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W produkcji rolnej, w 2015 roku, kolejny raz odnotowano poważne straty. Susza, która  

w takiej skali wystąpiła po raz pierwszy od wielu lat, spowodowała katastrofalną obniżkę plonów: 

kukurydzy, ziemniaków, roślin strączkowych, warzyw gruntowych oraz na użytkach zielonych, 

gdzie praktycznie zebrano tylko jeden pokos traw. Konsekwencją tego jest brak pasz dla bydła  

i owiec. Rządowa pomoc dla poszkodowanych nie pozwoli na odrobienie tych strat.  

Odnotowujemy dalszy, poważny regres na rynku trzody chlewnej – embargo rosyjskie, ASF, 

2 miliony warchlaków przywiezione z Niemiec, Dani i Holandii spowodowały, że pogłowie trzody 

chlewnej w Polsce jest najniższe od 60 lat. Po zniesieniu kwot mlecznych spadły też ceny mleka.  

Zauważamy pogłębiające się zjawisko polaryzacji dochodów rolniczych, rosnącą 

powierzchnię porzuconych gruntów rolnych, spadek pogłowia bydła mlecznego, owiec i koni.  

Do zjawisk pozytywnych należy skuteczne poszukiwanie nowych rynków zbytu, przede 

wszystkim dla jabłek i warzyw. Dzięki temu, pomimo embarga rosyjskiego, nastąpił wzrost eksportu 

polskiej żywności. 

Małopolskie rolnictwo znajduje się na etapie powolnych przemian, jakie wcześniej 

zachodziły również w starych krajach UE. Kosztem małych, powstają duże gospodarstwa. Niestety, 

w Małopolsce, wielu właścicieli drobnych gospodarstw rolnych nie ma możliwości powiększenia 

swojego areału – dla nich jedyną szansą jest dywersyfikacja dochodów poprzez podejmowanie 

dodatkowego zatrudnienia, poza rolnictwem. 

WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA MIR V KADENCJI 

Wybory do rad powiatowych  

Zarząd oraz pracownicy Izby wykonywali zadania związane z organizacją wyborów od 

stycznia do lipca 2015 r. Organizacja wyborów możliwa była dzięki pomocy lokalnych samorządów, 

a w szczególności dzięki pracownikom urzędów gmin i miast, którzy pełnili zadania koordynatora 

ds. wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych, zazwyczaj nadzorując jednocześnie prace 

okręgowych komisji wyborczych. 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do rad powiatowych MIR. 

Zgodnie z Komunikatem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR z dn. 10 czerwca 2015 r.: 

 wybory zorganizowano i przeprowadzono w 182 okręgach wyborczych (gminach); 

 w całej Małopolsce wybranych zostało 281 delegatów – przedstawicieli samorządu 

rolniczego (z 291 mandatów do obsadzenia 10 zostało nieobsadzonych – brak zgłoszeń 

kandydatów); 
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 w okręgowych komisjach wyborczych zgłoszono 339 kandydatów, którzy uzyskali poparcie 

od 16 950 rolników (co stanowiło: 3,95% uprawnionych do głosowania; 11,86% 

małopolskich gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha); 

 w 128 okręgach liczba zgłoszonych kandydatów była równa liczbie mandatów do obsadzenia; 

 liczba osób/podmiotów uprawnionych do głosowania wynosiła 428 764; 

 w wyborach udział wzięło 7 994 osób (frekwencja wyborcza wyniosła 1,86%), co stanowi 

5,59% małopolskich gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. 

Największą frekwencję odnotowano w gminach: Racławice (13,19%); Grybów Miasto (12,87%); 

Wietrzychowice (12,21%); Proszowice (12,17%); Kamionka Wielka (12,15%). 

Najmniejszą frekwencję odnotowano w następujących gminach: Kraków (0,17%); Kalwaria 

Zebrzydowska (0,17%); Czarny Dunajec (0,19%); Bochnia gmina (0,20%); Mszana Dolna gmina 

(0,25%). W okręgach wyborczych, w których kandydatów było więcej niż mandatów średnia 

frekwencja wynosiła 3,58%.  

Podsumowując wybory delegatów do rad powiatowych Wojewódzka Komisja Wyborcza MIR 

przekazała do KRIR swoje uwagi dot. koniecznych zmian w ordynacji wyborczej izb rolniczych 

i ustawy o izbach rolniczych, sugerując zmiany, które w przyszłości pozwoliłyby uniknąć błędów, 

niedomówień oraz wątpliwych interpretacji prawnych. 

