
Wnioski zgłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 10.04.2017 r. 

Lp. Nazwisko 

zgłaszającego 

Wniosek Uzasadnienie Propozycje realizacji wniosku 

1. K. Janecka 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 

przyznanie środków na promocję 

jagnięciny 

 

Zarząd opracuje propozycję długofalowego 

programu wsparcia produkcji owiec z 

zaangażowaniem środków Urzędu 

Marszałkowskiego 

2.  W. Procner wniosek o zmniejszenie populacji 

zwierząt prawnie chronionych na 

terenach wykorzystywanych rolniczo i 

rybacko, możliwość odławiania i 

przenoszenia na inne tereny 

Wspomniane gatunki pozbawiają 

możliwości działalności rolniczej 

na terenach nadmiernego 

zagęszczenia wspomnianych 

gatunków 

Ministerstwo Środowiska opracowało plan 

redukcji niektórych gatunków zwierząt objętych 

całoroczną ochroną. Zarząd zwróci się do Rad 

okręgowych PZŁ o informację na temat 

realizacji tego programu.  

3. S. Łuszczek wniosek o nowelizację wsparcia 

przyznawanego dla rolników do 60 tys. zł 

dla średnich gospodarstw 

Wniosek uzasadnia brak objęcia 

wsparciem rolników woj. 

małopolskiego 

Zarząd wielokrotnie zgłaszał konieczność 

regionalizacji PROW. Wniosek jest w dalszym 

czasie aktualny i będzie przekazywany do KRIR 

4. S. Łuszczek 

wniosek o zwiększenie planu odstrzału 

dla kół łowieckich (odstrzał dzików i 

lisów) 

 

Działalność Izb Rolniczych oraz KRIR została w 

tym zakresie uwzględniona. Izba wystąpiła do 

wszystkich okręgów o przekazanie informacji na 

temat wykonania planu pozyskania zwierząt w 

roku gospodarczy 2016-2017 

5. H. Kapkowska wniosek o synchronizację naboru 

wniosków „Młody Rolnik” z terminem 

ukończenia szkoły 

 
Wniosek skierować do KRIR termin składania 

wniosku po zakończeniu roku szkolnego 

6. J. Majka wniosek o organizację posiedzenia WZ 

MIR oraz innych spotkań poza okresem 

świątecznym 

Kobiety mają dużo prac domowych 
Wniosek w miarę możliwości będzie 

uwzględniony przez Zarząd 

7. G. Płażek wniosek o nowelizację wsparcia dla 

średnich gospodarstw 
 

Wniosek pokrywa się z wnioskiem Pana 

Łuszczka 

8. E. Majchrowski 

wniosek o zróżnicowanie przydziału 

punktów w działaniach PROW w 

zależności od wieku 

Próg 40 lat jest dyskryminujący dla 

wielu beneficjentów programów 

PROW ze względu na wysoką 

punktację za wiek do 40 lat. Czy 

osoba mająca wiek 41 lat jest już 

nieproduktywna? 

Propozycja przydziału punktów: 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. Wniosek do 

KRIR. 

9. L. Leśnik wniosek o rozłożenie naboru wniosków 

na działania w ramach PROW na cały rok 

Służby doradcze od 15 marca do 15 

maja mają bardzo dużo pracy i nie 
Wniosek przekazać do KRIR 



kalendarzowy są w stanie zrealizować wszystkich 

usług 

10. K. Całus 
wniosek do Wojewody o zmniejszenie 

pogłowia zwierzyny łownej (sarny, 

jelenie, dziki) 

Stan pogłowia zwierzyny w 

łowiskach jest kilkakrotnie wyższy 

od danych według spisów Kół 

Łowieckich 

Wniosek pokrywa się z wnioskiem Pana 

Łuszczka 

11. W. Kalicki 
wniosek o udzielenie odpowiedzi na 

wnioski złożone na WZ MIR oraz ich 

publikacja na stronie internetowej MIR 

 

Odpowiedź na realizację wniosków znajduje się 

w sprawozdaniu Zarządu Izby, który otrzymali 

Delegaci do Walnego Zgromadzenia, znajduje 

się on również na stronie internetowej.  

12 W. Kalicki wniosek do MRiRW o przyznanie dopłat 

do tusz jagnięciny wprowadzanych do 

sprzedaży na rynku krajowym  

 

Wniosek będzie realizowany w ramach 

Programu Rozwoju Owczarstwa w woj. 

małopolskim. 

13. W. Kalicki wniosek do Wójta gminy Gdów o 

przeprowadzenie modernizacji placu 

targowego z udziałem środków 

pomocowych 

 Zarząd wystąpi do Wójta Gminy Gdów.  

