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-projekt- 

Protokół z posiedzenia  

VII Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej  

z dnia 10 kwietnia 2017 r. 

1. Obrady V Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Izby Ryszard Czaicki, który powitał zaproszonych gości  

z: Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolskiego 

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, Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, SDOO Węgrzce oraz Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz (lista  

w załączeniu). 

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

3. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia MIR wybrano jednogłośnie Panią Jolantę Majkę. 

4. Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie protokół z VI Walnego Zgromadzenia MIR z dnia 28 grudnia 2016 r. 

5. Prezes Izby zaproponował skład Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej:  

   Płażek Grzegorz,  

   Łuszczek Stanisław,  

   Anna Zubek,  

  Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład Komisji.  

6. Przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby:  

   Marzena Warias, 

   Janina Totoś  

   Leśnik Leszek,  

  Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład Komisji.  

 Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że obrady są prawomocne, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 32 osoby, 

co stanowi 84%.  

7. W części przeznaczonej na wystąpienia zaproszonych gości jako pierwszy zabrał głos Pan Dyrektor ARR  

w Krakowie- Piotr Serafin. Odpowiadając na pytania delegatów MIR omówiono zagadnienie dotyczące obowiązku 

zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych wynikającą z wdrożenia przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych. 

Jak podkreślił Pan Serafin, obowiązek zawierania ww. umów ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu 

dostaw żywności oraz przede wszystkim wzmocnienie pozycji producenta polskiego. 

Od 3 października 2015 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r. poz. 1419).w zakresie 

obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczanie produktów rolnych do pierwszego nabywcy (m.in. zbóż, 

cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, tytoniu (umowa dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie do 

dnia 15 marca roku zbiorów), owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, mleka i przetworów 

mlecznych, wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, produktów pszczelich, wina, 

alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego) − z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej − przez producentów, grupy 

producentów tych produktów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. W przypadku, gdy 

pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie. Umowa 

nie jest wymagana w przypadku, gdy produkty rolne dostarczane są przez producenta nabywcy, mającemu formę 

spółdzielni, której producent jest członkiem, a statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego 

wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymogi dotyczące umów wynikających z ustawy 

W myśl Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) wprowadzająca zmiany do Ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych- nowe przepisy wprowadzają kary 

pieniężne za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy lub bez pisemnej umowy na dostawę produktów rolnych.  
Z godnie z tymi regulacjami, od 11 lutego 2017 r. ARR nakłada kary na firmy handlowe i przetwórcze, które nabywają 

produkty rolne bez pisemnej umowy z rolnikiem. Wysokość sankcji w formie kary pieniężnej wynosi 10% wartości 

produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy. Na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej, czy jej wysokość, nie będą 

miały wpływu ani odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. poprzez wystawienie faktury korygującej). 
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Organem uprawnionym do kontroli i nakładania kar pieniężnych jest Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku 

Rolnego właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy. Kontrola przeprowadzana jest tylko za 

wcześniejszym tzw. zawiadomieniem rolnika o przeprowadzanej kontroli. Informacje zdobyte podczas kontroli 
przekazywane są do Warszawy. Na dzień dzisiejszy w Polsce na nikogo nie została nałożona ww. kara.  
W przypadkach indywidualnych wszelkie zapytania należy kierować do ARR (do Dyrektora Odz. Terenowego lub p. 
Krzysztofa Lewińskiego, zajmującego się umowami). 

- pani Marzena Warias zaniepokojona obecną sytuacją poinformowała, że jako zatrudniona do tej pory w punkcie skupu 

na umowę zlecenie została poinformowana przez zakład, że od teraz jako pośrednik ma założyć własną działalność 

gospodarczą i zawierać umowy kontrakcyjne z producentami. Pani Warias sprzeciwia się tej praktyce i wnosi o zawieranie 

umów kontraktacyjnych producentów z zakładami przetwórczymi na zasadzie punktu skupu, gdzie zakład zatrudnia 

skupującego na umowę o pracę. Producenci przywożą towar do skupu i jest odbierany przez zakład. Rolnicy bowiem 

sprzeciwiają się, aby sprzedaż była dokonywana przez pośredników, którzy skupują towar z różnych okolic, towar ten jest 

często nieświeży dostarczony na zakład, a ponadto cena przez pośrednika automatycznie jest niższa. 

Pytania: 

- Pan Leszek Leśnik : Czy obowiązek sporządzania umów jest na kupującym czy sprzedającym?  

Odp.: Nabywca ponosi konsekwencję, rolnik nie musi się martwić . ARR nakładać ma na firmy handlowe i przetwórcze 

kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z rolnikiem. Nabywanie przez przedsiębiorców produktów 

rolnych bez wymaganych lub niespełniających warunków umów skutkować może nałożeniem kary pieniężnej w 

wysokości 10% wartości produktów zakupionych wskutek wadliwej umowy 

Delegaci J.Totoś, M.Warias, i L.Leśnik zaproponowali także wnioski do MRiRW by małe dostawy produkcji byłe 

realizowane bez umów bez umów - należy określić wielkość produkcji lub wartości kwotowe (m.in. pomysł. tzw. 

