

Krajowe strategie
„e-rolnictwa” – czy
rzeczywiście są
potrzebne?



Smog na obszarach
wiejskichj

Krajowe strategie „e-rolnictwa”
– czy rzeczywiście są
potrzebne?
Cyfryzacja sektora rolnego jest ważnym przedsięwzięciem,
którym zajmuje się coraz większa liczba organizacji i instytucji
świadczących usługi w branży rolnej. Jedną z nich jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO), która zaproponowała utworzenie krajowych strategii
„e-rolnictwa”.
Czym jest „e-rolnictwo”?

HORYZONT CDR
NR 1/2019

„E-rolnictwo” to projektowanie, rozwijanie, a także stosowanie
nowatorskich sposobów wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w tym technologii cyfrowych)
w dziedzinie obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Głównym celem strategii „e-rolnictwa” jest
przyspieszenie rozwoju branży rolnej i obszarów wiejskich poprzez poprawę dostępu do kluczowych informacji, pomocnych
rolnikom w podejmowaniu jak najlepszych decyzji oraz wykorzystywaniu dostępnych zasobów w najbardziej produktywny
i zrównoważony sposób.

W „e-rolnictwie” technologie informacyjne i komunikacyjne
(ICT) mogą obejmować nie tylko nowoczesne technologie i narzędzia, ale również inne, istniejące: radio, telewizję, telefony
stacjonarne czy komórkowe oraz satelity.
Warto zaznaczyć, że definicja „e-rolnictwa” wykracza poza
aspekty e-administracji rolnictwa, ponieważ obejmuje nie tylko usługi rolnicze świadczone przez państwo na rzecz obywateli
za pośrednictwem ICT, ale również całą gamę produktów, usług
i nfrastruktury technicznej, np. światłowody.
Rola ICT w rolnictwie
Zarządzanie ryzykiem
klęsk żywiołowych
Systemy innowacji w
rolnictwie
ICT wypełniają lukę między
naukowcami rolnymi,
środowiskiem
akademickim, agentami
pomocniczymi, różnymi
podmiotami rynkowymi i
rolnikami

ICT dostarczają
społeczeństwu i rządowi
informacji na temat
zapobiegania klęskom
żywiołowym w czasie
rzeczywistym

Rola ICT w
rolnictwie

Rozwój zdolności i
wzmocnienie pozycji
ICT poszerzają zasięg
lokalnych społeczności i
stwarzają nowe
możliwości biznesowe,
zwiększając w ten sposób
środki do życia

Zwiększony dostęp
do rynku
ICT ułatwiają dostęp do
rynku w zakresie
nakładów i produktów,
a także handlu

Zrównoważone
rolnictwo
ICT oferują lepszy
dostęp i wiedzę do
zrównoważonych praktyk
rolniczych, ochrony roślin i
zdrowia zwierząt lub
inteligentnych rozwiązań
klimatycznych

Bezpieczeństwo
żywności
ICT pomagają w
dostarczaniu wydajnych i
wiarygodnych danych, aby
były zgodne z
międzynarodowymi
standardami i aspektami
żywieniowymi

Usługi finansowe i
ubezpieczenia
ICT zwiększają dostęp
do usług finansowych
dla społeczeństwa,
pozwalają
znaleźć niedrogie
ubezpieczenia

* ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
Żródło: opracowanie własne na podstawie www.fao.org/home/en/
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Perspektywy „e-rolnictwa”

Co można osiągnąć poprzez „e-rolnictwo”?

„E-rolnictwo” stwarza możliwości sprostania wyzwaniom rolnictwa takim jak: zmiany klimatyczne, występowanie szkodników i chorób w gospodarstwach, czy też dostępności do rynków zbytu, wykorzystując rozwiązania oparte na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych. Unikalna platforma oparta na
technologiach informacyjno-komunikacyjnych może bowiem
służyć kilku sektorom, takim jak: rolnictwo, zdrowie i transport,
oferując konsumentom informacje na temat poszczególnych
produktów i ich jakości, przy zapewnieniu terminowego ich dostarczania na rynek, co znacząco wzmacnia pozycję rolników.

Posiadanie krajowej strategii e-rolnictwa może pomóc w zwiększeniu produkcji żywności oraz ułatwić rozwój technologii eksportowych. Może być również wykorzystana do promowania nowych
rynków, wzmocnienia ochrony socjalnej, decentralizacji handlu
oraz służyć jako czynnik napędzający innowacje w rolnictwie.

Istnienie kompleksowej strategii krajowej może także zlikwidować różnice technologiczną na obszarach wiejskich oraz zapewnić równe perspektywy rozwoju dla społeczeństwa w celu
przyspieszenie tempa innowacji, zwiększenia dochodów i możliwości zatrudnienia.
Odbiorcy strategii „e-rolnictwa”
Z krajowej strategii „e-rolnictwa” mogą korzystać rolnicy, prywatni i publiczni doradcy rolniczy, społeczność zamieszkująca
teren obszarów wiejskich, rząd czy też instytucje badawcze,
uczelnie wyższe i szkoły związane z branżą rolną. Szeroki zakres
odbiorców świadczy zatem o istotności tych strategii.
Stworzenie standardów dostępności danych i interoperacyjność
umożliwia natomiast dzielenie się wynikami badań krajowych
i globalną wiedzą.
HORYZONT CDR
NR 1/2019

Opracowanie strategii „e-rolnictwa” wymaga jednak posiadania
wysokokwalifikowanych specjalistów z branży IT, a także informatyzacji całego kraju, czyli umożliwienia dostępu do łącza szerokopasmowego dużej grupy odbiorców. Oprócz tego cyfryzacja wiąże
się ze znacznymi nakładami finansowymi, które mogą zostać sfinansowane nie tylko z środków budżetowych państwa, ale również z dofinasowań zewnętrznych, jakie oferuje Unia Europejska.
Podsumowując, krajowe strategie „e-rolnictwa” są potrzebne,
gdyż oferują cenne usługi wspomagające sektor rolny. Zaliczamy
do nich: prognozy pogody i alarmy o katastrofach, zwiększoną
kontrolę chorób w gospodarstwach oraz dostęp do właściwych
środków produkcji rolnej dla konkretnych warunków glebowych
i klimatycznych. „E-rolnictwo” jest zatem przyszłością, która przyczyni się do rozwoju nie tylko rolnictwa, ale także społeczności
lokalnej.
Robert Czechorowski,CDR O/Poznań

Opracowano na podstawie: www.fao.org/home/en/
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W rankingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) nasz kraj pod
względem jakości powietrza zajmuje niemalże ostatnie miejsce
wśród państw należących do Unii Europejskiej. Gorsze warunki
niż, w Polsce występują jedynie w Bułgarii. Z kolei dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dowodzą, że wśród pięćdziesięciu miast UE, które mają najgorszą jakość powietrza, aż 33
są zlokalizowane na terenie Polski. WHO oceniając zanieczyszczenie powietrza, brało pod uwagę poziom pyłu zawieszonego
PM2,5, który jest uważany za jedno z najbardziej szkodliwych
zanieczyszczeń dla zdrowia i środowiska. Zanieczyszczenie to
zwykle nazywa się smogiem. Smog składa się m.in. z tlenków
siarki, azotu oraz cząstek PM2,5 i PM10. Cząsteczki pyłu PM10
mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów, czyli ich średnica
to jedna piąta grubości ludzkiego włosa. Takie cząsteczki mogą
przenikać do układu oddechowego, a dokładniej do oskrzeli.
Cząsteczki PM2,5 są jeszcze mniejsze i mogą dostać się aż do
płuc i krwioobiegu. Im cząsteczka jest drobniejsza, tym głębiej
może wniknąć do naszego organizmu. W cząsteczkach PM,
w smogu, znajdują się tlenki azotu, siarki, węgla i węglowodorów aromatycznych oraz metali ciężkich. Poza pyłami zawieszanymi PM w smogu, bardzo poważnym zagrożeniem są dioksyny,

a w szczególności benzo[a]piren. Związki te powodują zaburzenia gospodarki hormonalnej, mogą powodować bezpłodność,
problemy z zajściem w ciążę, poronienia, a także wady rozwojowe u płodu.
Problem smogu nie omija terenów wiejskich. W powszechnej
opinii nadal panuje przekonanie o czystym i zdrowym powietrzu
na wsi. Tymczasem wystarczy przejechać się w sezonie grzewczym drogami, które przebiegają przez gminy wiejskie a okazuje
się, że praktycznie całą trasę trzeba pokonać z włączonym obiegiem wewnętrznym, ponieważ czujemy nieprzyjemny dym. A
skoro jest dym, gęsty, gryzący, to znaczy, że nie możemy mówić
o czystym powietrzu.