Wybory do Walnego Zgromadzenia MIR 

W dniach 15, 16 i 17 czerwca 2015 r. odbyły się pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych 

MIR. Podczas spotkań delegaci wybierali przewodniczącego Rady oraz Delegata do WZ MIR. 

Łącznie w 19 powiatach wybrano 38 osób – członków V kadencji WZ MIR. 

Wybory do samorządu rolniczego w woj. małopolskim zakończyły się w dniu 10 lipca 

2015 r., podczas pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia MIR V kadencji. Zebrani delegaci 

wybrali wówczas przedstawicieli do pozostałych organów Izby: Zarządu, Komisji Rewizyjnej  

i Komisji Budżetowej, oraz Delegata do WZ KRIR.  

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

WALNE ZGROMADZENIE 

 

W 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej:  

1) – 2 marca, 2) – 10 lipca, 3) – 8 września i 4) 10 – grudnia. 

W 2015 r. Walne Zgromadzenie IV kadencji MIR podjęło 6 uchwał, które dotyczyły: 

(Uchwały nr 57-62/WZ/2015, z dn. 2 marca 2015 r.): 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2014 rok; 

 wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2014 rok; 

 zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok; 

 udzielenia absolutorium Zarządowi Małopolskiej Izby Rolniczej za działalność w 2014 roku; 

 ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa do składu Krakowskiej Rady Powiatowej; 

 wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego 

Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej na następną kadencję. 
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Walne Zgromadzenie V kadencji MIR podjęło łącznie 22 uchwały, które dotyczyły: 

(Uchwały nr 1-15/WZ/2015 z dn. 10 lipca 2015 r): 

 wyborów członków poszczególnych organów i ciał statutowych MIR; 

 nowelizacji uchwały budżetowej na 2015 rok. 

(Uchwały nr 16-18/WZ/2015 z dn. 10 lipca 2015 r): 

 podniesienia kwoty na budowę budynku administracyjno-usługowego w Tarnowie; 

 nowelizacji uchwały budżetowej na 2015 rok (dot. stawki zwrotu kosztów podróży dla delegatów 

MIR szacujących szkody); 

 pomocy dla rolników poszkodowanych w efekcie suszy. 

(Uchwały nr 19-22/WZ/2015 z dn. 10 lipca 2015 r): 

 przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2016; 

 wprowadzenia zmian do Statutu Małopolskiej Izby Rolniczej (dot. pkt o dochodach Izby z 

czynszów i należności z najmu lokali); 

 akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2016; 

 ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 

obszarowych. 

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

Wojewódzkiego w Krakowie. 

Uchwały WZ MIR z roku 2015 były na bieżąco realizowane. Dotyczyły one typowych zadań 

statutowych m.in. w zakresie budżetu, odpłatności za usługi dotyczące wniosków obszarowych oraz 

nowelizacji budżetu (dotyczące budowy budynku w Tarnowie oraz dodatkowej kwoty przeznaczonej 

na koszty podróży członków komisji szacujących starty w rolnictwie i pomoc dla rolników – 

producentów bydła). Plan pracy MIR na 2015 rok przyjęty w grudniu 2014 roku został zrealizowany. 

REALIZACJA WNIOSKÓW WZ MIR V KADENCJI  

Wnioski WZ z dnia 2 marca 2015 r.: 

1. Nie obniżać stawek dopłat do materiału siewnego w stosunku do lat ubiegłych – jeśli nie ma 

możliwości ich podwyżki to pozostawić na poziomie ubiegłego roku. 

2. Wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego, aby przy likwidacji szkód klęskowych brali udział 

przedstawiciele izb rolniczych – bez względu na ich wykształcenie, a uwzględnić doświadczenie 

i praktykę w rolnictwie. 

Pismo MIR-K/78/03/2015 z dnia 10.03.2015 oraz MIR/144/06/2015 z dnia 24.06.2015 r. do 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Delegaci i pracownicy MIR (łącznie 28 osób), po szkoleniu prowadzonym przez p. Andrzeja 

Kawalca z MUW w dniu 30 lipca 2015 r., brali czynny udział w szacowaniu szkód spowodowanych 

przez niekorzystne warunki atmosferyczne na terenie województwa małopolskiego. 

3. Wystąpić do ARiMR o indywidualne traktowanie rolników, którzy złożą wnioski z błędami 

wynikającymi z nieumyślnych pomyłek, dając im możliwość dokonania poprawek bez 

konsekwencji ponoszenia kar. 

