
Projekt 

 

Protokół z VIII Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej,  

które odbyło się w dniu 6 października 2017 r. 

 

Obrady VIII Walnego Zgromadzenia otworzył prezes Izby Ryszard Czaicki, który powitał 

zaproszonych gości z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji 

Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Inspekcji Roślin i Nasiennictwa 

w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa 

Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Solidarność Rolników 

Indywidualnych, oraz laureatki konkursu  „Rolniczki motorem innowacyjności w Polsce”.  

Na sekretarza Walnego Zgromadzenia MIR wybrano jednogłośnie Panią Jolantę Majkę.  

Walne Zgromadzenie przyjęło protokół z VII Walnego Zgromadzenia MIR  z naniesioną 

poprawką zgłoszoną przez Pana W. Kalickiego.  

Porządek obrad VIII WZ został odczytany przez Prezesa Izby i przyjęty przy jednym głosie 

wstrzymującym się. 

   

Prezes Izby zaproponował skład komisji mandatowo -  skrutacyjnej:  

Płażek Grzegorz,  

Łuszczek Stanisław,  

Zubek Anna, 

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład komisji.  

 

Przystąpiono do wyboru komisji uchwał i wniosków. 

Zgłoszono następujące osoby:  

Warias Marzena,  

Leśnik Leszek,  

Totoś Janina,  

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie skład komisji.  

 

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

Zgromadzeniu uczestniczy 37 osoby, co stanowi 97%.  

 

 Prezes MIR - Ryszard Czaicki  

 

Na wstępie rozstrzygniecie Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”: 

Wyróżnienie dla Pani Jolanty Ciochoń  nagroda 300 zł.  

Wyróżnienie dla pani Alicji Smolarz nagroda 300 zł.  

III miejsce dla Pani Janiny Totoś nagroda 1000 zł.  

II miejsce Pani Agnieszka Byrska nagroda 1500 zł.  

I miejsce Pani Magdalena Węgiel nagroda 2000 zł.  

Krótka charakterystyka gospodarstw  

Pani Jolanta Ciochoń prowadzi 120 ha gospodarstwo na terenie powiatu proszowickiego. 

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Innowacyjność w tym gospodarstwie to modernizacja 

gospodarstwa poprzez wprowadzenie najnowszych maszyn i urządzeń do pracy przy uprawie 

warzyw.  

Pani Agnieszka Smolarz prowadzi 80 ha gospodarstwo wspólnie z mężem. Gospodarstwo  

nastawione jest na produkcję trzody i bydła opasowego. Zwierzęta ubijane i przetwarzane są 

w tym gospodarstwie a następnie wprowadzane na rynek. W okresie przedświątecznym 

prowadzona jest również sprzedaż ryb.   



Pani Janina Totoś prowadzi gospodarstwo na powierzchni 2,5 ha. Zajmuje się 

pszczelarstwem. Były pracownik MODR, prekursor gospodarstw edukacyjnych 

Stowarzyszenie Natura 2000.  

Pani Agnieszka Byrska  posiada 35 ha gospodarstwo. Zajmuje się hodowlą bydła, wyrabia 

sery, posiada tłocznie.  

Pani Magdalena Węgiel posiada gospodarstwo wydzierżawione -  stawy rybne, które są przez 

nią przejęte i zagospodarowane. Jest członkinią  Dziedzictwa Kulturowego Małopolski.  

 

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Agnieszka Szewczyk Kuta   

Choroba ASF na terenie Polski rozprzestrzeniła się na terenie trzech województw: 

podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Choroba zwalczana jest z urzędu. Czynnikiem 

wywołującym chorobę jest wirus. Mięso zakażone odporne jest na wszelkie czynniki przez 

300 dni. Choroba rozprzestrzenia się od dzików. Objawy chorobowe to wybroczyny i wysoka 

temperatura. W Polsce zanotowano 101 ognisk u 580 dzików, na terenie województw: 

podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wirus nie jest szkodliwy dla ludzi. Wektorami 

przenoszenia wirusa są głównie dzikie zwierzęta, jednak przyczyniają się do tego również 

działania człowieka: poprzez porzucanie odpadków surowego czy przetworzonego mięsa 

zwierząt zakażonych. W walce z ASF należy stosować środki zapobiegawcze - nie wpuszczać 

osób postronnych do chlewni, nie skarmić zwierząt odpadami kuchennymi, nie wprowadzać 

do chlewni świń niewiadomego pochodzenia, obowiązuje zmiana odzieży ochronnej.  Została 

zastosowana przez przygotowane do tego służby strategia obniżania populacji dzików.  