„limitów do 500 kg lub kwoty wolnej od umowy do 9 tys. zł) oraz przy wieloletnich umowach z odbiorcą uznać ważność 

tych umów bez sporządzenia kolejnych.  

 Dalej, Pan P. Serafin zwrócił również uwagę na bardzo małe zainteresowanie nadzwyczajną pomocą 
przyznawaną producentom mleka, którzy na rzecz produkcji bydła mięsnego zrezygnują z produkcji mleka. Pomoc 
przyznawana jest w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja 
czystorasowego rasy mięsnej  

Pomoc przysługuje, jeżeli w chwili złożenia wniosku hodowca posiadał nie więcej niż 30 krów mlecznych w wieku 
pow. 24 miesięcy, a w 2016 r. nie sprzedał mniej niż 5 tys. kg. Hodowca od chwili złożenia wniosku do 30 czerwca 
2017 r. powinien zakupić co najmniej jedną jałówkę w wieku od 6 do 36 miesięcy lub buhaja w wieku od  
13 miesięcy, dla których prowadzona jest ocena użytkowości bydła typu użytkowego mięsnego. Zobowiąże się on 
także do utrzymywania w ciągu 3 lat zakupionych jałówek bądź buhaja i zaprzestanie sprzedaży mleka, a wznowi 
je dopiero w 2019 r. Pomoc przysługuje do zakupu: maksymalnie 20 jałówek i 1 buhaja. Wsparcie to dotyczy także 
hodowców trzody chlewnej z terenów objętych restrykcjami ASF, jednakże z uwagi na brak takich terenów  
w Małopolsce temat ten nie był szerzej omawiany.  

Wysokość pomocy to 1000 zł do jałówki w wieku od 6 do 12 miesięcy; 1500 zł do jałówki w wieku powyżej 
12 do 18 miesięcy; 2500 zł do jałówki w wieku powyżej 18 do 36 miesięcy; 4000 zł do buhaja w wieku 
przekraczającym 13 miesięcy. Pan P. Serafin stwierdził, że niskie zainteresowanie ww. pomocą w naszym 

województwie wynika z małej produkcji mleka w Małopolsce. Na dzień dzisiejszy ograniczenie w produkcji mleka  

(42 wnioski) jest skutkiem decyzji o całkowitym wygaszaniu gospodarstwa, nie zaś z chęci przejścia na hodowlę mięsną. 

Niemniej jednak wniosek taki można złożyć do 30 czerwca br.  

 Wspomniana została również praktyka stosowana przez producentów posiadających certyfikowane loszki hodowlane, 

którzy w ramach funkcjonującego dofinansowania na zakup loszek i knurów hodowlanych podnoszą ceny sprzedawanych 

loszek o 150 zł. Wniosków o zarejestrowanie zakupionych loszek na dzień dzisiejszy do ARR wpłynęło 17. Rolnicy 
chcący otrzymać dofinansowanie na zakup loszek i knurów hodowlanych oraz jałówek hodowlanych ras mięsnych  

i buhaja, składają wnioski w ARR od 18 marca do 7 kwietnia br.  

W związku z trwającymi otwartymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi oceny Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) prowadzonej przez KE oraz trwającego EMBARGO, delegaci poruszyli problem 

rolników, którzy ponoszą straty na rynku lokalnym i uważają, że jednym z powodów takiego stanu jest Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu. POPŻ obejmujący min. 

zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących przez organizacje partnerskie. Jednym z kryterium 

uprawniającym do skorzystania z POPŻ jest dochód który nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego 

do skorzystania z  pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie  

/ dochód netto /. Kryterium to jest spełniane przez część społeczeństwa, co w konsekwencji przyczynia się do spadku 
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popytu na otrzymywane produkty w ramach pomocy. Dyrektor – P. Serafin zaznaczył, że ARR jest Instytucją 

Pośredniczącą w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i nie ustala wytycznych 

POPŻ 2014-2020 i w ramach tego programu ARR realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182, z późn. zm.) i na dzień dzisiejszy nie odnotowano, by środki te 

wykorzystywane były niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, czy też pobranych nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości.  

Odnośnie zaś samego EMBARGA i dodatkowego skupu interwencyjnego w Małopolsce, pan P.Serafin nieoficjalnie 

wspomniał o ustaleniach z MRiRW, (nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone) na dodatkową kwotę 9 tys. ton jabłek dla 

producentów – tzw. „dogrywka”.  

Na koniec Pan Dyrektor ARR przypomniał, że Agencja w obecnej postaci funkcjonuje tylko do dn. 31 sierpnia 2017 r. – 

następnie od 1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpi Agencję Nieruchomości Rolnych  

i Agencję Rynku Rolnego.  