Między innymi w tej sprawie skierowano pismo do KRIR w dniu 6.07.2015 r. MIR-K/152/2015, które 

zawiera uwagi MIR w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach działania „Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. 
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4. Zabiegać o regionalizację w podziale środków na modernizację i restrukturyzację gospodarstw 

rolnych. 

Pismo MIR/159/06/2015/T z dnia 19.06.2015 r. do KRIR. 

5. Zabiegać o finalizację ustawy o sprzedaży bezpośredniej według propozycji przedstawionych 

przez Izbę. 

6. Wniosek o objęcie przez Małopolską Izbę Rolniczą patronatem przynajmniej 1 imprezy w 

każdym powiecie. 

7. Zabiegać o wapnowanie kolejnych terenów rolnych, nie tylko dotkniętych powodziami, ale też 

deszczami nawalnymi. 

Małopolska Izba Rolnicza po raz kolejny złożyła wniosek do WFOŚiGW w Krakowie (17.08.2015 r.) 

o dofinansowanie wapnowania terenów z gmin: Koszyce, Nowe Brzesko, Trzyciąż, Chełmiec, 

Szczucin, Radgoszcz, Olesno, Wierzchosławice, Gręboszów, Żabno, na kwotę 289 tys. zł. Kolejny 

wniosek został złożony 15.01.2016 r. (pismo MIR-K/19/01/2016). 

Wnioski WZ z dnia 10 lipca 2015 r.: 

1. Wniosek o stworzenie zasad prawnych i organizacyjnych „Karty rolnika”. 

Zarząd MIR poprosił Delegatów WZ o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie z członkami rad 

powiatowych i przedstawienie propozycji, które mogłyby być wykorzystane przy realizacji tego 

wniosku. W polskim prawie obowiązuje kilka definicji rolnika – producenta rolnego, które zostały 

stworzone na potrzeby danej regulacji prawnej, określając elementy istotne z punktu widzenia 

konkretnej ustawy: 

− ustawa z 26.01.2007 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego – art. 2, pkt 14; 

− ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990 r. – art. 6, pkt 1; 

− ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności z 18.12.2003 r. – art. 3, pkt 3; 

− ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 01.04.2003 r. – art. 6, ust. 1; 

− ustawa z 07.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – art. 2, pkt 2; 

− ustawa z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej – art. 3, ust. 2; 

− ustawa z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym – art. 2 pkt 2. 

Sformułowanie jednej ogólnej definicji rolnika na potrzeby w/w ustaw stwarzałoby warunki do jej 

swobodnego interpretowania, a to mogłoby prowadzić do licznych nadużyć.  

2. Wnioski w zakresie prawnego usankcjonowania nazewnictwa przetworzonej żywności 

zmierzającej do obowiązkowego umieszczenia w nazwie dominującego składnika produktu, 

ograniczenia ilości tzw. ulepszaczy stosowanych przez przetwórców, oraz organizacji akcji 

edukacyjnych w szkołach na temat zasad zdrowego żywienia  

Wniosek został przesłany do KRIR 23.09.2015 r., pismo MIR-K/213/09/2015. Otrzymano w tej 

sprawie odpowiedź z MRiRW (RR.jn(gch)0203-17/15(520-4474) z dnia 12.11.2015 r.  

Ponadto, w 2013 r. Izba wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją organizacji akcji 

informacyjno-edukacyjnej w ramach KSOW. Propozycja została wstępnie zaakceptowana, nie 

doczekała się jednak realizacji. 

3. Wniosek dotyczący organizacji w każdym powiecie co najmniej jednego zmodernizowanego 

placu targowego. 

Wniosek został częściowo zrealizowany przez władze województwa w ramach programu „Mały 

rynek”. MIR przeprowadziła analizę wykorzystania targów po modernizacji, przedstawiając ją m.in. 

w Informatorze MIR nr 39(46) „Lato 2014” (dostępne na www.mir.krakow.pl). Zarząd zwrócił się 

do Delegatów z prośbą o wskazanie miejsc gdzie miałyby powstać nowe place lub konieczna jest 

modernizacja istniejących. 
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4. Wnioski dotyczące interwencji w sprawie szkód łowieckich, oraz organizacji szkoleń. 

Wnioski realizowane są na bieżąco przez Zarząd Izby oraz rady powiatowe w porozumieniu z biurem 

Izby. Na I kwartał 2016 roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dot. obowiązujących przepisów 

we wszystkich powiatach Małopolski.  

