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SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZ  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  ZZAARRZZĄĄDDUU  

MMAAŁŁOOPPOOLLSSKKIIEEJJ  IIZZBBYY  RROOLLNNIICCZZEEJJ  

ZZAA  22001144  RROOKK 

 

Rok 2014 dla małopolskiego rolnictwa był rokiem trudnym pod wieloma względami. 

Warunki pogodowe, w głównej mierze oddziałujące na wegetację roślin, miały niekorzystny wpływ 

na jakość i wysokość plonów. Miniony rok nie szczędził nam deszczy, miejscami nawalnych, które 

spowodowały znaczne straty w infrastrukturze drogowej jak i produkcji rolnej.  

Deszczowe lato opóźniło zbiory zbóż. Ceny zbóż i kukurydzy były niższe niż w roku 2013.  

Rynek owoców i warzyw również przeżywał swoje załamanie. Kapryśna pogoda, oraz 

przede wszystkim wprowadzenie rosyjskiego embarga, powodowały liczne skoki cenowe, jednak 

ceny utrzymywały się na poziomie niższym niż w roku poprzednim. Zamknięcie wschodniego 

rynku zbytu na polskie produkty sprawiło, że liczna grupa rolników pozbawiona została 

dotychczasowych odbiorców pozostając z niezebranymi lub zebranymi już owocami i warzywami – 

produktami o krótkim okresie trwałości. Niespodziewany napływ dużych ilości taniego towaru na 

rodzimy rynek doprowadził do jego destabilizacji. W minionym roku wyjątkowo niekorzystnie 

ceny odnotowano również na rynku ziemniaków.  

W 2014 r. obserwowaliśmy postępującą dekoniunkturę na rynku mleka. Jednocześnie  

w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosła ilość skupionego mleka, czego konsekwencją jest 

perspektywa wysokich kar nałożonych na producentów za przekroczenie kwot mlecznych.  

W dalszym ciągu trwa załamanie na rynku trzody chlewnej – nałożone przez Rosję embargo 

już na początku roku doprowadziło do drastycznego załamania się cen i trudności ze zbytem żywca. 

W minionym roku nieznacznie potaniały nawozy mineralne i nośniki energii, jednak spadki 

cen skupu surowców rolnych były głębsze niż obniżki cen środków produkcji. 

W działalności merytorycznej Izby koncentrowaliśmy się na: propozycjach zmian 

rozporządzeń w sprawie sprzedaży bezpośredniej, regionalizacji PROW, przywróceniu możliwości 

wykonywania uboju rytualnego, oraz konieczności zmian w ustawie Prawo łowieckie.  

W odniesieniu do tej ustawy oraz do zakazu uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjnego wydał już 

wyroki zmuszające ustawodawcę do zmiany przepisów. 
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I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

WALNE ZGROMADZENIE 

W 2014 roku odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. 

Walne Zgromadzenie MIR podjęło 5 uchwał, które dotyczyły: 

 współudziału Izby w powołaniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2013 r., 

 wykonania budżetu MIR za 2013 r., 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej MIR za 2013 r., 

 udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2013 r.  

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, uchwały zostały przesłane do Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie. 

Wnioski WZ z dnia 21.02.2014 r.  

1. Wniosek o złagodzenie wartości wskaźników doboru maszyn do gospodarstw rolnych, które 

zostały opracowane w 2008 r. przez Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji 

Rolnictwa w Warszawie, na których bazują pracownicy ARiMR w procesie oceny ekonomiczno-

technicznej wniosków o przyznanie pomocy m.in. w ramach działania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych”. Uważamy, że kryteria te są zbyt rygorystyczne oraz odbiegają od 

aktualnych uwarunkowań i potrzeb gospodarstw rolnych. 
 

2. Zwrócić się do ARiMR o powiadamianie rolnika o terminie kontroli w ramach wsparcia 

bezpośredniego tak, aby rolnik mógł być obecny przy tej kontroli. Obecne przepisy nie 

przewidują obecności rolnika podczas wizyt kontrolnych. Rolnicy są szczególnie zaniepokojeni 

przypadkami, kiedy kontrole odbywają się w pomieszczeniach gospodarskich bez ich obecności. 

Wnioski nr 1 i 2 przesłano do KRIR: pismo nr MIR-K/68/03/2014 z dn. 17.03.2014 r.  

Odp.: pismo nr KRIR/KP/650/14, w zał. pismo ARiMR nr DDI-69033-26-1/WMGiOP/ST/14  

z dnia 08.05.2014 r.  

3. Wniosek o wyjaśnienie pomyłek w dokumentacji przesyłanej przez ARiMR polegających na 

tym, że informacje zawarte w spersonalizowanych wnioskach nie odpowiadają danym  

z załączników graficznych (ortofotomap).  

Wniosek nr 3 przesłano do ARiMR w Krakowie: pismo nr MIR/67/12/03/20 z dn. 12.03.2014 r.  

Odp.: pismo ARiMR nr BDSPBOR06-6410-4/SN/14 z dnia 19.03.2014 r. 

W dniu 21.02.2014 r. członkowie WZ MIR podjęli stanowisko w zakresie możliwości 

ograniczenia powierzchni użytków rolnych zachwaszczonych agresywnymi i obcymi gatunkami 

roślin oraz niepożądanym zadrzewieniem i zakrzaczeniem. 
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Wnioski WZ MIR z dnia 06.06.2014 r. 

1. Znieść podatek od nieruchomości użytkowanych wspólnie przez grupę producencką. 

2. Zmienić przepisy w prawie spółdzielczym w taki sposób, by dziecko mogło dziedziczyć 

członkostwo po rodzicach. 

3. Wnioskować aby ślimak winniczek i ślimak afrykański zostały wpisane do rejestru zwierząt 

gospodarskich. 

4. Wyjaśnić z jakich powodów rolnicy uczestniczący w systemach jakości żywności, którzy 

zakończyli w 2014 r. realizację Programu rolno środowiskowego – pakiet rolnictwo ekologiczne, 

nie mogą odzyskać kosztów certyfikacji gospodarstw (kosztów netto za 2014 r.) 

Powyższe wnioski zostały przesłane do KRIR: pismo nr MIR-K/154/07/2014 z dnia 09.07.2014 r. 

Odp. na wnioski 1 i 2: pismo nr KRIR/KK/1245/14 z dnia 07.10.2014 r. (w zał. pismo z MRiRW 

oraz z Krajowej Rady Spółdzielczej). 

5. Informować delegatów Izby o wizytach delegacji zagranicznych w rejonie ich działalności. 

Pracownicy biura zostali powiadomieni o konieczności informowania delegatów o wizytach 

delegacji zagranicznych. 
 

