielonych to 
zatrzymanie wody w miejscu jej zalania 
lub podtopienia. Woda może na dłużej 
zalegać na trwałym użytku zielonym 
wskutek długotrwałego deszczu albo 
celowego zatrzymania przez zwierzęta 
np. bobry. Tak zatrzymana woda daje 
szansę rozwoju dla roślinności terenów 
podmokłych, torfowych i bagiennych, 
które w sposób naturalny uległy degra-
dacji wskutek osuszania. W tę potrze-
bę doskonale wpisuje się ekoschemat 
RETENCJONOWANIE WODY NA TRWA-
ŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH. 

Kluczowe wymagania dla wspo-
mnianych ekoschematów, poprawia-
jących bioróżnorodność na terenach 
wiejskich:

OBSZARY OBSZARY Z Z ROŚLINAMI ROŚLINAMI 
MIODODAJNYMI MIODODAJNYMI 

Przykładem dobrej praktyki rol-
niczej jest ekoschemat OBSZARY 

Z ROŚLINAMI MIODODAJNYMI. Do 
skorzystania z tego ekoschematu pro-
ducent wybiera co najmniej 2 gatunki 
z zamkniętego katalogu dopuszczo-
nych roślin miododajnych. Wysiewa 
je w mieszczance i przez cały okres 
wzrostu, aż do zbioru roślin miodo-
dajnych nie stosuje środków ochro-
ny roślin. W okresie do 31 sierpnia nie 
prowadzi produkcji rolnej (w tym nie 
wypasa i nie kosi tych roślin). W kata-
logu upraw mogą być dostępne ta-
kie gatunki, jak: facelia błękitna, gry-
ka zwyczajna, słonecznik zwyczajny, 
gorczyca jasna, nostrzyk biały, lucerny 
(rozporządzenie wykonawcze wska-
że listę dostępnych roślin do uprawy). 

EKSTENSYWNE EKSTENSYWNE 
UŻYTKOWANIE TUZ UŻYTKOWANIE TUZ 
Z Z OBSADĄ ZWIERZĄTOBSADĄ ZWIERZĄT

Bioróżnorodnościowy cel tego eko-
schematu to zachęcenie producen-
tów do utrzymania zwierząt na łąkach 
i pastwiskach. Zwierzęta trawożerne na 

trwałych użytkach zielonych mają być 
utrzymywanie w okresie wegetacji ro-
ślin w obsadzie co najmniej 0,3 DJP/ha 
TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ, co 
uwzględnia nieprzekroczenie dopusz-
czalnej ilości azotu na 1 ha – 170 kg/ha. 
Dodatkowo w całym gospodarstwie 
jest zakaz przeorywania TUZ w okre-
sie realizacji ekoschematu. Pamiętać 
należy, że obsada zwierząt liczona bę-
dzie do całej powierzchni TUZ w go-
spodarstwie, jednakże płatność będzie 
przysługiwała jedynie do powierzchni 
TUZ położonych poza obszarami Na-
tura 2000.

RETENCJONOWANIE RETENCJONOWANIE 
WODY NA TUZWODY NA TUZ

Gromadzenie wody na łące mobilizuje 
producenta do jak najszybszego umoż-
liwienia wodzie odpływu. Ten ekosche-
mat mobilizuje do zretencjonowania 
wody na co najmniej 12 dni następują-
cych po sobie, w okresie miedzy 1 ma-
ja a 30 września. Wyzwanie wydaje się 

być całkiem proste do spełnienia, pod 
warunkiem, że w okresie wegetacyj-
nym w danym roku faktycznie wystąpią 
zalania – podtopienia, co ukierunkuje 
producentów na wsparcie siedlisk hy-
drogenicznych. Zalanie lub podtopie-
nie w ekoschemacie, zdefiniowane jest 
jako stan wysycenia profilu glebowego 
wodą na poziomie przynajmniej 80%.

Podając powyższe przykłady, wy-
daje się być zasadne dofinansowanie 
do produkcji, jak i polepszanie stanu 
ekologicznego siedlisk, stąd nowa pro-
pozycja w Planie Strategicznym WPR 
2023–2027 w postaci ekoschematów, 
które stanowiąc dodatek finansowy, 
mogą przyczynić się do zachowania 
ochrony środowiska oraz zwiększenia 
jego bioróżnorodności. 

Opracowano na podstawie:
Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 
(wersja 0.4) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów 
i przekazany do KE 
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-
-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-40--przyjety-przez-
-rade-ministrow

fot.  I. Świechowska
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Core Team 
o zrównoważonej 
przyszłość polskiego 
ogrodnictwa
Wywiad z dr. Mirosławem Korzeniowskim,  
Prezesem Stowarzyszenia AGROEKOTON 

Monika Strużyk 

Plantpress

Core Team to forum współpracy liderów 
sektora ogrodniczego. Za jeden 
z priorytetów uznano upowszechnienie 
wśród producentów i konsumentów 
produkcji zrównoważonej. O wyzwaniach, 
szansach, działaniach zrealizowanych 
i planowanych przez zespół ekspertów 
opowiada dr inż. Mirosław Korzeniowski, 
Prezes Stowarzyszenia Agroekoton i lider 
zespołu ds. zrównoważonego rozwoju 
Core Team.

Kiedy zaczynaliśmy spotkania Core Tea-
mu, Europejski Zielony Ład był jednym 
z głównych haseł wywoławczych. Był 
to demon, któremu większość nasze-
go środowiska mówiła „nie”. Zielone 
działało w tym przypadku jak czerwo-
na płachta działająca na byka. Myślę, 
że w mijającym roku coś udało nam się 
odczarować. W ramach zespołu i ca-
łego naszego środowiska ogrodnicze-
go pokazaliśmy sobie, że wiele celów 
EZŁ my tak naprawdę już realizujemy. 
W wielu elementach tej swoistej stra-
tegii politycznej, możemy się kreo-
wać na liderów europejskich – mówi  

dr Mirosław Korzeniowski, Prezes 
Stowarzyszenia Agroekoton, w Core 
Team lider zespołu ds. zrównoważo-
nego rozwoju. 

PRZYKŁAD PRZYKŁAD 
BIORÓŻNORODNOŚĆ BIORÓŻNORODNOŚĆ 

Europejska strategia bioróżnorodności 
mówi o zatrzymaniu spadku populacji 
owadów zapylających. Aktualne rapor-
ty na temat populacji pszczoły miodnej 
w Polsce pokazują wzrost liczby rodzin 
pszczelich, w ciągu jednego roku, o kil-
kanaście procent. 

W Polsce już dokonaliśmy tego, cze-
go Unia od nas oczekuje do 2030 roku. 
Nie czekamy na wprowadzenie nowego 
Krajowego Planu Strategicznego, któ-
ry ma dawać narzędzia do wspierania 
tego typu działań. To się już dzieje. To 
efekt współpracy naszych pszczelarzy 
z rolnikami i sadownikami. Tych pszczół 
jest najwięcej w regionach, gdzie rozwi-
nięta jest produkcja ogrodnicza – mówi 
Mirosław Korzeniowski.

Musimy pamiętać, że pewne cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ lub 
strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu, to nie jest tylko jakaś ambitna 

wizja polityków, to jest też szansa na 
zmianę. Możemy wykorzystywać te pro-
cesy do modernizacji. Nie wszystko musi 
nam się podobać w tych strategiach, ale 
powinniśmy ocenić zasoby i wykorzystać 
atuty, których mamy bardzo dużo – do-
daje Korzeniowski.

SORRY, TAKI MAMY SORRY, TAKI MAMY 
KRAJOBRAZ KRAJOBRAZ 

Jako Polska mamy duże atuty. Nie ma 
rywalizacji pomiędzy producentami 
jabłek, borówek czy papryki. Staramy 

się występować wobec administracji 
publicznej, opiniotwórców ze środowi-
ska naukowego czy na forum między-
narodowym, pokazując swoje atuty. 
Mamy ciekawy produkt, tym produk-
tem już nie jest tylko jabłko, gruszka 
czy papryka, ale tym produktem jest 
całe otoczenie, łącznie z elementami 
środowiskowymi. W wielu obszarach 
produkujemy w sposób zrównoważo-
ny i dbamy o środowisko. Dziś wyzwa-
niem jest zapewnienie opłacalności 
produkcji. Trzeba o tym mówić głośno 
i warto mówić jednym głosem. Ale jest 

coś jeszcze. My mamy dziesiątki przy-
kładów producentów, których praktyki 
musimy pokazać. Oni tego co robią nie 
nazywali zrównoważonym rozwojem. 
Ale dbali o glebę, dbali o wodę i śro-
dowisko. Tak dyktował im zdrowy roz-
sądek, a nie wola polityczna Komisji 
Europejskiej. To jest ten nasz kapitał po-
czątkowy, na którym możemy budować 
nasze przewagi konkurencyjne – mówi 
dr Mirosław Korzeniowski, Prezes Sto-
warzyszenia Agroekoton.

Zmiany prośrodowiskowe są okazją 
na mentalną rewolucję. Kreując włas-
ne myślenie (producentów), musimy 
nauczyć się kreować także myślenie na-
szych konsumentów. Samo produkowa-
nie i walka o rentowność to dziś za mało. 
Musimy znaleźć dużo dobrych przykła-
dów i nauczyć się swobodnie opowiadać 
o tym, co i jak produkujemy. Odwołując 
się do dobrych praktyk i widząc sza-
chownicę pól, plantacji i sadów, Polacy 
wzmocnią swoje przekonanie o atutach 
krajowych warzyw i owoców – podsu-
mowuje dr Mirosław Korzeniowski, 
w Core Teamie lider zespołu ds. zrów-
noważonego rozwoju.  

Dr inż. Mirosław Korzeniowski, Prezes Stowarzyszenia Agroekoton
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PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023–2027

Centrum Doradztwa 
Rolniczego gotowe  
na nową Wspólną  
Politykę Rolną 
Anna Arabska 

Plantpress

W 2004 roku powołano Centrum Doradztwa 
Rolniczego. Powstało ono w wyniku 
przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa 
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Obecnie 
główna siedziba Centrum znajduje się 
w Brwinowie. O dotychczasowych i planowanych 
zadaniach jakie wykonuje CDR rozmawiamy 
z dyrektorem Ireneuszem Drozdowskim.

Jakie są główne zadania organizacji 
CDR w Polsce? 
Głównym celem działalności Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
jest doskonalenie wiedzy i umiejętno-
ści kadry doradczej oraz podnosze-
nie i ujednolicanie standardów usług 
świadczonych przez doradców na rzecz 
rolników i mieszkańców obszarów wiej-
skich. Sprawnie funkcjonujące doradz-
two rolnicze ma istotny wpływ na po-
dejmowanie trafnych decyzji przez 
rolników poprzez wykorzystanie na-
ukowej wiedzy, skierowanej na zidenty-
fikowane problemy i potrzeby. Bardzo 
istotnym elementem w funkcjonowa-
niu systemu doradztwa rolniczego są 
kompetencje i kwalifikacje doradców 
rolniczych. Dlatego w zadaniach ho-
ryzontalnych CDR szczególny nacisk 
kładzie na doskonalenie doradców 
w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań 

organizacyjnych i technologicznych 
oraz tzw. kompetencji miękkich. Za-
dania realizowane przez CDR sprawia-
ją, że jest jedną z najważniejszych in-
stytucji wpływających konsekwentnie 
na rozwój polskiego rolnictwa. Praca 
doradców, ich kompetencje poparte 
interwencjami Krajowego Planu Strate-
gicznego Wspólnej Polityki Rolnej, ma-
ją znaczący wpływ na wzrost produk-
cji, poprawę jakości i konkurencyjności 
produktów rolnych. CDR realizuje różne 
formy edukacyjne związane z doskona-
leniem zawodowym oraz z wymianą 
wiedzy i dobrych praktyk w zakresie 
wdrażania i upowszechniania nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych 
i organizacyjnych w gospodarstwach 
rolnych, pozwalające doradcom na po-
głębienie specjalistycznej wiedzy oraz 
rozwój kompetencji do prowadzenia 
profesjonalnego doradztwa. 