Zarząd wystąpił do Okręgowych Rad PZŁ o przekazanie danych kontaktowych osób przyjmujących 

zgłoszenia szkód w poszczególnych kołach łowieckich. Informacje te są dostępne na stronie 

internetowej Izby w zakładce SZKODY/ Gdzie zgłaszać szkody łowieckie, z dn. 15.09.2015 r. 

Od 10 lipca 2015 r. delegaci MIR mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży wynikających z udziału 

w komisjach szacujących szkody łowieckie. 

5. Wniosek o skuteczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego w Małopolsce. 

MIR uczestniczy w projekcie „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” nadzorując zwalczanie tego 

uciążliwego chwastu na terenie powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego. 

Powierzchnia na której barszcz jest zwalczany w ramach realizacji projektu wynosi 135 ha. Gminy, 

które nie zostały objęte projektem, mają możliwość uzyskania dofinansowania do zwalczania 

barszczu na swoim terenie (90% kosztów kwalifikowanych) ze środków WFOŚ. 

6. Wniosek dotyczący przedłużenia terminu wykaszania trwałych użytków zielonych do 31sierpnia 

– oraz zaniechania nakładania kar na rolników, którzy nie wywiązali się z obowiązku 

zazielenienia. 

Pismo MIR/102/28/08/2015/T z dnia 28.08.2015 r. do KRIR, odpowiedź KRIR z dnia 2.09.2015 r., 

pismo KRIR/MR/W/951/2015 

7. Wniosek o stworzenie mechanizmów pomocowych dla producentów porzeczki czarnej, na wzór 

pomocy udzielonej w roku ubiegłym po wprowadzeniu embarga na produkty rolne.  

Wniosek został przesłany do KRIR 31.07.2015 r., pismo MIR-K/174/07/2015. – wniosek 

zrealizowany, dopłaty są wypłacane. 

8. Wniosek dot. organizowania łączonych posiedzeń Rad Powiatowych MIR. 

Takie rozwiązanie jest dobrowolną decyzją poszczególnych rad. 

9. Wniosek do instytucji rolniczych (ARR, ARiMR, KRUS itp.) aby wytypowały osoby, które 

będą współpracować z Radami Powiatowymi MIR w charakterze ekspertów. 

Przedstawiciele ww. instytucji działający na terenie poszczególnych powiatów zazwyczaj chętnie 

uczestniczą w posiedzeniach rad, które zapraszają ich z prośbą o przekazanie aktualnych informacji. 

10. Organizacja szkolenia dla osób, które będą mogły szacować szkody powstałe w efekcie zjawisk 

katastroficznych. 

Szkolenie nt. szacowania zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych (suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania itd.) odbyło 

się 30 lipca br. o godz. 10 00 w siedzibie Izby w Krakowie.  

11. Wniosek o zaprzestanie stosowania kar (opłat) za bezumowne użytkowanie gruntów będących w 

dyspozycji ANR. 

Na podstawie pisma z 09.03.2015 r. wniosek nie może zostać zrealizowany. MIR wielokrotnie 

interweniowała w tej sprawie (odpowiedź z ANR Warszawa w sprawie naliczania wynagrodzenia za 

korzystanie z gruntów Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa). Wniosek będzie przedmiotem 

skierowania kolejnej interpelacji do KRIR. 

Wnioski WZ z dnia 8 września 2015 r. 

1. Wniosek o ujęcie w budżecie Izby na rok 2016 podwyższenia diet delegatów rad powiatowych 

do kwoty najwyższej wolnej od podatku. 

Wniosek ten został przedstawiony Komisji Rewizyjnej i Budżetowej przez Zarząd w trakcie 

opracowywania budżetu na 2016 rok (w przyszłorocznym budżecie przewidziano 115 zł x 5 

posiedzeń Rad Powiatowych). 
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2. Wniosek o umożliwienie przewodniczącym rad powiatowych podejmowania uchwał w trybie 

nadzwyczajnym, bez konieczności zwoływania posiedzenia rady. 

Zarząd nie może wyrazić zgody na podejmowanie decyzji przez przewodniczącego rady w „trybie 

nadzwyczajnym” z wyjątkiem sytuacji określonych przez Statut i Zarząd, a dotyczących opiniowania, 

zmian planów zagospodarowania przestrzennego, delegowania członków rad do oceny i szacunku 

szkód w rolnictwie. 