Następnie Pan R. Czaicki przekazał głos Panu Janowi Janczy – Dyrektorowi Regionalnego Związku Hodowców Owiec  

i Kóz, który przedstawił obecną niepokojącą sytuacje polskich producentów jagnięciny Dowiadujemy się, że sytuacja  

w branży hodowli jagniąt i eksportu do Włoch jest trudna. Podhalańscy hodowcy owiec deklarowali sprzedaż 16 tys. sztuk 

na rynek włoski. Z szacunków hodowców wynika, że nie udało się sprzedać około 9 tys. sztuk. Włoscy kontrahenci 

chętnie za to skupili tańsze jagnięta z Rumunii i Słowacji. 

Jeszcze w latach 80-tych w Polsce hodowano około 5 mln owiec, obecnie w Małopolsce to blisko 50 tys. sztuk. Pan 

Dyrektor J. Janczy podkreślił, że w tym roku włoscy kontrahenci nie chcieli skupować podhalańskiej jagnięciny z uwagi 

na przerost jagniąt. Włosi bowiem najbardziej cenią młodą jagnięcinę o wadze do 14 kg, a tych było najmniej. Pani  

A. Zubek - delegat MIR, hodowca jagniąt tłumaczyła, że Wielkanoc przypada w tym roku stosunkowo późno, a wykoty 

owiec następowały już od stycznia. W ubiegłym roku skup jagniąt przebiegł bardzo pomyślnie – zostało sprzedanych 

ponad 12 tys. sztuk. 

Delegaci MIR z Podhala proszą o interwencję Izby do Ministerstwa, aby podobnie jak w przypadku nadwyżki produkcji 

wieprzowiny, odbył się interwencyjny skup jagnięciny. Ryszard Czaicki dodaje, że należałoby również rozpocząć akcję 

promocyjną mającą na celu promowanie konsumpcji mięsa owczego z wykorzystaniem środków Funduszu Promocji, 

jednakże bez wsparcia bezpośredniego produkcji mięsa. Pan Dyrektor J. Janczy słusznie stwierdził, że rozwiązać problem 

można poprzez dopłatę państwa do produktu finalnego, by cena jagnięciny stała się przystępniejsza dla nabywców mięsa. 

Z upoważnienia Zarządu MIR oraz Hodowców Owiec z Podhala, Biuro MIR z Tarnowa wystosowało wniosek do KRIR z 

dn. 11.04. 2017 r. z prośbą o pomoc w zagospodarowaniu 9-tys. jagniąt, które nie zostały wyeksportowane do Włoch. 

Odpowiedź z resortu rolnictwa spodziewana jest po świętach. 

 Ryszard Czaicki poprosił o głos Panią Agnieszkę Szewczyk- Kutę – Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii, w sprawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 r. "w sprawie zarządzenia 

środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków" i wynikających z nich obowiązków. Gospodarze 

mają obowiązek zgłaszania miejsc, gdzie utrzymywany jest drób oraz zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem 

"czynnika zakaźnego" (np. przez wypuszczanie drobiu na zewnątrz), które wskazano we wspomnianym rozporządzeniu 

ministra rolnictwa. Lekceważenie zapisu - wykryte na przykład podczas prowadzonych kontroli - wiąże się z groźbą 

poniesienia kary administracyjnej. Grzywnę wylicza się, biorąc jako podstawę przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej za poprzedni rok (dane podawane są  przez GUS). Z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt wynika, że kto "będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają 

zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia". Przy nakładaniu kary powiatowy lekarz 

weterynarii będzie brał pod uwagę stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, a 

także wielkość naruszeń prawa czy rozmiar hodowli.  

Pan R. Czaicki oznajmił, że został złożony wniosek z posiedzenia KRIR dn. 24 marca 2017 r. w sprawie zezwolenia 

wypuszczania drobiu na teren otwarty ponieważ ryzyko „czynnika zakaźnego” jest bardzo niskie. Ministerstwo 

pozytywnie przychyliło się do złożonego wniosku i wystosowano pismo z ŻW.zz.870.39.2017 z dn. 13.04.2017 r. 

znoszące częściowo ww. wymogi. Odnośnie nałożonych kar w Małopolsce, pomimo protestów posiadaczy drobiu, 

zastosowano kary w przypadku niezastosowania się do wymogów. Nakładane kary nie były wysokie (200 zł za 

wypuszczanie drobiu na zewnątrz), natomiast w Polsce kwoty te były wyższe 500 - 800 zł. 