Jak zmieniają się i czy zmienią się 
zadania CDR w związku z nową 
Wspólną Polityką Rolną np. w ra-
mach Zielonego Ładu czy strategii 
od Pola do Stołu? 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opracowuje co roku priorytety i wska-
zuje wytyczne działalności Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
ukierunkowane na realizację najważ-
niejszych celów polityki resortu rol-
nictwa. Założenia Planu Strategicz-
nego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–2027, CDR realizuje we 
współpracy z Ministerstwem Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Realizacja zało-
żeń tego dokumentu przyczyni się 
do efektywnego wzmacniania kon-
kurencyjności polskiego rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem za-
gadnień klimatu i środowiska oraz 

cyfryzacji. Do zadań CDR należy roz-
wój systemu podnoszenia kompe-
tencji doradców, poprzez organi-
zację szkoleń oraz przygotowanie 
materiałów szkoleniowych i infor-
macyjnych do wykorzystania przez 
doradców z wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego. Już w tym ro-
ku CDR opracowało narzędzia i pro-
wadzi szkolenia przygotowujące do-
radców do zadań wynikających z PS 
WPR 2023–2027. Zadania realizowa-
ne przez CDR w ramach danego ob-
szaru tematycznego ukierunkowane 
są przede wszystkim na rozwój wie-
dzy i umiejętności doradców rolni-
czych na tematy związane z zasada-
mi aplikowania – wymogi dotyczące 
beneficjentów oraz kryteria dostępu 
do interwencji, w tym płatności bez-
pośrednich w 2023 roku z uwzględ-
nieniem zmian wynikających z wpro-
wadzenia dobrowolnych praktyk dla 
rolników – ekoschematów. 

Jakie projekty zostały zrealizowa-
ne lub są realizowane przez CDR?
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie realizuje wiele projek-
tów krajowych i międzynarodowych, 
które stanowią wsparcie dla realiza-
cji zadań statutowych oraz rozwo-
ju kompetencji zatrudnionej kadry. 
Ponadto udział w projektach, szcze-
gólnie międzynarodowych, ułatwia 
transfer wiedzy zarówno w doradz-
twie, jak i w produkcji rolniczej, przy-
czyniając się do wzrostu innowacyj-
ności i konkurencyjności polskiego 
rolnictwa oraz poprawy warunków 
na polskich wsiach.

Spośród realizowanych przez CDR 
projektów, na szczególną uwagę za-
sługują: projekt AGROBANK, którego 
celem jest opracowanie i wdrożenie 
„Strategii procesu transferu wiedzy 
i innowacyjności do praktyki rolniczej 
w Polsce do 2028 roku” oraz bioin-
formatycznego systemu zarządzania 

narodowymi zasobami genowymi ro-
ślin użytkowych; projekt eDWIN In-
ternetowa Platforma Doradztwa 
i Wspomagania Decyzji w Integro-
wanej Ochronie Roślin, w ramach 
którego utworzono krajowy system 
informatyczny na rzecz ochrony roślin 
ułatwiający monitorowanie występo-
wania agrofagów i ocenę ryzyka dla 
upraw, a w konsekwencji służący do 
racjonalizacji stosowania środków 
ochrony roślin; projekt NEFERTITI, 
w ramach którego powstała euro-
pejska sieć gospodarstw demonstra-
cyjnych i pilotażowych, w czterech 
zakresach tematycznych: poprawa 
jakości gleby, rolnictwo precyzyjne, 
zwiększenie produktywności i jakości 
ekologicznej uprawy roślin, efektyw-
ność zużycia wody w ogrodnictwie; 
projekt WaterAgri, którego celem 
jest re-introdukcja i utrwalanie zrów-
noważonych rozwiązań w zakresie 
zatrzymywania wody i odzyskiwania 
składników nawozowych.

Jak rolnicy i firmy branżowe mogą 
włączyć się w projekty realizowane 
przez CDR?
Upowszechnianie i promocja eduka-
cji, tworzenie struktur sieciowych są 
współcześnie postrzegane jako waż-
ny element rozwoju. Sieci powstają 
we wszystkich branżach na całym 
świecie, a ich rola jest doceniana za-
równo w kontekście rozwoju spo-
łecznego, jak również znajduje uza-
sadnienie ekonomiczne. Inicjatywy 
sieciowe mają swoje szczególne zna-
czenie w małej przedsiębiorczości, 
w tym przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich, co wynika z potrzeby 
łączenia potencjałów drobnych, roz-
proszonych podmiotów w celu osiąg-
nięcia większej efektywności działań 
na konkurencyjnym rynku.

Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich , którą tworzy CDR wraz 
z MRiRW, ARiMR oraz KOWR to sieć 

wymiany informacji i współpracy po-
między organizacjami i instytucjami, 
które działają na rzecz poprawy jako-
ści życia mieszkańców wsi i małych 
miast. KSOW i funkcjonująca w jej 
ramach Sieć na rzecz innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich (SIR) mają charakter otwarty 
– partnerami sieci mogą być różne 
podmioty zaangażowane w rozwój 
obszarów wiejskich: m.in. rolnicy, 
przedsiębiorstwa, fundacje i stowa-
rzyszenia, lokalne organizacje spo-
łeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

Ogólnopolska Sieć Zagród Edu-
kacyjnych zainicjowana i wdraża-
na przez CDR, stanowi pionierską 
w skali kraju systemową strukturę 
sieciową w zakresie rolnictwa spo-
łecznego, skupiającą rozproszone po 
kraju indywidualne podmioty, prowa-
dzące działania edukacyjne oparte 
o własny potencjał rolniczy, łączące 
w swej działalności funkcje produk-
cyjne z usługami edukacyjnymi i tu-
rystycznymi. Powiązanie działalności 
rolniczej z profesjonalnymi usługami 
edukacyjnymi tworzy nowe możliwo-
ści zagospodarowania zasobów wsi, 
wpływa na upowszechnianie wiedzy 
o pochodzeniu żywności oraz pod-
niesienie prestiżu pracy rolnika.

CDR pracuje również nad rozwi-
janiem i umacnianiem sieci Gospo-
darstw demonstracyjnych, które 
stanowią Centra Praktycznego Szko-
lenia, a także wypracowywaniem 
narzędzi ułatwiających doradcom 
prowadzenie demonstracji oraz 
współpracę z właścicielami gospo-
darstw rolnych. Dzięki demonstra-
cjom rolnicy mają możliwość obser-
wacji a także wymiany doświadczeń 
do stosowania nowych, lepszych 
technologii produkcji zarówno zwie-
rzęcej jak i roślinnej.

Dziękuję za rozmowę. 

Ireneusz Drozdowski, Dyrektor CDR w Brwinowie
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EKOLOGIA

Ekologia z zamiłowania 
i rozsądku
Anna Arabska 

Plantpress

Gospodarstwo ekologiczne 
w Jaworach zajmuje 200 
hektarów gruntów ornych oraz 
170 hektarów łąk. W 2001 roku 
Małgorzata i Grzegorz 
Bartosiewicz przejęli ziemię 
gospodarstwa rolnego 
w Jaworach. Od tego czasu 
podejmowano wszelkie kroki, 
aby uruchomić gospodarstwo ekologiczne, co nastąpiło w roku 
2005. Na początku zajmowali się produkcją roślinną zbóż takich, 
jak pszenica, orkisz, żyto i owies, a następnie rozszerzyli uprawę 
o grykę, koniczynę białą i czerwoną, łubin oraz seradelę. W 2020 r. 
asortyment upraw poszerzono o warzywa – ziemniaki, marchew, 
buraki ćwikłowe, cebulę, pietruszkę korzeniową, dynię, kapustę, 
czosnek i inne. Od 2009 roku równolegle prowadzą także 
hodowlę zwierzęcą oraz produkcję ekologicznych pasz. Obecnie 
gospodarstwo silnie się rozwija. Ze zbóż uprawianych 
w gospodarstwie wytwarzana jest między innymi kasza gryczana 
w jakości bezglutenowej oraz oleje tłoczone na zimno  
– rzepakowy i lniany, kapusta kiszona i zakwasy warzywne. 
Gospodarstwo sprzedaje swoje produkty na rynek polski, 
niemiecki, włoski i austriacki. Rozmawiamy z włodarzami 
gospodarstwa o ich drodze do sukcesu ekologicznego.  

Proszę opowiedzieć, jak rozpoczę-
ła się historia gospodarstwa eko-
logicznego w Jaworach? Skąd po-
mysł właśnie na gospodarstwo 
ekologiczne?
Grzegorz Bartosiewicz: Historia go-
spodarstwa sięga roku 2000, kiedy to 
przejęliśmy to gospodarstwo od ban-
krutujących dzierżawców. Pomysł na 

gospodarstwo ekologiczne wziął się 
w zasadzie stąd, że żadne z nas nie po-
chodziło z branży rolniczej. W związ-
ku z tym obawialiśmy się czy podo-
łamy. Gospodarstwo było od ponad 
10 lat wyłączone z produkcji, pola le-
żały odłogiem, zwierząt nie było, ma-
szyn i sprzętu również nie było. Było to 
dla nas wyzwaniem, ale zdając sobie 

sprawę, jak wysokie nakłady i środki fi-
nansowe są potrzebne do zainwestowa-
nia w nawozy czy środki ochrony roślin, 
aby przywrócić ziemię do kultury, nie 
zdecydowaliśmy się na rolnictwo kon-
wencjonalne. Gospodarstwo to metoda-
mi ekologicznymi było przywracane do 
użytku przez około 7 lat. Rozpoczynali-
śmy najpierw od kilku hektarów, następ-
nie przywróciliśmy do kultury cały are-
ał. To był dosyć długi proces, a sporym 
wsparciem tego działania były dopłaty, 
jakie w tamtym czasie były dedykowane 
dla rolnictwa ekologicznego. Struktura 
gospodarstwa dziś wygląda następują-
co: 370 ha zajmuje całość gospodarstwa, 
z tego 30 ha to lasy i nieużytki, 200 ha 
– grunty orne, pozostała część to łąki 
i trwałe użytki zielone. Na gruntach or-
nych oczywiście są uprawy rolnicze, na-
tomiast łąki i trwałe użytki zielone wy-
korzystujemy jako bazę paszową dla 
hodowli bydła. Ekologia w warzyw-
nictwie jest naszym nowym działem, 
wprowadzanym przez syna i synową, 
która ściśle wiąże się z przetwórstwem 
otrzymanych plonów. Oprócz warzyw 
mamy też niszowe uprawy takie, jak rze-
pak, lnianka, len, wszystko w uprawie 
ekologicznej w celu wyprodukowania 

olei tłoczonych na zimno. Cała część 
przetwórcza związana z warzywami 
i roślinami oleistymi, jak również sprze-
daż mięsa z gospodarstwa prowadzo-
ne są w konwencji „od pola do stołu”. 
Staramy się w 100% do przetworów uży-
wać wyłącznie naszych surowców, bez 
zakupu z zewnątrz i tym samym gwa-
rantujemy wysoką ekologiczną jakość 
naszym klientom. 

Godny zaznaczenia jest fakt, że tak 
duże gospodarstwo uprawiane eko-
logicznie, prowadzone jest przez 
cztery osoby. Pan Grzegorz Barto-
siewicz jest właścicielem gospodar-
stwa, odpowiada za prowadzenie 
całego gospodarstwa, kontraktację 
zbóż, sprzedaż bydła oraz współ-
pracę. Jest prezesem Stowarzysze-
nia Ekologicznych Producentów 
Rolnych „Bio-Idea”. Wspólnie z sy-
nem podejmuje decyzje dotyczą-
ce upraw i strategii rozwoju. Pani 
Małgorzata Bartosiewicz jest rów-
nież właścicielem gospodarstwa, 
odpowiada za dokumentację biu-
rową gospodarstwa oraz za nad-
zorowanie projektów związanych 
z modernizacją i rozbudową go-
spodarstwa. Zarządza założeniem 
pałacowo-parkowym i prowadzi 
agroturystykę. Syn, Jim Bartosie-
wicz jest zarządca gospodarstwa, 
odpowiada za uprawę pól, żywie-
nie bydła oraz konserwację maszyn. 
Synowa, Anna Bartosiewicz jest za-
rządcą przetwórstwa, odpowiada 
za przetwarzanie surowców, pa-
kowanie i dystrybucję produktów. 
Prowadzi księgę stada, nadzoruje 
genetykę i sprzedaż bydła. Czy tak 
to wygada? 
Grzegorz Bartosiewicz: Tak jest, 
w gospodarstwie istnieje podział ról. 
Niewątpliwie plan i ustawienie tego 
gospodarstwa było moim i żony zada-
niem, natomiast idziemy teraz w tym 
kierunku, że młode pokolenie będzie 

przejmowało gospodarstwo. Każdy 
z nas jest niezbędnym ogniwem tej ca-
łej machiny gospodarstwa ekologicz-
nego. I tak jak pani wspomniała, każde 
z nas ma określone zadania, by całość 
dobrze funkcjonowała. 
Małgorzata Bartosiewicz: Dzieci naj-
pierw studiowały, teraz po skończeniu 
nauki są już czwarty rok, tak na stałe 
z nami. Teraz wdrążają się w prace go-
spodarstwa na 100%, nie tylko week-
endowo. Mają nowe idee, pomysły, du-
żo siły i energii, czego my już tak dużo 
nie mamy. Wspólnie się wspieramy i je-
den na drugiego musi liczyć, ponieważ 

jest nas tylko czworo, a wyzwań w go-
spodarstwie wiele. Mamy również sta-
do bydła mięsnego rasy limousine. Przy 
takim stadzie też jest sporo zajęć. Każdy 
z nas musi więc sumiennie wykonywać 
swoje obowiązki i wspierać wzajemnie.  
WRP: Prowadząc gospodarstwo ekolo-
giczne ubiegali się Państwo o szereg 
certyfikatów ekologicznych. Czy było 
łatwo otrzymać te certyfikaty? 
Małgorzata Bartosiewicz: Dla nas 
otrzymanie tych certyfikatów było 
prostą sprawą i jesteśmy od 2004 roku 
w Ekogwarancji. Wiadomo, że do kon-
troli trzeba się przygotować i jeśli rolnik 
jest uczciwy, nie ma się czego obawiać. 

