
Wnioski zgłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 11.12.2017 r.  

Lp. Nazwisko 

zgłaszającego 

Wniosek Uzasadnienie Propozycje realizacji wniosku 

1. Krystyna 

Janecka 

Uruchomić nowy targ na którymś z osiedli w 

Krakowie dla warzywników, ogrodników i 

MOL  

z Małopolski z żywnością ekologiczną, 

tradycyjną  

i integrowaną – do wyboru konsumenta. 

Brak takich targów na 

nowych osiedlach – potrzeba 

dobrej jakości żywności za 

realna cenę. 

Wysłano pismo do developerów w sprawie 

utworzenia mini placów targowych 

(MIR/02/01/2018 z dnia 3.01.2018 r.) 

2. Anastazja 

Przywara 

Utworzenie nowego miejsca targowego dla 

lokalnych rolników i ogrodników i drobnych 

przetwórców  

z Krakowa 

Konsumenci i rolnicy pytają, 

gdzie będzie i czy będzie 

utworzony nowy targ 

produktów lokalnych w 

Krakowie 

 i czy Izba Rolnicza pomoże 

w jego utworzeniu. 

j.w. 

3. Jolanta Majka Bardzo proszę o uruchomienie nowego punktu 

targowego dla warzywników, sadowników, 

ogrodników dla sprzedaży bezpośredniej, 

detalicznej  

i MOL 

Jest to oczekiwane od 

rolników małopolski. 

Chcemy aby to było tylko dla 

rolników a nie dla firm i 

rolników 

 z innych województw. 

j.w. 

4. Katarzyna Kos Do KRIR – dotyczy publikacji płatności 

rolników  

w „Tygodniku Podhalańskim”.  

Jest to nie zgodne z art. 23 

k.c.  

o ochronie dóbr osobistych. 

Informacje te zostały zamieszczone zgodnie z 

obowiązującym prawem 

5. Stanisław 

Łuszczek  

Do KRIR: Rada Powiatu Tatrzańskiego stawia 

stanowczy sprzeciw publikowaniu informacji o 

wysokości dopłat bezpośrednich otrzymanych 

przez rolników z Powiatu Tatrzańskiego. 

Informacje zostały opublikowane w Tygodniku 

Podhalańskim. Informacje na temat życia 

prywatnego danej osoby pozostają pod ochroną 

prawa cywilnego. Zgodnie z art.23 K.C. są to 

dobra osobiste takie jak: nazwisko, pseudonim, 

wizerunek, prywatność i inne., 

Rada jest zdania, że takie 

publikacje mogą pogorszyć 

stosunki miedzy 

poszczególnymi 

mieszkańcami wsi oraz 

nieprzychylne nastawienie 

miast do rolników. Nie każdy 

zdaje sobie sprawę, że gdyby 

nie dopłaty to żywność 

byłaby o wiele droższa. Rada 

Powiatu Tatrzańskiego jest 

zdania, że Tygodnik 

j.w. 



Podhalański naruszył art. 23 

K.C. W związku z 

powyższym prosimy Pana 

Prezesa KRIR o poparcie 

sprzeciwu oraz podjęcia 

działań w celu zaprzestania  

takich publikacji. 

6. Kinga Mrówka  Do Zarządu MIR – utworzenie dyżurów lekarzy 

weterynarzy w związku z nieobieraniem telefonów 

oraz brakiem zainteresowania podczas nagłego 

przypadku zachorowania wśród zwierząt 

gospodarskich w dni wolne od pracy. Chodzi tu 

bowiem o lekarzy, którzy prowadzą prywatną 

działalność. Powiatowy lekarz weterynarii nie 

dysponuje środkami prawnymi by nakazać 

udzielania pomocy lekarskiej chorym zwierzętom 

w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy np. 

w nocy. 

Lekarze prywatnych praktyk 

nie odbierają telefonów w dni 

wolne od pracy lub poza 

godzinami pracy np. w nocy. 

Zagrożenia występują podczas 

wycielenia krów oraz inne 

przypadki nagłych zachorowań 

zwierząt gospodarskich co w 

konsekwencji prowadzi do 

dużych strat dla rolnika 

związanych z padnięciem 

zwierzęcia. 

Wniosek skierowano do KRIR (MIR/03/01/2018 

z dnia 3.01.2018 r.) 

7. Kinga Mrówka  Hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę, iż 

nie oni powinni być obciążeni składkami na 

Fundusz Promocji Mięsa lecz rzeźnie, które od 

nich kupują i sprzedają mięso i wyroby po 

zdecydowanie wyższej cenie. 

 j.w. 

8. Grzegorz 

Tomsia 

Do MRiRW w sprawie wprowadzenia 

przepisów obowiązkowego znakowania 

(czipowania) zwierząt domowych psów i 

kotów na terenie całego kraju 

Uporządkowanie stanu 

liczbowego oraz likwidacja 

bezdomności ww. zwierząt 

Procedowana jest nowa ustawa o ochronie 

zwierząt, przewidująca obowiązek znakowania 

psów. 

9. Grzegorz 

Płażek 

Stworzenie przez MIR certyfikatu 

„Wieprzowina wolna od GMO” 

Zapotrzebowanie na 

tzn.:”zdrową żywność”. 