Pani A. Szewczyk- Kuta powoływała się na nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 kwietnia br. w sprawie 

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków", które znosi obowiązek zabezpieczenia 

gospodarstwa przed przenikaniem "czynnika zakaźnego" przez wypuszczanie drobiu na zewnątrz), ale utrzymuje dalej 

obowiązek karmienia i pojenia ptactwa w zabezpieczonych pomieszczeniach. Dodała również, że do 14.04. br. mają być 

zakończone wszystkie czynności kontrolne przez Powiatowych Weterynarzy dotyczące zwalczania ptasiej grypy  

w województwie małopolskim. Na dzień dzisiejszy nie trafiono na żadne ognisko zakażenia wirusem ptasiej grypy.  
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Pani A.Szewczyk-Kuta w kwestii transportu jagniąt oświadczyła, że ze strony Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

wszelkie wymogi dotyczące wydania zgody na transport zagraniczny jagniąt został spełniony. Zwierzęta były zdrowe  

i gotowe do transportu. Dodatkowa kontrola ma być również przeprowadzona przez lekarza weterynarii na Węgrzech.  

Pytania: 

- Pan Dariusz Włudyka, odnośnie programu zwalczania choroby niebieskiego języka przez MRiRW do 2019 roku, wniósł 

o podjęcie tematu. Uważa, że z urzędu powinien być obowiązek szczepienia bydła, współfinansowanego z budżetu 

państwa w regionie małopolskim, by nie doszło do zablokowania eksportu wołowiny na rynek wewnętrzny.  

Pan Dyrektor z ARiMR - Adam Ślusarczyk udzielając odpowiedzi podkreślił, że nie jest dobrym rozwiązaniem 

szczepienia bowiem szczepienia zwierząt powodują ograniczenia w handlu. Specyfika zwalczania tej choroby polega na 

wyznaczaniu wokół ognisk choroby stref objętych ograniczeniami administracyjnymi o bardzo dużym promieniu (obszar 

zapowietrzony o promieniu co najmniej 100 km, obszar zagrożony co najmniej 50 km wokół obszaru zapowietrzonego, 

czyli łącznie co najmniej 150 km). Import zwierząt z państw w których potwierdzono obecność wirusa choroby zostały 

zablokowane. Działającym na terenie naszego kraju 5 ubojni zwierząt tego rodzaju (4 w Małopolsce) został zablokowany 

import zwierząt z państw zagrożonych, z którymi sąsiadujemy (duże ryzyko na Słowacji). Nasze zwierzęta przed wysyłką 

za granicę także są badane na obecność wirusa zarówno przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, jak i przez lekarza 

wyznaczonego przez ARiMR. Obowiązek szczepienia zwierząt wymaga regulacji krajowych, a taki przepis dotyczy tylko 

obowiązkowego szczepienia lisów, który częściowo został zniesiony w niektórych obszarach.  

Należy przypomnieć, że Choroba niebieskiego języka (Bluetongue) jest chorobą zakaźną zwierząt podlegającą 

obowiązkowi zwalczania. Na terytorium Polski nie stwierdzono do tej pory rodzimego przypadku. Wszystkie przypadki 

dotyczyły zwierząt pochodzących z innych krajów UE. Sztuki bydła, u których potwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa choroby, zostały zabite. Ale z uwagi na swobodny przepływ towarów, czyli bydła i owiec,  

w granicach UE występuje więc prawdopodobieństwo przeniesienia choroby niebieskiego języka z innych państw 

członkowskich.  Na dzień dzisiejszy jest prowadzony nadzór kliniczny poprzez obowiązek zgłaszania powiatowemu 

lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec 

lub kóz. Zakłada się, że w ramach biernego nadzoru klinicznego zostanie przeprowadzonych 100 badań serologicznych 

oraz 100 badań wirusologicznych zwierząt z gatunków objętych programem podejrzanych o zakażenie wirusem choroby 

niebieskiego języka. Natomiast aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne. Przewiduje się 

pobranie 10 418 próbek od bydła i owiec. Badania będą przeprowadzone w okresie największego ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa niebieskiego języka za pośrednictwem muchówek z rodzaju Culicoides, czyli od maja do 

końca listopada.  

Jednocześnie w ramach zwalczania choroby niebieskiego języka przeprowadzić należy szkolenia dla lekarzy weterynarii. 

Bardzo istotne są kampanie uświadamiające dla posiadaczy bydła i owiec, mające na celu umożliwienie, szczególnie  

w sezonie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides, rozpoznania objawów klinicznych choroby 

niebieskiego języka. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii została utworzona zakładka 

„Choroba niebieskiego języka”, w której są umieszczone dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące rozpoznawania tej 

choroby. 

- Sytuacja ASF w Polsce?  

Na dzień dzisiejszy (10.04) obszary zarażone wirusem to 3 województwa Polski północno – wschodniej tj. podlaskie, 

częściowo mazowieckie i lubelskie. W Polsce pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono  

u padłego dzika 15.02.2014 r. Łącznie do 03.02.2017 stwierdzono 198 przypadków ASF u dzików. Od początku 2017 r. 

do 03.02.2017 stwierdzono 42 przypadki. Większość przypadków zanotowano w strefie przygranicznej z Białorusią  

w odległości kilkunastu kilometrów od granicy. Dwa przypadki wystąpiły w styczniu 2017 r. w odległości 70-75 km od 

granicy, w powiatach grajewskim i monieckim. 

W celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF w populacji dzików w kierunku zachodnim, podjęto w 2016 r. 

intensywny odstrzał sanitarny dzików. Wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 229). Do odstrzału sanitarnego 

zaplanowanych zostało 7710 sztuk dzików.  Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych  

z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, na spotkaniu dn. 17.01.2017 r. w PIW-PIB w Puławach, 

przekazało informację z Ministerstwa Środowiska, iż sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach. 

Pomóc rolnikom w sprzedaży zdrowych tuczników z tzw. stref zagrożonych ma Ustawa z dnia 5 września 2016 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP z 9 września 

2016 r. Każda sztuka, która zostanie zakupiona, będzie przebadana, a jej mięso nie trafi bezpośrednio do handlu lecz 

będzie przerobione w temperaturze powyżej 80 st. Celsjusza. Nowe przepisy przewidują skup po cenach rynkowych około 

stu tysięcy sztuk trzody chlewnej z terenów zagrożonych wystąpieniem wirusa ASF i przerobienie ich na konserwy. Tak 
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przerobione mięso ma docelowo trafiać do instytucji publicznych. Będzie ono zamawiane z pominięciem prawa zamówień 

publicznych. 

Nowelizowane jest również rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. Projekt rozporządzenia jest na etapie 

uzgodnień międzyresortowych. Zmiana wprowadza odstępstwa od ogólnych zakazów przemieszczania świń i produktów, 

które umożliwią państwom członkowskim przemieszczanie zwierząt i produktów pomiędzy państwami członkowskimi 

wymienionymi w decyzji 2014/709/UE. Jednocześnie państwa członkowskie zainteresowane przemieszczaniem zwierząt  

i produktów będą miały możliwość podjęcia decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na dokonywanie takich przemieszczeń. 

Jak podkreśliła Pani A.Szewczyk-Kuta przekazywane prognozy rozprzestrzeniania wirusa od 2014 r. są złe (utrzymywana 

jest granica 100 000 km) region Małopolski wypada tutaj dobrze, ponieważ wirus ten nie dotarł do naszego województwa. 

Należy zachować ostrożność na ruchy przemieszczania się chorych zwierząt, a przede wszystkim uważać na mięso 

nieznanego pochodzenia zza wschodniej granicy.  

Pytania:  

- Pani Ania Zubek: „Chcę zgłosić nurtujący mnie problem: zostały wypisane odpłatne świadectwa zdrowia/ paszportu dla 

jagniąt, a następnie kontrahent wycofał się ze skupu. Rolnicy są bezradni i stratni w zaistniałych okolicznościach. Przed 

zmianami na skupie był Powiatowy Weterynarz i w momencie zakupu było wydawane świadectwo zdrowia/ paszport, 

teraz hodowcy jagniąt, którym nie udało się dokonać transakcji są stratni, bo świadectwa takie są wystawiane przed 

transportem do Włoch. Hodowcy pomimo posiadania spełnianych przedziałów i zdrowych jagniąt nie mieli możliwości na 

ich sprzedaż”.  

Odp. Pani Weterynarz A. Szewczyk-Kuta: „Inspektorat widzi problem i daje gwarancję, że Powiatowi Weterynarze na 

miarę swoich możliwości mogą uzgadniać takie kwestie z rolnikami. Powagę problemu ukazał wspomniany przykład 

badania laboratoryjnego w celach konsumpcyjnych na wykluczenie obecności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków 

HAPI,  którego koszt wynosi 666 zł i ważny jest tylko 48 h”.  

- Pani M. Warias poruszyła problem nielegalnego skupu koni z Rumunii działającego w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak 

podaje skup dalej jest prowadzony, a są podawane informację do wiadomości publicznej o zlikwidowaniu tego punktu. 

Zgłaszają się kolejni rolnicy dotknięci nielegalnym handlem.  Prokuratura i Policja została poinformowana o nielegalnym 

handlu i prowadzone jest w tej sprawie postępowanie.  

Pan Ślusarczyk odpowiedział, że zostaną podjęte odpowiednie działania administracyjne w postaci nakładanych kar. 

Natomiast całą resztę należy zostawić organom ścigania.  

- Pan Edward Majchrowski do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii: „Jak wygląda sprawa zwalczania zgnilca 

amerykańskiego pszczół? Wg moich informacji prawdopodobnie zakażone ule nie zostały zamknięte i zabezpieczone, 

tylko pozostawiono je otwarte. Zgnilec amerykański pszczół jest stwierdzany od wiosny do jesieni dlatego ważne jest by 

błędów przyczyniających się rozprzestrzeniania choroby popełnianych przez pszczelarzy było jak najmniej”.  

Odp. Pani A.Szewczyk-Kuta: „Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) zgnilec amerykański pszczół jest 

chorobą zakaźną podlegającą obowiązkowi zwalczania. Oznacza to, że w przypadku podejrzenia wystąpienia tej choroby 

w pasiece pszczelarz jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta.  