6. Należy utrzymać dopłaty do bydła i owiec na dotychczasowym poziomie, tzn. do 10 krów oraz 

od 10 owiec wzwyż (bez limitu) – wniosek przesłany do KRIR. 

7. Zwiększyć nakład kalendarzy drukowanych przez Izbę na 2015 r. – wniosek zrealizowano. 

8. Zorganizować piknik warzywny w Proszowicach w miesiącu wrześniu – wniosek Rady 

Powiatowej MIR w Proszowicach – wniosek zrealizowano. 

Wnioski WZ MIR z dnia 15.12.2014 r. 

1. Interweniować w kwestii eliminowania z KRUS osób uzyskujących inne przychody np. zasiłek  

z opieki społecznej. 

Wniosek przesłano do KRIR, pismo znak MIR/1/05/01/2015/T z dnia 05.01.2015 r.  

2. Włączyć lasy prywatne w zakres działalności izby rolniczej. 

Wniosek przesłano do KRIR, pismo znak MIR/195/23/12/2014/T z dnia 23.12.2014 r.  

3. Uregulować problem szkód powodowanych przez wilki na terenie podgórskim. 

Wniosek przesłano do KRIR, pismo znak MIR/197/31/12/2014/T z dnia 31.12.2014 r. 

4. Wnioskujemy, aby przy ambasadach w poszczególnych krajach byli przedstawiciele rolników 

znający zagadnienia cen i handlu artykułami rolnymi – przy ustalaniu kontraktów w obrocie 

międzynarodowym. 

Wniosek nie ma uzasadnienia ze względu na istniejące już Biura Radców Handlowych 

funkcjonujące przy ambasadach RP w krajach, z którymi stosunki gospodarcze i handlowe Polski 

są najbardziej rozwinięte lub perspektywiczne. 

5. Rozwiązać narastający problem szkód powodowanych przez ślimaki nagie. 

Wniosek przekazany do dalszej realizacji przez Porozumienie Izb Polski Południowo-Wschodniej – 

uchwała nr 3/K/2014 z dnia 16.10.2014 r.. 
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6. Wniosek do Zarządu MIR o przesunięcie terminu planowanego wyjazdu do Izraela 

(przynajmniej o jeden tydzień) z powodu rozpoczęcia prac polowych.  

Wniosek niemożliwy do realizacji ze względu na wcześniejszą rezerwację terminu wyjazdu. 

KOMISJA REWIZYJNA 

W 2014 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas których jej członkowie 

dokonali: kontroli realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia MIR i rad powiatowych, 

kontroli dokumentów finansowych oraz oceny sprawozdania z działań i wykonania budżetu MIR za 

2013 r. Komisja kontrolowała również zadania inwestycyjno-statutowe w Tarnowie i Miechowie. 

KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Budżetowej MIR, których tematem było omówienie 

wykonania budżetu MIR za 2013 r., oraz zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015. 

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ  

W 2014 r. odbyło się 19 posiedzeń Zarządu MIR, podczas których podjęto 35 uchwał dotyczących:  

 dofinansowania: 

 wyjazdu specjalistycznego do Izraela – 1 500 zł, 

 działalności OSP w Jeżówce – 500 zł, 

 jubileuszu 40-lecia istnienia Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Radoczy – 2 000 zł, 

 zakupu nagród konkursowych w ramach programu „Małopolska Nasz Region Nasza 

Szansa” – po 200 zł, 

 organizacji „Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż” – 700 zł, 

 organizacji „Włościańskich Wyścigów na Błoniach Krakowskich” – 700 zł, 

 organizacji „XX Charsznickich Dni Kapusty” – 500 zł, 

 organizacji „Agropromocji” w Nawojowej – 1 500 zł, 

 organizacji Targów Żywności „Zasmakuj z UR” 1 000 zł, 

  organizacji „XX Dni Huculskich” – 500 zł, 

 wyżywienia dla rolników biorących udział w pielgrzymce do Sanktuarium bł. Karoliny 

Kózkówny – 400 zł, 

 działalności fundacji OSP Chocznia – 1 000 zł, 

 organizacji wyjazdu specjalistycznego rolników do Chorwacji – 3 000 zł, 

 organizacji „Święta Zabawki Ludowej w Stryszawie” – 400 zł, 

 organizacji „Charsznickich Dni Kapusty” – 500 zł, 

 katalogu wystawczego Wiosna Eko-Targi – 500 zł, 

 konkursu „Bezpieczny na wsi, nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” – 500 zł, 

 ufundowania nagrody w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 200 zł, 
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 wyjazdu rolników do Włoch, 

 organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie – 2 000 zł, 

 organizacji Małopolskiego Kongresu Kobiet – 2 000 zł. 

 delegowania Jana Marka Lenczewskiego jako reprezentanta MIR na posiedzeniach Komitetu 

Technicznego QA Solutions Sp. z o.o.; 

 zasad realizacji grantu pt. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego w wybranych powiatach 

województwa małopolskiego”; 

 akceptacji kosztów remontu lokalu w Miechowie; 

 zakupu lokalu w Miechowie; 

 akceptacji kosztów związanych z organizacją Chłopa Roku i pobytem delegacji z Rhône-Alpes; 

 akceptacji umowy z firmą „NANA PROJEKT Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji 

projektowej budynku administracyjno-usługowego w Tarnowie; 

 dzierżawy lokalu od Spółki „EK-ROL” w Proszowicach; 

 przeznaczenia środków finansowych na pomoc dla rolników z powiatów myślenickiego  

i limanowskiego poszkodowanych w powodzi; 

 oferty MIR w zakresie zakupu nieruchomości (działki) w Tarnowie; 

 upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby 

– na potrzeby przeprowadzanych przez MIR przetargów, 

 przeznaczenia środków na pokrycie kosztów transportu w ramach wyjazdu na Chorwację; 

 akceptacji aneksu do regulaminu pracy pracowników MIR; 

 akceptacji kosztów adaptacji biura MIR w Miechowie; 

 upoważnienia do reprezentowania Małopolskiej Izby Rolniczej w Radzie Fundacji „Klikowska 

Ostoja Polskich Koni”; 

 akceptacji sprawozdania Zarządu z działalności oraz wykonania budżetu za 2013 r. 

Ponadto omawiano: 

 realizację wniosków rad powiatowych 

 aktualną sytuację w rolnictwie – analiza sytuacji na rynkach zbóż, mleka, trzody, owoców  

i warzyw. 

Podjęte stanowiska: 

 17.01.2014 – stanowisko Zarządu MIR w sprawie rozporządzenia UE Nr 835/2011 

określającego ilość substancji smolistych w żywności. 