Smog składa się m.in. z tlenków siarki, azotu oraz cząstek PM2,5 i PM10. Cząsteczki
pyłu PM10 mają średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów, czyli ich średnica to jedna piąta
grubości ludzkiego włosa.
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Problem smogu na wsi jest podobny do tego w miastach, a może
stanowi jeszcze większe zagrożenie. Powietrze zanieczyszczone
jest wszędzie, gdzie występują skupiska budynków. Wynika to
ze sposobu ogrzewania. Na wsiach rzadko bywają sieci ciepłownicze. Mieszkańcy wsi ogrzewają swoje domy, w głównej mierze
spalając paliwa stałe w pozaklasowych kotłach, które generują
bardzo duże ilości zanieczyszczeń. I to właśnie źródła ogrzewania
stanowią największy problem. Obserwujemy na co dzień, jakie
spustoszenie może uczynić tzw. „kopciuch”. Do tego dochodzi
jeszcze jakość stosowanych paliw (złej jakości węgiel), a także
często spalane odpady i śmieci. Sezon grzewczy w praktyce rozpoczyna się już we wrześniu i trwa nawet do końca maja (tak
zwane „przepalanie” – bardzo popularne na wsi) i o czystym,
zdrowym wiejskim powietrzu możemy mówić zaledwie przez
kilka, krótkich miesięcy. Nawet latem, w wielu domach na wsi,
mieszkańcy rozpalają w piecu, aby ogrzać wodę. Warto zaznaczyć, że najbardziej narażone na skutki smogu są osoby starsze,
chore oraz dzieci. Skutki zdrowotne często nie uwidaczniają się
od razu, ale są wynikiem długotrwałego przebywania w zanieczyszczonym środowisku. Smog ma także ogromny wpływ na
środowisko, rośliny i zwierzęta, a zawarte w dymach zanieczyszczenia powodują również niszczenie elewacji budynków, korozję przedmiotów metalowych oraz wydłużają czas schnięcia farb
i lakierów. Problemy ze smogiem w naszym kraju uwydatniły się
drastycznie w styczniu 2017 roku, kiedy wystąpiły niskie temperatury, a w związku z tym zwiększyło się zapotrzebowanie na
ciepło. Brak wiatru i opadów spowodował bardzo wysokie stę-

żenia zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw stałych.
Wystąpiła drastyczna zachorowalność ludzi na choroby dróg oddechowych. W związku z tym Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Rządu o pilne podjęcie działań mających na celu walkę
ze smogiem i poprawę jakości powietrza w Polsce.

W cząsteczkach PM, w smogu, znajdują się tlenki azotu, siarki, węgla i węglowodorów
aromatycznych oraz metali ciężkich.

5



Krajowe strategie
„e-rolnictwa” – czy
rzeczywiście są
potrzebne?



Smog na obszarach
wiejskichj

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Obecny stan powietrza poważnie zagraża zdrowiu mieszkańców.
Jak wskazali w swoim apelu lekarze, „w ostatnim czasie nie sposób, nie dostrzec poważnych sygnałów wskazujących na bardzo
złą jakość powietrza w Polsce, szczególnie w dużych miastach”.
Podkreślono, że przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców.
„Istnieją niezbite dowody, na podstawie licznych, przeprowadzonych na świecie badań, że stopień zanieczyszczenia powietrza
jest przyczyną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego. Okresy
nagłego pogorszenia jakości powietrza przyczyniają się również
do zwiększonej zapadalności na ostre epizody wieńcowe, w tym
zawały serca, udary mózgu. W tym okresie częściej występują
incydenty niewydolności serca, napady migotania przedsionków i arytmii komorowych, a przychodnie udzielają znacznie
więcej porad zgłaszającym się chorym” – wynika z apelu NRL.
W związku z powyższym Centrum Doradztwa Rolniczego włączyło się w akcję informacyjno-szkoleniową walki ze smogiem
i niską emisją na obszarach wiejskich. Przeszkolono doradców
na szkoleniu stacjonarnym pt.: „Innowacje w gospodarstwach
rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”, gdzie
pokazano zagrożenia smogiem, skutki dla zdrowia mieszkańców
wsi i sposoby walki z niską emisją. Spora część doradców przeszła szkolenie e-learningowe pt.: „Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję”. Opracowano i wydano broszurę pt.:
„Efektywne gospodarowanie energią w gospodarstwach rol-

nych- przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjna”. Wspólnie
z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa opracowano
i wydano publikację pt.: „Efektywne gospodarowanie energią
elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”, gdzie w jednym
z rozdziałów poruszono tematykę występowania smogu na obszarach wiejskich, jego fatalne skutki dla zdrowia mieszkańców
i środowiska oraz sposoby jego ograniczania. Wszystkie powyższe działania miały na celu uświadomienie mieszkańcom obszarów wiejskich, jak należy właściwie eksploatować urządzenia
grzewcze oraz jak wyeliminować zwyczaj spalania śmieci, powszechnie obserwowany na wsi.
Zdzisław Ginalski, CDR O/Radom
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Zapraszamy na stoisko
”Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej”
W dniach 15-17 marca 2019 r. w Kielcach odbędą się, jubileuszowe, XXV Targi AGROTECH. Jak zwykle nie zabraknie na nich
nowości z branży techniki rolniczej, nowoczesnych maszyn
i urządzeń dla małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych.
Zakres branżowy obejmuje także inne środki do produkcji, w tym
nawozy, materiał siewny czy środki ochrony roślin.
Dużym powodzeniem zwiedzających cieszyły się wydawnictwa CDR (Agrotech, 2018 r.).

Każdy rolnik szykując się już do wiosennego sezonu powinien
znaleźć coś dla swojego gospodarstwa w bogatej ofercie handlowej wystawców.

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej. Stoisko Centrum Doradztwa Rolniczego
(Agrotech, 2018 r.).

Wśród wielu stoisk konsultacyjnych przygotowywanych przez
najważniejsze instytucje branżowe nie zabraknie zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stoiska ”Nauka i doradztwo – praktyce rolniczej”. To tu przedstawiciele
doradztwa rolniczego oraz wszystkich placówek naukowo-badawczych podległych MRiRW będą prezentować osiągnięcia, ze
szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Ponadto specjaliści Centrum Doradztwa Rolniczego
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będą prowadzili konsultacje w zakresie technologii produkcji
rolniczej, przetwórstwa produktów rolnych na poziomie gospodarstwa, rolniczego handlu detalicznego, integrowanej ochrony
roślin, instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Ponadto Centrum Doradztwa Rolniczego zaprasza na cztery panele dyskusyjne, których tematyka dotyczyć będzie:
–– wdrażania innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie
grup operacyjnych EPI,
–– uprawy konopi włóknistych w gospodarstw rolnych,
–– ograniczenia strat azotu w produkcji rolniczej,
–– innowacji w produkcji mleka.
Tradycją AGROTECHU jest organizowanie konkursów i nagradza-

nie najlepszych produktów prezentowanych na targach. W tym
roku po raz drugi będzie przyznany „Diament Innowacji” - nagroda ufundowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Maszyny i urządzenia zgłoszone do konkursu oceniać będzie komisja pod przewodnictwem Pana Jacka Węsierskiego, dyrektora
CDR. Przy ocenie komisja będzie zwracać uwagę na: unikalność
produktu, nowość na rynku, wpływ na środowisko naturalne,
możliwość powszechnego zastosowania w różnych typach gospodarstw rolnych, potencjał rozwojowy produktu czy wpływ na
poprawę efektywności produkcyjnej gospodarstw.
W roku ubiegłym, spośród wielu ciekawych propozycji komisja
nagrodziła wał uprawowy z pneumatycznym siewnikiem firmy
Agro Factory II.
Małgorzata Sieczko, CDR O/Radom

Pan Jacek Węsierski, dyrektor CDR wręcza „Diament Innowacji” - statuetkę i dyplom
przedstawicielowi producenta, nagrodzonej maszyny na targach AGROTECH w 2018roku.
HORYZONT CDR
NR 1/2019
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Znaczenie szczepionek
bakteryjnych w uprawie roślin
bobowatych
Rolnictwo w Polsce codziennie boryka się z coraz nowszymi
problemami. Głównym z nich, od zawsze pozostaje opłacalność
produkcji. Powodem tego stanu rzeczy są zazwyczaj, wciąż rosnące koszty produkcji, przy relatywnie stałych, niskich cenach
produktów rolnych. Jednym ze sposobów utrzymania dodatniego rachunku ekonomicznego jest np. obniżanie kosztów. Rozwiązaniem może być uprawa roślin bobowatych. Dużym atutem
uprawy roślin z tej grupy jest możliwość zrezygnowania z nawożenia azotem, które często generuje znaczne koszty. Warunkiem wiązania azotu atmosferycznego jest symbioza z bakteriami niegdyś powszechnie występującymi w glebie. Niestety po
długich okresach monokultur, głównie roślin zbożowych, żywotność tego typu bakterii w glebie znacznie spadła. Ponadto nadal
wielu rolników nie posiada świadomości, jak duży potencjał jest
ukryty w tej grupie roślin, przez co często nie jest w pełni wykorzystywany. Doradca rolny powinien w tym miejscu podejmować wytrwałą i nieustanna edukację, aby przekonać rolnika, że
może uzyskać więcej.

