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Protokół z Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej,  

  które odbyło się w dniu 17 października 2016 r. 

Obrady V Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Izby Ryszard Czaicki, który powitał 

zaproszonych gości z: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku 

Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkiej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, 

Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia MIR wybrano jednogłośnie Panią Kingę Mrówkę.  

Walne Zgromadzenie przyjęło protokół z IV Walnego Zgromadzenia MIR z dnia 29 kwietnia 

2016 r.   

Porządek obrad został odczytany przez Prezesa Izby oraz zaakceptowany przez delegatów.  

Prezes Izby zaproponował skład Komisji mandatowo -  skrutacyjnej:  

Płażek Grzegorz,  

Łuszczek Stanisław,  

Gaweł Łukasz,  

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład Komisji.  

 

Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków 

Zgłoszono następujące osoby:  

Kalicki Witold  

Leśnik Leszek,  

Włudyka Dariusz  

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład Komisji  

 

Komisja mandatowo - skrutacyjna stwierdziła, że obrady są prawomocne, w Walnym 

Zgromadzeniu uczestniczy 33 osoby, co stanowi 87%.  

Prezes MIR Ryszard Czaicki  
 

Krótko zasygnalizuję jakimi tematami będziemy się zajmować na dzisiejszym WZ. 

Walne Zgromadzenie poświęcone będzie sytuacji w rolnictwie - sytuacja we wszystkich 

branżach jest trudna, dowiadujemy się o tym od rolników na szkoleniach, spotkaniach, 

piknikach.  

Od 18 października wchodzi  system rejestracji trzody - nowy program kolczykowania stada.  

Jest to skutkiem występowania ASF na terenie niektórych województw. Sytuacja jest 

nadzwyczajna: likwidacja stada (40 sztuk) kosztuje budżet państwa 740 tys. zł. Trzeba zrobić 

wszystko, by nowe ogniska nie powstawały. W Polsce odnotowano zarażonych chorobą 120 

szt. dzików i 22 gospodarstwa hodujące trzodę chlewną.  

Nowelizacja prawa łowieckiego - od roku 2017 szacowanie szkód odbywać się będzie przez 

rzeczoznawców z Urzędu Wojewódzkiego.   
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Agencja Rynku Rolnego - wycofanie owoców z rynku. 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych - ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.  

Sytuacja na rynku zbóż - do polski sprowadzane są kontyngenty zboża i kukurydzy z Ukrainy, 

ceny kształtują się na poziomie 430 zł./t, podczas gdy Polska pszenica kosztuje 460 zł/t. 

 

Agencji Nieruchomości Rolnych Dyrektor Jerzy Borcz  

 

W 1992 r. w województwie małopolskim Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła 35 531 ha 

gruntów, przez 24 lata rozdysponowano (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie ) 24 265 ha.  

W chwili obecnej gruntów wolnych Agencja posiada 3152 ha, w 11 000 działek, średnia 

powierzchnia działki rolnej w Małopolsce to 0,26 ha. W tym roku na koniec września  

odnotowano 1776 ha w dzierżawach. Teren działania oddziału w Rzeszowie obejmuje trzy 

województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie. Według nowych przepisów rolnik 

indywidualny jest uprzywilejowany: może uczestniczyć w obrocie prywatnym ziemią, jak 

również może uczestniczyć w obrocie ziemią z Agencją.  

 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk - Kuta   
 

Na terenie Polski występuje sytuacja przejściowa, tzn. niektóre województwa w tym 

podlaskie, część mazowieckiego, część lubelskiego mają problem z ASF u świń. Choroba 

przenoszona jest głównie przez dziki. Zanotowano ogniska występowania choroby na 

wymienionych terenach: w 2014 r. - 30 przypadków, w 2015 r. - 53 ogniska, w 2016 -  

31 ognisk, w sumie 114 ognisk. 

Polska przy udziale Komisji Europejskiej objęła regionalizacją i restrykcjami obszary  

w zależności od ryzyka pojawienia się ASF na danym obszarze. Wirus ten nie przenoszony 

jest drogą powietrzą, rozprzestrzenianie jego odbywa się za pośrednictwem osób, paszy, 

wody lub narzędzi. Wektorem przenoszenia wirusa mogą być również kleszcze. 