 Dyrektor oddziału ARiMR w Krakowie - Adam Ślusarczyk  

Na działanie: Rozpoczęcie działalności gospodarczej zostało złożone 150 wniosków. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw, wzrost wartości produkcji - 1500  wniosków. Brak 

listy terminowej na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze D.  

Wypłata zaliczek (70%) w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok rozpocznie się od 16 

października i będzie wypłacana do końca listopada 2017 roku. Natomiast wypłata całej 

kwoty przysługującej rolnikom z tego tytułu powinna nastąpić do końca czerwca 2018 

roku. ARiMR przejęła część kompetencji ARR i w związku z tym stała się Agencją 

odpowiedzialną za płatności dla rolników, są to m.innymi dopłaty do materiału siewnego.  

 Dyrektor Oddziału KOWR w Krakowie - Teresa Piekara 

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa to następca dwóch agencji: ANR i ARR. Obecna 

siedziba: ul. Mogilska w Krakowie. KOWR posiada również biuro terenowe w Tarnowie.  

Pani Dyrektor zapewniła o konieczności współpracy z MIR, MODR, ARiMR. Wszelkie 

zapytania o wsparcie oraz zakres koniecznych informacji udzielają biura KOWR.  Dopłaty do 

materiału siewnego wypłacać będzie ARiMR. Wsparcie jakości produktów rolnych - nabór 

będzie ogłoszony w późniejszym terminie.  

 

 Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin – Andrzej Nowak 

 

Do zadań Inspekcji należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków 

ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. 
Środki ochrony roślin są fałszowane -  kontrole w tym zakresie przeprowadza Sanepid  

 Pan Dariusz Włudyka  

Przeprowadzić badania chińskiej fasoli, która  sprowadzana jest do Polski.  

 Pan Grzegorz Płażek  

Sprowadzany czosnek  nieobierany z ziemią i patogenami z Hiszpanii zalewa polski rynek.  

 Pan Andrzej Nowak  



Inspekcja Nasienna może skontrolować sprowadzany towar na wniosek rolnika. Kontrole 

takie przeprowadzane są na zgłoszenie.  

  

 Pan Stanisław Flaga Urząd Marszałkowski 

 

Jesteśmy na etapie planowania przyszłorocznego budżetu w Samorządzie Województwa. 

Kwotę 3 000 000 zł zamierzamy przeznaczyć na pszczelarstwo. W Małopolsce planujemy 

zorganizować po raz kolejny konkursy z nagrodami na: Najpiękniejszą Małopolską Wieś i 

Innowacyjną Wieś Małopolską. Środki przeznaczone zostaną również na wsparcie 

doświadczalnictwa odmianowego w Węgrzcach ( kwota 150 000 zł). 

UM planuje wsparcie doświadczalnictwa ekologicznego, wdrażanie nowych odmian, 

szczepionek mikoryzowych. Zabezpieczamy się przed odmianami genetycznie 

modyfikowanymi.  

Departament Rolnictwa UM nadzoruje wszystkie prace dotyczące małopolskiego banku 

genów roślin uprawnych, który obejmuje około 45 obiektów zbożowych. Prowadzone są 

również badania roślin warzywniczych i sadowniczych. Mamy około 300 zgromadzonych 

najcenniejszych genów. Badania są prowadzone na najwyższym poziomie. Postęp dokonuje 

się poprzez intensyfikację biologiczną.   

 

 Pan Marek Kwiatkowski MODR  

Ministerstwo Rolnictwa nałożyło obowiązek na MODR na utworzenie Strategii Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Zespół został powołany w czerwcu przez Wojewodę. Na koniec 

września została opracowana analiza,  która została przesłana do Ministerstwa Rolnictwa. Na 

postawie tych danych ministerstwo ma podjąć prace nad programem dostosowanym do 

specyfiki naszego województwa. W perspektywie należy uwzględnić specyfikę gospodarstw 

rolnych w Małopolsce.  