W ognisku choroby Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera próbki do badań laboratoryjnych i w zależności od ich wyniku 

i istnienia, bądź braku objawów chorobowych nakazuje likwidację chorych rodzin pszczelich lub ich przesiedlenie, 

dezynfekcję uli i sprzętu używanego w pasiece oraz określa postępowanie z produktami pszczelimi znajdującymi się  

w pasiece. Ponadto w związku ze sposobem przenoszenia się choroby- m. in. poprzez obumarłe larwy pszczół, zakażone 

produkty pszczele i sprzęt pasieczny Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznacza obszar zapowietrzony, na którym na mocy 

aktu prawa miejscowego, tj. rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub rozporządzenia Wojewody, zostają 

wprowadzone zakazy i nakazy mające na celu ograniczenie się jej rozprzestrzeniania (nakazuje się wykonanie przeglądu 

pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii, zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek 

pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece 

– bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zakazuje się organizowania wystaw i targów 

z udziałem pszczół). Obszar zapowietrzony zostaje oznakowany tablicami ostrzegawczymi, które są umieszczone na 

wszystkich prowadzących do niego drogach wjazdowych. W najbliższym czasie zostaną zorganizowane szkolenia dla 

lekarzy weterynarii oraz kampanie uświadamiające dla posiadaczy pasiek by nie dochodziło do tego typu incydentów. 

 

 Ryszard Czaicki poprosił p. Adama Ślusarczyka – Dyrektora ARiMR o zabranie głosu w sprawie restrukturyzacji 

małych gospodarstw. Trwa bowiem nabór wniosków w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW  
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2014-2020 od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. To pierwszy nabór wniosków z tego działania i okazuje się, że 

skorzystanie z tych pieniędzy nie jest łatwe.  

Jak wiadomo o wsparcie mogą ubiegać się posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,  

a realizacja związanego z pomocą biznesplanu ma doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej. Warunkiem jest też 

m.in. podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie 

przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie 

prowadzenie innej działalności gospodarczej. Pan Dyrektor wspomniał, że na program patrzył z nadzieją i planowanych 

było podpisanie od 2-2,5 tys. umów z rolnikami, którzy spełnialiby warunki. Okazuje się, że tylko nieliczni spełnią 

wymogi. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów – nie mniej niż 10. Punktowane są: 

kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, wpływ na realizację celów 

związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz innowacyjnością i unowocześnianiem, a także docelowa wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa. Niestety, jak się okazuje, rolnikom trudno „uzbierać” 10 punktów. Co więcej specyfika 

regionu Małopolski, którego grunty rolne są niskiej klasy (najgorzej na Podhalu) utrudnia rolnikom spełnienie wymogu 

wielkości gospodarstwa. Po przeliczeniu średnio rolnik z Podhala powinien posiadać 20 ha ziemi by dostać się do 

programu. A. Ślusarczyk nie podaje jeszcze pełnych danych statystycznych bo trwają jeszcze nabory, jednakże wspomniał 

o liczbie 50 wniosków złożonych do 7.04. 2017 r. Liczba bardzo mała w porównaniu do prognozowanych  

2 tysięcy. Sytuacja jest niepokojąca, gdyż prawdopodobnie dojdzie do sytuacji niewykorzystania środków – należy 

rozważyć alokację. Ważne by podjąć dyskusję w tym zakresie bo w obecnej sytuacji region Małopolski, może nie spełnić 

nowo określonych progów wykorzystania środków. Zaproponowane zostało przez A. Ślusarczyka spotkanie prezydium 

początkiem maja. Należy wnioskować do Ministerstwa o zmianę rozporządzenia, by program był bardziej dostępny dla 

rolników z Małopolski.  

R. Czaicki zaznaczył, że wnioskowano do MRiRW i niestety odrzucono proponowane wnioski bo program nie może być 

specjalny. Analogicznie nabór do programu „Premia dla młodych rolników” od 27 kwietnia do 26 maja br. Warunki 

trudne do spełnienia bowiem o wsparcie może ubiegać się osoba, która m.in. nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 

pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej 

niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Proponuje wniosek o złagodzenie tych warunków 

dla młodych rolników bowiem ich formuła na dzień dzisiejszy zbyt blokuje potencjalnym kandydatom dostęp do tych 

środków.  

Pytania: 

- Pan Adam Heród: dlaczego rolnicy mają obowiązek złożenia rocznego spisu inwentaryzacyjnego zwierząt?  Skoro te 

informacje instytucje posiadają, czy to nie jest kolejna czynność powielająca biurokrację?  

Odp.: Obowiązek wprowadzono rozporządzeniem i najlepiej złożyć tę informację jak najwcześniej, bowiem składa się raz 

do roku. Obowiązek ten dotyczył również roku 2016. Instytucje badają rzeczywistą liczbę zwierząt w stadzie, aby nie 

dochodziło do praktyki niezgłaszania sztuk do Agencji.  