 17.01.2014 – stanowisko Zarządu MIR w zakresie możliwości likwidacji użytków rolnych 

zachwaszczonych agresywnymi i obcymi gatunkami chwastów oraz niepożądanym 

zadrzewieniem i zakrzaczeniem. 

 23.07.2014 r. – stanowisko Zarządu MIR w sprawie sytuacji na rynku owoców i warzyw. 
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WNIOSKI RAD POWIATOWYCH 

RP MIR w Chrzanowie 

Wniosek z dnia 1 sierpnia 2014 r.  

W sprawie przeznaczenia środków finansowych Izby na odstrzał dzików. 

Pismo MIR-K/206/2014 z dnia 05.09.2014 r. 

RP MIR w Dąbrowie Tarnowskiej 

Wnioski z 30 maja 2014 r.  

Rada Powiatowa MIR w Dąbrowie Tarnowskiej popiera wniosek o poddanie pod głosowanie  

w ogólnokrajowym referendum sprawy przyszłości Państwowych Gospodarstw Leśnych – Lasów 

Państwowych i polskiej ziemi. 

RP MIR w Krakowie 

Wnioski z dnia 26 marca 2014 r. 

1. W sprawie wykonywania badań osadów ściekowych, które są wykorzystywane do nawożenia pół 

uprawnych. 

Pismo MIR–K/97/04/2014 z dnia 17.04.2014 r. skierowane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Krakowie. Odpowiedź WSSE w Krakowie: pismo nr L.9011.4.5.2014 z dnia 

06.05.2014 r. 

2. Nie wstrzymywać płatności rolnośrodowiskowych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 

okoliczności. 

Pismo nr MIR-K/96/04/2014, z dnia 17.04.2014 r. Odpowiedź: BDSPB06-69123-14/AK/14 z dnia 

07.05.2014 r. 

RP MIR w Tarnowie 

1. RP MIR w Tarnowie zwraca się do Zarządu MIR o podjęcie starań mających na celu objęcie 

systemem dofinansowania cen skupu żywca wieprzowego wszystkich rolników – hodowców 

trzody chlewnej poszkodowanych z uwagi na załamanie cen skupu żywca w związku  

z wykryciem na terenie RP przypadków zachorowania dzików. Oraz o rozważenie możliwości 

zwiększenia puli środków pozostających w dyspozycji Rad przeznaczonych na cele reprezentacji 

MIR na szczeblu powiatów o środki „zaoszczędzone przez Rady w wyniku nieobecności części 

delegatów na jej posiedzeniach.  

2. Wystąpić do KRIR z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie w działaniu 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakupu ciągnika rolniczego. 

3. Wystąpić do KRIR z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu modyfikację 

rozporządzenia regulującego kwestie nałożenia na podmioty sprzedające środki ochrony roślin 

obowiązku odbierania od rolników zużytych opakowań po tych środkach.  
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4. Wystąpić do KRIR z wnioskiem o uzyskanie z MRiRW informacji o stanie zaawansowania prac 

nad projektem utworzenia funduszu gwarantowanych świadczeń za sprzedane artykuły rolne.  

5. Wystąpić do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie określenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia klęski suszy na terenie województwa małopolskiego w 2014 r.  

6. Wystąpić do Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu TUW TUW z wnioskiem o zwiększenie 

konkurencyjności stawek ofert ubezpieczeniowych skierowanych dla rolników w porównaniu do 

ofert firm konkurencyjnych oraz ułatwienie korekty współczynnika amortyzacji budynków 

gospodarczych w przypadku udokumentowania przez rolnika dokonania modernizacji lub 

remontu takiego budynku. 

7. Do Zarządu MIR o ponowne wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska w sprawie przejęcia 

przez Skarb Państwa obowiązku wypłacania szkód powodowanych przez dziko żyjącą 

zwierzynę łowną. Rada sugeruje ponadto ponowne przejęcie obowiązku szacowania szkód 

wyrządzanych przez zwierzynę łowną przez uprawnionych przedstawicieli Lasów Państwowych. 

8. Do zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska z wnioskiem o ograniczenie 

liczebności wilka i bobra poprzez zezwolenie myśliwym na prowadzenie selekcyjnego odstrzału 

tych zwierząt na terenach gdzie ich występowanie narusza ekonomiczne interesy rolników. 

9. Do Zarządu MIR o wystąpienie do KRIR z wnioskiem do MRiRW o przygotowanie i emisję  

w telewizji publicznej cyklu programów informacyjnych mających na celu przedstawienie 

konsumentom prawdziwych informacji o braku występowania na terenie Polski ognisk 

afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
 

Odp. MIR-K/87/04/2014 z dnia 06.04.2014 r. 

Wnioski z dnia 3 lutego 2014 r. 

1. Sprzeciw wobec ustawy zaostrzającej system wędzenia wędlin i wszelkich produktów 

wędzonych. 

2. Zachowanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostaje uznane za niewłaściwe – brak 

jakiejkolwiek próby obrony interesów rolnika. 

3. Prośba do Rządu RP o powołanie Komisji, która dokładnie oceni przepisy prawne UE tyczące 

się polskiego rolnictwa. 

 

Wnioski z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

1. Wystąpić do KRIR z wnioskiem o złożenie do MRiRW projektu zmiany rozporządzenia  

o badaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt. Wnioskowana zmiana dotyczyć powinna 

wprowadzenia obowiązku powtórnego wykonania badań w przypadku pozytywnego wyniku 

testu na chorobę Aujeszky’ego. 

2. Wystąpić do Wojewódzkiego Lekarza weterynarii o zobligowanie lekarzy weterynarii 

praktykujących na terenie województwa do wykonywania badań mięsa na obecność włośni. 
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3. Za pośrednictwem KRIR wystąpić do Ministra Środowiska w sprawie przejęcia przez Skarb 

Państwa obowiązku wypłat odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez zwierzynę łowną 

w uprawach rolnych. Ponadto z uwagi na znaczny wzrost populacji dzika na naszym terenie, a co 

za tym idzie na zwiększenie liczby i skali szkód powodowanych przez tą zwierzynę, Rada 

Powiatowa wnioskuje o zobligowanie działających na terenie województwa kół łowieckich do 

weryfikacji planów odstrzału oraz zwiększenie odstrzału dzików. 

4. Wystąpić do KRIR o złożenie do MRiRW propozycji wprowadzenia ceł na towary importowane 

z Ukrainy 

5. Wystąpić do KRIR o złożenie do MRiRW propozycji wystąpienia do organów decyzyjnych UE 

o zmiany w przepisach dotyczących wędzenia. 

Odp. pismo nr MIR –K/182/08/2014 z dn. 13.08.2014 skierowane do pana G. Dudy. 