Dbamy o środowisko bardzo, leży nam 
to na sercu, bo chcemy wytwarzać nasze 
produkty tak, by zostawiały one po sobie 
jak najmniejszy ślad węglowy. Chcemy, 
by ten świat przetrwał, by w przyszło-
ści można również spróbować dobrego 
miodu, sera czy jajek. Tak więc walczy-
my o ekologię i namawiamy również in-
nych, żeby zostali w ekologii, żeby każdy 
rolnik próbował, podobnie jak my, swoje 
produkty sprzedawać w swojej okolicy. 
Grzegorz Bartosiewicz: Jeśli chodzi 
o same certyfikaty ekologiczne, one wią-
żą się z potężną dawką biurokracji, która 
moim zdaniem niekoniecznie powinna 

być aż tak obciążająca dla producentów. 
Patrząc globalnie na całą produkcję eko-
logiczną to już po tych kilkunastu latach 
doświadczenia możemy powiedzieć, że 
niesłychanie skrupulatnie kontrolowani 
są producenci, natomiast już sam suro-
wiec, który jest przetworzony, wydaje się 
być nie aż tak dokładnie kontrolowany 
przez instytucje do tego powołane. Je-
śli naprawdę chcielibyśmy konsumento-
wi zagwarantować jakość i czystość tej 
żywności, to powinno się położyć rów-
nie duży nacisk na kontrole przetwór-
ców i handlowców, a przynajmniej po-
równywalny z tym, jakim się obciąża 
producentów. 
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Co Państwo uprawiacie? Czy jest to 
tylko uprawa, czy również zajmuje-
cie się hodowlą? 
Grzegorz Bartosiewicz: Obecnie 
oprócz uprawy zbóż, prowadzimy rów-
nież hodowlę z tego względu, że do-
świadczenia wieloletnie pokazały nam, 
że rolnictwo ekologiczne bez hodow-
li zwierząt jest niesłychanie trudne, 
a wręcz niemożliwe, żeby zbilansować 
materię. Chodzi głównie o nawożenie, 
jak i wykorzystanie resztek pożniwnych 
czy nasion, które nie nadają się do kon-
sumpcji, ale są świetnym źródłem do 
produkcji paszy. W swojej hodowli ma-
my tylko bydło mięsne rasy limousine, 
ponieważ w naszym gospodarstwie nie 
możemy myśleć o bydle mlecznym z te-
go względu, że jest nas za mało, brakuje 
więc rąk do pracy. Oprócz bydła mięsne-
go mamy jeszcze kury nioski. Jeśli cho-
dzi o uprawę to są to głównie zboża, 
jak pszenica, orkisz, żyto i owies, gryka, 
koniczyna biała i czerwona, łubin i od 
niedawna warzywa, takie jak ziemnia-
ki, marchew, buraki ćwikłowe, cebula, 
pietruszka korzeniowa, dynia, kapusta 
i czosnek. Wszystko na przetwory i za-
kwasy warzywne. 

Czy Wasze produkty można ku-
pić tylko u Was w gospodarstwie? 
Gdzie można je jeszcze spotkać? 
Grzegorz Bartosiewicz: W zasadzie 
wszelka dystrybucja wytworzonych 
przez nas produktów odbywa się zgod-
nie z formułą rolniczego handlu detalicz-
nego. Przetwarzamy wyłącznie surowce 
wytwarzane w gospodarstwie, sprzeda-
jemy bezpośrednio z gospodarstwa, jak 
również w okolicznych sklepach, na ryn-
kach i wszelkimi kanałami dystrybucji. 

Po ukończeniu studiów na Poli-
technice Gdańskiej jako gospo-
darz dołączył także syn państwa 
Bartosiewiczów, Jim oraz jego żo-
na Anna, którzy ukończyli kierunek 
Biotechnologia, ze specjalizacją 

Technologia, Biotechnologia i Ana-
liza Żywności. Młodzi ludzie pełni 
energii życiowej i świeżych pomy-
słów. W celu poprawy jakości upraw 
roślinnych współpracujecie z uczel-
nią czy z innymi organizacjami?
Jim Bartosiewicz: Tak, ukończyłem 
Politechnikę Gdańską, Biotechnologię 
żywności, dziedzinę bardzo bliską rol-
nictwu, ze względu na przetwarzanie 
surowców rolnych, jak piwowarstwo, 

produkcja zakwasów czy olejów, którą 
zajmujemy się w gospodarstwie. Współ-
pracujemy z Politechniką Gdańską, w tej 
chwili mamy projekt produkcji zakwa-
sów na większą skalę jako napój probio-
tyczny i chcemy go realizować właśnie 
we współpracy z Politechniką Gdańską. 

Nowe pokolenie, nowe pomysły. Co 
byście chcieli wdrążyć w gospodar-
stwie w przyszłości? 
Jim Bartosiewicz: Na pewno chcieli-
byśmy wprowadzić większą różnorod-
ność na polu. Żeby ten płodozmian za-
chować i żeby były optymalne warunki 
zmianowania to rośliny okopowe takie, 
jak marchew, buraczek ćwikłowy czy 
pietruszka muszą być, a dodatkowo są 
one również doskonałym uzupełnie-
niem paszy dla bydła. Dlatego kierunek 
roślin okopowych nadal będziemy roz-
wijać. Jest to trudny temat, gdyż na Po-
morzu nie ma zbyt wielu gospodarstw 
warzywniczych ekologicznych i zdoby-
cie informacji, jak coś zrobić prawidło-
wo jest trudne. 

Czy polecielibyście innym gospoda-
rzom zmianę profilu gospodarstwa 
na ekologiczną? 
Jim Bartosiewicz: Zdecydowanie tak. 
Chociażby dlatego, że mimo, że plon, 
który zbieramy jest niższy, ale jest on za 
dużo większe pieniądze do sprzedania. 
Ma to oczywiście związek z wyższą ja-
kością i systemami jakości, które rolnik 
musi utrzymać. Rolnictwo ekologicznie 
nie jest dla każdego, trzeba być zaan-
gażowanym. Ja zostaję wraz z żoną na 
tym gospodarstwie, bo my to właśnie 
„czujemy”, podoba nam się to. 

Życzymy, żeby plany, które macie 
spełniły się, by gospodarstwo rosło, 
no i żeby produkty Wasze pojawiały 
się nie tylko w obrębie gospodar-
stwa, ale i na półkach w całej Polsce. 

Dziękuję za rozmowę. 

Perspektywiczny 
ekoprojekt
Aleksandra Andrzejewska

Plantpress

Rynek warzyw ekologicznych w ostatnich latach rozwija się 
bardzo dynamicznie i jest szansą dla wielu gospodarstw na 
prowadzenie dochodowej produkcji. Nie jest ona łatwa, ale są 
już w naszym kraju przykłady plantatorów i firm potrafiących 
dostrzec potencjał w ekologicznej uprawie warzyw.

O szansach i zagrożeniach w ekolo-
gicznej uprawie i handlu warzywa-
mi rozmawiałam z reprezentantami 
spółki BioVege – prezesem Ada-
mem Pantkowskim oraz agronomem  
– Markiem Mańk, którzy są prze-
konani o wyższości produktów  

ekologicznych nad konwencjonalny-
mi. W projekt BioVege zaangażowani 
są od 2017 r. Wcześniej była to głów-
nie firma handlowa, a tylko w nie-
wielkim stopniu produkcyjna. Obec-
nie spółka przechodzi transformację. 
Oprócz inwestycji w produkcję, roz-
wija też profesjonalne zaplecze do 
przechowywania i przygotowywania 
warzyw do sprzedaży na rynek deta-
liczny oraz do przetwórstwa.

WARZYWA EKOLOGICZNEWARZYWA EKOLOGICZNE

Firma BioVege kupuje warzywa eko-
logiczne od ok. 50 rolników, z różnych 
rejonów Polski. Jest to długotermino-
wa współpraca, zawarta na podsta-
wie umów kontraktacyjnych. Plantato-

rzy mają możliwość uzyskania od firmy 
na rozpoczęcie sezonu nasion lub roz-
sady i rozliczenie się dopiero po zbio-
rach. Jak podkreślili przedstawiciele 
firmy, ważne jest również to, że spół-
ka BioVege zapewnia doradztwo agro-
nomiczne w trakcie prowadzonej upra-
wy. Prezes A. Pantkowski informował, 
że firma rozwija również własne gospo-
darstwo. Planują systematycznie zwięk-
szać udział własnej produkcji. Obecnie 

roczna ich produkcja wynosi ok. 5 tys. ton 
warzyw. W asortymencie warzyw do-
minują gatunki korzeniowe, ale spory 
udział mają: dynia, cukinia, ziemniaki, 
por i cebula. Wszystkie warzywa naby-
wane przez firmę BioVege muszą być 
w jakości ekologicznej. Firma pomaga 
również tym producentom, którzy są 
zdecydowani na przestawienie swoje-
go gospodarstwa z konwencjonalne-
go na ekologiczne. Oferuje wsparcie 
w trakcie certyfikacji.

Przykłady ekologicznych gospo-
darstw warzywniczych, które współ-

pracują z firmą są dowodem na to, że 
możne to być opłacalny biznes, ale 
niezbędne jest zamiłowanie do zie-
mi i odpowiednia wiedza. Agronom  
M. Mańk informował, że w 2021 r., mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody, z upraw 
ekologicznych udało się zebrać plony 
warzyw na poziomie podobnym, jak 
z upraw konwencjonalnych. Specjali-
sta podał przykład, ok. 12 t/ha broku-
łu, odmiany Titanium F1, uprawianej 
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dla producenta. Ważne jest, żeby zabiegi 
środkami biologicznymi dozwolonymi do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym 
były wykonywane w odpowiednich wa-
runkach, we właściwych dawkach. Cho-
dzi o to, żeby stosować je kilkakrotnie 

w czasie wegetacji. O tym często plan-
tatorzy zapominają. Te zalecenia są za-
równo dla producentów ekologicznych, 
jak i konwencjonalnych, z tym, że trzeba 
pamiętać, że w konwencjonalnej uprawie 
są możliwości użycia różnych środków, 

a w ekologii możliwości te są bardzo 
ograniczone, dlatego trzeba dbać właś-
ciwy dobór materiału siewnego i dobrą 
kondycję roślin w całym okresie wegeta-
cji nie dopuścić do rozwoju patogenów 
– informował agronom.

RYNEK EKOLOGICZNY JEST TRUDNYRYNEK EKOLOGICZNY JEST TRUDNY

Adam Pantkowski zaznaczył, że w Pol-
sce rynek warzyw ekologicznych cią-
gle się rozwija, ale na razie nie jest on 
łatwy. W ekologii podobnie, jak w kon-
wencjonalnej produkcji warzyw, prob-
lemem są niskie ceny skupu oferowa-
ne plantatorom, a wysokie ceny dla 
klienta detalicznego. Myślę, że wraz ze 
wzrostem produkcji warzyw ekologicz-
nych, będą one tańsze i zacznie przy-
bywać świadomych klientów, tak jak 
to jest np. na rynku niemieckim, gdzie 
powstaje coraz więcej sklepów dedyko-
wanych tylko dla ekologii – wyjaśniał  

A. Pantkowski. Podkreślił on jednak, 
że jakość warzyw musi być na najwyż-
szym poziomie. Warzywa ekologicz-
ne muszą nie tylko dobrze wyglądać, 
ale również nie mogą zawierać pozo-
stałości niepożądanych substancji. Na 
takie produkty rośnie popyt. Prezes 
BioVege zaznaczył, że również polscy 
konsumenci zaczynają zwracać uwa-
gę na pochodzenie produktów. Ob-
serwuje to również w swojej restau-
racji Diabelski Młynie w Koronowie 
(woj. kujawsko-pomorskie), w której 
przygotowywane są dania z warzyw 

ekologicznych. Zdaniem właściciela 
coraz więcej klientów docenia wartość 
produktów ekologicznych, dzięki cze-
mu rynek ten może się rozwijać.