3. Wniosek do Zarządu MIR o przekazywanie odpowiedzi na podjęte z poprzednich WZ MIR 

uchwał i wniosków do wszystkich delegatów.  

Zarząd realizuje ten wniosek na bieżąco. 

4. Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie z prośbą do Wójta Gminy Gdów o modernizację placu 

targowego w Gminie Gdów z programu „Mój Rynek”. 

Zarząd proponuje, aby najbliższe posiedzenie Rady odbyło się w Gminie Gdów z udziałem 

przedstawicieli Urzędu Gminy i Rady Gminnej, w celu oceny aktualnej sytuacji placu targowego.  

5. Wniosek do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenie właściwego nazewnictwa żywności tak, aby 

nazwa produktu nie wprowadzała konsumenta w błąd. Nazwa „zdrowa żywność” powinna 

odnosić się tylko do produktów w których składzie nie ma żadnych „polepszaczy” i substancji 

chemicznych. Nazwa produktu spożywczego powinna dowodzić o zawartości tego produktu w 

ilości nie mniejszej niż 80%.  

Wniosek złożony powtórnie przez Walne Zgromadzenie został przesłany do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych pismo MIR-K/213/09/2015 z 23.09.2015 r. Odpowiedź na wniosek: KRIR/JK/1262/2015 z 

dnia 17.11.2015 r wraz z odpowiedzią MRiRW z dnia 12.11.2015 r., znak: RR.jn(gch)0203-

17/15(520-4474). 

6. Wniosek do Ministra Infrastruktury i Ministra Rolnictwa w związku z coraz częstszym 

występowaniem ekstremalnych warunków pogodowych (powodzie, susza), o podjęcie działań 

organizacyjnych i finansowych w celu uruchomienia, ze środków unijnych i krajowych, 

inwestycji budowy w trybie pilnym zbiorników retencyjnych. Wybudowane zbiorniki retencyjne 

zapobiegną powodziom i podtopieniom w okresie nadzwyczajnych opadów, a w okresie suszy 

częściowo ograniczy niedobór wody. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo o zwiększenie nakładów na meliorację 

KRIR/KK/771/15 i odpowiedź z MRiRW znak: GZ mw 6713-26/15 z dnia 3.08.2015 r. 

7. Wniosek do Komisji Europejskiej – o wprowadzenie całkowitego zakazu importu przetworzonej 

żywności z USA, w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży. Żywność ta zawiera bardzo duże ilości 

konserwantów, antybiotyków, sterydów i hormonów wzrostu. Spożywanie takiej żywności 

prowadzi u dzieci do wielu niebezpiecznych cywilizacyjnych chorób. 

Od nowego roku szkolnego obowiązuje nowe prawo określające rodzaj żywności dopuszczonej do 

sprzedaży w szkołach (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych 

przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 

jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 

młodzieży). 

8. Wniosek o wprowadzenie uproszczonej procedury pomocy rolnikom, na wzór rozwiązań 

funkcjonujących w Niemczech – państwo powinno udzielić rolnikom poręczenia nowych 

kredytów umożliwić rozłożenie na raty i opóźnienie spłaty istniejących kredytów. 

Zakres pomocy dla rolników, którzy doznali szkód katastroficznych, został określony w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów 07.09.2015 r. i dotyczący m.in. kredytów preferencyjnych. 

9. Wniosek o przyspieszenie wypłacania dopłat bezpośrednich w rejonach objętych suszą do 

30.11.2015 r. 

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa dopłaty bezpośrednie mają być wypłacone wcześniej tj. 

do 30 listopada 2015 r. Realizację wypłat środków pieniężnych dla rolników rozpoczęto 

16 października wraz z wypłatą dopłat z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania (tzw. 



 
7 

ONW) i dopłat rolno-środowiskowych. Agencja zaczęła wypłaty w ramach tzw. pomocy suszowej 

oraz pomoc dla producentów czarnej porzeczki. Agencja musi wypłacić pomoc suszową do końca 

roku, gdyż pieniądze pochodzą z tegorocznej rezerwy celowej. 

Pisma z odpowiedziami na interwencje zostały przesłane do delegatów WZ, pismo MIR-

K:215/09/2015 z dnia 24.09.2015 r. 

Wnioski WZ z dnia 10 grudnia 2015 r.: 

1. Wznowić wniosek do Rządu RP w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących sprzedaży 

bezpośredniej według propozycji przedstawionych przez MIR.  