Pismo MIR-K/177/08/2014 z dnia 11.08.2014 r. w sprawie: wnioski RP w Tarnowie z dnia 

10.06.2014 r dotyczące wykonywania badań na obecność włośni oraz, w przypadku pozytywnego 

wyniku testu na chorobę Aujeszky’ego, ponownego wykonania badań.  

Odp. Inspekcji Weterynaryjnej: pismo nr WIW-ChZ. 913.16.19.2014 z dnia 09.09.2014 r.  

Wnioski z dnia 5 września 2014 r. 

1. Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie zwraca się do Przewodniczącego 

Rady Pana Grzegorza Dudy o pozytywne zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy 

Wierzchosławice skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w granicach sporządzonego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w części miejscowości Rudka, 

Mikołajowice, Łętowice, Bogumiłowice oraz Gosławice – Gmina Wierzchosławice. 

2. Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie zwraca się do Zarządu Małopolskiej 

Izby Rolniczej z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę istniejących procedur 

prawnych regulujących sposób wydawania koncesji pozwalających na wydobycie kruszyw na 

terenach funkcjonujących w ewidencji gruntów jako tereny upraw rolnych. 

3. Na wniosek Delegata do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej Pana Pawła Augustyna 

– Rada Powiatowa zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej  

o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka 

Sawickiego. 

4. Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie zwraca się do Zarządu Małopolskiej 

Izby Rolniczej o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zmiany istniejących 

przepisów prawnych regulujących kwestie związane z usuwaniem drzew rosnących na terenach 

działek siedliskowych oraz gruntów rolnych. 

5. Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie zwraca się do Zarządu Małopolskiej 

Izby Rolniczej o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie opłat należnych za wydanie 

odpisów działek ewidencyjnych. 

 

Odp.: pismo do Pana G. Dudy nr MIR –K/246/10/2014 z dnia 08.10.2014 r. 
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RP MIR w Miechowie 

Luty 2014 r. – pismo pani E. Danioł (delegatki RP MIR w Miechowie) o dotacje na wapnowanie 

gleb w Gminie Kozłów. 

Pismo MIR-K/46/02/2014 z dnia 20.02.2014 r. skierowane do urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. Odp.: RO-I.0222.1.2014. 

Sierpień 2014 r. – pismo skierowane do KRUS w Krakowie z prośbą o bezpłatne udostępnienie 

kserografu w placówce terenowej KRUS w Miechowie. 

Odp. KRUS pismo nr OP-075-1/14z dnia 8.09.2014 r. 

13 listopada 2014 r. – pismo Pani E. Danioł w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku ziemniaków. 

Pismo MIR /170/19/11/2014/T skierowane do KRIR. Odp.: pismo z MRiRW nr Fwe-07-6/BG/2015  

z dnia 08.01.2015 r.  

RP MIR w Nowym Sączu 

Wniosek z dnia 17 marca 2014 r. 

Dotyczący braku decyzji o naliczaniu płatności obszarowych spowodowane opóźnieniem 

przekazania protokołów pokontrolnych przez Inspekcje Weterynaryjną. 

Wniosek przesłany do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie w dniu 26.03.2014 r. 

pismo nr MIR/73/K/2014. Odp.: Pismo nr WIW-ChZ.9111.2.27.2014 z dnia 09.04.2014 r. 

Wnioski z dnia 24.06.2014 r.  

Dotyczące podjęcia działań mających na celu ochronę i wzrost liczebności pszczół. 

Wnioski przesłane do Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 

UMWM r. oraz do Dyrektora Wydz. Rolnictwa MUW w Krakowie pismo nr MIR-K/164/07/2014  

z dnia 22.07.2014 r. 

RP MIR w Olkuszu 

 

Wnioski z dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 

1. Wniosek do starosty olkuskiego: W związku z nasilająca się falą kradzieży drzewa w lasach 

należących do mieszkańców powiatu olkuskiego zwracamy się z prośbą o powierzenie nadzoru nad 

lasami prywatnymi znajdującymi się na obszarze naszego powiatu Straży Leśnej podległej 

Nadleśnictwu Olkusz.  

2. Wniosek do Zarządu MIR o dofinansowanie zakupu wapna dla rolników z gmin: Bolesław  

i Trzyciąż, które zostały poszkodowane przez podtopienia, celem rekultywacji gruntów rolnych. 

 

Odp.: Wapnowanie w gminach Bolesław i Trzyciąż zostało włączone do planu na 2016 r. 
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RP MIR w Wieliczce 

1. Zwrócić się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o informację dotyczącą 

zasobów wodnych „Piasków bogucickich”. 

2. Zwrócić się do Agencji o umożliwienie zwrotu części kosztów poniesionych przez rolników na 

wapnowanie gleb. 

3.  Zwrócić się do ANR o wyjaśnienie sensu organizowania przetargów na dzierżawę na okres 

półroczny ziemi od kilku sezonów nie uprawianej, bez możliwości pierwokupu dzierżawionej 

ziemi. 

4. Zwrócić się do ANR w Rzeszowie o zorganizowanie przetargu ograniczonego na sprzedaż 

działek rolnych na powiększenie gospodarstw dla rolników indywidualnych. 

 

Pismo nr MIR-K/254/10/2014 z dnia 15.10.2014 r. skierowane do ANR.  

Odp.: ANR pismo nr RZ.SGZ.KR.4240.177.5.768.2014.EK z dnia 28.08.2014 r. 

RP MIR w Gorlicach 

1. Wprowadzenie dopłat lub refundacji dla mieszkańców oraz samorządów rekompensujące 

utrudnienia na obszarach NATURA 2000 np.: wymóg opracowywania planów oddziaływania na 

środowisko, który przedłuża czas zdobywania pozwolenia na realizację inwestycji. Samorządy 

tracą dochody, gdyż nie prowadzi się działalności na obszarach NATURA 2000, gdyż poza 

takimi obszarami prowadzenie działalności jest tańsze i prostsze. 

Wniosek dot. obszarów N 2000 został przesłany do KRIR.  

Odp. ministra środowiska: DLP-V-076-40/23324/14/DP z dn. 06.06.2014 r. 

2. W przyszłym PROW 2014-2020 nie zmniejszać płatności w gospodarstwach ekologicznych. 

Pozostawić płatności jak w PROW 2007-2013, bez degresywności.  

RP MIR w Proszowicach 

Wniosek o wsparcie finansowe i pomoc w zakresie wapnowania gleb w powiecie proszowickim. 

Wniosek podjęto w związku z licznymi postulatami rolników poszkodowanych w wyniku powodzi. 