Rośliny bobowate dzięki symbiozie z bakteriami wiążącymi azot
atmosferyczny nie wymagają głównego nawożenia mineralnego, zalecana jest wyłącznie dawka startowa ok. 25-30 kg/ha.
Bakterie symbiotyczne roślin bobowatych bytują w glebie jako
saprofity, a liczebność ich populacji w środowisku glebowym
zależy zarówno od czynników glebowo-klimatycznych, jak i od
zabiegów agrotechnicznych. Badania wykazały ponadto, że poszczególne gatunki bakterii brodawkowych odmiennie reagują
zarówno na nawożenie, jak i na wieloletnią przerwę w uprawie
rośliny-gospodarza. Niestety w wielu rejonach naszego kraju
przez długi czas dominowały monokultury zbożowe, czego efek-

Uprawa soi. (Gospodarstwo rolne w Grabowie nad Wisłą).
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tem jest drastyczne obniżenie się zawartości pożytecznych bakterii w glebie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż każdy
gatunek rośliny ma konkretny gatunek bakterii, z którą ściśle
współpracuje. Rośliny, takie jak np. soja nigdy nie były uprawiane w naszych warunkach, więc trudno jest szukać w glebie
bakterii z nią współpracujących. Rozwiązaniem tego problemu
są preparaty biologiczne, którymi zaszczepia się nasiona przed
wysiewem. Standardem powinien być tego typu zabieg, stosowany przy wysiewie każdej rośliny bobowatej (chyba, że w krótkiej przeszłości na danym stanowisku uprawiany był ten sam gatunek). Inokulację najlepiej przeprowadzić bezpośrednio przed
siewem, ewentualnie na 2-3 dni przed siewem.

Natomiast zaprawienie nasion fungicydami należy wykonać
oddzielnie, kilka dni wcześniej. Minimalizujemy wówczas ryzyko zatrucia bakterii brodawkowych. Należy również zaznaczyć,
że bakterie te naniesione na nasiona mają bardzo małą odporność na światło. Również zakupione opakowanie z bakteriami brodawkowymi do czasu ich użycia należy przechowywać
w chłodnym, suchym miejscu bez dostępu światła. Prawidłowo
zaprawione nasiona pozwalają na intensywny wzrost brodawek
korzeniowych, co się przekłada bezpośrednio na podniesienie
plonowania rośliny. W sprzyjających warunkach niektóre gatunki bobowatych, w ciągu roku na powierzchni jednego hektara są
wstanie związać nawet 180 kg azotu atmosferycznego, co jest
niewątpliwym zyskiem dla rolnika.
Ważną kwestią, o której rolnicy muszą pamiętać, jest zakaz stosowania środków ochrony roślin na plantacjach, które zgłaszają
we wniosku obszarowym, jako zazielenienie.
Bartłomiej Kołacz, CDR O/Radom

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Dużym atutem uprawy roślin bobowatych jest możliwość zrezygnowania z nawożenia
azotem, które często generuje znaczne koszty.
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Drzewa i krzewy miododajne
cennym ogniwem bioróżnorodności
Współczesne rolnictwo poprzez wielkoobszarowe monokultury,
chemizację, likwidację miedz, zadrzewień śródpolnych skutecznie eliminuje z otoczenia wiele gatunków owadów. Podstawowym warunkiem przetrwania owadów zapylających jest zapewnienie im ciągłości taśmy pokarmowej poprzez zwiększenie
różnorodności roślin pożytkowych. Niektóre gatunki roślin miododajnych obcego pochodzenia łatwo dziczeją i określane są jako
gatunki inwazyjne, na przykład: nawłoć kanadyjska, rdestowce,
robinia akacjowa, klon jesionolistny. Gatunki te wypierają rodzime gatunki roślin, wpływając negatywnie na różnorodność gatunkową i liczebność dzikich zapylaczy. Paradoksalnie, pomimo
dużej produkcji nektaru, powodują przerwanie taśmy pokarmowej. Dlatego planując nasadzenia tych gatunków należy pamiętać o ich wpływie na otoczenie. Aby próbować minimalizować
spadek liczby gatunków owadów zapylających, musimy w mikro skali czyli ogródka przydomowego dobierać rośliny według
właściwego klucza. Rośliny miododajne, rośliny pszczelarskie,
rośliny pożytkowe są to rośliny o kwiatach barwnych i wonnych,
niekoniecznie okazałych, które dostarczają owadom zapylają-

cym pokarmu – nektaru, pyłku i spadzi. W zasadzie powinny być
nazywane roślinami nektarodajnymi, ponieważ produktem roślinnym jest nektar, a nie miód. Istnienie owadów zapylających
jest więc ściśle skorelowane z roślinami miododajnymi. Ogromną rolę w zapylaniu upraw, oprócz pszczoły miodnej, odgrywają również dzikie pszczoły, których w Polsce jest ponad 450 gatunków oraz inne błonkoskrzydłe, ale także motyle czy niektóre
chrząszcze. W tym artykule scharakteryzowano kilka gatunków
drzew i krzewów miododajnych, przydatnych w nasadzeniach
ozdobnych, a jednocześnie cennych dla zachowania bioróżnorodności.

Rośliny miododajne, są to rośliny o kwiatach barwnych i wonnych, niekoniecznie okazałych, które dostarczają owadom zapylającym pokarmu - nektaru, pyłku i spadzi .
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Klon (Acer) - drzewa lub krzewy bardzo dekoracyjne ze względu
na piękne, zdrowe liście wspaniale przebarwiające się jesienią
na kolory żółte, czerwone i pomarańczowe. Niektóre klony mają
również ładne kwiaty (A.rubrum, A.ginnala). Gatunki wcześnie
zakwitające przed rozwojem liści dostarczają owadom obfitego
pożytku w postaci pyłku, a klony później kwitnące pyłku i nektaru.

Karagana (Caragana) - krzew nazywany powszechnie żółtą akacją, bardzo efektowny w okresie kwitnienia, nadaje się na żywopłoty. Jeden z najcenniejszych krzewów miododajnych.

Wrzos (Calluna) - zimozielony krzew, jedna z najpiękniejszych
roślin krajowych. W okresie kwitnienia nadaje okolicom, w których występuje masowo swoiste piękno. Cenna roślina ze względu na późny pożytek.

Irga (Cotoneaster) - krzewy o różnej wysokości, od płożących do
niewielkich drzewek. Bardzo dekoracyjne ze względu na barwne
owoce obficie okrywające gałązki, u niektórych gatunków długo utrzymujące się po opadnięciu liści. Liście przebarwiają się
jesienią na kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty. Niektóre
irgi obficie kwitną. Kwiaty wszystkich gatunków są miododajne.

Wiśnia (Cerasus) - drzewa lub krzewy wcześnie kwitnące o pięknych miododajnych kwiatach. U niektórych gatunków liście w jesieni przebarwiają się intensywnie na kolor purpurowy.

Głóg (Crataegus) - krzewy lub niewysokie drzewa. Kwiaty białe
lub czerwone silnie pachnące i miododajne. Owoce dekoracyjne
długo utrzymują się na gałązkach. U niektórych gatunków liście
jesienią przebarwiają się na żółto, pomarańczowo lub czerwono.
Kruszyna (Frangula) - drzewa lub krzewy, roślina lecznicza
(kora), liście w jesieni przebarwiają się na kolor jasnożółty, kwiaty rozwijają się od maja aż do września koloru zielonkawego,
miododajne. Na krzewie widzi się jednocześnie i kwiaty i owoce
w różnym stadium dojrzałości. Owoce mogą być trujące.