PRODUKCJA EKOLOGICZNA PRODUKCJA EKOLOGICZNA W W EUROPIEEUROPIE

Według danych Eurostatu z 2021 r. 
całkowita powierzchnia upraw ekolo-
gicznych w Unii Europejskiej w 2019 r.  
wyniosła 13,8 mln ha, co odpowiadało 
8,5% całkowitej powierzchni użytków 
rolnych. Tylko w latach 2012–2019 w UE 
nastąpił wzrost areału użytków rolnych 

prowadzonych zgodnie z wymoga-
mi produkcji ekologicznej, aż o 46%. 
Wśród państw członkowskich UE kraja-
mi o największym udziale upraw ekolo-
gicznych w 2019 r. były Austria (25,3% 
całkowitej powierzchni użytków rol-
nych), Estonia (22,3%) i Szwecja (20,4%), 

a następnie Czechy i Włochy (po  
15,2 %), Łotwa (14,8%) i Finlandia 
(13,5%). Wśród warzyw uprawianych 
ekologicznie w Europie spory udział 
ma marchew (tabela).

z rozsady pochodzącej z Grupy Produ-
centów Rozsad Krasoń. Plony cebuli 
uprawianej z siewu w jednym z go-
spodarstw ekologicznych wyniosły  
45 t/ha (odmiany: Ławica i Grabowska), 
a marchwi – 60–100 t/ha (odmiany: 
Morelia F1 oraz Nerac F1). Natomiast 
plony buraka ćwikłowego wyniosły  
– 50 t/ha a na jednej plantacji nawet  
90 t/ha (odmiana Monty F1). W ekolo-
gicznych uprawach warzyw plantato-
rzy wykorzystują odmiany z różnych 
firm hodowlano-nasiennych. Sporo 
jest odmian pochodzących z zagra-
nicznych hodowli, ale warto podkre-
ślić, że w uprawie tej sprawdzają się 
również kreacje z polskiej hodowli, np. 
Spójnia, W. Legutko czy PNOS w Oża-
rowie Mazowieckim. 

POŻYTECZNE POŻYTECZNE 
MIKROORGANIZMYMIKROORGANIZMY

W ekologicznej uprawie warzyw agro-
nom zaleca stosowanie obornika, po-
plonów, ale również pożytecznych 
mikroorganizmów, których wprowa-
dzanie konsultowane jest z prof. dr hab. 
Lidią Sas-Paszt z Instytutu Ogrodnictwa 
– PIB (IO-PIB) w Skierniewicach. Spe-
cjalistka zaznaczyła, że są to mikroor-
ganizmy pozyskane z gleby ryzosfe-
rowej roślin ogrodniczych, rosnących 
w warunkach glebowo-klimatycznych 

Polski. Zostały one zidentyfikowane 
i scharakteryzowane metodami kla-
sycznymi, biochemicznymi i moleku-
larnymi. Konsorcja pożytecznych mi-
kroorganizmów opracowano na bazie 
symbiotycznych mikroorganizmów 
glebowych zgromadzonych w SYMBIO 
BANK-u Zakładu Mikrobiologii i Ryzo-
sfery IO-PIB. Zasoby pożytecznych mi-
kroorganizmów posłużyły do selekcji 
najbardziej wartościowych szczepów 
bakterii ryzosferowych i arbuskularnych 
grzybów mykoryzowych, na bazie któ-
rych opracowano konsorcja pożytecz-
nych mikroorganizmów. Badania prze-
prowadzone w skierniewickim Instytucie 
wykazały dużą skuteczność pożytecz-
nych mikroorganizmów zgromadzonych 
w stymulacji wzrostu i plonowania roślin 
ogrodniczych, a także w poprawie jako-
ści gleb uprawnych i zdegradowanych. 
Przeprowadzone doświadczenia wyka-
zały skuteczność mikrobiologicznych 
technologii nawożenia roślin w ograni-
czaniu negatywnych skutków stresu su-
szy. Stwierdzono, że rośliny traktowane 
bionawozami sprawniej pobierają sub-
stancje odżywcze z gleby, dzięki zwięk-
szonej objętości systemu korzeniowego. 
W biologicznej ochronie warzyw i owo-
ców wykorzystywane są szczepy i gatun-
ki mikroorganizmów antagonistycznych. 
Bionawozy o właściwościach nawozo-
wo-ochronnych oparte są głównie na 

bazie substancji organicznej i olejów 
parafinowych – przekazywała prof.  
dr hab. L. Sas-Paszt. Badania prowadzo-
ne w IO-PIB oraz na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Lublinie w ramach projek-
tu ŻYW NATUR potwierdzają korzystny 
wpływ rodzimych szczepów mikroorga-
nizmów (Pseudomonas sp., Pseudomo-
nas fluorescens, Klebsiella oxytoca) na 
wzrost i plonowanie oraz stan zdrowotny 
i zwiększenie trwałości przechowalniczej 
warzyw oraz ich przetworów – wyjaś-
niała specjalistka. Jej zdaniem przed-
zbiorcze stosowanie biopreparatów mi-
krobiologicznych w uprawach roślin, 
pozwala na wyeliminowanie stosowa-
nia fungicydów. Zastosowanie bakte-
rii będących komponentami konsorcjów 
do przechowywania warzyw i owoców:  
Bacillus subtilis, Paenibacillus chiti-
nolyticus, Lysobacter sp., Bacillus sp.,  
Mitsuaria chitosanitabida, Pseudomo-
nas chlororaphis ss. aurantiaca, Rho-
dococcus sp. oraz innych antagoni-
stycznych mikroorganizmów, stwarza 
możliwość ograniczenia strat owoców 
i warzyw spowodowanych przez patoge-
ny w okresie przechowywania. Opraco-
wanie biotechnologii wykorzystujących 
pożyteczne mikroorganizmy dla przecho-
walnictwa warzyw i owoców jest nową, 
perspektywiczną i dynamicznie rozwija-
jącą się gałęzią przemysłu przetwórczego 
– podkreślała prof. dr hab. L. Sas-Paszt.

KONIECZNOŚĆ EDUKACJIKONIECZNOŚĆ EDUKACJI

Przedstawiciele firmy BioVege uważa-
ją, że w Polsce wielu plantatorów nie 
wierzy w to, że można prowadzić uda-
ną ekologiczną produkcję warzyw. Ich 
zdaniem, aby osiągnąć sukces w eko-
logicznej uprawie, trzeba być cierpli-
wym i nauczyć się obserwować rośli-
ny, by znać ich potrzeby. Podstawą jest 
dbałość o glebę, ale stosując produkty 
na bazie pożytecznych mikroorgani-
zmów można zauważyć także wpływ 

na rośliny. Zwiększa się m.in. ich od-
porność na patogeny. Na rynku dostęp-
na jest coraz szersza oferta środków, 
które można stosować w rolnictwie 
ekologicznym, ale bardzo ważne jest 
ich odpowiednie zastosowanie. Marek 
Mańk wspomniał o zaletach prepara-
tów dopuszczonych w produkcji ekolo-
gicznej, w tym o Polyversum WP, który 
pozwala na zwiększenie wielkości i ja-
kości plonu, co przekłada się na zysk 

Adam Pantkowski

Marcin Januszewski – jeden z plantatorów 

uprawiających m.in. ekologiczne buraki 

ćwikłowe i ziemniaki dla firmy BioVege

Produkcja ekologiczna marchwi w Europie

Kraj Całkowita powierzchnia 
uprawy marchwi (ha)

Uprawy marchwi 
ekologicznej (ha)

Udział upraw ekologicznych 
marchwi (%)

Dania 1566 916 60
Szwajcaria 1600 475 30
Niemcy 11 120 1965 18
Holandia 8000 1050 13
Francja 11 300 1120 10
Austria 1720 180 10
Anglia 8325 692 8
Belgia 4500 350 8
Hiszpania 7127 200 3
Polska 21 250 162 1

Źródło: dane zaprezentowane przez firmę Bejo podczas Sympozjum Marchwiowego w 2021 r.
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INNOWACJE

Sieć na rzecz innowacji 
w rolnictwie  
i na obszarach wiejskich
Iwona Ryć

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

Nowoczesne rozwiązania, transfer wiedzy z nauki do praktyki 
oraz łączenie podmiotów i osób zainteresowanych 
wdrożeniami innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
to klucze do dynamicznego rozwoju polskiej produkcji  
rolniczej i polskiej wsi. Od siedmiu lat aktywnie wspiera je SIR 
– Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
koordynowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie oraz aktywnie wspierana przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Wspólna Polityka Rolna w perspekty-
wie finansowej 2014–2020 była pierw-
szą w historii Unii Europejskiej, która 
w tak jasny sposób wskazywała, że szyb-
ki transfer wiedzy z nauki do praktyki 
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w sektorze rolno-spożywczym są nie-
zbędne, aby zachować wydajność pro-
dukcji żywności, a jednocześnie pod-
nosić jej jakość i ograniczać wpływ na 
środowisko. Uznano, że najefektyw-
niejszą formą wdrażania innowacji bę-
dą partnerstwa wielopodmiotowe, które 
powstaną w efekcie sieciowania i iden-
tyfikacji wspólnych celów. Aby wzmoc-
nić ten efekt w 2015 r. w Polsce w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(KSOW), utworzono Sieć na rzecz inno-
wacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich (SIR).

Formalna struktura SIR opiera się 
na jednostkach publicznego doradz-
twa rolniczego, które są sprawdzonym 
łącznikiem pomiędzy jednostkami 
naukowymi a praktyką rolniczą. Rolę 

krajowego koordynatora Sieci SIR peł-
ni Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, natomiast 16 wojewódz-
kich ośrodków doradztwa rolniczego 
realizuje zadania SIR w poszczególnych 
województwach. 

Od początku swojej działalności Sieć 
SIR ma bardzo ambitne cele związane ze 
wspieraniem podmiotów zainteresowa-
nych wdrażaniem innowacyjnych roz-
wiązań w polskim rolnictwie i produkcji 
żywności. Głównym zadaniem Sieci jest 
ułatwianie wymiany wiedzy, informacji 
oraz dobrych praktyk w zakresie innowa-
cji oraz wspieranie ich wdrażania w rolni-
ctwie i na obszarach wiejskich. Jednym 
ze sposobów realizacji tych założeń jest 
pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych 
EPI aplikujących o środki dostępne w ra-
mach działania M16 „Współpraca” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Wartością dodaną jest tu 
ułatwianie tworzenia i funkcjonowania 
łańcucha kontaktów pomiędzy rolnika-
mi, doradcami, jednostkami naukowymi, 

przedsiębiorcami działającymi w sekto-
rze rolno-spożywczym oraz pozostałymi 
podmiotami zainteresowanymi i wspie-
rającymi wdrażanie innowacji w rolni-
ctwie, leśnictwie, produkcji żywności i na 
obszarach wiejskich.

W okresie realizacji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
odbyło się 6 naborów dla Grup Opera-
cyjnych w ramach działania M16 „Współ-
praca”, w tym 4 nabory dedykowane 
projektom badawczo-wdrożeniowym, 
natomiast 2 nabory były poświęcone za-
gadnieniom tworzenia i funkcjonowania 
Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Realizacja bieżących działań Sieci 
SIR opiera się na zaangażowanych oso-
bach, tj. koordynatorach SIR i brokerach 
innowacji. Ci drudzy aktywnie wspierają 
działanie „Współpraca” udzielając wspar-
cia i konsultując tworzone i już funkcjo-
nujące Grupy Operacyjne. W efekcie 
ich działań utworzonych zostało ponad 
306 Grup Operacyjnych EPI, a ponad 
900 grup wnioskowało o dofinansowa-
nie innowacyjnych projektów w ramach 
powyższego działania.

Podkreślić należy, że działalność pol-
skich Grup Operacyjnych EPI w obecnym 
okresie finansowania na lata 2014–2020 
z pewnością należy uznać za naznaczoną 
sukcesami. Aktywność w rozwiązywaniu 
bieżących problemów polskiego rolni-
ctwa poprzez wdrożenia innowacyjnych 
rozwiązań sprawiły, że jego konkuren-
cyjność a także adaptacyjność do zmie-
niających się warunków regulacyjnych 

i rynkowych znacznie się poprawiły. 
Sprawia to, że z dużym optymizmem 
możemy patrzeć na nowy okres progra-
mowania, gdyż już obecnie Polska jest 
w pierwszej piątce państw członkow-
skich o największej liczbie utworzonych 
Grup Operacyjnych EPI.

W ostatnich siedmiu latach Sieć 
podjęła szereg działań, których reali-
zacja efektywnie wspierała wdrażanie 
innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich. Organizowano konferencje, 
szkolenia, wyjazdy studyjne czy stoiska 
informacyjno-promocyjne i wystawy, 
wyprodukowano filmy, wydano publi-
kacje i zrealizowano badania połączo-
ne z analizą obszarów problemowych. 
Pracownicy jednostek doradztwa rol-
niczego realizujący zadania na rzecz 
Sieci SIR udzielali także indywidualnych 
konsultacji.