 Pani Jolanta Majka  

 

PKB spada rolnictwa -  decydenci,  naukowcy decydują o rolnictwie a nie zwykły rolnik.  

 

 Pan Marek Kwiatkowski  

 

MODR przygotował materiał wyjściowy, każdy z państwa będzie mógł odnieść się do tej 

strategii.  Materiał jest opracowany.   

 

 Prezes Ryszard Czaicki  

Należało by zorganizować powiatową konferencję  nt. regionalizacji PROW. Strategia jest 

wytyczeniem kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Najpierw jest rozpoznanie, 

przygotowanie planu, przygotowanie środków, następnie realizacja.  

 Kierownik w Oddziale Terenowym KRUS w Krakowie - Anna Berkowicz  

Od niedawna kierownik KRUS OT w Krakowie, odpowiedzialna za prewencję, rehabilitację, 

orzecznictwo lekarskie w województwie małopolskim. Staż pracy: 20 lat kierownik w 

Placówce Terenowej KRUS. w Wolbromiu. 

 Każdy rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego musi ubezpieczyć się w KRUS.  W tym roku 

została wykupiona polisa na ubezpieczenia społeczne dla dzieci do 16 roku życia. Aby 

ubiegać się o emeryturę trzeba być ubezpieczonym 25 lat w KRUS. Dolicza się okres 

składkowy i nieskładkowy. Renta przysługuje kobietom od 55 r.ż. i od 60 r.ż. dla mężczyzn. 

Emerytury: 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna. 



Renta zostanie zawieszona osobie, która pobiera dopłaty obszarowe. KRUS ma wgląd do 

bazy danych ARiMR, jeżeli rolnik ubiega się o świadczenie z KRUS, powinien zaprzestać 

działalności rolniczej. Zasadniczo zwrotu nienależenie pobranych świadczeń KRUS może 

dochodzić za ostatnie 3 lata, w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który wypłacono 

nienależne świadczenie.  
 

 Pan Witold Kalicki 

Średnio ile rolnik pobiera renty ? Jaka jest skala zniszczenia zdrowia rolnika w porównaniu 

osoby pracującej w przemyśle? Co z ubezpieczeniem, jeżeli rolnik rozpocznie inną 

działalność? Należy zauważyć, że rolnik średnio żyje 10 lat krócej. 

 Pani Anna Berkowicz -  KRUS 

Osoba, która podlega co najmniej 3 lata z mocy ustawy ubezpieczeniu i podejmuje 

pozarolniczą działalność gospodarczą, może podlegać ubezpieczeniu przez 3 miesiące, jeżeli 

jego podatek nie przekroczy 3300 zł rocznie. Osoba ta składa oświadczenie do 31 maja o 

należnym podatku dochodowym. Jeżeli nie będzie prowadził działalności gospodarczej w 

następnym roku, to nie będzie wyłączony z ubezpieczenia. Ale gdyby płacony przez niego 

podatek przekroczył kwotę 3300 zł, wówczas zostanie wyłączony z ubezpieczenia. 

 Pan Marek Lenczowski  

Poinformować rolników o konsekwencjach, które będzie musiał ponieść rolnik, który zgłasza 

w ARiMR grunty rolne o dopłaty obszarowe, a jest rencistą.  

 Kierownik w Wydziale Rolnictwa, Małopolski Urząd Wojewódzki, - Andrzej 

Kawalec  

Zmiany legislacyjne, które następują od nowego roku, powołują nowe prawo wodne, w 

wyniku którego powstają - Wody Polskie. Kilka zadań zostało przeniesione z Urzędu 

Marszałkowskiego do Wojewody: - magazyny przeciwpowodziowe, - obwody rybackie  

- nadzór nad spółkami wodnymi – ustanawianie ujęć wody - strefy pośrednie i bezpośrednie -  

szkody łowieckie. Brak środków na realizację szkód łowieckich spowoduje przesuniecie 

wejścia w życie ustawy łowieckiej na następny rok. 

 29 sierpnia 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zmianę 

ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja dotyczy dofinansowania nie tylko do budynków 

mieszkalnych, ale również do budynków gospodarskich.  

 

 Prezes Ryszard Czaicki  

Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej  

Izba realizowała zadania zgodnie ze Statutem i Ustawą. Opiniowała akty prawne. 