Środki zaradcze: racjonalne podejście, zabezpieczenie gospodarstwa przed przedostaniem się 

do niego dzików, zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolnożyjących, 

bioasekuracja, zmniejszenie liczebności dzików poprzez planowane odstrzały. Wczesne 

wykrycie choroby może zmniejszyć ilość zanotowanych zachorowań. ASF jest chorobą 

zwalczaną z Urzędu.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dyrektor Adam Ślusarczyk   
 

Agencja rozpoczęła wypłacanie rolnikom zaliczek w wysokości 70 % należnych płatności  

z wniosków obszarowych. W 99 % dokumentacja jest przygotowana do wypłaty płatności 

bezpośrednich.  

Od kilku tygodni realizowana jest modernizacja gospodarstw rolnych obszar D (mleko, 

prosięta, bydło mięsne,). 

Rejestracja zwierząt - weszło rozporządzenie o rejestracji trzody chlewnej, każda sztuka musi 

posiadać kolczyk i być zarejestrowana numerem ewidencyjnym siedziby stada.  
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Restrukturyzacja małych gospodarstw - program zostanie uruchomiany w I kwartale 2017 r.  

 

Agencja Rynku Rolnego Dyrektor Piotr Serafin   
 

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 5 września 2016 r., uruchamia kolejny mechanizm WPR „Dalsze wsparcie 

kryzysowe producentów owoców i warzyw”. Producenci mogą od 30.09.2016 r. składać, do 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji, 

powiadomienie – na udostępnionym formularzu. 
Dopłata do materiału siewnego rozpocznie się z początkiem grudnia. Stawki dopłat:  

 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 

 111,00 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

 347,00 zł – w przypadku ziemniaków. 

Pan Boligłowa Marek  

Wnioskuję, aby stawki dopłat do materiału siewnego rolnik znał w momencie składania 

wniosku o dofinansowanie.  

Pan Śmierciak Stanisław  

Ustawa o Izbach Rolniczych: jaka jest dalsza perspektywa funkcjonowania Izb Rolniczych?  

 

Dyrektor Henryk Dankowiakowski 

Ministerstwo pracuje nad nowym projektem ustawy, Klub Kukiz 15 wystąpił z propozycją 

odpisu w wysokości 1% podatku rolnego na izby rolnicze. Przeprowadzenie wyborów do izb 

rolniczych planowane jest razem z wyborami samorządowymi.  

Dyrektor Henryk Dankowiakowski  

Wniosek, aby wypłata diet za WZ następowała po odbytym WZ.  

Informacja na temat działań MIR w trakcie ostatnich dziewięciu miesięcy:  

Po raz 4 zakończono projekt wapnowania. Otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW  

w Krakowie, dzięki czemu rozdysponowaliśmy 2800 ton wapna na powierzchni 547 ha 

zdegradowanych w wyniku powodzi i podtopień w latach 2009-2013. 

Projekt ,,Środowisko wolne od barszczu Sosnowskiego” - niestety środowisko nie jest wolne i 

nie będzie wolne od tej rośliny. W ramach tego grantu mamy do odzyskania 100 000 zł. Grant 

był realizowany na 131 ha, w 50 % zinwentaryzowany na terenie województwa. Odbyły się 

62 szkolenia. 

Kampania wypełniania wniosków obszarowych – w 2016 r. zrobiliśmy prawie 3200 

wniosków, przy pomocy pracowników, delegatów raz pracowników zewnętrznych. Po 

zapłaceniu 50% darowizn i nagród dla pracowników, kwota która pozostała do dyspozycji  

Izby to 73 tys. zł.   

Zrealizowaliśmy cztery pikniki: trzy z KRIR, jeden z własnej inicjatywy. Kwota do 

odzyskania to kaucje w wysokości 70 tys. zł.    
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Będziemy realizować szkolenia z KSOW na temat sprzedaży bezpośredniej (sprzedaży 

marginalnej  lokalnej i ograniczonej).  

Po raz pierwszy Izba otrzymała znaczną kwotę z Funduszu Składowego na organizację 

półkolonii. W projekcie uczestniczyło 620 dzieci.  