Część inicjatyw SIR na stałe wpisa-
ło się w kalendarz wydarzeń sektora 
rolno-spożywczego w Polsce. Nale-
żą do nich krajowe wydarzenia, takie 
jak „Szczyt Grup Operacyjnych EPI”,  
„Forum Wiedzy i Innowacji” i forum „Sie-
ciowanie Partnerów SIR”.

Działania Sieci SIR to również stałe po-
zyskiwanie Partnerów Sieci i włączanie 
ich do wielopodmiotowej współpracy. 
Kluczowymi Partnerami SIR są rolnicy 
i ich związki branżowe oraz organiza-
cje rolników, a także indywidualni na-
ukowcy i jednostki naukowo-badawcze, 
doradcy i przedsiębiorcy sektora rolno-
-spożywczego. Aktualnie w działania Sie-
ci zaangażowanych jest już 1037 Partne-
rów zarejestrowanych w bazie SIR, a ich 
liczba stale rośnie. Warto podkreślić, że 
Sieć ma charakter otwarty i zaprasza do 
udziału w swoich formatach wszystkich 
zainteresowanych tematyką innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wchodząc w nowy okres progra-
mowania Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023–2027 działania związanie 
ze wspieraniem wdrażania innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

dalej będą kontynuowane przez Sieć SIR. 
Wykorzystane zostaną doświadczenia 
z funkcjonowania SIR w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, umożliwiając wykorzystanie 
zbudowanego potencjału i zapewnienie 
ciągłości jej funkcjonowania, jednocześ-
nie uwzględniając modyfikacje wynika-
jące z dotychczasowych doświadczeń 
i szerszego jej zakresu w nowym okresie 
programowania.

Zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–2027 wdrażanie innowa-
cyjnych rozwiązań w gospodarstwach 
rolnych będzie możliwe w ramach 
interwencji o charakterze inwestycyj-
nym, choć nie będzie dedykowanej 
interwencji wyłącznie dla tego celu. 
Kontynuowane będzie wsparcie na 
rzecz współpracy pomiędzy rolnikami, 
a partnerami dysponującymi wiedzą 
z wzajemnie uzupełniających się dzie-
dzin w ramach interwencji „Współpraca 
Grup Operacyjnych EPI”. Wsparcie in-
nowacyjności, nawiązywania współpra-
cy i tworzenia grup operacyjnych EPI 
zostanie zapewnione w ramach zadań 
realizowanych przez krajową sieć WPR 
– Krajową Sieć Obszarów Wiejskich+ 
(KSOW+), z wykorzystaniem struktury 
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich. Zadania SIR 
realizowane będą przez wojewódzkie 

ośrodki doradztwa rolniczego na tere-
nie województwa oraz przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na 
poziomie krajowym. 

W każdej z jednostek doradztwa rol-
niczego dostępne będzie wsparcie ze 
strony brokerów innowacji oraz innych 
pracowników tych jednostek, prowa-
dzących działania na rzecz wymiany 
informacji i aktywizacji współpracy 
interesariuszy. Brokerzy poprzez stały 

kontakt z rolnikami, będą przyczyniać 
się do dalszej identyfikacji oddolnych 
innowacyjnych pomysłów rolników 
oraz będą ułatwiać rolnikom nawiązanie 
współpracy w danym obszarze z zainte-
resowanymi partnerami. 

Informacja na temat działań Sieci, 
dobrych praktyk, innowacyjnych roz-
wiązań dostępna będzie m.in. na stro-
nach internetowych prowadzonych 
przez jednostki. Działania sieci obej-
mować będą także organizację spotkań 
i konferencji tematycznych, na których 
zarówno doradcy, jak i przedstawicie-
le nauki będą dzielić się wiedzą i do-
świadczeniem z rolnikami; zapewnie-
niu kontaktu z innymi sieciami (w tym 
międzynarodowymi) oraz aktywnym 
przekazywaniu pozyskanych informa-
cji, np. poprzez publikacje na stronie 
internetowej/w mediach społecznościo-
wych i dystrybuowanie ich do jednostek 
wsparcia Sieci.
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Co daje rolnikom 
Rolnictwo 4.0 ?
Dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rolnictwo 4.0 to symbol czwartej rewolucji technologicznej, 
którą wyróżnia szereg rozwiązań technicznych i technologii 
z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji stosowanych 
dotychczas w produkcji przemysłowej. Jak się okazuje po 
odpowiedniej adaptacji mogą być one przydatne w uprawie 
roślin i chowie zwierząt jak również w zarządzaniu 
gospodarstwem rolnym. Dzięki technologiom 4.0 można 
optymalizować w produkcji rolniczej zużycie nawozów, 
pestycydów, energii oraz wody co przynosi korzyści zarówno 
ekonomiczne jak i środowiskowe. Technologie 4.0 okazują się 
niezbędne we wdrażaniu produkcji żywności w koncepcji 
rolnictwa zrównoważonego, która jest podyktowana 
koniecznością wynikającą ze zmian klimatycznych i potrzebą 
zapewnienia stabilności finansowej gospodarstw rolnych 
w nowych realiach ekonomiczno-politycznych.

DANE NIEZBĘDNE DANE NIEZBĘDNE 
DLA EFEKTYWNEGO DLA EFEKTYWNEGO 
ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA 
GOSPODARSTWEMGOSPODARSTWEM

W obecnej rzeczywistości, którą ce-
chują ciągłe zmiany na wielu płaszczy-
znach (płaszczyźnie politycznej, eko-
nomicznej, klimatycznej i społecznej) 
ogromnego znaczenia nabierają da-
ne dotyczące tego co dzieje się w go-
spodarstwie oraz w jego otoczeniu. 
Na podstawie bogatych zasobów ak-
tualnych danych rolnicy mogą podej-
mować skuteczne i efektywne decyzje 
produkcyjne oraz biznesowe. Stąd też 
ogromnego znaczenia nabierają wsze-
lakie narzędzia umożliwiające pozyski-
wanie danych z rozproszonych punktów 

pomiarowych, ich przesyłanie nawet na 
znaczne odległości, przechowywanie 
oraz przetwarzanie na przydatne infor-
macje dostępne nie tylko na kompute-
rach stacjonarnych, ale również na urzą-
dzeniach mobilnych (smartfon, tablet). 
Dzięki temu monitorowanie procesów 
produkcji w gospodarstwie może od-
bywać się w trybie zdalnym zaś decyzje 
na podstawie aktualnych danych rol-
nicy mogą podejmować również poza 
gospodarstwem. 

Stwierdzenie „aby czymś dobrze 
zarządzać trzeba to odpowiednio 
zmierzyć” odnosi się również do sek-
tora rolnego. Rolnicy, podobnie jak 
przedsiębiorcy z branży przemysłowej, 
w obecnych realiach stają się osoba-
mi bardzo decyzyjnymi, a trafność ich decyzji zależy od szybkości pozyskania, 

analizy i wiarygodności danych. 
Optymalizacja zużycia środków do 

produkcji (nawozy, pestycydy, nasiona, 
pasze itp.) jest możliwa dzięki znajo-
mości właściwości gleby i jej zasobno-
ści w składniki pokarmowe, bieżących 
potrzeb pokarmowych i kondycji zdro-
wotnej roślin oraz zwierząt. Dane na 
potrzeby produkcji roślinnej i zwierzę-
cej mogą być pozyskiwane z różnego 
rodzaju czujników umieszczonych na 
polach, w szklarniach i budynkach in-
wentarskich, na roślinach i zwierzętach, 
kamer montowanych na maszynach, 
dronach lub z satelitach poruszają-
cych się w kosmosie. Integracja danych 
z tych źródeł jest cennym zasobem na 
potrzeby realizowania ekonomicznie 
opłacalnej produkcji rolnej przyjaznej 
środowisku naturalnemu. 

TECHNOLOGIE 4.0 TECHNOLOGIE 4.0 
UMOŻLIWIAJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE 
POZYSKIWANIE DANYCH POZYSKIWANIE DANYCH 
DLA ROLNICTWA DLA ROLNICTWA 

Do rozwiązań umożliwiających pozy-
skanie danych w koncepcji Rolnictwa 
4.0 zalicza się różnego rodzaju czuj-
niki, w tym stacje pogodowe, drony 
i satelity. Czujniki umieszczone na po-
lu pozwalają rejestrować dane pogo-
dowe oraz warunki glebowe, których 
znajomość jest niezbędna w procesie 
nawadniania, nawożenia mineralnego 
i ochrony chemicznej. Czujniki znajdu-
jące się w oborach, chlewniach i kur-
nikach dostarczają danych na pod-
stawie których określany jest poziom 
dobrostanu zwierząt. Czujniki zainsta-
lowane w ciągnikach i maszynach re-
jestrują ich parametry eksploatacyjne 

(np. zużycie paliwa) i stan techniczny. 
Znajomość pierwszych parametrów 
pozwala optymalizować zużycie pa-
liw i energii, nakładów pracy i zwięk-
szać wydajność. Bieżąca ocena stanu 
technicznego sprzętu rolniczego po-
zwala zapobiegać awariom a tym sa-
mym przestojom generującym straty 
finansowe. 

Niektóre z czujników zainstalowa-
nych na maszynach jak np. czujniki 
plonów umieszczone na kombajnach 
pozwalają zbierać dane dotyczące zróż-
nicowania plonów na danych polach, 
które dzięki nawigacji GPS są geomapo-
wane w wyniku czego powstają mapy 
plonów. 

Montowane na ciągnikach i innych 
pojazdach skanery elektromagnetyczne 
jako kolejny rodzaj czujników dostarcza-
ją informacji o właściwości gleby przy-
datnych zarówno podczas zabiegów 
uprawy, jak i siewu oraz nawożenia. 

Cennych informacji dotyczących 
upraw dostarcza monitoring z wyko-
rzystaniem dronów i satelitów. Dzieje 
się to dzięki wielospektralnej analizie 
obrazów o wysokiej rozdzielczości ja-
kich dostarczają kamery umieszczone 
na tych obiektach. Obrazy z dronów 

i satelitów umożliwiają pozyskanie 
informacji o stanie wegetacji upraw. 
Analiza zdjęć satelitarnych oraz z dro-
nów umożliwia identyfikację miejsc 
o niższej produktywności, która może 
wynikać z braku niedoboru wody, skład-
ników pokarmowych, stanów chorobo-
wych, ataku szkodników czy błędów 
agrotechnicznych. 

Fot. 1. Rolnictwo 4.0 to koncepcja zawierająca cyfrowe rozwiązania wspomagające 

redukcję zużycia nawozów i pestycydów

Fot. 2. Charakterystycznymi rozwiązaniami 

Rolnictwa 4.0 są czujniki polowe mierzące 

aktualne właściwości gleby jakże istotne 

dla prawidłowego wykorzystania 

nawozów

Fot. 3. Rolnictwo 4.0 to przede wszystkim bogaty zasób danych wykorzystywanych  

na potrzeby nawożenia mineralnego
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Transfer danych pomiędzy czuj-
nikami, maszynami i użytkownikami 
umożliwia Internet zwany z tego tytu-
łu Internetem Rzeczy (IoT – Internet of 
Things). Do przechowywania bogatych 
zasobów danych oferowane są chmury 
obliczeniowe w których znajduje się 
specjalistyczne oprogramowanie oraz 
odpowiednie algorytmy w tym również 
algorytmy sztucznej inteligencji (SI). Te 
ostatnie wspomagają ludzi w analizie 
bogatych zasobów danych. 

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA 
NAWOZÓW MINERALNYCH NAWOZÓW MINERALNYCH 
Z WYKORZYSTANIEM Z WYKORZYSTANIEM 
NARZĘDZI ROLNICTWA 4.0NARZĘDZI ROLNICTWA 4.0

Znacznym krokiem w optymalizacji 
zużycia nawozów mineralnych było 
wdrożenie do rolnictwa technik sateli-
tarnych. Zastosowanie w praktyce na-
wigacji satelitarnej (Rolnictwo Precyzyj-
ne określane też mianem Rolnictwo 3.0)  
zmieniło spojrzenie na pole, które prze-
stało być traktowane jako jednorodna 
struktura, a patrzy się na nie jako na 
miejsce występowania wielu stref o róż-
nej produktywności wynikającej z wielu 
czynników. Strefy pola o zróżnicowanej 

produktywności wyznaczane są na pod-
stawie analizy przestrzennego zróżni-
cowania plonów, oceny właściwości 
gleby i obliczonych wskaźników wege-
tacji. W dalszej kolejności w tych stre-
fach przeprowadzane są próby glebowe 
na podstawie których ocenia się zawar-
tość składników pokarmowych w glebie 
(azot, fosfor, potas, mikroelementy, za-
wartość próchnicy itp.). 