Na podstawie informacji uzyskanych z urzędów gmin oraz od delegatów RP MIR określono liczbę 

ha wymagających wapnowania w poszczególnych gminach: 

 Proszowice – 2 500 ha,  

 Koszyce – 800 ha, 

 Koniusza – 2 500 ha,  

 Nowe Brzesko – 3 000 ha. 

Pismo nr 49/06/02/2014/T z dnia 06.02.2014 r., oraz 46/06/02/2014/T z dnia 06.02.2014 r. 
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Wnioski z dnia 11 września 2014 r. 

1. Rada Powiatowa wnioskuje o wynajem lokalu w EK-ROL na działalność MIR w Proszowicach 

– pismo nr MIR-K 245/10/2014. 

2. Rada Powiatowa MIR wnioskuje o bardziej szczegółowe zasady szacowania szkód w związku 

z rosyjskim embargiem, które decydują o wypłacie środków finansowych rolnikowi. 

3. Wprowadzić zakaz importu produktów rolnych do Polski. 

4. Wyniki badań pH wykazały, że na terenie gminy Koniusza gleby mają odczyn zasadowy.  

W związku z tym nie ma konieczności wapnowania w/w gleb. RP MIR wnioskuje o odrzucenie 

badań glebowych i przydzielenie wapna na tereny popowodziowe. 
 

Odp.: pismo nr MIR-K/245/10/2014 z dnia 08.10.2014 r. skierowane do Pana E. Fryt. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Szkolenia: 

W 2014 roku przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 

 „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie małopolskim” w okresie od 

stycznia do października pracownicy MIR zorganizowali 20 szkoleń, w których 

uczestniczyło ok. 400 rolników.  

 Szkolenia pn. „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. W województwie małopolskim od 

października do grudnia 2014 r. zorganizowano 27 dwudniowych szkoleń,  

w których udział wzięło 744 rolników. 

 Szkolenia w ramach projektu pn. „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (Heracleum 

Sosnowskyi Manden)”. W województwie małopolskim w dwóch etapach szkoleń (łącznie 60 

szkoleń) przeprowadzonych w okresie od czerwca do listopada wzięło udział 742 rolników 

oraz 947 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

Kursy i szkolenia organizowane wg potrzeb zgłaszanych przez Rady Powiatowe: 

 „Zasady działania instalacji fotowoltaicznych i możliwości finansowania” – Europejskie 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych: 

– 20.02.2014 r. Limanowa, 15 osób;  

– 25.02.2014 Nowy Sącz, 20 osób. 

 Kurs „Obsługa kombajnów zbożowych” – 02–09.07.2014 r. Wadowice, 26 osób. 

 Szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie dotyczące 

wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie – 30.09.2014 r., Tarnów, 20 osób. 
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 Szkolenie dla rolników „PROW 2014-2020” – 18.11.2014 r. Osiek, 16 osób. 

 Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – 20.11.2014 r., Nowy Sącz, 16 osób. 

 Kurs florystyczny, Wadowice 04–18.12.2014 r., 16 osób. 

 Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – 05.12.2014 r. Nowy Targ, 16 osób. 

 Szkolenie dla rolników „PROW 2014-2020” – 08.12.2014 r. Wadowice, 17 osób. 

 Szkolenie pn. „Optymalizacji żywienia bydła mlecznego w warunkach podgórskich” – 

08.12.2014 r., Stróża, 30 osób. 

 Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych – Gorlice, 09.12.2014 r. 15 osób. 

 Szkolenie pt. „Promocja produktów regionalnych – suski sechlońskiej” (Stowarzyszenie 

Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach) – 12.11.2014 r. Ujanowice, 30 osób. 

 

Konferencje, w których MIR była organizatorem lub współorganizatorem: 

 „Sprzedaż bezpośrednia w regionalnym systemie sprzedaży produktów lokalnych pn. 

Małopolski Produkt Lokalny” – 4 spotkania seminaryjne z udziałem ekspertów z Francji 

(Nowy Sącz, Zakliczyn, Wadowice i Kraków), 3-7 marca 2014 r. 

 Konferencja „Młodzi Rolnicy w Europie” – Kraków, 26 kwietnia 2014 r., – w konferencji 

uczestniczyli młodzi rolnicy z Francji, Rumunii, Węgier i Ukrainy zaproszeni przez MIR  

w związku z organizacją „Międzynarodowego Chłopa Roku”.  

 Seminarium nt. przyszłości kwotowania produkcji mleka w Polsce i we Francji z udziałem 

ekspertów z regiony Rhône-Alpes (Francja) – Kraków, 30 maja 2014 r. 

 Międzynarodowa konferencja pt.: „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach 

wiejskich Europy” – CK UR w Krakowie, 4-5 lipca 2014 r. 

 Międzynarodowa konferencja pn. „Wyzwania PROW 2014-2020 w świetle istniejących 

doświadczeń krajowych i międzynarodowych” – CK UR w Krakowie, 25 września 2014 r. 

 

III. WYJAZDY SPECJALISTYCZNE  

 Rada Powiatowa MIR w Wieliczce:  

– Wyjazd na AGROPROMOCJĘ w Nawojowej – 50 osób. 

– Wyjazd na Piknik Warzywny w Proszowicach – 33 osoby. 

 Rada Powiatowa MIR w Oświęcimiu: 

– Wyjazd studyjny w Bieszczady - 8 osób. 

 Rada Powiatowa MIR w Wadowicach: 

– Wyjazd studyjny do Nowego Sącza – 8 osób. 
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 Rada Powiatowa MIR w Nowym Sączu i Limanowej: 

– Wyjazd na XX Targi AGROTECH w Kielcach – 41 osób. 

– Wyjazd rolników z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego w seminarium dot. 

mleczarstwa – spotkanie z delegacją z Francji w Krakowie – 8 osób. 

 Rada Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie: 

– Wyjazd na Targi AGROTECH w Kielcach – 90 osób. 

– Wyjazd rolników z gminy Dąbrowa Tarnowska na Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie 

– 47 osób. 

 Rada Powiatowa MIR w Gorlicach: 

– Wyjazd na Targi Rolnicze AGROTECH w Kielcach – 55 osób. 

– Wyjazd rolników do gospodarstw szkółkarskich w Pisarzowicach – 50 osób 

 Rada Powiatowa MIR w Nowym Targu i Zakopanem: 

– Wyjazd na Targi Rolnicze AGROTECH w Kielcach – 130 osób. 

– Wyjazd na Wystawę Bydła Czerwonego do Szczyrzyca – 15 osób. 

 Rada Powiatowa MIR w Suchej Beskidzkiej: 

– Wyjazd na Targi Rolnicze AGROTECH w Kielcach – 9 osób. 