Wyjazdy zagraniczne: wyjazd studyjny do Finlandii (czerwiec 2016) z dofinansowaniem 

Izby, Wyjazd do Rumunii – Betlana, 45 osób  (dofinansowanie Izby - 9900 zł), Targi  

w Nadarzynie China Home&Living, 50 osób (dofinansowanie Izby -  4000 zł)  

Działalność inwestycyjna Izby: 

Zwiększyliśmy salę wykładową i przeprowadzili po 10 latach malowanie w biurze MIR   

w Krakowie  kosztem 17 000 zł.  

Mamy przygotowany do wynajęcia budynek w Wadowicach. 

Tarnów - trwa proces wykończeniowy budynku. Otwarcie lokalu przewidziane jest na 

grudzień 2016. Zrealizowana została uchwała WZ, sprzedano stary lokal w Tarnowie za 

kwotę 250 000 zł.  

W ramach informacji publicznej Poseł J.Sachajko zażądał udostępnienia informacji 

publicznej o Izbie tj. między innymi wydatków. szkoleń wraz z harmonogramami, uchwał 

Zarządu i rad powiatowych w latach 2010 – 2015. 

Izba za przekazane informacje wystawiła notę obciążeniową na kwotę 5000 zł. i poprosiła 

Posła o przekazanie informacji o wydatkowanych przez niego środkach publicznych. 

 

Uchwała  nr  28/WZ/2016 Walnego Zgromadzenia  została przyjęta jednogłośnie.  

 

Wnioski sformułowane na piśmie zostawić Zarządowi - po analizie informacja o sposobie ich 

rozpatrzenia zostanie przesłana listownie delegatom.  

 

Wnioski WZ MIR z dnia 17 października 2016r 

L.p. Autor Treść wniosku Sposób realizacji 

1 Kalicki Witold Na jakim etapie jest realizacja wniosku o 

utworzeniu „Karty Rolnika”? 

 

2 Kalicki Witold Wniosek aby protokoły WZ MIR zostały 

umieszczone na stronie internetowej MIR 

kilka dni przed ich przyjęciem. 

 

3 Kalicki Witold Wniosek aby WZ MIR były 

organizowane w dniu nie poprzedzającym 

dnia wolnego od pracy. 

 

4 Kalicki Witold Ponawiamy wniosek o wystąpienie do 

wójta Gminy Gdów o modernizację placu 

targowego w Gminie Gdów z udziałem 

pomocowych. 

 

5 Kalicki Witold Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa- w 

związku z nadprodukcją jabłek w Polsce 

wnioskujemy o podjęcie działań 

ustawowych o zaprzestanie nowych 
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nasadzeń plantacji jabłoni. 

6 Śmierciak 

Stanisław 

1.W prawie łowickim- szacujący szkody 

musi być niezależna komisją z udziałem 

przedstawicieli Izby Rolniczej, ODR, 

Urzędu Gminy. 

2. Stan zwierzyny łownej jest nadal zbyt 

wysoki- należy w znacznym stopniu 

zredukować stan pogłowia dzików, jeleni 

a także lisów. 

3. Owoce i warzywa wycofane z rynku-  

w żadnym wypadku nie mogą wrócić z 

powrotem na rynek. 

4. Obniżyć kryteria przy ubieganiu się o 

pomoc w programie modernizacji 

gospodarstw w Małopolsce. Mała ilość 

rolników ma szansę skorzystać wg 

dotychczasowych kryteriów. 

 

7 Warias Marzena Wniosek w sprawie wycofania owoców i 

warzyw z rynku, zmienić termin odbioru 

warzyw. Pomidory i ogórki na 

wcześniejszy czyli sierpień/wrzesień, 

gdyż te warzywa jako gruntowe są 

zbierane w tym okresie. Miesiąc 

październik jest terminem zbyt późnym 

oby utrzymać ich odpowiednią jakość. 

 

8 Kos Katarzyna W związku z utrzymującą się bardzo 

niską ceną mleka – utrzymać dopłatę do 

bydła i krów do 30 sztuk. 