Ogromną rolę w zapylaniu upraw, oprócz pszczoły miodnej, odgrywają również dzikie
pszczoły, których w Polsce jest ponad 450 gatunków.
HORYZONT CDR
NR 1/2019

Jabłoń (Malus) - krzewy lub niewysokie drzewka, zwykle o szerokiej koronie i niskim pniu. Liczne gatunki oraz jeszcze liczniejsze odmiany i mieszańce uprawia się w celach dekoracyjnych.
Są one szczególnie piękne w okresie kwitnienia (maj), a niektó12

re także jesienią w czasie dojrzewania owoców i przebarwiania
się liści (sierpień – wrzesień). Szczególnie efektowne są jabłonie
o kwiatach purpurowych i różowych (również pełnych).
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Porzeczka (Ribes) - krzew o dekoracyjnych liściach np. (R aureum) jesienią i kwiatach np. (R.sanguineum).
Robinia syn. Grochodrzew, Akacja (Robinia) - drzewa lub krzewy o ciernistych pędach, doskonała na gleby słabe, kamieniste,
postindustrialne. Niektóre gatunki i odmiany ozdobne ze względu na piękne kwiatostany.
Wierzba (Salix) - drzewa, krzewy lub krzewinki. W celach dekoracyjnych uprawia się wiele gatunków i mieszańców odznaczających
się barwną korą, dużymi, srebrzystymi baziami rozwijającymi się
wczesną wiosną, efektownym ulistnieniem, ładnym pokrojem.

Przy opisie gatunków celowo skoncentrowano się na walorach
wizualnych, próbując ujrzeć ogródek oczyma wyobraźni, kwitnący i pachnący. Cały sezon wegetacyjny dostępny jako owadzia
stołówka.
Wykaz roślin jest z pewnością niepełny ale mam nadzieję, że
zachęci czytelnika do głębszych przemyśleń przy planowaniu
nasadzeń przydomowych, jak i w miejscach publicznych (parki,
skwery).
Włodzimierz Stachura, CDR O/Radom

Jarząb (Sorbus) - drzewa lub krzewy o dużych pączkach okrytych kilkoma łuskami. U jarzębów ceni się przede wszystkim ich
wczesne rozwijanie się na wiosnę, wspaniałe przebarwianie liści w jesieni na kolory pomarańczowy, żółty i czerwony. Jedna
z najbardziej biocenotycznych roślin, o bezcennych owocach dla
ptaków i ludzi.
Śnieguliczka (Symphoricarpos) - krzew o cienkich pędach doskonały na szpalery i żywopłoty. Owoce dość atrakcyjne, kwiaty
niepozorne, lecz bardzo miododajne.

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Lipa (Tilia)- drzewa należące do najcenniejszych drzew miododajnych i użytkowych ze względu na drewno miękkie i łatwe do
obróbki.

Opracowano na podstawie:
Bugała W. (1991): Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne.
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Rolniczy handel detaliczny (RHD) to kolejna forma działalności umożliwiająca produkcję i zbywanie żywności, którą rolnicy
mogą prowadzić na uproszczonych zasadach w zakresie prawa
żywnościowego i podatkowego. Akt prawny - ustawa z dnia 16
listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku i umożliwia produkcję oraz
zbywanie żywności, wytworzonej przy udziale produktów pochodzących z własnych gospodarstw. Głównym celem ustawy
było stworzenie polskim rolnikom szerszych możliwości rozwoju
produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub
w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Za pomocą ustawy wprowadzono preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących RHD w postaci zwolnienia
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
przychodów pochodzących z RHD.
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do rolniczego handlu detalicznego
mają zastosowanie również przepisy ustawy z dnia 9 listopada

HORYZONT CDR
NR 1/2019

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz.
2242), która zawiera kolejne rozwiązania legislacyjne, ułatwiające prowadzenie produkcji żywności i jej wprowadzanie na rynek
przez podmioty działające w tzw. „krótkich łańcuchach dostaw”,
w tym prowadzące rolniczy handel detaliczny.
Rolniczy handel detaliczny to działalność, w ramach której
rolnicy mogą sprzedawać surowce oraz prowadzić działalność
przetwórczą. Warunkiem jest to, że taka żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu
a sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). Pod względem
bezpieczeństwa żywności, produkcja i sprzedaż artykułów żywnościowych w ramach RHD jest nadzorowana przez Inspekcję
Weterynaryjną (produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność
złożona) oraz Państwową Inspekcję Sanitarną (produkty pochodzenia niezwierzęcego). Ponadto, Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych powierzono kompetencje do
sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności. Rolnicy
prowadzący gospodarstwa mogą rozpocząć działalność w ramach takiego handlu po uprzedniej rejestracji działalności (bez
obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
14
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Zmiany wprowadzone w 2018 roku do ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zmodyfikowały
definicję rolniczego handlu detalicznego, która obecnie określa,
że rolniczy handel detaliczny, to handel polegający na produkcji
żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym
i zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego. W ustawie określono również wymagania dotyczące sposobu zbywania produktów w ramach tej działalności. Zbywanie żywności do zakładów prowadzących handel
detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będzie
mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących
siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących
z tym województwem. Podstawowe wymagania dla RHD z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:
• produkcja i zbywanie artykułów żywnościowych nie może
stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać
niekorzystnie na zdrowie publiczne;
• zbywanie żywności nie będzie mogło być dokonywane
z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych
w celu promocji żywności;

Rolniczy handel detaliczny to działalność, w ramach której rolnicy mogą sprzedawać
surowce oraz prowadzić działalność przetwórczą.

• prowadzący działalność mają obowiązek dokumentowania
ilości zbywanej żywności;
• miejsca sprzedaży musi być oznakowane;
• zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju
w celu produkcji mięsa na użytek własny);
• nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie RHD produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.
Producentów obowiązują wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny, określone w rozporządzeniu nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające
15



Znaczenie szczepionek
bakteryjnych w uprawie
roślin bobowatych



Drzewa i krzewy
miododajne cennym
ogniwem bioróżnorodności



Rolniczy handel
detaliczny na nowych
zasadach

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i rozporządzeniu nr 852/2004 oraz w przepisach wydanych w trybie tych
rozporządzeń. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne
(np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), obowiązują uproszczone wymagania
higieniczne. Należy przy tym podkreślić, że wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę.

Głównym celem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. było stworzenie polskim rolnikom
szerszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności.
HORYZONT CDR
NR 1/2019

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w rozporządzeniu nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
(Dz.U. z 2015r. poz. 29 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup
i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, a także inne szczegółowe przepisy
odnoszące się do oznakowania, zależnie od rodzaju produktu.
W zakresie przepisów podatkowych zmienione zostały zwolnienia przychodów ze sprzedaży żywności przetworzonej w działalności RHD od podatku dochodowego. Zwolnieniu podlegają
przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych
w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów
opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do kwoty 40 000 zł
rocznie, w ilościach nieprzekraczających maksymalnych limitów
określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności
zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, przy czym:
16



Znaczenie szczepionek
bakteryjnych w uprawie
roślin bobowatych



Drzewa i krzewy
miododajne cennym
ogniwem bioróżnorodności



Rolniczy handel
detaliczny na nowych
zasadach

• przerabianie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich
sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnieniu osób na
podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
oraz innych umów o podobnym charakterze (wyjątki - ubój
zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, w tym
również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, przemiał zbóż,
wytłoczenie oleju lub soku oraz sprzedaż podczas wystaw, festynów, targów);
• ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących
z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji
danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu,
z wyłączeniem wody;
• za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się
również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone
z surowców pochodzących z własnej uprawy;
• prowadzona jest ewidencja sprzedaży żywności odrębnie
za każdy rok podatkowy, która zawiera co najmniej: numer
kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj i ilość
przetworzonych produktów. Dzienne przychody muszą być
ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Do rolniczego handlu detalicznego, w zakresie objętym ww. zwolnieniem podatkowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018 poz. 646).
Barbara Sałata,CDR O/Radom

Ponadto uzyskany w roku podatkowym przychód ze sprzedaży
przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych powyżej
limitu 40 000 zł podatnik może opodatkować 2% ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem dokonania
stosownego oświadczenia do urzędu skarbowego.
HORYZONT CDR
NR 1/2019
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Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (tzw. wsparcie ONW) to działanie
mające na celu pomoc rolnikom w kontynuowaniu rolniczego
użytkowania ziemi na obszarach, gdzie występują gorsze naturalne warunku do gospodarowania. Wsparcie to ma formę
płatności obszarowej, do której kwalifikują się działki położone
w gminach lub obrębach wyznaczonych wg. ściśle określonych
zasad, określonych w przepisach UE. Zdaniem Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego dotychczas obowiązujące kryteria
wyznaczania obszarów ONW były zbyt różnorodne i niejednolite w poszczególnych krajach UE. W związku z tym, w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 grudnia
2013 r. określono nowe zasady wyznaczania ONW według systemu jednolitego dla całej Unii. Zmieniono także nazwę – z „obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania” na „obszary z ograniczeniami naturalnymi”. Polska także te zmiany jest
zobowiązana wprowadzić w 2019 roku.