– Wyjazd szkoleniowy – Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej, Tłocznia Maurera 

(Łącko), Stary Sącz, Krynica – 16 osób. 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA IZBY 

W roku 2014 Izba zorganizowała 4 pikniki promujące spożywanie polskiej żywności: 

 PIKNIK WIEPRZOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Piknik 

odbył się 27.04.2014 r. w Racławicach podczas wyborów Chłopa Roku 2014, w którym 

uczestniczyli rolnicy z różnych stron Polski, a także goście zagraniczni. Celem projektu było 

upowszechnienie informacji o wartościach odżywczych i walorach smakowych mięsa 

wieprzowego. Oprócz degustacji potraw uczestnicy pikniku otrzymywali również broszury 

informacyjne nt. wartości odżywczych wieprzowiny, produktów tradycyjnych z mięsa 

wieprzowego oraz przepisy kulinarne na dania z wieprzowiny. Zorganizowaliśmy też 

konkursy z nagrodami – plastyczny dla dzieci i wiedzy dla dorosłych.  

 PIKNIK WOŁOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Piknik odbył 

się 15.06.2014 r. w Szczyrzycu, podczas VIII Krajowej Wystawy Bydła Polskiego 

Czerwonego. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania konsumentów spożyciem 

mięsa wołowego, którego spożycie systematycznie maleje. Uczestnicy pikniku mieli okazję 

degustować potrawy przygotowanie z wołowiny, wysłuchać prelekcji nt. produkcji wysokiej 
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jakości wołowiny, oraz otrzymać broszury informacyjne pt. „Prawie wszystko 

o wołowinie”. W ramach Pikniku odbyły się konkursy z nagrodami: plastyczny dla dzieci 

i wiedzy dla dorosłych.  

 PIKNIK MLECZNY sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Piknik odbył się 

06.07.2014 r. w Tarnowie, podczas obchodów Święta Miasta Tarnowa "Zdearzenia 2014". 

Celem pikniku było przekonanie lokalnej społeczności jak ważnym elementem naszej diety 

jest mleko i przetwory mleczne. Uczestnicy pikniku degustowali potrawy przygotowane  

z udziałem mleka oraz przetwory mleczne, mogli też dowiedzieć się dlaczego ich 

spożywanie korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a nawet jest nieodzownym warunkiem 

prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu - zwłaszcza u dzieci. Tradycyjnie 

zorganizowaliśmy konkursy plastyczny dla dzieci i wiedzy dla dorosłych, których laureaci 

otrzymali cenne nagrody. 

 PIKNIK WARZYWNY sfinansowany ze środków budżetowych Izby. Piknik odbył się 

14.09.2014 r. w Proszowicach, na terenie Giełdy Rolnej EK-ROL, która była 

współorganizatorem tego wydarzenia. Uczestniczących w pikniku zachęcaliśmy do 

degustacji potraw z warzyw i owoców przygotowanych przez panie z lokalnych kół 

gospodyń wiejskich. Przygotowaliśmy również broszurę informacyjną pt. „Jedz kolorowo, 

żyj zdrowo” w której, obok najważniejszych informacji nt. roli warzyw w żywieniu 

człowieka zamieszczone zostały sprawdzone przepisy gospodyń wiejskich na warzywne 

i owocowe dania. Ponadto MIR oraz GR EK-ROL zakupiły 7 ton warzyw, przeznaczonych 

do dyspozycji uczestników Pikniku. Zorganizowaliśmy również quizy i konkursy dla dzieci 

i dorosłych z cennymi nagrodami. 

 

V. WYDARZENIA – TARGI, WYSTAWY I IMPREZY PLENEROWE, 

W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE MIR 

 Międzynarodowe Targi Techniki Ogrodniczej w Warszawie – 23-24 stycznia 2014 r.  

 Małopolski Kongres Kobiet w Krakowie – 1 marca 2014 r.  

 AGROTECH Kielce, XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej w Kielcach  

– 7-9 marca 2014 r. 

 Targi AGROTRAWEL w Kielcach – 11 kwietnia 2014 r. 

 X Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych w Bieńkówce – 12 kwietnia 2014 r. 

 Wybory Chłopa Roku w Racławicach – 27 kwietnia 2014 r.  

 XVI Wystawa Ogrodnicza w Suchej Beskidzkiej – 1 maja 2014 r. 

 XXI Edycja Święta Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej – 3 maja 2014 r. 
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 XVII Małopolska Giełda Agroturystyczna oraz III Targi Ogrodnicze w Krakowie  

– 10-11 maja 2014 r.  

 Pielgrzymka Rolników do sanktuarium bł. Karoliny Kózki w Zabawie – 18 maja 2014 r. 

 XVIII Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie – 30 maja – 1 czerwca 2014 r. 

 Święto Małopolski w Krakowie – 5 czerwca 2014 r. 

 Małopolskie Święto Ludowe w Wadowicach – 8 czerwca 2014 r. 

 VIII Krajowa Wystawa Bydła Polskiego Czerwonego w Szczyrzycu – 15 czerwca 2014 r. 

 III Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu – 12-13 lipca 2014 r. 

 42 Konkurs potraw regionalnych „Góralskie Jadło” w Łopusznej – 15 lipca 2014 r. 

 VII Małopolskie Święto Czosnku w Obrażejowicach – 27 lipca 2014 r. 

 Dożynki Gminne w Śleszowicach – 16 sierpnia 2014 r. 

 Jubileusz 90-lecia OSP w Gosprzydowej – 17 sierpnia 2014 r. 

 Dożynki Gminne w Gromniku – 17 sierpnia 2014 r. 

 Dożynki Gminne w Wietrzychowicach – 17 sierpnia 2014 r. 

 Pokazowe Wyścigi Konne na Błoniach Wolbromskich – 15-17 sierpnia 2014 r. 

 X Borzęckie Święto Grzyba – 24 sierpnia 2014 r.  

 Dożynki Gminne w Jordanowie – 24 sierpnia 2014 r. 

 Dożynki Gminne w Pleśnej – 24 sierpnia 2014 r. 

 XIV Dożynki Gminne w Lachowicach – 24 sierpnia 2014 r. 

 IX Dożynki Powiatowe w Luszowicach – 31 sierpnia 2014 r. 

 Dożynki Wojewódzkie w Osieku – 31 sierpnia 2014 r. 

 XIV Dożynki Powiatu Miechowskiego w Nasiechowicach – 31 sierpnia 2014 r. 

 Dożynki Powiatu Tarnowskiego w Ciężkowicach – 31 sierpnia 2014 r. 

 Międzynarodowa wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2014 w Nawojowej  

– 6-7 września 2014 r. 

 Gonitwy Włościańskie Koni Małopolskich na Błoniach Krakowskich – 7 września 2014 r. 