Na podstawie pozyskanych prób 
glebowych w specjalistycznym opro-
gramowaniu sporządzane są mapy 
aplikacyjne dla dawkowania nawozów 
mineralnych, które są wgrywane do pa-
mięci urządzeń sterujących pracą rozsie-
waczy lub opryskiwaczy dawkujących 
nawozy płynne. Zróżnicowanie dawek 
nawozów sprzyja redukcji ich zużycia.

Narzędzia Rolnictwa 4.0 dostarczają 
dodatkowego zasobu danych, dzięki 
któremu zabieg nawożenia mineralne-
go może być bardziej efektywny. Dzięki 
czujnikom polowym mierzącym aktu-
alne właściwości gleby (temperatura, 
wilgotność itp.) i stacjom pogodowym 
monitorującym warunki pogodowe rol-
nik może wybrać odpowiedni moment 
na aplikację nawozów mineralnych. 
Rozkład nawozów w glebie i pobór ich 

przez rośliny jest ściśle skorelowany 
z warunkami pogodowymi i panującymi 
w glebie. Niewłaściwe warunki wodno-
-temperaturowe w glebie i w powietrzu 
nad plantacją mogą przyczynić się do 
tego, że nawozy nie zostaną w pełni wy-
korzystane przez rośliny a tym samym 
będą utracone. Stąd dodatkowe dane 
dotyczące pogody i stanu gleby stają 
się bardzo istotne. 

PRECYZYJNA OCHRONA PRECYZYJNA OCHRONA 
CHEMICZNA ROŚLIN CHEMICZNA ROŚLIN 
DZIĘKI NARZĘDZIOM DZIĘKI NARZĘDZIOM 
ROLNICTWO 4.0.ROLNICTWO 4.0.

Rozwiązania wpisujące się w koncep-
cję Rolnictwa 4.0 rewolucjonizują che-
miczną ochronę roślin. Duże możliwo-
ści w tym zakresie oferują algorytmy 
sztucznej inteligencji wykorzystywane 
do analizy obrazów powstałych pod-
czas filmowania plantacji w trakcie wy-
konywania oprysku za pomocą kamer 
3D umieszczonych na belce opryskiwa-
cza. Algorytmy te identyfikują wystę-
pujące na polu chwasty (a w przyszło-
ści zapewne choroby i szkodniki), dzięki 
czemu możliwy jest tzw. oprysk lokal-
ny. Inaczej mówiąc herbicyd aplikowany 
jest wyłącznie tylko tam gdzie znajdują 
się chwasty. Pozostałe części pola nie są 
opryskiwane, co prowadzi do oszczęd-
ności w pestycydach. 

Na potrzeby oprysku lokalnego 
opryskiwacze mają zmienioną kon-
strukcję. Mianowicie w zbiorniku 
głównym znajduje się wyłącznie woda. 
Natomiast pestycydy zalewane są do 
oddzielnych zbiorników i są mieszane 
z wodą dopiero przed rozpylaczem. 
Cały proces jest sterowany z wyko-
rzystaniem układów elektronicznych 
i algorytmów. W konstrukcjach tych 
maszyn zastosowanie mają również 
funkcje Rolnictwa Precyzyjnego, jak np. 
Section Control, czyli wyłączanie/włą-
czanie w odpowiednim miejscu pola 
grup lub pojedynczych rozpylaczy.  

Nowoczesne laboratoria 
w Instytucie Ogrodnictwa
Aleksandra Andrzejewska

Plantpress

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach może się poszczycić 
wspaniałym dorobkiem historycznym, ale ostatnie plany 
inwestycyjne wskazują na to, że placówka ta cały czas się 
rozwija i inwestuje w nowoczesną bazę naukową. Zapytałam 
dyrektor Instytutu prof. dr hab. Dorotę Konopacką o najnowszą 
inwestycję – Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych 
Technologii Ogrodniczych (CIZTO).

W listopadzie 2022 r. miało miej-
sce uroczyste rozpoczęcie budowy 
nowego Centrum Innowacyjnych 
i Zrównoważonych Technologii 
Ogrodniczych, czy może Pani Profe-
sor powiedzieć coś więcej na temat 
tego nowego przedsięwzięcia, jakie 
badania planuje się tam prowadzić?
Prof. dr hab. Dorota Konopacka: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa 
nowoczesnego kompleksu laborato-
ryjnego, który zapewni odpowiednie 
warunki do prowadzenia badań na-
ukowych, realizowanych w interdyscy-
plinarnych grupach badawczych. Ak-
tualnie wykorzystywana infrastruktura 
badawcza Instytutu jest rozproszona 
na terenie Skierniewic, a zespoły pra-
cujące nad danym projektem często 
muszą pokonywać sporą odległość, 
aby wymienić pomiędzy sobą mate-
riał doświadczalny. Co więcej część ze-
społów naukowych zajmujących się 
biotechnologią, kulturami in vitro i mi-
krobiologią oraz Laboratorium Analiz 
Chemicznych Gleby i Roślin, zlokali-
zowanych jest w zabytkowej Osadzie 
Pałacowej IO-PIB pozostającej pod 

nadzorem konserwatorskim, co zna-
cząco utrudnia prawidłową organiza-
cję stanowisk doświadczalnych oraz 
ogranicza możliwości instalacji specja-
listycznej aparatury. Nowy kompleks 

laboratoryjny to szansa na efektywne 
wykorzystanie już posiadanych zaso-
bów. Nie bez znaczenia w pomyśle na 
CIZTO jest też potrzeba komunikowa-
nia się z praktyką. Przy obecnym roz-
proszeniu poszczególnych zakładów 
i pracowni, każde spotkanie z poten-
cjalnym partnerem naukowym czy 
biznesowym oznacza konieczność 

przemieszczania się wielu osób, czę-
sto wręcz błądzenie po zakamarkach 
oficyn pałacowych…

Likwidacja barier lokalowych i or-
ganizacyjnych pozwoli naukowcom 
skupić się na merytorycznym rozwią-
zywaniu problemów. Wierzymy, że 
takie nowe możliwości będą dobrym 
punktem wyjścia do wypracowania 
rozwiązań przełomowych. ROŚLINA-
-GLEBA-WODA to wspólny mianownik 
dla kompetencji laboratoriów, które 
będą funkcjonować w fizycznym są-
siedztwie na 2600 m2 powierzchni 
użytkowej nowego obiektu CIZTO.

Czy może Pani Profesor zdradzić, 
jak będzie wyposażone to Centrum 
i jakie możliwości badawcze zosta-
ną tam stworzone?
Prof. dr hab. Dorota Konopacka: Na 
obecnym etapie tworzenia Centrum 
zaplanowano szereg kategorii ciągów 
analitycznych, które uwzględniają więk-
szość aktualnych metod, bez których 

Fot. 4. Opryskiwacze w koncepcji Rolnictwo 4.0 to maszyny obsługiwane również  

przez sztuczną inteligencję

Fot. 1. Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
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nie można sobie wyobrazić postępu 
w ogrodnictwie. Nie mniej jednak bę-
dą to analizy o bardzo zróżnicowanym 
charakterze, począwszy od analiz w skali 
makro: takich jak analizy fizykochemicz-
ne gleb i podłoży, analizy morfologicz-
no-fizjologiczne roślin, przez klasyczne 
analizy spektralne po zaawansowane 
analizy mikroskopowe i mikrobiolo-
giczne. W obiekcie znajdą się też labo-
ratoria wykorzystujące najnowocześ-
niejsze narzędzia biologii molekularnej 
oraz procedury in vitro. Część wyposa-
żenia zostanie przeniesiona do nowego 
Centrum z posiadanych zasobów, ale 
np. zupełnie nowym obszarem badaw-
czym jest organizacja Laboratorium 
Eko-Fizjologii Roślin, w którym prowa-
dzone będą badania nad zdolnością 
adaptacji roślin ogrodniczych do zmie-
niających się warunków klimatycznych 
przez poznawanie ich mechanizmów 
obronnych generowanych w odpowie-
dzi na stresy biotyczne i abiotyczne. Tu 
kluczowym wyposażeniem będą fito-
trony umożliwiające symulowanie wa-
runków zarówno stresowych, jak i op-
tymalnych dla roślin.

Na jakie korzyści z wyników ba-
dań prowadzonych w Centrum bę-
dą mogli liczyć producenci warzyw 
i owoców?
Prof. dr hab. Dorota Konopacka: No-
wa organizacja pracy zespołów nauko-
wych, w postaci tzw. Living-Lab lub ina-
czej „Żywego Laboratorium”, to formuła 
zwiększająca szansę na to, aby prace ba-
dawcze prowadzone w laboratoriach 
odpowiadały faktycznym problemom 
identyfikowanym w danym obszarze 
gospodarczym. Z jednej strony nowy 
obiekt pozwoli na lepsze wykorzysta-
nie posiadanej bazy analitycznej, z dru-
giej strony problem zgłaszany przez 
praktyków, będzie mógł być rozwiązy-
wany w grupie specjalistów o różnych 
kompetencjach. Należy mieć nadzieję, 
że w nowej organizacji Instytutu, nowe 

idee będą sprawnie rozwijane i na bie-
żąco weryfikowane, dzięki czemu roz-
wiązania dla praktyki będą bardziej 
atrakcyjne. 

Na przykład, jeden z punktów agen-
dy badawczej dotyczy, bardzo aktual-
nego ze środowiskowego punkt widze-
nia, problemu rozwijania i doskonalenia 
innowacyjnych technologii produkcji 
ogrodniczej, zmniejszających zużycie 
wody, pestycydów i śladu węglowe-
go. Przewiduje on m.in. prowadzenie 
badań nad opracowaniem i wdroże-
niem technologii wielopoziomowych 
upraw roślin w zamkniętych obiektach 
z kontrolowanym klimatem, co przy-
bliży polskim producentom wiedzę na 
temat możliwości wdrażania modnego 
na świecie trendu Urban Horticulture.

Skąd pochodzą środki na budowę 
tego obiektu oraz na kiedy przewi-
dziane jest zakończenie inwestycji. 
Prof. dr hab. Dorota Konopacka: 
Znacząca część środków na budowę 
Centrum, bo aż 85% wartości netto in-
westycji pochodzi z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014–2020 (Działanie 
I.1: Rozwój infrastruktury badań i inno-
wacji). Jest to kwota 33 mln 874 tys. zł. 
Pozostały koszt inwestycji jest pokry-
wany ze środków własnych IO-PIB. Cał-
kowity koszt inwestycji brutto szaco-
wany jest na 48 mln 881 tys. zł. Obiekt 
ma być oddany do użytku z końcem 
grudnia 2023 r.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. 3. W inauguracji 

budowy CIZTO 

uczestniczył Minister 

Rolnictwa Henryk 

Kowalczyk

Fot. 2. Uroczyste 

rozpoczęcie budowy 

nowego Centrum 

Innowacyjnych 

i Zrównoważonych 

Technologii 

Ogrodniczych 

w Skierniewicach

Innowacyjne rozwiązania 
w branży zaopatrzenia 
rolników i ogrodników 
Wraz ze zmianami w rolnictwie europejskim, które niesie ze sobą Europejski Zielony Ład i nowa 
Wspólna Polityka Rolna zmienia się także oferta firm z branży zaopatrzenia rolnictwa. To nie tylko 
nowe produkty, ale także nowoczesne technologie i rozwiązania cyfrowe wspierające rolników  
i ogrodników.



Zrównoważone rolnictwo, wymagania 
Wspólnej Polityki Rolnej, oczekiwania 
wolnego rynku w różnych rejonach 
świata – niewątpliwie dziś stajemy 
przed dużymi wyzwaniami. Okazuje 
się, że możemy im sprostać i to z bardzo 
dobrym skutkiem. Świat potrzebuje 
nowych, bezpiecznych dla środowiska 
technologii, a polskie firmy są doskona-
łym przykładem, że pozornie trudne 
do przejścia wyzwania mogą zostać 
przekute w niemały sukces.

Dziś widzimy wyraźnie, że świat 
podąża w stronę bezpieczeństwa 
żywności, bioróżnorodności, rolni-
ctwa zrównoważonego. Działalność 
rolnicza musi być też przyjazna dla 
środowiska i opłacalna, nawet jeśli 
w dużej mierze zależy od warunków 
pogodowych. Na całym świecie dąży 
się do produkcji bezpiecznej żywno-
ści z jak najmniejszą zawartością lub 
bez pozostałości chemicznych środ-
ków ochrony roślin. Wszędzie rolnicy 
mierzą się też z problemem skutecznej 
walki z chorobami i szkodnikami przy 
coraz mniejszej dostępności pestycy-
dów. Problem odporności agrofagów 
na substancje aktywne też nie ma 
granic. W ICB Pharma Crop  ICB Pharma Crop 
Solutions Solutions staramy się znaleźć roz-
wiązania tych wszystkich problemów.