- Pan Krzysztof Ciesielski: (odnośnie modernizacji rolnictwa) ponieważ przekazywane mi są skargi dot. obsługi 

postępowania przetargowego. Rolnicy nie są w stanie spełnić warunków przez ciągle zmieniające się wytyczne. 

Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego są bezradni z uwagi na co 2-tygodniowe zmiany. Dlaczego tak jest? 

Odp. P. Serafin: Przekazał, że do końca maja zostaną zakończone czynności w zakresie podpisywania umów. Natomiast  

na dzień dzisiejszy osoby do pozycji 640 na liście (ale to może się zmienić) będą poinformowani przed 20 maja br.  

o zawarciu umowy. Odnośnie post. przetargowego spływa bardzo duża ilość dokumentów, dlatego ciągle się uczymy. 

R. Czaicki poprosił o zabranie głosu Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - p. Józefa Kałę, który 

w kilku zdaniach omówił możliwości pomocy finansowej dla rolników. Działania, które mogą być dofinansowane  

w formie pożyczki, które są częściowo umarzane w 20, 30 lub 40 % - muszą być z ochrony środowiska np. program 

Jawor, Solary, programy gminy dot. wymiany pieca węglowego na gazowy, ocieplania budynków. Pan R. Czaicki 

zauważył, że jest to pożyczka na 10 lat, a nie dofinansowanie. Na koniec należy wykazać wykonanie działania by 

otrzymać zwrot.  

Głos również zabrała  p. Teresa Piekara z ANR Odział Terenowy w Rzeszowie – Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania 

Zasobem w Krakowie, która z racji pierwszego uczestnictwa bardzo ciepło przywitała wszystkich uczestników. 

Poinformowała, że z uwagi na obecne ustawowe regulacje dotyczące powołania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

Oddział terenowy KOWR powstanie w Krakowie. Pani T. Piekara podniosła temat nowych regulacji dotyczących 

gospodarowania ziemią należącą do  zasobów Skarbu Państwa i zachęciła do szukania informacji na stronach 

internetowych Agencji.   
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Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Krakowie Pani Maria Zawiślak w swoim wystąpieniu zachęcała 

rolników do badania gleb w celu bardziej efektywnego ich nawożenia.  

Po przerwie R. Czaicki wznawia obrady. 

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna zatwierdza ważność Walnego Zgromadzenia MIR (31 osób na 38 osób). 

8. Przedłożono sprawozdanie z prac Zarządu za 2016 r.  

Przyjęcie przez WZ Uchwały nr 33/WZ/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 

2016 rok- przegłosowano je jednogłośnie. 

9.  Podjęto wniosek o przejście do dalszego punktu obrad. R. Czaicki zaznaczył, że na przyszłym posiedzeniu WZ MIR 

podjęta będzie kwestia obecności na WZ i związanych z tym wynagrodzeń.   

10.  Dyrektor MIR H. Dankowiakowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.  

12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Podniesiono brak jasności w kwotach w sprawozdaniu -  

H. Dankowiakowski optuje, by na przyszłość Komisja Budżetowa otrzymywała bilans. Prosi Komisję Budżetową  

o określenie charakteru dokumentacji finansowej jaka będzie ich satysfakcjonowała, by wykazać wydatki Izby. Ustalono  

4 załączniki: bilans i 3 załączniki.   

13. Przyjęcie przez WZ Uchwały nr 34/WZ/2017 w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu MIR za rok 2016 – 

jednomyślnie. 

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok przez Pana Przewodniczącego  

S. Śmierciaka.  

15. WZ przyjęło jednomyślnie Uchwałę nr 35/WZ/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej w 2016 roku. 

16. Przyjęcie przez WZ Uchwały nr 36/WZ/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność  

w 2016 roku – niejednomyślnie (1 osoba wstrzymała się od głosu). 

17. Przyjęcie przez WZ Uchwały  nr 37/WZ/2017 w sprawie przyjęcia stawek za opracowywanie wniosków na działania 

w ramach PROW 2014-2020 – niejednomyślnie (1 osoba przeciw). Przewodniczący Komisji Pan L. Leśnik przedstawił 

ceny opracowywania projektów w CDR.  

18. Zmiana przyjęcia zasad dokumentowania wykonanych czynności w ramach szacowania szkód katastroficznych  

i łowieckich. Przyjęcie w tej sprawie przez WZ Uchwały nr 38/WZ/2017 – niejednomyślnie (1 osoba wstrzymała się od 

głosu). 