 XV Święto Fasoli w Zakliczynie – 7 września 2014 r. 

 XX Charsznickie Dni Kapusty w Charsznicy – 13-14 września 2014 r. 

 Dożynki Jasnogórskie – Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony w Częstochowie  

– 14 września 2014 r. 

 Dożynki Powiatu Suskiego w Makowie Podhalańskim – 14 września 2014 r. 

 Dożynki Prezydenckie w Spale – 19-21 września 2014 r. 

 Podgórzyńskie Święto Wina i Miodu w Gromniku – 21 września 2014 r. 
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 XX Dni Huculskie w Regietowie – 21 września 2014 r. 

 Święto Suszonej Śliwki w Iwkowej – 21 września 2014 r. 

 I Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” w Krakowie – 27 września 2014 r. 

 Święto Ziemniaka w Trzyciążu – 5 października 2014 r. 

 Jubileusz 40-lecia istnienia Technikum przy ZS CKU w Radoczy – 18 października 2014 r. 

 XVII Gminny Konkurs Potraw Regionalnych w Łętowni – 25 października 2014 r. 

 XIV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O złotą warzechę” w Stryszawie  

– 15 listopada 2014 r. 

VI. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

W roku 2014 kontynuowaliśmy współpracę z Izbami Rolniczymi Francji, Rumunii, Węgier, 

przede wszystkim w zakresie sprzedaży bezpośredniej, gospodarki ziemią, agroturystyki, 

energii odnawialnej. Ukoronowaniem tej współpracy jest udział delegacji zagranicznych  

w turnieju o tytuł Międzynarodowego Chłopa Roku w Racławicach. 

Przyjmowaliśmy grupy rolników z Nowej Zelandii, Szwecji, Francji i Serbii. 

Grupy wyjeżdżające:  

 19-23 marca 2014 r. – wyjazd specjalistyczny 25-cio osobowej grupy małopolskich 

rolników do Włoch. 

Grupy przyjmowane przez Izbę: 

 3-7 marca 2014 r. – udział 2 ekspertów z regionu Rhône-Alpes w cyklu 4 spotkań 

seminaryjnych dot. sprzedaży bezpośredniej pt. Sprzedaż bezpośrednia w regionalnym 

systemie sprzedaży produktów lokalnych pn. Małopolski Produkt Lokalny, które odbyły się 

w Nowym Sączu (41 osób), Zakliczynie (32 osoby), Wadowicach (31 osób) i w Krakowie 

(50 osób), z udziałem rolników – głównie właścicieli gospodarstw ekologicznych  

i tradycyjnych. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 154 osoby; 

 4 marca 2014 r. – wizyta 16 osobowej grupy rolników z Serbii; 

 28-20 maja 2014 r. – udział ekspertów francuskich z regionu Rhône-Alpes w seminarium nt. 

przyszłości kwot mlecznych w Polsce i we Francji – 30 uczestników; 

 18 czerwca 2014 r. – wizyta 19-osobowej grupy rolników z Nowej Zelandii w Małopolsce; 

 10 lipca 2014 r. – grupa 24 szwedzkich rolników z wizytą w gospodarstwie p. Kazimierza 

Całusa, delegata MIR (pow. oświęcimski); 

 9 września 2014 r. – wizyta 30 francuskich uczniów w Małopolsce;  
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 22-24 października 2014 r. – wizyta eksperta z regionu Rhône-Alpes dot. zagospodarowania 

nieużytków rolnych w woj. małopolskim w celu produkcji biomasy – 16 osób; 

 

VII. KOLONIE I PÓŁKOLONIE 

W 2014 roku łącznie 469 dzieci rolników skorzystało z wypoczynku letniego 

współorganizowanego przez Małopolską Izbę Rolniczą: 

Kolonie:  

 Ustronie Morskie, 29.06.-12.07.2014 r. – 43 osoby, 

 Świebodzin, 15-28.07.2014 r. – 36 osób, 

Półkolonie:  

Powiat gorlicki: 

• Gmina Gorlice: Stróżówka – 18-29.08.2014 r. – 50 osób; 

• Gmina Bobowa: Jankowa – 11-25.08.2014 – 53 osoby; 

Powiat limanowski: 

• Gmina Limanowa: Stare Rybie – 07-18.07.2014 r. – 27 osób; 

• Gmina Jodłownik: Krasne Lasocice – 02-11.07.2014 r. – 50 osób; 

Powiat nowosądecki: 

• Gmina Gródek n/Dunajcem: Przydonica – 04-18.08.2014 r. – 60 osób; 

• Gmina Korzenna: Siedlce - 04-14.08.2014 r. – 50 osób; 

Powiat nowotarski: 

• Gmina Czorsztyn: Sromowce Niżne – 19-30.08.2014 r. – 50 osób; 

Powiat wadowicki: 

• Gmina Wieprz, DW POLONEZ "Małpi Gaj" – 21-07-01.08.2014 r.– 50 osób. 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 Każdego miesiąca Pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej opracowują broszurę zawierającą 

informacje na temat: funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, zmian prawnych oraz 

aktualności dotyczących branży rolniczej, działalności Zarządu i bieżących informacji m.in. 

związanych z realizacją wniosków zgłaszanych przez członków rad powiatowych. Informacja 

wysyłana jest do wszystkich delegatów MIR oraz do urzędów małopolskich gmin.  

 Wydaliśmy 3 numery „Informatora MIR” – łącznie 10 000 egz. które zostały 

rozdystrybuowane wśród małopolskich rolników. 

 Izba wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 1 000 egz. kalendarza rolniczego na 

2015 rok. 

 Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej www.mir.krakow.pl zamieszczane są 

ważne dla rolników aktualności branżowe, bieżące analizy ekonomiczne, informacje 

związane z bieżącą działalnością Izby, odpowiedzi na interwencje podejmowane przez 

http://www.mir.krakow.pl/
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samorząd rolniczy i opiniowane akty prawne. Każdego dnia strona odwiedzana jest przez ok. 

250 użytkowników sieci Internet.  

 Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia MIR oraz pracownicy biura MIR 

zamieszczali artykuły w ogólnopolskiej prasie rolniczej oraz na rolniczych portalach 

internetowych. 

 Prezes, członkowie Zarządu oraz Dyrektor MIR udzielali wywiadów telewizyjnych 

i radiowych oraz występowali w regionalnych programach telewizyjnych. 

 W 2014 r. kontynuowaliśmy działania w związku z realizacją projektu pn. „Smaki polskie – 

wieprzowina – polska tradycja” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego. Przedsięwzięcie polega na rozpropagowaniu profesjonalnego portalu 

internetowego www.wieprzopedia.pl, którego celem jest promowanie wśród konsumentów 

wieprzowiny, jako wartościowego i smacznego składnika codziennej diety. Partnerami 

projektu są KRIR i ARR.  