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Przy wyznaczaniu tych obszarów muszą być uwzględnione jednakowe kryteria biofizyczne dotyczące:

–– klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura
w okresie wegetacyjnym, brak wody),
–– gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości
chemiczne, nadmierna wilgotność gleby),
–– ukształtowania terenu.
Obszary kwalifikują się do ONW, jeśli co najmniej 60% użytków
rolnych w danej gminie lub obrębie ewidencyjnym spełnia, co najmniej jedno z ww. kryteriów biofizycznych. Zmiany dotyczą głównie
obszarów zakwalifikowanych do ONW typu nizinnego oraz ONW ze
specyficznymi utrudnieniami. Jeśli chodzi natomiast o ONW typu
górskiego, to sposób wyznaczania nie uległ zmianie, natomiast
obecnie do wsparcia włączone zostaną obszary miejskie.
Postanowiono, że od 2019 r. obszary ONW typu nizinnego zostaną zastąpione przez ONW z ograniczeniami naturalnymi, które będą podzielone na dwie strefy. Do strefy I zakwalifikowano
obszary z wartością WWRPP (Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej
Przestrzeni Produkcyjnej) powyżej 52 punktów, a do strefy II
z wartością WWRPP równą lub poniżej 52 pkt.
Z kolei obszary ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami od
przyszłego roku zostaną rozszerzone i podzielone na dwie strefy: strefa I – niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych oraz strefa II – podgórska. Do ONW typ specyficzny
strefa I zostały zakwalifikowane obszary z wartością WWRPP od
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52,1 do 66 pkt. oraz wartością wskaźnika cenności przyrodniczo-turystycznej powyżej 35,6 pkt. oraz z wartością WWRPP od
66,1 do 72,5 pkt. oraz wartością wskaźnika cenności przyrodniczo-turystycznej powyżej 53,4 pkt. Do ONW typ specyficzny
strefa II zostały zakwalifikowane obszary, w których co najmniej
50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m
n.p.m. Ponadto do ONW typ specyficzny strefa II zakwalifikowano obszary z niekorzystnymi warunkami dla produkcji rolnej
(wartość WWRPP poniżej 52 pkt.), które nie zostały zakwalifikowane do ONW z ograniczeniami naturalnymi na podstawie kryteriów biofizycznych.

Rolnicy, których gospodarstwa według nowej metody wyznaczania ONW nie znajdą się na obszarze ONW z ograniczeniami
naturalnymi, a wcześniej pobierali dopłaty z tytułu ONW typu
nizinnego, otrzymają przez pierwsze dwa lata wsparcie przejściowe. W przyszłym roku będzie im się należało nie więcej niż
80% średniej płatności ONW, jaką otrzymywali z PROW 2007–
2013. W 2020 roku, natomiast nie więcej niż 20%, ale nie mniej
niż 25 euro/ha.
Tomasz Stachowicz, CDR O/Radom

Zmiany w ONW
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020
ONW w latach 2014–2018

ONW od 2019 roku

ONW typu nizinnego
strefy nizinnej I

179 zł/ha

ONW z ograniczeniami
naturalnymi strefa I

179 zł/ha

ONW typu nizinnego
strefy nizinnej II

264 zł/ha

ONW z ograniczeniami
naturalnymi strefa II

264 zł/ha
179 zł/ha

264 zł/ha

ONW typu specyficznego
strefa I (niekorzystne
warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych)
ONW typu specyficznego
strefa II (podgórskie)

264 zł/ha

ONW typu górskiego

320 zł/ha lub
450 zł/ha

ONW
ze specyficznymi
utrudnieniami

zł/ha lub
ONW typu górskiego 320
450 zł/ha

Żródło: Biuletyn Informacyjny nr 12/2018 (211), MRiRW.
HORYZONT CDR
NR 1/2019

Opracowano na podstawie: Biuletyn Informacyjny nr 12/2018 (211), MRiRW.
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„Innowacje po Czesku” –
dobre praktyki innowacyjne na
przykładzie Republiki Czeskiej
Częścią Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji (EIP) jest Sieć
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Instytucja ta zajmuje się upowszechnianiem innowacji w rolnictwie oraz
tworzeniem Grup Operacyjnych w każdym państwie członkowskim.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który
wchodzi w decydującą fazę realizacji, umożliwia tworzenie Grup
Operacyjnych na rzecz innowacji. W 2017 roku ruszył pierwszy
pilotażowy nabór, w którym z 90 Grup Operacyjnych wyłoniono
17 najlepszych wniosków z rekomendacją do uzyskania dotacji.
Odbyło się to w ramach konkursu prowadzonego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tegorocznym naborze złożono 90 wniosków na działania innowacyjne, co świadczy
o dużym zainteresowaniu wśród rolników, naukowców i przedsiębiorców. Brokerzy innowacji z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
współtworzą Grupy Operacyjne i służą im pomocą.
Jednym z najczęściej odwiedzanych przez doradców krajów jest
Republika Czeska. Tamtejsi naukowcy, rolnicy i przedsiębiorcy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i są otwarci na
współpracę.

Gospodarstwo ekologiczne „Hornacka Farma” o powierzchni 1000 ha położone na
terenie Moraw Południowych.

W Republice Czeskiej zatrudnionych jest obecnie na umowę
zlecenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa 16 brokerów
innowacji, którzy musieli wykazać się doświadczeniem w rolnictwie, realizacją projektów oraz znajomością języków obcych.
Restrykcyjne wymagania rekrutacyjne doprowadziły do sytuacji, gdzie tworzenie grup operacyjnych w ich kraju jest znacznie
trudniejsze i gorzej zorganizowane niż w Polsce. Aktualnie brokerzy innowacji pomagają kilku Grupom Operacyjnym w realizacji projektów:
„Uszlachetnianie traw” - operacja obejmuje stosowanie 1 mieszanki traw o podwyższonej odporności na suszę. Projekt obejmuje badania wdrożeniowe prowadzone przez Uniwersytet
Mendla na obszarze kilku gospodarstw o łącznej powierzchni
70 hektarów. W grupie operacyjnej funkcjonuje 12 podmiotów
w tym 6 hodowców krów mlecznych.
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„Właściwe i ekonomiczne dawkowanie azotu poprzez aplikację dolistną” - operacja realizowana jest przez gospodarstwa
zajmujące się produkcją roślinną. Planowane w ramach operacji
badania są wykonywane pod kątem ilości absorbowanego azotu
przez liście w celu minimalizacji kosztów nawożenia i poprawy
jakości plonu.
„Alternatywne Źródła Białka” - Grupa Operacyjna powstała
w celu zaprojektowania i wdrożenia linii technologicznej do separacji łodyg i liści lucerny. Wprowadzona innowacja umożliwi
rolnikom wzbogacenie dawki żywieniowej o wartościowe pasze
białkowe oraz wprowadzenie i promocję alternatywnego źródła
białka dla importowanej z zagranicy soi GMO.
Instytucją naukową intensywnie wspierającą innowacje w Czechach jest Uniwersytet Mendla w Brnie. Specyfiką czeskiego rolnictwa jest duża powierzchnia gospodarstw gdzie ponad 90%
gospodarzy dysponuje obszarem powyżej 1000 ha. Produkcja
zwierzęca opiera się na bydle mlecznym rasy Holsztyńsko-Fryzyjskiej. Od 20 lat w Czechach systematycznie spada produkcja
trzody (z 4000 sztuk w 1997 roku do 1500 sztuk w 2017 roku),
przy czym na rynku dominuje głównie mięso z Polski i Niemiec.
Ambitne plany Czeskiego rządu przewidują do 2030 roku samowystarczalność Czech pod względem rodzimej produkcji mięsa. Warte podkreślenia w rolnictwie czeskim jest nastawienie
na ekologię, wysoką jakość produktu i dbałość o środowisko.
Przykładem może być powszechny w Czechach ekologiczny system chowu drobiu oparty na wolnym wybiegu. Wysokość do-