Znajdujemy je i możemy na dużą skalę 
oferować producentom roślin, wraz 
z fachowym doradztwem i opieką na-
szych terenowych pracowników. 

Zauważyliśmy konieczność spro-
stania wielu tym potrzebom już kilka 
lat temu i uznaliśmy, że alternatywne 
rozwiązania ochrony roślin mogą stać 

się naszym atutem, a teraz mamy na to 
globalne potwierdzenia skuteczności. 
Poza tym, założenia poczynione wie-
le lat temu, obecnie niemal idealnie 
odpowiadają zasadom Europejskiego 

Zielonego Ładu. Z naszej perspekty-
wy, konieczność radykalnego ogra-
niczania stosowania tradycyjnych 
pestycydów nie jest dramatyczną wi-
zją załamania się skutecznej ochrony 
roślin. Prowadzone na całym świecie 
uprawy z wykorzystaniem technologii 
ICB Pharma Crop Solutions, wskazu-

ją, że zwalczanie chorób i szkodników 
metodami alternatywnymi jest rów-
nie skutecznie, jak konwencjonalny-
mi, a przy tym są one bezpieczne dla 
środowiska i ludzi. 
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Współczesne rolnictwo wymaga od 
producentów znajomości i stosowania 
nowych, innowacyjnych technologii. 
Nowoczesne rozwiązania, pojawiające 
się coraz częściej w mechanizacji i agro-
technice, nie omijają także ochrony 
roślin. 

Firma Sumi AgroSumi Agro jako jeden 
z pierwszych koncernów chemicz-
nych wprowadziła na rynek polski 
innowacyjne rozwiązanie do ochro-
ny sadów i plantacji porzeczek przed 
szkodnikami.

 Isomate CLS, CTT oraz Izonet Z to 
japońska technologia wykorzystują-
ca naturalne feromony motyli do ich 
dezorientacji. Dyspensery stworzone 
zostały w taki sposób, aby w zależności 
od warunków pogodowych, uwalniać 
odpowiednią ilość substancji. Dzięki te-
mu działają przez cały okres wegetacji. 

Sumi Agro Poland od lat pracuje nad 
innowacyjnymi oraz biologicznymi roz-
wiązaniami w rolnictwie, stąd decyzja 
o zakupie hiszpańskiej, biologicznej fir-
my Futureco, którą wyróżnia wysokiej 
jakości Dział Badań i Rozwoju. Firma 
pracuje nad biostymulatorami i biope-
stycydami pod marką Seipro. Niektóre 
produkty już są dostępne w Polsce

Dodatkowo, wkrótce sadownicy 
będą mogli stosować pierwszy w Pol-
sce fungicyd do ochrony jabłek przed 
chorobami przechowalniczymi, który 
nie pozostawia żadnych pozostało-
ści. W produkcie została zastosowana 

nowoczesna formulacja, pozwalająca 
na stopniowe uwalnianie substancji 
aktywnej. 

Wszystkie nowe produkty idealnie 
wpisują się w aktualne wymagania 
stawiane producentom owoców, 
w rozwiązania rolnictwa zrówno-
ważonego oraz w trudne założenia 
Zielonego Ładu. Wprowadzane tech-
nologie pozwalają na ograniczanie 
zużycia środków ochrony roślin  

i wyprodukowanie owoców wysokiej 
jakości bez pozostałości substancji 
aktywnych. 

Rozwiązania proponowane przez 
firmę Sumi Agro Poland można z po-
wodzeniem stosować w uprawie kon-
wencjonalnej jak i ekologicznej. Po-
zwalają one na łączenie, a z czasem na 
zastąpienie tradycyjnych technologii 
nowoczesnymi, bez strat na jakości 
wyprodukowanego plonu.



Nawożenie plantacji stanowi bardzo 
ważny aspekt w uzyskaniu dobrych 
plonów, zarówno dotyczy to ilości, 
jak i jakości. Wspólna Polityka Rol-
na zobowiązuje nas tym bardziej 
do racjonalnego zarządzania nawo-
żeniem, może raczej wypadałoby 

powiedzieć odżywianiem roślin. 
Podejmowanie decyzji jak nawozić 
powinno wiązać się z możliwością 
wykorzystania przez rośliny wnoszo-
nych z danym nawozem składników 
pokarmowych. Istotne jest więc za-
dbanie o kilka innych czynników niż 

tylko obecność konkretnego skład-
nika w nawozie. 

Timac AgroTimac Agro w swoich produk-
tach oferuje rozwiązania komplek-
sowe. Do gleby lub bezpośrednio na 
liście trafiają składniki tak sformułowa-
ne i zbilansowane, aby zapewnić ich 

maksymalną skuteczność. Dzieje się 
tak po pierwsze dzięki obecności spe-
cyficznej biostymulacji dającej szybkie 
pobranie lub długą dostępność skład-
ników. Po drugie odpowiedniej formu-
lacji – rozwiązania zapewniające nie 
blokowanie fosforu czy wspomaga-
jące mikroflorę glebową dające dużo 
lepsze pobieranie (dostępność) skład-
ników z gleby. Po trzecie kompletność 
składu – obecność drugorzędowych 
składników często synergicznie pobie-
ranych z podstawowymi składnikami 
odżywczymi. 

Dostarczamy też wapnia od-
żywczego, którego rolę ogrodnicy 
z całą pewnością potrafią docenić. 
Jego obecność poprawia fizjolo-
giczne funkcjonowanie roślin, wpły-
wa na budowanie dużo silniejszych 

ścian komórkowych i poprawia ja-
kość. Niebagatelną rolę w zrówno-
ważonym prowadzeniu plantacji 
odgrywają biostymulatory płynne. 
Rozwiązania zapewniające odżywie-
nie mikroelementami i jednoczesne 
aplikowanie najnowszych, wysoce 

zaawansowanych biostymulatorów 
pozwala na zwiększenie odporności 
roślin, wyższą efektywność nawożenia 
czy wykorzystanie potencjału gene-
tycznego. Zdrowe rośliny to możli-
wość zmniejszenia ilości stosowanych 
ś.o.r., a to również część WPR. 



Z perspektywy firmy Biocont Biocont 
PolskaPolska  założenia Europejskiego 
Zielonego Ładu i WPR na najbliższe 
lata są zasadami, które nie wymaga-
ją wdrożenia całkowicie nowych idei 
w rolnictwie.

W naszej działalności strategie 
związane z ograniczeniem stosowania 
chemicznych środków ochrony roślin, 
zrównoważeniem produkcji rolniczej, 
zwiększeniem powierzchni upraw eko-
logicznych czy wspieraniem i poprawą 
bioróżnorodności są celami, które re-
alizujemy od początku swojej działal-
ności w Polsce już od 16 lat. Bazujemy 
również na wieloletnim doświadczeniu 
naszych europejskich kontrahentów 
z zakresu ochrony i uprawy roślin meto-
dami bezpiecznymi dla ludzi, zwierząt 
i środowiska. 

Osiągnięcie zakładanych celów UE 
może być zrealizowane dzięki wpro-
wadzaniu na szeroką skalę nieche-
micznych metod ochrony roślin oraz 
zmianie nawyków i zachowań rolni-
ków związanych nie tylko z ochroną, 

ale z całym procesem uprawy roślin. 
Przykładem może być tworzenie 
nowych schematów ochrony upraw 
z uwzględnieniem w pierwszej ko-
lejności środków biologicznych, 
monitoringu chorób i szkodników, 
mechanicznego zwalczania, a dopie-
ro później stosowania środków kon-
wencjonalnych. Nasza firma od wielu 
lat wprowadza na polski rynek biolo-
giczne środki ochrony roślin, pułapki 
feromonowe, produkty wspomagają-
ce właściwości gleby i inne, a portfolio 

co roku wzbogaca o nowe tego typu 
produkty, a te dotychczas zarejestro-
wane zyskują nowe rozszerzenia.

Wprowadzana przez BIOCONT stra-
tegia BIOROZWIĄZANIA, to nie tylko 
oferta biologicznych środków ochrony 
roślin i preparatów wspomagających 
uprawę, ale to także kompleksowe pro-
gramy ochrony, sprawdzone rozwiąza-
nia, wieloletnie doświadczenie, doradz-
two, wymiana doświadczeń, wsparcie 
w ochronie oraz uprawie wielu gatun-
ków roślin nie tylko ogrodniczych.
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UPL OpenAgUPL OpenAg jest jedną z 5 naj-
większych firm z branży rozwiązań 
rolniczych na świecie aktywnie dzia-
łającą w 130 krajach. W ofercie firmy 
znajdują się chemiczne środki ochro-
ny roślin, a także stale powiększająca 
się grupa preparatów biologicznych 
(biostymulatory, bioinsektycydy, bio-
fungicydy) – produkty do ochrony, 
poprawy jakości i plonowania roślin. 
UPL jest największym producentem 
i dystrybutorem biorozwiązań na 
świecie. W lipcu 2021 r. UPL urucho-
mił nową jednostkę biznesową „NPP” 
(Natural Plant Protection), aby zwięk-
szyć możliwości rozwoju portfolio 
biorozwiązań dla zrównoważonego 
rolnictwa. Rynek biorozwiązań ma 
wzrosnąć do 10 mld USD do 2025 r., 
ponieważ konsumenci oczekują bar-
dziej zrównoważonych systemów 
produkcji żywności. Szerokie port-
folio NPP będzie odgrywać istotną 
rolę w rozwiązywaniu problemów 
rolników – ze stresem abiotycznym, 
żyznością gleby, problemem pozo-
stałości i zarządzania odpornością 
– zarówno na rozwiniętych, jak i roz-
wijających się rynkach rolnych. 

Zwiększone zapotrzebowanie na 
żywność o wyższej jakości z niższymi 

pozostałościami pestycydów będzie 
napędzać nowe rynki. Technologia 
ProNutiva, której UPL jest twórcą to 
sprecyzowane i sprawdzone kom-
binacje preparatów, których wpływ 
wykracza poza standardowe korzyści 
z ochrony upraw. Technologia upra-
wy ProNutiva pozwala na zachowa-
nie ekonomicznej opłacalności przy 
jednoczesnej poprawie jakości plonu 
i ograniczeniu poziomu pozostałości. 
ProNutiva oznacza świadome i odpo-
wiedzialne wykorzystanie dostępnych 

środków produkcji. Jest to strategia 
uprawy pozwalająca czerpać korzy-
ści z połączenia produktów z grupy 
konwencjonalnej ochrony chemicznej, 
biologicznej, a także biostymulatorów, 
które wydobywają naturalny potencjał 
plonotwórczy roślin. Przetestowaliśmy 
dziesiątki kombinacji zabiegów, aby 
móc zaproponować optymalne roz-
wiązania gwarantujące zdrowy plon, 
opłacalność ekonomiczną, ograni-
czenie pozostałości oraz dbałość 
o środowisko.



Enza ZadenEnza Zaden wyróżnia się na 
tle innych firm z branży genetyką, 
technologią i tym samym wkładem 
w zrównoważone ogrodnictwo. 

Pod koniec 2022 r. zdobyliśmy 
pierwsze miejsce w rankingu Hil-
lenraad100 i zostaliśmy okrzyknięci 
„absolutnym i niekwestionowanym 
numerem jeden” pośród ogrodni-
czych firm holenderskich. Dlaczego? 
Naszą supermocą jest innowacyjność. 
Ponad 30% naszych obrotów inwe-
stujemy w badania, w poszerzanie 
wiedzy naszych pracowników i we 

współpracę z innymi firmami i in-
stytutami badawczymi, rozwijając 
metody stosowane w uprawie wa-
rzyw, które wspierają zrównoważo-
ne ogrodnictwo. 

Tworzymy silne i zdrowe odmia-
ny warzyw. Jako pierwsi na świecie 
wprowadziliśmy odmiany pomido-
rów o wysokiej odporności na To-
BRFV (wirus brunatnej wyboistości 
owoców pomidora). Rozwijamy 
hodowlę ogórka z odpornością na 
wirus CGMMV, który jest obecnie 
największym wyzwaniem dla pro-
ducentów. Dzięki odmianom spod 
marki Vitalis docieramy z naszą ge-
netyką do dynamicznie rozwijają-
cego się rynku ekologicznego, mię-
dzy innymi bogatym portfolio ziół 
z podwyższoną odpornością RMTD. 
Nasze sałaty wspierają producentów 
w walce z Fusarium, dzięki odpornym 
odmianom Jones i Fusandra.