Uczestniczyliśmy w spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa. Organizowane były spotkania z 

Powiatowymi Lekarzami Weterynarii na temat ASF, programu bioasekuracji, redukcji 

populacji dzika i jelenia.  Brane jest pod uwagę ogrodzenie wschodniej części Polski od 

Ukrainy, Białorusi, Litwy. Dyskutowano na temat dochodowości produkcji rolnej we Francji, 

Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Zajmowano się ubezpieczeniami upraw rolnych.  

 Pan Witold Kalicki  

Rentowność polskiego rolnika jest na granicy 30,8 %. Pośrednik zarabia dwa razy więcej niż 

kosztuje wytworzenie produktu. Pośrednik powinien dotować rolnika.   

 Pan Stanisław Śmierciak  



Co z nowelizacją  ustawy o izbach rolniczych ? 

 Prezes Ryszard Czaicki 

Projekt Klubu Kukiz’15 został zamrożony. 

 

Sprawozdanie z działalności Izby zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Uchwała WZ MIR w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zbycia udziału we 

współwłasności nieruchomości MIR w Tarnowie, działka nr 1/66 obręb 200, o łącznej 

powierzchni 0,1338 ha, stanowiącej fragment drogi na rzecz miasta Tarnowa. WZ MIR 

podjęło uchwałę przy 2 głosach wstrzymujących się.  

 

 Pan Krzysztof Ciesielski  

 

Czy coś wiadomo na temat Giełdy Targowej Rybitwy, czy zostanie zamknięta ? 

 Dyrektor MIR - Henryk Dankowiakowski  

 

Giełdą Targową na Rybitwach zawiaduje spółka, jest to teren prywatny i pomimo, że Izba 

interweniowała w różnych sprawach, zawsze pozostawaliśmy bez odpowiedzi. Prywatny 

właściciel może zrobić z tym terenem co chce.  

 Prezes Ryszard Czaicki  

Następne WZ w grudniu. Członkowie WZ mają zastanowić się nad odpłatnością za wydanie 

przez Izbę rękojmi na prowadzenie działalności rolniczej.  

Wnioski  

1. W ramach pieniędzy na promocję produktów rolniczych opracować spot filmowy 

reklamujący kupowanie u rolnika. Część środków przeznaczyć na reklamę w telewizji.  

2. Wystąpić do Ministra Gospodarki i Handlu. Wnieść o ustalenie w drodze ustawy 

stawki marży handlowej dla nieprzetworzonych produktów rolnych.  

3. Umieszczenie na stronie internetowej MIR w pozycji uchwały Zarządu kwot 

przyznanych przez Zarząd dla danej uchwały.  

4. Spowodować, aby nowy nabór na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych -  

obszar D” był z pierwszeństwem osób, które zostały odrzucone w poprzednim 

naborze, gdyż osoby te poniosły koszty przygotowania takiego wniosku.  

5. Uprościć drogę rolnikowi do osiągniecia uprawnień do legalnego uboju 

gospodarczego we własnym gospodarstwie (praktyki w ubojni).  

6. Organizowanie wyjazdu studyjnego dotyczącego każdej gałęzi produkcji w rolnictwie.  

Co najmniej 2 razy w kadencji z dopłatą pieniędzy za Rady Powiatowe.  

7. Wniosek o dołączenie nasion warzyw do dopłat do materiału siewnego tj. pomidory 

ogórki, patisony.  

8. Do programu doradczego Izby Rolniczej na rok 2018 włączyć zadania związane z 

wdrożeniem innowacji w zwalczaniu chorób grzybowych. Doświadczalne poletka 

mogłyby być prowadzone bezpośrednio w gospodarstwach, przy udziale pracownika 

biura i delegatów Izby z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.  

9. Dopłaty do bydła i krów zwiększyć na  30 szt tak jak było to w roku 2016.  

10. Wystąpić do ARiMR o możliwość rejestrowania zwierząt przez rolnika przy 

wykorzystaniu internetu. KRUS co kwartał wysyła do rolników ubezpieczonych 



wnioski, czy możliwe jest przekazywanie przy tej okazji komunikatów np. z Inspekcji 

Weterynaryjnej?.  

 

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie. 

Protokołowała: K. Węgiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