płat unijnych do hektara gruntów wynosi podobnie jak w naszym kraju około 1000 złotych. System doradztwa rolniczego w
Czechach opiera się na prywatnych firmach oraz pracownikach
naukowych uczelni rolniczych. Brak natomiast publicznego systemu doradztwa rolniczego.
Ciekawym przykładem na kompleksową obsługę branży rolniczej jest Centrum Innowacji dla Rolników położone w Czeskich
Morawach Południowych. Obiekt mieści się w zrewitalizowanej
byłej fabryce wykładzin, zaadoptowanej na centrum szkoleniowe, biura, sale konferencyjne, halę przeznaczoną na wystawy
rolnicze, laboratorium praktyczne oraz pokoje hotelowe dla
uczestników szkoleń. Centrum jest zarządzane przez Regionalną Organizację Rolnictwa Ekologicznego (ZERA), której głównym
tematem działania jest zarządzanie odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów rolniczych.

Centrum Innowacji dla Rolników jest zarządzane przez Regionalną Organizację Rolnictwa Ekologicznego (ZERA).
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Centrum Innowacji dla Rolników oprócz świadczenia usług w zakresie certyfikacji kompostowni jest członkiem grupy operacyjnej zajmującej się przetwarzaniem odpadów pościekowych.
Grupa Operacyjna złożona z Wyższej Szkoły Technicznej, rolników oraz przedsiębiorstwa ekologicznego testuje i wprowadza
nowe technologie kompostowania, podnosząc jakość kompostu
i obniżając koszty produkcyjne. Czeskie Centrum Innowacji dla
Rolników jest również partnerem w grupie operacyjnej zajmującej się rozwiązywaniem problemu wyjałowionej i zubożałej
gleby. Receptą na pogłębiający się od wielu lat problem jest
wprowadzenie odpowiednich roślin o zróżnicowanej strukturze
korzeniowej prowadzącej do wzbogacenia i mineralizacji gleby.
Kolejnym przykładem innowacyjnych rozwiązań jest wdrażane w Czechach oprogramowanie, zbierające i przetwarzające
w czasie rzeczywistym dane pobierane z czujników wilgotności
i temperatury. Czujniki wilgotności umieszczane są w zbożu, halach przechowalniczych oraz silosach.

Oprogramowanie tworzy system wspomagania podejmowania
decyzji przez rolnika. Zastosowanie zdjęć satelitarnych umożliwia nadzorowanie ilości azotu w roślinie poprzez kontrolę ilości
chlorofilu – dzięki temu rolnik może zaplanować odpowiednią
ilość nawozu na konkretnym obszarze. Oferowany program zarządzający gospodarstwem przetwarza dane pobierane bezprzewodowo ze stacji agrometeorologicznych, które umożliwiają przewidywanie występowania szkodników i chorób roślin.
Zbierane dane są analizowane przez naukowców, a następnie
przekazywane w postaci gotowych informacji na urządzenia
mobilne rolników.
Powyższe przykłady innowacji wskazują, iż nasi południowi
sąsiedzi starają się osiągnąć kompromis między tradycją a nowoczesnością. Czescy rolnicy dbają o środowisko, zachowując
tradycyjne metody produkcji rolniczej oparte na rodzimych rasach i gatunkach, jednocześnie wdrażając pionierskie innowacje
oparte na nowoczesnych technologiach. Wprowadzanie tego
typu praktyk powinno być również priorytetem w naszym kraju,
w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo krajowego rynku
oraz dbanie o interes polskich rolników.
Zachęcamy rolników, przedsiębiorców i naukowców do współpracy z brokerami Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, którzy doradzą, pokierują i pomogą w realizowaniu innowacyjnych pomysłów i projektów.

HORYZONT CDR
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Gospodarstwo ekologiczne Biofarma Sasov położone w Jihlavie.

Aleksander Bomberski, CDR O/Warszawa
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Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w tytule artykułu
musimy zweryfikować swoją wiedzę o rynku energii w Polsce.
W tym celu należy zadać sobie następujące pytania:
• Czy wiem jak funkcjonuje polski system energetyczny?
• Czy wiem ile kWh zużywa moje gospodarstwo domowe?
• W jakiej taryfie opłacam energię elektryczną?
• Jaką cenę płacę za 1 kWh?
• Jakie ponoszę koszty dystrybucji energii elektrycznej?
• Jaką moc gwarantuje mi umowa z dostawcą energii?
• Czy posiadam umowę kompleksową na dostawę energii
elektrycznej?
• Czy wiem co oznaczają poszczególne pozycje na fakturze za
energię elektryczną?
• Co wiem o uchwałach antysmogowych podejmowanych
w moim mieście/gminie?
• Czy wiem co to jest Urząd Regulacji Energetyki (URE)?
• Czy znam swoje prawa konsumenta/producenta energii
elektrycznej?
Jeśli potrafimy odpowiedzieć na te pytania - temat jest zamknięty, nasza wiedza jest wystarczająca. Jeśli nie, to potrzebujemy
kilku informacji, aby być świadomym klientem rynku energii.

Z badań przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku i opracowanych
przez Fundację Client Earth Prawnicy dla Ziemi w postaci raportu
pt. „Rola konsumenta w transformacji energetycznej” (grudzień
2016) wynika, że znajomość konsumentów, co do praw obowiązujących na rynku energii elektrycznej, jest bardzo słaba.
Warto wiedzieć, jakie prawa posiadamy jako klient, który co
dwa miesiące otrzymuje rachunek.
Praw tych jest wiele, a wśród nich istotnymi są:
–– prawo dostępu do sieci elektroenergetycznej,
–– prawo do zakupu energii elektrycznej,
–– prawo do korzystania z usługi dystrybucji energii,
–– prawo do wyboru rodzaju umowy (tj. umowy kompleksowej albo
dwóch odrębnych umów: sprzedaży oraz dystrybucji energii),
–– prawo dostępu do informacji od przedsiębiorstwa energetycznego dostawcy oraz prawo do korzystania ze standardów
jakościowych dostarczanej energii.
Wszystkie prawa zawarte są w „Zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej”, wydanym przez Urząd Regulacji Energetyki.
Prawie każdy z nas wie, że za energię elektryczną płacimy na
podstawie zużytej ilości kWh w okresie rozliczeniowym, ustalonym przez sprzedawcę. Najczęściej jest to okres dwóch miesięcy. Wiadomo jest również, że zapłacić należy kwotę, która
na rachunku znajduje się w pozycji Razem do zapłaty xxx zł lub
Wartość do zapłaty xxx zł. Jest to kwota, którą należy uiścić na
rachunek sprzedawcy. Obejmuje ona cenę zużytej energii, jej
dystrybucję i jeszcze kilka opłat, na które nie mamy wpływu,
a które decydują o koszcie brutto rachunku.
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Do 1997 roku energia była traktowana jako dobro, a my mogliśmy być tylko odbiorcami energii. Obecnie jesteśmy klientami
na rynku energii, a energia jest towarem. Skutkuje to tym, że towar ten możemy kupować, podobnie jak inne towary tj.: masło,
sól czy cukier, od różnych sprzedawców. Decyduje o tym cena.
Dopóki sobie tego nie uświadomimy, będziemy mieli problem
ze zrozumieniem funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii. ENERGIA zatem jest towarem, który przez kogoś został wytworzony (elektrownia), przez kogoś przetransportowany (dystrybutor), przez kogoś sprzedany (sprzedawca) oraz przez kogoś
kupiony (klient).

powiedzieć, że dystrybutorzy mają lokalny monopol na swoje
usługi i jest to w pełni uzasadnione, jeżeli bliżej przyjrzymy się
modelowi rynku energii.
Przed niekontrolowanym wzrostem cen energii dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) chroni nas ciągle Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który poprzez zatwierdzanie taryf na energię ma możliwość kontroli wzrostu cen.
Rynku energii wciąż jeszcze nie można nazwać w pełni konkurencyjnym. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku klientów biznesowych (odbiorcy przemysłowi). Tu o cenie energii decydują
tylko i wyłącznie siły popytu i podaży.