IX. POMOC DLA ROLNIKÓW 

Działalność doradcza 

W 2014 roku pracownicy Izby wypełnili 3 090 wniosków obszarowych. Rolnicy otrzymali 

również pomoc w opracowywaniu programów rolno-środowiskowych, rozliczaniu kwoty mlecznej 

oraz wypełniania wniosków o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Porady prawne 

Rolnicy korzystali bezpłatnych porad prawnych. Ich zakres tematyczny dotyczył m.in.: 

szkód łowieckich, gospodarki ziemią, dziedziczenia, kwot mlecznych. 

Pomoc dla powodzian 

W roku 2014 dotkliwe straty w infrastrukturze oraz uprawach rolnych w wyniku nawalnych 

deszczy odnotowaliśmy przede wszystkim w powiatach limanowskim i myślenickim. Małopolska 

Izba Rolnicza nie pozostając obojętną wobec strat jakich doznali rolnicy, zorganizowała pomoc 

zbożową dla poszkodowanych: 

• 20 ton pszenicy – zakupione przez MIR dla rolników z powiatu myślenickiego (gm. Wiśniowa 

i Raciechowice), 

• 18 ton zboża – zebrane przez Pana Grzegorza Dudę – Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR 

w Tarnowie od rolników z terenu gminy Wietrzychowice i przekazane rolnikom z terenu 

powiatu limanowskiego (gm.: Mszana Dolna, Dobra, Jodłownik) i myślenickiego (gm. 

Wiśniowa i Raciechowice). 

• 1 tonę zboża przekazał Pan Krzysztof Boroń – Członek Rady Powiatowej MIR w Krakowie. 

Zboże otrzymali rolnicy z gminy Wiśniowa 

http://www.wieprzopedia.pl/
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Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w ramach projektu „Środowisko bez barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”. 

Zasięg terytorialny projektu obejmuje: 

 powiat nowosądecki, gm.: Krynica Zdrój, Łącko, Korzenna, Kamionka Wielka, Podegrodzie  

- łączna powierzchnia 7,4 ha; 

 powiat nowotarski, gm. Łapsze Niżne, Szaflary, Nowy Targ Miasto, Nowy Targ Gmina, 

Ochotnica Dolna - łączna powierzchnia 16 ha; 

 powiat tatrzański, gm.: Bukowina Tatrzańska, Zakopane, Biały Dunajec, łączna powierzchnia  

- 22,94 ha; 

 powiat olkuski, gm.: Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom, Olkusz - łączna powierzchnia 13 ha; 

 powiat krakowski, gm.: Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Zielonki  

- łączna powierzchnia 16,55 ha; 

 powiat dąbrowski: gm. Dąbrowa Tarnowska - powierzchnia 0,65 ha; 

 powiat tarnowski: gm. Gromnik, Tarnów, Szerzyny - łączna powierzchnia 11,5 ha; 

 powiat brzeski: gm. Czchów - powierzchnia 1 ha; 

 powiat wielicki, gm.: Kłaj, Gdów - łączna powierzchnia 24,1 ha; 

 powiat limanowski: gm. Mszana Dolna - powierzchnia 0,9 ha; 

 powiat myślenicki, gm.: Wiśniowa, Dobczyce - łączna powierzchnia 5,5 ha; 

 powiat wadowicki, gm. Wieprz - powierzchnia 7,9 ha. 

MIR koordynuje działania związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego na obszarze trzech 

powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. 

 

X. PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

 Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR – Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego 

Górnej Wisły, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, 

Konwent UR, Małopolski Rynek Hurtowy, Komitet Monitorujący Małopolski Program 

Operacyjny, Rada LGD „Podbabiogórze”, uczestnictwo w sesjach Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, i udział w posiedzeniach komisji sejmowych. 

 Karol Zachwieja – Wiceprezes Zarządu MIR, Rada Produktu Regionalnego, Komitet 

Monitorujący Małopolski Program Operacyjny. 

 Marek Lenczowski – Delegat MIR do WZ KRIR, Małopolska Grupa Robocza  

ds. KSOW, Wojewódzka Rada Zatrudnienia. 

 Henryk Dankowiakowski – Dyrektor MIR, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, 

Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Rada Programowa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, 

Rada Konsultacyjna Wydziału Hodowli i Biologii UR. 

 Marek Boligłowa – Członek Zarządu MIR, Rada Terenowa przy Oddziale Terenowym ANR 

w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący ZW PDOiR. 
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 Członkowie rad powiatowych Izby wchodzą w skład Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) 

jako przedstawiciele organizacji rolniczej. 

 Delegaci i członkowie MIR działają w Lokalnych Grupach Działania (LGD) funkcjonujących 

na terenie całej Małopolski. 

 Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. 

 Członkowie Zarządu oraz pracownicy Izby uczestniczyli w sesjach rad gmin. 

XI. INWESTYCJE MIR 

 Zakup działki w Tarnowie – 10 arów pod budowę budynku administracyjno-biurowego. 

 Zakup lokalu w Miechowie – 47,6 m² z przeznaczeniem na biuro rady powiatowej  

(oddany do użytku w maju 2014 r.). 

 Nie zrealizowano budowy budynku w Tarnowie ze względu na trwające prace projektowe. 

XII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY 

 Decyzją Zarządu MIR Rady Powiatowe MIR są uprawnione do opiniowania: 

 planów zagospodarowania przestrzennego gmin; 

 wniosków dotyczących zmiany użytkowania/przeznaczenia ziemi rolniczej i leśnej na cele 

nierolnicze i nieleśne; 

 działalności kół łowieckich – delegaci Izby wielokrotnie uczestniczyli przy szacowaniu 

szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną; 

 projektów określających powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi 

włóknistych. 

 uchwał rad gmin, w kwestii ustalenia ceny skupu żyta, na podstawie których będzie 

wyliczona wysokość podatku rolnego w 2015 roku. 

 Wydawanie opinii do projektów aktów prawnych regulujących kwestie dotyczące rolnictwa. 

 Opiniowanie zakupu ziemi przez cudzoziemców. 

 Opiniowanie przetargów ograniczonych organizowanych przez ANR. 

 Wydawanie wniosków i propozycji w zakresie zmian legislacyjnych, interpretacji prawnych oraz 

interwencji dotyczących najczęściej: 

 problemów weterynaryjnych, 

 szkód łowieckich, 

 PROW 2007-2013, 

 sprzedaży bezpośredniej, 

 interwencji na rynkach owoców, warzyw i trzody chlewnej, 

 gospodarki ziemią z zasobów ANR. 