Jesteśmy świadomi wyzwań jakie 
stawia przed producentami Unia Eu-
ropejska w kontekście bezpieczeń-
stwa żywnościowego. Zauważamy 
wzrost kosztów produkcji i mechani-
zacji zbioru w Polsce, zmiany klima-
tyczne i rosnące zapotrzebowanie 
konsumentów na bezpieczną żyw-
ność. Dlatego rozwijamy Hydropo-
nikę – innowacyjną metodę produk-
cji, która jest nie tylko przyjazna dla 
środowiska, ale przede wszystkim 
wydajna, bo nienarażona na ryzyko 
chorób odglebowych. Nasze odmia-
ny sałat w typie masłowa, batawska 
Lollo Bionda, Lollo Rosa oraz szeroka 
gama ziół cieszą się popularnością 
wśród producentów z uwagi na po-
wtarzalność. Gwarantuje im to dużą 
i ciągłą produkcję, czego oczekują 
największe sieci handlowe, które 
obsługują nasi klienci.

Opracowała
Katarzyna Owczarek, Plantpress

Liderki zmian w Świętokrzyskiem

Beneficjentki 
PROW
Monika Witek

Plantpress

Kobiety na obszarach wiejskich są ostoją tradycji i motorem 
postępu. Sięgają po różne role – są sołtyskami, działaczkami, 
prezeskami stowarzyszeń czy fundacji, a jednocześnie 
wypełniają swoje codzienne obowiązki domowe i zawodowe. 
Często też decydują się na podjęcie działalności pozarolniczej 
lub realizację projektów w swoich organizacjach i stają się 
beneficjentkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Od urodzenia mieszkam w mieście, 
które zwykle traktuję jako centrum 
aktywności – zawodowej, kulturalnej 
i społecznej. Tymczasem „tuż za pło-
tem” dzieje się często więcej i z większą 

korzyścią dla mniejszych, lokalnych 
społeczności. Często za sprawą kobiet. 
Przedstawiam kilka wybranych liderek 
obszarów wiejskich, które poznałam 
w swoim regionie świętokrzyskim.



Agnieszka Szczu-
cińska doskonale zna 
założenia PROW, jak 
przystało na Wicepre-
zes i szefową biura Lo-
kalnej Grupy Działania. 
Od ponad 12 lat pełni 
te funkcje w LGD Ziemi 
Sandomierskiej, z sie-
dzibą w Łoniowie. Agnieszka koor-
dynuje tzw. projekty własne LGD, 
a także bierze udział w rozdzielaniu 
środków dla innych mieszkańców 
regionu. W 2021 roku LGD Ziemi 

Sandomierskiej, współ-
pracując z kilkoma inny-
mi grupami – w ramach 
operacji Marsz po zdro-
wie – promowała aktyw-
ne spędzanie czasu wol-
nego przez mieszkańców 
regionu, a w 2022 r. prze-
prowadzono Konkurs 

EKOlider, w którym gospodarstwa, 
firmy, organizacje zgłaszały pomy-
sły na zmiany w swoim otoczeniu, 
wpływające na wzrost bezpieczeń-
stwa ekologicznego. 


Konkursy dla mieszkańców finansowa-
ne ze środków PROW to ważna część 
działalności LGD-ów. Z przeznaczo-
nych na nie funduszy można założyć 

lub rozwinąć własną działalność poza-
rolniczą. Wśród beneficjentek, wspie-
ranych przez LGD Ziemi Sandomier-
skiej jest niezwykle przedsiębiorcza 
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mieszkanka Łoniowa – Sara Osemlak. Kiedy 
nie mogła po studiach znaleźć pracy w swoim 
regionie, wzięła sprawy w swoje ręce. Za środ-
ki z PROW-u założyła pierwsza firmę – Biuro 
Ubezpieczeń, oferujące szeroki wachlarz usług 
ubezpieczeniowych, od ubezpieczeń osób 
i mienia do ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Obecnie Sara nie narzeka na brak zajęć – pro-
wadzi także dwa lokale gastronomiczne. Nie 
ma za wiele czasu dla siebie, ale pogodziła się 
z ceną, jaką trzeba zapłacić za rozwój włas-
nej działalności, aby zrobić to dobrze, z ko-
rzyścią dla siebie, swojej rodziny i lokalnej 
społeczności.


Ilona Płaneta, mieszkanka Stopnicy, zmieniła 
swoją pasję fotograficzną w biznes i tak speł-
nia swoje marzenie. Dzięki środkom z KSOW 
założyła własne studio. Realizuje sesje oko-
licznościowe w studio i w plenerze, także pod-
czas połączonych z fotografowaniem wyjaz-
dów turystycznych. Zainwestowała w siebie 
– ukończyła specjalistyczne kursy, np. z ob-
sługi drona. Zakupiła nowy sprzęt i postarała 

się o reklamę. Kolejne marzenie to zajęcie się 
fotografią podwodną. Ilona jest uzdolniona 
plastycznie – wykorzystuje to tworząc rekwi-
zyty do sesji. Często fotografuje dwójkę swoich 
dzieci, z którymi lubi spędzać czas na świeżym 
powietrzu. Wtedy także myśli o pracy i przy 
okazji szuka ciekawych, fotograficznych plene-
rów. Można pozazdrościć sytuacji, kiedy pasja 
staje się pracą i odwrotnie. 


Po przeciwległej stronie regionu, w Bałtowie, 
rozwijają się pasje Magdaleny Chlebnej- 
-Kuby, która stworzyła magiczne miejsce 
w sąsiedztwie jednej z największych atrakcji 
turystycznych. Znana jest w swoim środowi-
sku z wyjątkowej kreatywności i aktywności. 
Jest przewodniczką turystyczną i przybliża 
piękno Polski głównie turystom z Francji. Ak-
tualnie jej oczkiem w głowie jest „Chabałka” 
– obiekt noclegowy w sąsiedztwie znanego 
w Polsce Juraparku. Wnętrze „Chabałki”, nastawionej 
na goszczenie rodzin z dziećmi – inspirowane jest tym 

sąsiedztwem. Są tu książki i gry o dinozau-
rach, dinozaurowe pluszaki, a nawet pościel 
i zasłony w dinozaury. Magdalena czuje się 
ambasadorką regionu – doradza turystom, 
jak skorzystać z jego uroków. Jej marzeniem 
jest stworzenie kolejnego miejsca, które 
pozwoli na serwowanie gościom pysznych 
posiłków, opartych na lokalnej żywności. 
Magdalena stawia na promocję w Internecie. 
Jej pomysłowe kampanie w mediach spo-

łecznościowych budzą zainteresowanie i przysparzają 
klientów.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wspiera kobiety przedsiębiorcze nie tylko 
w ich wyzwaniach zawodowych. Benefi-
cjentkami są także liderki organizacji dzia-
łających na rzecz lokalnych społeczności. 
W Rakowie nie brak kreatywnych i przedsię-
biorczych kobiet. Jedną z nich jest Paulina 
Szewczyk , szefowa Gminnego Towarzy-
stwa Sportowego. To bardzo prężna orga-
nizacja, która dzięki Paulinie stale wspiera 
lokalną społeczność w aktywności edukacyjnej i kul-
turalnej. Paulina prowadzi świetlicę, gdzie na co dzień 
dzieci mogą ciekawie spędzić wolny czas po zajęciach 
szkolnych. W ramach realizowanego ze środków PROW 
projektu „Rakowska akademia talentów”, integrującego 

pokolenia, Towarzystwo zorganizowało cykl 
warsztatów rękodzielniczych i turniej gier 
planszowych. Dzięki kreatywności i przed-
siębiorczości Paulinie udało się spełnić 
jedno z marzeń – zakup pieca ceramicz-
nego, który posłuży do prowadzenia zajęć 
z młodzieżą. 

Mieszkanki obszarów wiejskich są pełne 
inwencji. Jedną z ważnych form organizacyj-
nych, w których mogą urzeczywistniać swoje 

pomysły i pasje są koła gospodyń wiejskich. W Polsce jest 
ich zarejestrowanych ponad 10 tysięcy. Liderki kół także 
potrafią sięgać po dostępne wsparcie finansowe. Nie ina-
czej jest w regionie świętokrzyskim, gdzie odwiedziłam 
trzy takie organizacje.

Koła gospodyń wiejskich działające wo-
kół Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszone 
są w Gminnym Stowarzyszeniu Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Bodzechów. Monika  
Jabłońska jest od trzech lat szefową Stowarzy-
szenia, a jej przygoda z aktywnością w jednym 
z kół zaczęła się z miłości do… śpiewania. Moni-
ka zaznacza jednak, że kojarzenie kół gospodyń 
wiejskich wyłącznie ze śpiewaniem i dożynkami to wielki 
błąd. Koła zrzeszone w Stowarzyszeniu, któremu przewodzi, 

realizują różne projekty – warsztaty rękodziel-
nicze, wydarzenia okolicznościowe. Panie roz-
wijają swoje kompetencje, biorą udział w war-
sztatach dla lokalnych liderek. Stowarzyszenie 
podjęło się także wykonania inwestycji w lo-
kalnej infrastrukturze i dzięki wsparciu z PROW 
przebudowało i zmodernizowało budynek 
w Mirkowicach, który służy mieszkańcom jako 

Dom Ludowy. Poza działalnością w Stowarzyszeniu Monika 
prowadzi swój własny biznes – sklep spożywczy. 


Kolejny region i kolejne aktywne kobiety. 
Tym razem w Rzeczycy Małej w gminie Dwi-
kozy, gdzie działa Koło Gospodyń Wiejskich 
„Kukułki”. Spotkanie z Teresą Latańską, 
przewodniczącą Koła nie pozostawia wąt-
pliwości, kto tu rządzi. Ta kobieta, bądź 
co bądź o łagodnym usposobieniu, ma 
moc. Twierdzi, że zawdzięcza ją wsparciu 
najbliższych i koleżanek z koła. Teresa jest 

też sołtyską Rzeczycy, udziela się w miej-
scowym kościele, w gminie, w opiece spo-
łecznej, no i oczywiście zajmuje się domem 
i własną rodziną. Podczas mojej wizyty Ku-
kułki przygotowują się do kulinarnego kon-
kursu „Bitwa Regionów”. Swoje konkurso-
we danie gotują w świetlicy, rozbudowanej 
i wyremontowanej przy wsparciu środków 
z PROW. 


Włoszczowy nie można nazwać obszarem 
wiejskim, ale zgodnie z definicją, gminy wokół 
miasta do niego należą. Według GUS jest to 
teren położony poza granicami administracyj-
nymi miast, a w Unii Europejskiej – to teren, 
na którym gęstość zaludnienia jest niższa niż 
100 os./km2. Stowarzyszenie „Włoszczowa na 
obcasach” działa na rzecz całego regionu. Prze-
wodnicząca – Jolanta Tyjas, to prawdziwa 
liderka. Szefuje miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji, w którym stale coś się dzieje. Jest Radną Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego, członkinią stowarzyszenia 
Kobiety w Centrum, działa na rzecz niepełnosprawnych i nie 
są to jej wszystkie aktywności. Stowarzyszenie „Włoszczo-
wa na obcasach” postawiło sobie za cel wspieranie kobiet 

w wielu aspektach, również we wzmacnianiu 
poczucia wartości poprzez dbałość o wygląd ze-
wnętrzny – mają w swoim gronie profesjonalną 
wizażystkę! Te umiejętności przydały się, kiedy 
trzeba było wyjść na scenę. Panie zrealizowały 
spektakl promujący region, w oparciu o lokal-
ne zwyczaje i gwarę. Na zadanie „Poznajemy 
obszar LGD – region włoszczowski” otrzymały 
wsparcie ze środków PROW. Spektakl poprze-
dzony był warsztatami z aktorami Teatru Żerom-

skiego w Kielcach i wystawiany był w 10 gminach. Powstał 
także film z pracy nad nim. Odpoczywając, Jolanta nie ucieka 
zbyt daleko od aktywności fizycznej, którą promuje na co 
dzień w pracy. W wolnych chwilach wybiera się w góry, a jej 
miejscem na ziemi jest schronisko w Dolinie Pięciu Stawów. 

Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich została wprowadzona jako drugi filar WPR 
podczas reformy „Agenda 2000”. Jest ona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i funduszy regionalnych lub krajowych. Kraje UE wdrażają 
finansowanie z EFRROW za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW). PROW są 
współfinansowane z budżetów krajowych i mogą być przygotowywane na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Podczas gdy Komisja Europejska zatwierdza i monitoruje PROW, decyzje dotyczące wyboru projektów 
i przyznawania płatności podejmowane są przez krajowe i regionalne instytucje zarządzające. Jednym 
z głównych celów PROW 2014–2020 jest zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, poprzez 
wsparcie m.in. pozarolniczej działalności gospodarczej i aktywności na rzecz lokalnych społeczności. 
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