Główne zasady zliberalizowanego rynku energii.
Każda z w/w czynności jest realizowana przez inny podmiot.
Tak więc elektrownia, która wyprodukuje energię elektryczną,
sprzedaje ją firmie zajmującej się obrotem (handlem) tym towarem. Za dostarczenie tego towaru od wytwórcy do klienta
końcowego (czyli nas) odpowiada dystrybutor, który posiada
niezbędną infrastrukturę, aby tą usługę zrealizować. Tak więc,
energię i usługę jej dostarczenia kupujemy od dwóch różnych
firm: energię od sprzedawcy, a usługę dostarczania od dystrybutora.

HORYZONT CDR
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Drugą ważną zasadą jest to, że możemy zmienić jedynie sprzedawcę energii, natomiast jeżeli chodzi o usługę dostarczania
jesteśmy niejako przywiązani do naszego dystrybutora i usługę dystrybucji musimy kupować od firmy, na terenie działania
której jesteśmy zlokalizowani. W pewnym uproszczeniu można

Uczestnicy rynku energii w Polsce - schemat.
Źródło: www.CIRE.pl
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W związku z powyższym uczestników rynku energii elektrycznej
można podzielić na cztery następujące grupy:
1. Wytwórcy energii, do których należą:
–– elektrownie systemowe,
–– elektrociepłownie,
–– odnawialne źródła energii (OZE).
2. Firmy zajmujące się handlem energią powstałe w konsekwencji rozdziału działalności handlowej i dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych (2007 rok).
3. Firmy zajmujące się transportem energii (dystrybutorzy).
4. Klienci, którzy dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
–– gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci
kupujący energię na cele komunalno-bytowe,
–– klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący
energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele,
centra handlowe, instytucje itp.
Weryfikujemy, co zawiera rachunek za energię
Do weryfikacji skorzystano z przykładowego rachunku za energie elektryczną.
Pierwszą ważną rzeczą wynikającą z rachunku, wpływająca na
wysokość naszych opłat jest taryfa, do której jesteśmy zaszeregowani. Na rynku energii istnieje kilka grup taryfowych.
Grupy taryfowe oznaczane są za pomocą trzech lub czterech
znaków (liter i cyfr).
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1) Pierwszy znak (litera) – np.: G określa poziom napięcia:
Grupa C – to napięcie niskie – korzystają z niej głównie firmy
usługowe, handlowe i producenci,
Grupa B – to napięcie średnie – korzystają z niej głównie
średnie i małe firmy produkcyjne,
Grupa A – to napięcie wysokie – korzystają z niej największe
przedsiębiorstwa,
Grupa G – to odbiorcy prywatni – gospodarstwa domowe,
niezależnie od poziomu napięcia.
2) Drugi znak (pierwsza cyfra) – np.: 1 określa wybraną moc
umowną, czyli intensywność zużycia prądu mówiącą nam, ile
potrzebujemy energii w danym momencie. Im więcej urządzeń
energochłonnych tym większe będzie zapotrzebowanie na moc:
1 – moc nie wyższa niż 40 kW,
2 – moc wyższa niż 40 kW.
3) Trzeci znak (druga cyfra) – np.: 2 określa w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie (o szczegółach stref czasowych poniżej):
1 – taryfa jednostrefowa,
2 – taryfa dwustrefowa,
3 – taryfa trójstrefowa,
4 – taryfa czterostrefowa.
4) Czwarty znak (ostatnia litera) - np.: w – określa sposób,
w jaki doba jest podzielona na strefy czasowe:
b – oznacza podział na strefę dzienną i nocną,
a – oznacza podział na strefę szczytową i pozaszczytową,
w – oznacza strefę weekendową.
25







„Innowacje po Czesku”
– dobre praktyki innowacyjne na przykładzie
Republiki Czeskiej
Czy potrafimy czytać
rachunek za energię
elektryczną?
Gospodarstwo opiekuńcze „Hoeve Klein
Mariëndaal”

HORYZONT CDR
NR 1/2019

Najpopularniejsza grupa taryfowa to grupa taryfowa dla gospodarstw domowych i tą będziemy rozpatrywać. Z grupy taryfowej G mogą także korzystać inne podmioty np. akademiki,
hospicja, domy dziecka i inne (o szczegóły należy zapytać swojego sprzedawcę prądu).
Grupa Taryfowa G11 – najpopularniejsza wśród gospodarstw
domowych grupa taryfowa energii elektrycznej. Jedna strefa
czasowa – stała cena przez całą dobę.
Grupa taryfowa G11 jest wskazana dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną głównie do oświetlenia oraz urządzeń
RTV/AGD, a także zasilania obiektów bezpośrednio związanych
z funkcjami mieszkaniowymi (strychy, piwnice, hydrofornie, węzły cieplne…)
Nie jest natomiast wskazana dla odbiorców wykorzystujących
energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wody.
Grupa Taryfowa G12 – druga taryfa dla gospodarstw domowych, podzielona na strefy czasowe:
–– strefa dzienna (wyższa cena) w godzinach 6.00 – 13.00 oraz
15.00 – 22.00,
–– strefa nocna (niższa cena) w godzinach 13.00 – 15.00 oraz
22.00 – 6.00.
Grupa taryfowa G12 jest wskazana dla odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz
wody. Nie jest natomiast wskazana dla odbiorów wykorzystujących energię elektryczną głównie do oświetlenia pomieszczeń
oraz urządzeń RTV/AGD.

Grupa Taryfowa G12w – Jest to tzw. grupa taryfa weekendowa
(energia tańsza w weekendy), wskazana dla odbiorców, którzy
są w stanie zaplanować największe zużycie energii elektrycznej
na godziny nocne i weekendy.
Grupa Taryfowa G11p lub G11e – Są to grupy taryfowe przedpłatowe. Aby z nich korzystać, konieczne jest posiadanie licznika
przedpłatowego, który jest montowany bezpłatnie przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

1

2
3
4
5
6
7

Zał. nr 1. Przykładowy rachunek za energię elektryczną.
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Wiedząc już jaką taryfę mamy (np. G11), kolejnymi elementami
faktury są następujące pozycje:
- energia elektryczna czynna całodobowa (1) wyrażona w kWh,
określa ona ilość pobranej energii elektrycznej w danej porze
doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa), czyli ilość zużytych kWh - na rachunku to 700
kWh za 2 miesiące. Mnożąc to przez cenę 1 kWh czyli 0,2432 zł
netto, otrzymujemy 170,24 zł netto + 23% VAT co daje 209,3953
zł brutto. Za dwa miesiące dla rodziny 4-osobowej mieszkającą
w domu jednorodzinnym o pow. 200 m2 to jeszcze niewiele.
Ale niestety to nie koniec kosztów jakie ponosimy płacąc rachunek za energię. Cena energii elektrycznej czynnej zawiera już
naliczoną akcyzę
Kolejne pozycje faktury wpływające na koszty to:
- oplata stała sieciowa (2) wyrażona w zł/mc – opłata przesyłowa stała odzwierciedlająca ponoszone przez operatora systemu
dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych.
Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego);
- opłata przejściowa (3) wyrażona w zł/mc - opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych, zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy
wytwórczych. Wyznacza ją URE na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych
sprzedaży mocy i energii elektrycznej;
- opłata jakościowa (4) wyrażona w zł/mc za daną ilość kWh – jest
to pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
- opłata przesyłowa/sieciowa zmienna (5) wyrażona w zł/mc
za daną ilość kWh – jest to pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania;
- opłata abonamentowa (6) wyrażona w zł/mc – obejmuje koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą;
- opłata OZE (7) wyrażona w zł/mc za daną ilość kWh - jest pobierana, aby rekompensować tzw. „sprzedawcom zobowiązanym” (więc m.in. największym polskim koncernom energetycznym) koszty zakupu energii z OZE, której cena wylicytowana na
aukcji będzie wyższa od ceny rynkowej – na dzień dzisiejszy wynosi 0,00 zł brutto.
Podsumowując pozycje (2-7) przykładowego rachunku (zał. nr 1.)
otrzymujemy 148,92 zł netto + 23% VAT co daje 183,1716 zł brutto.
W tym największy udział ma opłata przesyłowa/sieciowa zmienna
(140,2569 zł brutto).
W związku z tym, dodając do kosztu zużytych faktycznie 700
kWh (209,3953 zł brutto) koszt opłat pośrednich (183,1716 zł
brutto) otrzymujemy kwotę jaką należy zapłacić, tj. 319,16 zł
netto + 23% VAT, czyli 392,57zł brutto. Ponadto, rachunek może
też zawierać odsetki za opóźnienie poprzednich płatności. Jeśli
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przeliczymy to bezpośrednio na ilość zużytych 700 kWh otrzymujemy koszt jaki płacimy za 1 kWh – 0,5608 zł brutto, a więc
ponad dwukrotność kosztów samej energii.
Oprócz w/w kosztów i opat na rachunku znajduje się jeszcze
informacja dotycząca:
- mocy umownej określonej w kW - jest to moc określona
w umowie za prąd. Moc umowną można zmienić bez zmiany
licznika (ewentualnie należy zmienić bezpieczniki), jednak moc
umowna nie może nigdy przekraczać mocy przyłączeniowej,
- mocy przyłączeniowej – określonej w kW - jest to moc maksymalnie dopuszczalna, jaką możemy wykorzystać i nie da się jej
zmienić bez zmian w naszej infrastrukturze energetycznej dokonywanych przez operatora.
Patrząc na rachunek widać, że koszty pośrednie są większe niż
koszt „saute” 1 kWh. Czy koszty pośrednie muszą być tak wysokie i dlaczego? Patrząc na koszty energii dzisiaj, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że będzie ona drożała w przyszłości
z różnych przyczyn. Szansą na obniżenie rachunków jest możliwość optymalizacji kosztów. Mamy kilka możliwości ograniczania kosztów energii elektrycznej. Pierwsza to szukanie ofert
firm, które sprzedają 1 kWh taniej niż konkurencja. Oczywiście
musimy tutaj zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu
umów. Druga to obniżenie kosztów oraz zabezpieczenia energetyczne, wykorzystujące instalacje produkującą energię ze źródeł
odnawialnych. Kolejna to wykorzystywanie technologii i urządzeń, które mają mniejszy „apetyt” na energię, czyli wybieranie urządzeń z klasą energetyczną A+++. Korzystanie w domu