14. W. Kalicki 
wniosek do MRiRW o podjęcie działań 

ustawowych ograniczających 

powstawanie nowych plantacji jabłek w 

celu zmniejszenia środków 

przeznaczanych na rekompensaty dla ich 

producentów  

 

Ze względu na nadprodukcje jabłek 

wielokrotnie przekraczające 

możliwości konsumpcyjne i 

eksportowe, a środki podatników 

co roku są coraz to większych 

kwotach przeznaczone na 

wypłacanie na rekompensaty dla 

producentów jabłek. 

Decyzja w tym względzie należy do każdego 

rolnika. Wielokrotnie publikowaliśmy na stronie 

internetowej i w biuletynach w tym zakresie 

stanowisko potwierdzone przez opinie prof. 

Makosza 

15. W. Kalicki 
wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej 

obecności delegatów na całym 

posiedzeniu WZ MIR,  

 

Obecność na całym posiedzeniu płatna 100%, 

obecność delegata nie do końca posiedzenia 

50%. Wniosek do realizacji przez Walne 

Zgromadzenie. 

16. A. Zubek 

wniosek o pomoc w zagospodarowaniu 

jagniąt z terenu Podhala i okolic w 

związku z zaprzestaniem skupu przez 

Włochy 

Co roku w okresie 

przedświątecznym są eksportowane 

jagnięta do Włoch. W tym roku w 

związku z tym, iż na Węgrzech, 

Rumuni Włosi mają tańsze jagnięta 

i krótszy transport zaprzestali 

skupować jagnięta. Hodowcy owiec 

zostali z tym problemem. Jagniąt 

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o 

przeznaczeniu kwoty 40 tys. zł w roku 

budżetowym 2017 przeznaczonym na promocję 

baraniny w tym wykup owiec z gospodarstw 

owczarskich.  



nie ma kto kupić.  

17. K. Ciesielski 

wniosek o włączenie szkód łowieckich w 

program ubezpieczeń upraw rolnych 

dotowanych 

Sposób rozwiązania tej sytuacji jest 

odpowiedni, ponieważ firmy 

ubezpieczające płody rolne i 

zwierzęta hodowlane mają 

przygotowane zespoły szacunkowe. 

Wprowadzić do ubezpieczeń dopłatowych 

szkody łowieckie spowodowane przez zwierzęta 

łowne: część składki płaciłby rolnik ok. 20%, 

część koło myśliwskie danego okręgu ok. 20%, a 

pozostałą część 60% wpłaciłby Skarb Państwa. 

Wniosek zostanie przekazany do KRIR.  

18. M. Warias  

wniosek o możliwość zawierania umów 

kontraktacyjnych producentów z 

zakładami przetwórczymi na zasadzie 

punktu skupu, gdzie producenci 

przywożą towar i jest on następnie 

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. 

Wniosek zostanie przekazany do KRIR. 

19. M. Warias wniosek o uproszczenia w zatrudnieniu 

obcokrajowców na kilka sezonów bez 

konieczności ponownego składania 

wniosków na poszczególne sezony  

 
Obowiązują nowe zatrudnienia obcokrajowców 

które upraszczają sposób ich zatrudnienia.  

20. M. Warias wniosek o zaprzestanie zmów cenowych 

pomiędzy zakładami oraz celowego 

obniżania cen skupu warzyw w sezonie 

podczas największego wysypu mimo 

obowiązujących cen minimalnych 

 

Wielokrotnie Zarząd występował w sprawach 

tzw. zmowy cenowej bez dokładnych danych 

potwierdzających to zjawisko wniosek nie może 

zostać zrealizowany. 

21. J. Totoś,  

M. Warias  

L. Leśnik 

wniosek o uznanie ważności wieloletnich 

umów z odbiorcą bez konieczności 

sporządzania nowych  

 
Obowiązujące przepisy w tym zakresie 

pozwalają na stosowanie wieloletnich umów 

22. J. Totoś,  

M. Warias  

L. Leśnik 

wniosek o brak konieczności 

sporządzania umów na małe dostawy na 

podstawie określonej wielkości lub 

wartości produkcji 

 Wniosek zostanie przesłany do KRIR. 

23. J. Totoś,  

M. Warias  

L. Leśnik 

wniosek o zagospodarowanie jagniąt w 

związku z zaprzestaniem skupu  
 

Promocję spożycia mięsa jagnięcego, 

organizację pikniku, kontakty z restauracjami, 

ulotki. Wniosek do realizacji w ramach 

Programu Rozwoju Owczarstwa w Małopolsce.  

 


