
Wnioski zgłoszone w czasie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 06.10.2017 r. 

Lp. Nazwisko 

zgłaszającego 

Wniosek Uzasadnienie Propozycje realizacji wniosku 

1. L. Leśnik Wniosek o rejestrowanie zwierząt w 

ARiMR przy wykorzystaniu internetu? 

KRUS co kwartał wysyła do rolników 

ubezpieczonych wnioski. Czy możliwe 

jest w tym liście przekazywanie 

komunikatów np. Inspekcji 

weterynaryjnej? 

 Wnioski uznano za zasadne – 

przesłano do KRIR. 

2.  K. Kos Wniosek, by dopłaty do bydła były do 30 

sztuk (jak w 2016 r.) a nie do 20 sztuk. 

 

Dopłata do sztuki jest zbyt niska, 

opłacalność jest mała. 

Wniosek zasadny – przesłano do 

KRIR 

3. E. Majchrowski W ramach pieniędzy na promocję 

produktów rolniczych opracować spot 

filmowy reklamujący kupowanie u 

rolnika, część środków przeznaczyć na 

reklamę telewizyjną 

Obecnie mamy promocję wieprzowiny, 

wołowiny, drobiu, warzyw i jarzyn, a 

brak wspólnej reklamy zachęcającej do 

kupowania tych produktów 

bezpośrednio u rolnika. 

Wniosek zasadny – przesłano do 

KRIR 

4. W. Kalicki Wnoszę o ustalenie w drodze ustawy 

górnej stawki marży handlowej dla 

nieprzetworzonych płodów rolnych 

W praktyce marża handlowa jest 

kilkakrotnie razy większa niż zakup 

płodów rolnych – jest to 

nieproporcjonalne do poniesionych 

kosztów i obrotu w czasie 

Zarząd MIR uważa, że wniosek ten 

nie może być zrealizowany ze 

względu na obowiązujący system 

gospodarczy oparty na wolnym 

rynku 

5. W. Kalicki Wniosek o umieszczenie na stronie 

internetowej MIR w pozycji Uchwały 

Zarządu, kwot przyznanych przez Zarząd 

dla danej uchwały 

W uchwałach Zarządu na stronie MIR 

brak jest kwoty uchwalonej 

Wniosek został odrzucony przez 

WZ MIR 



6. K. Ciesielski Czy nowy nabór na „Modernizację w 

obszarze D” nie może dawać 

pierwszeństwa rolnikom, którzy nie 

zostali obsłużeni w poprzednim naborze?. 

Rolnicy ponieśli koszty przygotowania 

wniosku do wcześniejszego naboru 

Wniosek zasadny – przesłano do 

KRIR 

7. S. Śmierciak Uprościć drogę rolników do osiągnięcia 

uprawnień do legalnego uboju 

gospodarczego we własnym 

gospodarstwie (chodzi o praktykę  

w ubojni) 

 Wniosek zasadny – przesłano do 

KRIR 

8. S. Śmierciak Skuteczniej walczyć o regionalizację 

polityki rolnej w kraju 

 Wniosek zasdny – przesłano do 

KRIR 

9. S. Śmierciak Co najmniej raz w roku zorganizować 

naradę z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych - jako Małopolska 

szczególnie w terenach górskich 

przegrywamy w konkurencji z regionami 

Polski centralnej i północnej. 

 Wniosek zasadny – do realizacji od 

2018 r. 

10. J. Majka Organizowanie wyjazdów studyjnych 

dotyczących każdej gałęzi produkcji w 

rolnictwie, co najmniej 2 razy w 

kadencji, z dopłatą pieniędzy na 

Powiatowe Rady 

Zawsze z takiego wyjazdu rodzi się coś 

ciekawego i wnosi się tę wiedzę do 

swoich gospodarstw 

Zarząd MIR podkreśla, że 

obowiązuje dotychczasowa zasada: 

w ramach posiadanych przez Rady 

Powiatowe środków Rady mogą 

organizować szkolenia wg 

własnych propozycji. Raz w roku 

Zarząd będzie organizował wyjazd 

o określonej tematyce, 

sfinansowany ze środków budżetu 

centralnego.  

 11. M. Warias Wniosek o włączenie  nasion warzyw do 

dopłat do materiału siewnego tj. 

Ceny nasion kwalifikowanych warzyw 

są zdecydowanie wyższe niż ceny 

Wniosek zasadny – przesłano do 



pomidory, ogórki, patisony itp. nasion kwalifikowanych zbóż, roślin 

strączkowych, ziemniaków.  

KRIR 

 12. M. Michalik Do programu doradczo-

upowszechnieniowego Izby Rolniczej  

Do zadań Izby w roku 2018 włączyć te 

związane z wdrażaniem innowacji w 

zwalczaniu chorób grzybowych w 

uprawach rolniczych (o czym mówił Pan 

Stanisław Flaga z Urzędu 

Marszałkowskiego). Doświadczenia 

(poletka) mogłyby być prowadzone w 

terenie, bezpośrednio w gospodarstwach, 

przy udziale pracowników biur i 

delegatów Izby z funduszy Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Od lat żadne służby doradcze w terenie 

nie prowadzą doświadczeń z zakresu 

innowacji i nowych technologii w 

produkcji roślinnej. 

Wniosek zasadny – przesłano do 

KRIR 

 