Wg Zarządu nie ma potrzeby tworzenia nowego 

certyfikatu pt. „Wieprzowina wolna od GMO”, 

ze względu na stosowaną śrutę w żywieniu 

zwierząt, która prawie w 100 % pochodzi z 

upraw GMO. Istnieje możliwość certyfikowania 

wieprzowiny produkowanej w gospodarstwie 

mającym certyfikat gospodarstwa 

ekologicznego, które podlega kontroli i 

certyfikacji. 

10. Krzysztof Dotyczy zmiany ustawy o obrocie ziemią tak Rolnik, który chce zakupić Wniosek jest zgodny z nowelizacją ustawy o 



Ciesielski aby młodzi rolnicy mogli zakupić ziemię od 

osób obcych na powiększenie swojego 

gospodarstwa w pierwszych  5 latach 

gospodarowania celem rozwoju swojego 

gospodarstwa. 

grunt rolny musi przynieść 

zaświadczenie  

o prowadzeniu gospodarstwa 

minimum przez 5 lat 

obrocie ziemią – traci na aktualności. 

11. Edward 

Majchrowski 

Zwrócić się do Ministerstwa budownictwa o 

wydanie opinii prawnej dotyczącej zasad 

(instalacji) hali namiotowej z powłoka PCV 

(plandeka) do celów rolniczych – hodowla 

zwierząt, zadaszenie maszyn rolniczych, 

przechowywanie słomy i siana. 

Każdy powiat inaczej 

interpretuje przepisy 

dotyczące budowy takich hal. 

Wniosek skierowano do KRIR (MIR/03/01/2018 

z dnia 3.01.2018 r.) 

12. Marzena 

Warias 

Dotyczy zatrudnienia cudzoziemców w 

gospodarstwie rolnym. Obecnie prawo 

dopuszcza podjęcie pracy przez cudzoziemca 

po 7 dniach od chwili zgłoszenia do Urzędu 

Pracy. 

Wniosek dotyczy skrócenia okresu 

oczekiwania obcokrajowca do podjęcia pracy 

do 2 dni od chwili zgłoszenia do Urzędu Pracy, 

a nie jak to jest obecnie 7 dni. 

W wielu gospodarstwach 

rolnych ze względu na brak 

rąk do pracy istnieje potrzeba 

zatrudnienia dodatkowych 

osób, którymi coraz częściej 

są obcokrajowcy. Według 

obecnie obowiązujących 

przepisów pracownik - 

cudzoziemiec przebywa u 

pracodawcy przez 7 dni, 

podczas których nie może 

podjąć pracy, ponieważ w 

razie kontroli Służby 

Granicznej grozi za to 

pracodawcy wysoka kara 

pieniężna, a cudzoziemcowi – 

deportacja.  

j.w. 

13. Marzena 

Warias 

Do MRiRW dotyczy – podpisywania umów  

kontraktacji warzyw i owoców bezpośrednio  

z producentem (rolnikiem) a nie z 

pośrednikami. Zakłady powinny prowadzić 

punkty skupu w miejscu przerobu warzyw i 

owoców. 

Powstanie punktów skupu 

wyeliminuje pośredników, 

którzy zarabiają tyle co rolnik 

uzyskuje za swoje produkty, 

jak również pozwoli 

utrzymanie cen skupu. 

Pośrednicy celowo obniżają 

ceny jest tzn.: zmowa cenowa 

przez co produkcja staje się 

j.w. 



nie opłacalna. 

14 Marzena 

Warias 

Dotyczy terenów zmeliorowanych. Na 

terenach rolnych zmeliorowanych gdzie 

występują zadrzewiania lub zalesienia lub 

nieużytkowanie wymusić na właścicielach 

usuniecie rosnących drzew oraz pozbawić 

dopłat rolnych a koszt naprawy drenów 

powinien ponosić właściciel zadrzewionego 

gruntu. 

Korzenie rosnących drzew 

zatykają i uszkadzają dreny 

przez co nie ma drożności. W 

ten sposób zalewane są 

sąsiednie działki. 

 

W ramach lokalnego prawa tworzonego przez 

samorządy gmin, powiatów istnieje możliwość 

określania ram prawnych, które pozwolą 

egzekwować od właścicieli porzuconych 

gruntów rolnych na likwidację zadrzewień i 

zakrzaczeń. Zarząd MIR wielokrotnie podnosił 

tę kwestię z Urzędem Wojewódzkim i 

Marszałkowskim nie uzyskując żadnej 

konkretnej propozycji rozwiązania tego 

problemu. Stwierdzamy, że organa administracji 

państwowej i samorządowej nie stosują się do 

zapisu ustawy o izbach rolniczych, art.5a, 

nakładający na organy administracji obowiązek 

uzyskania opinii np. w zakresie odstrzału 

sanitarnego czy uchwał antysmogowych. 

15 Grzegorz 

Tomsia 

Proszę o uwzględnienie uwagi by posiedzenia 

WZ MIR odbywały się tylko i wyłącznie w 

Krakowie w dotychczasowej siedzibie Izby. 

Bardzo utrudniony dojazd z 

powiatów Małopolski 

Zachodniej. 

Zarząd każdorazowo będzie ustalał miejsce WZ 

uwzględniając aktualne potrzeby i możliwości 

lokalowe biur Izby. 

16. Józef Magiera  Wnioskuję, by raz w roku WZ MIR odbywało 

się w biurze w Tarnowie 

 j.w. 

 