z oświetlenia LED i innych rozwiązań, o których można przeczytać na portalach zajmujących się tematyką oszczędzania energii.
Jednak najważniejszą rzeczą, która decyduje o możliwościach
oszczędzania energii (oprócz zasobności portfela) jest nasza
świadomość i przekonanie o skuteczności naszych poczynań
w tym kierunku. Jeśli dołączymy do tego poprawę jakości życia
poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery, to odpowiedź jest tylko jedna. Powinniśmy myśleć
i działać na rzecz ograniczania zużycia energii elektrycznej w naszych gospodarstwach domowych od zaraz.
Temat bardzo ważny, ponieważ koszty energii w ostatnim czasie
rosną coraz bardziej, odczuwają to również mieszkańcy obszarów wiejskich. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ze
swoimi Oddziałami w Radomiu, Krakowie i Poznaniu edukuje
doradców rolniczych w w/w temacie poprzez organizowanie:
szkoleń, wyjazdów studyjnych i spotkań informacyjnych. Działania te mają na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie:
rynku energii, kosztów energii oraz możliwości ich optymalizacji.
Doradcy rolniczy pracujący w terenie przekazują tę wiedzę rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich. Tym samym stają się
oni świadomymi konsumentami, którzy potrafią wybrać z rynku
korzystną dla siebie ofertę.
Przemysław Lecyk, CDR O/Poznań
Opracowano na podstawie:
Kwapich E. (2019): Jak czytać fakturę za energię elektryczną, WODR, Poznań
Praca zbiorowa (2018): Kreatywne wykorzystanie OZE w praktyce, Centrum Doradztwa Rolniczego, Poznań
https://www.cire.pl/; https://globenergia.pl/
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Obszary wiejskie w Polsce zmagają się z wieloma problemami,
które wymagają wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednym z aktualnych wyzwań jest zapewnienie dostępności usług
opiekuńczo-bytowych dla mieszkańców wsi. Problem starzejącego się społeczeństwa oraz wysoki odsetek osób starszych,
pozostających w jednoosobowych gospodarstwach domowych
sprawiają, że konieczne jest podejmowanie działań, które umożliwią powstawanie nowych miejsc świadczących pomoc dla osób
potrzebujących. Ciekawym rozwiązaniem jest, cieszące się coraz
większą popularnością rolnictwo społeczne, a w szczególności gospodarstwa opiekuńcze. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie holenderskiego gospodarstwa opiekuńczego, jako przykładu dobrej praktyki. Opis przykładu powstał na podstawie wizyty
studyjnej w okolicy miasta Arnhem we wschodniej Holandii, która
była realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach projektu „Gospodarstwo
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”
zrealizowanego w ramach działania Jednostki Regionalnej KSOW
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Gospodarstwo opiekuńcze Hoeve Klein Mariëndaal powstało 14
lat temu i jest prowadzone przez fundację oraz działa na terenie gospodarstwa rolnego, które zakończyło swoją działalność

20 lat temu. Aktualnie gospodarstwo znajduje się na terenie
obszaru chronionego, a jego powierzchnia to 3,5 ha. Ze względu na swoje położenie prowadzenie produkcyjnej działalności
rolniczej jest ograniczone. Obecnie obejmuje ona jedynie prowadzenie ogrodu warzywnego oraz uprawę kwiatów, a utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta wykorzystywane są do celów
rekreacyjnych.
Podstawowym założeniem w gospodarstwie opiekuńczym jest
oferowanie możliwości pracy połączonej z zajęciami kreatywnymi i aktywizującymi, a także możliwość doświadczania i integracji. Zakres aktywności obejmuje pobyt dzienny od poniedziałku
do piątku z możliwością pielęgnowania ogrodu warzywnego,
prowadzenia uprawy kwiatów, opieki nad zwierzętami, rekreacji na powietrzu i w pracowniach rękodzielniczych. Dodatkową
działalnością jest prowadzenie restauracji i kawiarni, z usług któ-

Budynki gospodarskie, w których realizowane są warsztaty i zajęcia - Hoeve Klein Mariëndaal.
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rych korzystają mieszkańcy pobliskiego miasta. Średnio w ciągu
tygodnia usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz ok. 90 osób.
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Główne grupy docelowe oferowanego wsparcia to:
• dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• dorośli niepełnosprawni intelektualnie, chorzy psychicznie
i z uszkodzeniami mózgu,
• osoby starsze z demencją.
Dla osób dorosłych gospodarstwo opiekuńcze ma stwarzać możliwości uczenia się, eksperymentowania i pracy, w celu zdobywania doświadczenia zawodowego. Dodatkowym elementem
jest organizowanie szkoleń dla podopiecznych z możliwością
uzyskania różnych certyfikatów, np. pomocnika rolnika. Celem
opieki nad dziećmi jest nie tylko nauka poprzez zabawę, ale także odciążanie rodziców.
Ze względu na gwałtownie rosnącą liczę osób starszych w spo-

łeczeństwie wyzwaniem na przyszłość jest rozwijanie oferty dla
osób z demencją. Głównym zadaniem gospodarstwa opiekuńczego w odniesieniu do tej grupy jest odciążenie stałych opiekunów.
Wizytowane miejsce Hoeve Klien Mariëndaal jest jednym z ponad tysiąca gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w Holandii, które zrzeszone są w federacji Federatie Landbouw en Zorg
(tł. Federacja Rolnictwa i Opieki). Typowe holenderskie gospodarstwo opiekuńcze cechuje się tym, że powstaje z inicjatywy
gospodarza i najczęściej oferuje usługi dla zróżnicowanej grupy
odbiorców w trybie opieki dziennej. Gospodarstwa opiekuńcze
nie zapewniają specjalistycznej opieki medycznej, ale stwarzają
warunki do prowadzenia zróżnicowanych aktywności połączonych z możliwością pracy w gospodarstwie rolnym.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem, z przeprowadzonego
wyjazdu studyjnego zawierającego szczegółowe opisy wszystkich wizytowanych podmiotów, który dostępny jest na stronie:
http://cdrkursy.edu.pl/cdr/images/2018/158/Gospodarstwo_opiekucze_w_rozwoju_obszarw_wiejskich_wyjazd_studyjny.pdf

Józefina Król, CDR O/Kraków
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Nowy budynek do celów prowadzenia zajęć terapeutycznych.
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