19.  Prezentacji wniosków zgłoszonych przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków podczas Walnego 

Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 10.04.2017 r. dokonała p. J. Totoś:  

- K.Janecka: Wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o przeznaczenie środków na promocję jagnięciny zamiast np. 80tys, 

na promocję wody mineralnej z Małopolski, 

- W.Procner: Zmniejszyć populację zwierząt prawnie chronionych na terenach wykorzystywanych rolniczo i rybacko 

(dotyczy zwierząt terytorialnych tj. wydry, bobry) przez ich odławianie i przeniesienie na inne tereny, 

- S.Łuszczek: Znowelizowanie wsparcia dla: 1. Rolników do :60 tys. zł dla średnich gospodarstw, 2. Zwiększenie planu 

połowu dla kół łowieckich, odstrzał dzików i lisów, 

- H.Kapkowska: Zsynchronizować nabór wniosków „Młody Rolnik” z miesiącami ukończenia szkoły, 

- J.Majka: Aby Walne Zgromadzenie i inne spotkania nie były organizowane w okresie świątecznym, 

- G.Płażek: Aby wsparcie dla średnich gospodarstw trafiło do średnich gospodarstw, 

- E.Majchrowski: Zróżnicowanie punktów w działaniach PROW w zależności od wieku: do 40 lat – 3 punkty; 41-45 lat – 

2 punkty; 46-50 lat – 1 punkt – dla premii na działalność pozarolniczą i podobnie dla innych programów, 

- L.Leśnik: Terminy naboru wniosków na działania PROW powinny być rozłożone na cały rok nie tylko w I, II –kwartale.  

- K.Całus: Wystąpienie do służb Wojewody celem ograniczenia pogłowia zwierzyny łownej (sarny, jelenie, dziki), 
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- W.Kalicki : Udzielenie odpowiedzi na wszystkie wnioski złożone na Walnych Zebraniach MIR oraz zamieszczanie ich 

na stronie internetowej MIR, 

- W.Kalicki : Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa o wprowadzenie dopłat do tuszów jagnięciny wprowadzanych do 

sprzedaży na rynku krajowym,  

- W.Kalicki: Po raz trzeci ponawiam wniosek o wystąpienie do Wójta gminy Gdów z prośbą o przeprowadzenie 

modernizacji placu targowego z udziałem środków pomocowych, 

-W.Kalicki : Po raz drugi ponawiam wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań 

ustawowych w celu ograniczenia nasadzeń nowych plantacji jabłek. Spowodowane jest to tym, że jako kraj mamy 

nadprodukcję jabłek wielokrotnie przekraczającą możliwości konsumpcyjne i eksportowe, a środki podatników co roku są 

w coraz to większych kwotach przeznaczone na wypłacanie rekompensaty dla producentów jabłek, 

- W.Kalicki: Wniosek o podjęcie uchwały o przestrzeganie obecności delegatów do końca posiedzenia Walnego Zebrania 

MIR, płatna w 100%, obecność delegata nie do końca posiedzenia 50%, 

-A. Zubek: Pomoc w zbyciu jagniąt z terenu Podhala i okolic w związku z zaprzestaniem zakupu jagniąt przez 

Włochów, 

- K.Ciesielski: Wniosek o włączenie szkód łowieckich w program ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych. Aby w nowej 

ustawie łowieckiej rozwiązać problem kto ma odpowiadać i za jaką zwierzynę płaci odszkodowanie. Pozwoliło by to 

rozwiązać problem dotychczasowych strat wyrządzanych przez zwierzęta dzikie. Dlatego część składki płaciłby rolnik - 

ok. 20%, część koło myśliwskie danego okręgu - ok. 20%, a pozostałą część - 60% zapłacił by Skarb Państwa.  

- M.Warias: Zawieranie umów kontraktacyjnych producentów z zakładami przetwórczymi na zasadzie punktu skupu, 

gdzie zakład zatrudnia skupującego na umowę o pracę. Producenci przywożą towar do skupu i jest odbierany przez 

zakład. Rolnicy sprzeciwiają się, aby sprzedaż była dokonywana przez pośredników, którzy skupują towar z różnych 

okolic, towar ten jest często nieświeży dostarczony na zakład, a ponadto cena przez pośrednika automatycznie jest niższa.  

- M.Warias: Umożliwić ułatwienia w zatrudnieniu obcokrajowców przez zatrudnianie na kilka sezonów bez ponownego 

składania wniosków na każdy sezon, 

- M.Warias: Zwrócić szczegółową uwagę na zmowy cenowe między zakładami oraz celowe obniżenia cen skupu warzyw 

w sezonie największego wysypu mimo obowiązujących cen minimalnych, 

- J.Totoś, M.Warias i L.Leśnik: Przy wieloletnich umowach z odbiorcą uznać ważność tych umów bez sporządzenia 

kolejnych, 

- J.Totoś, M.Warias i L.Leśnik: Małe dostawy produkcji bez umów określić wielkość produkcji wyrażoną w wielkości 

produkcji lub wartości kwotowej, 

- J.Totoś, M.Warias i L.Leśnik: Podjąć działania w sprawie zagospodarowania jagniąt: promocja spożycia mięsa 

jagnięcego, organizacja pikniku, kontakty z restauracjami, ulotka. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia: Jolanta Majka 