 

9 Majka Jolanta Wniosek o realną pomoc w branży 

sadowniczej. W większości rolnicy są 

zadłużeni. Kredyty są brane pod hipotekę. 

W niedługim czasie banki będą się 

wzbogacały odbierając rolnikom ziemię i 

sprzęt rolniczy. 

 

10 Augustyn Paweł Zobowiązać delegatów MIR zajmujących 

wysokie funkcje państwowe z wyboru, 

przede wszystkim delegatów do MIR 

będących Posłami RP do uczestniczenia 

w posiedzeniach ciał statutowych MIR 

oraz podjęcia działań w kierunku 

uzdrowienia sytuacji na rynkach rolnych. 

Doprowadzenie do takich rozwiązań, 

żeby rolnicy uzyskiwali dochody ze 

swoich gospodarstw rolnych a ceny 

płodów rolnych były opłacalne. 

O wnioskach poinformować jednocześnie 

Posłów…… 

Ze względu na obszerność tematów 

proponuję przeprowadzenie szkolenia ze 

wszystkimi instytucjami- 2 dni 

wyjazdowe? 
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11 Tomsia Grzegorz Podjęcie działań w zakresie skupu 

interwencyjnego przez Agencję Rynku 

Rolnego: 

- mleka w proszku 

- trzody chlewnej 

Oraz otwarcia rynku handlowego 

przygranicznego z Federacją Rosyjską. 

 

12 Zubek Anna Skorygować wysokość dopłaty do 

zasobów genetycznych owiec (cakiel 

podhalański odmiana barwna……….) 

ponieważ dopłata do 1 szt owcy wynosi 

360+ok. 120=480zł gdzie wartość 

rynkowa owcy wynosi około 200-250 zł. 

Porównywalnie dopłata do zasobów 

genetycznych bydła (polska czerwona lub 

biało-czerwona) wynosi : 1650+ok.320= 

1970zł gdzie wartość rynkowa krowy 

wynosi ok. 4000zł. Zawsze liczy się 10 

owiec to się równa 1 krowa. Dopłaty do 

zasobów genetycznych owiec są bardzo 

wygórowane. Dofinansowanie przekracza 

dwukrotnie wartość owcy. Mając 

hodowlę tzw. „zwykłych” owiec 

ponosimy te same koszty. Gdyby nie 

dopłata tzw. „zwykłe” owce dawno by już 

znikły ale jest ona zbyt mała i owiec jest 

coraz mniej . Wełna kosztuje ok. 1,60 

strzyżenie 1 szt kosztuje ok. 3,50 , mięsa 

ani skóry nie ma gdzie sprzedać, jedynie 

jagnięta na export na Święta Wielkanocne 

( chociaż to różnie bywa). 1 kg żywego 

jagnięcia kosztuje ok. 8,70-9zł w 

przedziale wagowym 10-14 kg minus 

koszt kolczyka elektronicznego tj. ok.   10 

zł, świadectwa weterynaryjnego oraz 

transportu do bazy exportowej ( chociaż 

nie ma pewności, że te jagnięta się 

sprzeda).Jedynym realnym dochodem z 

owiec jest dotacja , która powinna być 

zrównoważona- „zwykłe” owce a zasoby 

genetyczne. 

 

13 Rada Powiatowa 

Gorlice 

1. Dodatkowa dopłata do krów 

powinna być płacona od każdej 

sztuki do 20 sztuk. Cel: 

utrzymanie krów w małych 

gospodarstwach rolnych. 

2. Zwiększyć kwotę dopłat do 1 ha 

upraw w gospodarstwach 

ekologicznych do 1 ha . 

Niesprawiedliwy podział środków 

w pakietach RE ,PRSK. Od 2018r 
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w woj. małopolskim prawie nie 

będziemy mieli gospodarstw 

ekologicznych z certyfikatami. 

3. 3. Zmniejszyć populację dzików 

w woj. małopolskim. 

14 Procner Wojciech Proszę o wyjaśnienie wysokości dopłat do 

ubezpieczeń upraw rolniczych w 

poszczególnych województwach, a 

właściwie ich brak np. w województwie 

małopolskim- do rzepaku się nie dopłaca. 

 

 

Na tym zakończono V posiedzenie WZ MIR. 

 

 