2. W nowo budowanym budynku Krajowej Rady Izb Rolniczych utworzyć stałą ekspozycję 

prezentującą historię rolnictwa i historię izb rolniczych w Polsce, z elementami interaktywnymi. 

3. Przeprowadzić analizę dotychczasowych przepisów w zakresie obowiązków ciążących na 

podmiotach skupowych w zakresie terminów wypłat. 

4. Przedstawić propozycję dotyczącą podatku od powierzchni sklepowych, który powinien zależeć 

od ilości sprzedawanych polskich produktów. Proponujemy podatek progresywny na zasadzie 

im więcej sprzedanych polskich produktów tym mniejszy podatek. Autorem propozycji jest 

Michał Cieślak obecny Poseł, a były pracownik Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. Uregulować system dopłat bezpośrednich, w tym dopłat do uprawy roślin strączkowych, w taki 

sposób, aby stawka dopłat ogłaszana przez ministra rolnictwa była stała i znana rolnikom przed 

terminem siewu danej grupy roślin. 

6. Podjąć działania mające na celu ustalenie stałej stawki dopłat do zakupionego materiału 

siewnego i sadzeniakowego. 

7. Podjąć pilne działania mające na celu nowelizację programu dopłat do bydła mlecznego. 

Nowelizacja zakładać powinna otrzymywanie dopłaty już od pierwszej sztuki bydła 

utrzymywanego w gospodarstwie nie zaś, jak w chwili obecnej, od min. 3 szt. 

8. Podjąć działania mające na celu włączenie użytków zielonych do systemu obowiązkowych 

ubezpieczeń upraw rolnych. 

9. Podjąć działania mające na celu nowelizację ustawy Prawo łowieckie oraz rozporządzenia 

ministra ochrony środowiska odnośnie szacowania szkód powodowanych przez zwierzynę 

łowną w uprawach rolnych w zakresie:  

 szacowaniem objęte winny być wszystkie uprawy prowadzone przez rolników w gospodarstwie, 

 szacowanie szkód w uprawach winno być przeprowadzane przez odpowiednio wykształcone 

osoby bezstronne (leśników, likwidatorów z wybranej firmy ubezpieczeniowej), nie zaś przez 

bezpośrednio zainteresowanych przedstawicieli kół łowieckich, 

 odszkodowania winny być wypłacane ze środków Skarbu Państwa jako właściciela dziko żyjącej 

zwierzyny łownej i rekompensowane do Skarbu Państwa przez koła łowieckie. 

10. Wprowadzić na listę zwierząt łownych wilki i bobry. 

11. Zmienić system dopłat do materiału siewnego poprzez przekazywanie dotacji dla podmiotów 

sprzedających. Kwotę należności z tytułu zakupionego przez rolnika materiału siewnego 

pomniejszyć o stawkę dopłaty ARR. 

Wszystkie wnioski zostały przesłane do KRIR w dniu 18.12.015 r., pismo MIR-K/296/12/2015. 

Odpowiedź z KRIR ad. wniosków 2 i 4 z dnia 20.01.2016 r, KRIR/KK/112/16. 

KOMISJA REWIZYJNA 

W 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (17.02.2015 r, 29.04.2015 r.,  

 21.08.2015 r. i 16.11.2015 r.). Podczas pierwszego posiedzenia (17 luty 2015 r.) Komisja dokonała 

oceny realizacji budżetu oraz oceny sprawozdania z działań Zarządu MIR w 2014 r. Kolejne 
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spotkania Komisji poświęcone były kontroli zadań realizowanych przez MIR w 2015 r.: realizacji 

uchwał  

i wniosków Walnego Zgromadzenia MIR i rad powiatowych, kontroli dokumentów finansowych 

oraz oceny sprawozdania z planowanych działań (w tym głównie dot. organizacji wyborów oraz 

realizacji zadania inwestycyjnego w Tarnowie), wykonania budżetu MIR za 2015 r.  

KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Budżetowej MIR (21.08.2015 r. i 16.11.2015 r.), 

których tematem było omówienie wykonania budżetu MIR za 2015 r., kontrola przebiegu realizacji 

zadania inwestycyjnego w Tarnowie (przetarg na budowę budynku administracyjno-usługowego). 

Podczas drugiego posiedzenia (16.11.2015 r.) Komisja zajęła się zaopiniowaniem projektu budżetu 

na rok 2016. 

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ  

W spotkaniach Zarządu MIR oprócz członków Zarządu uczestniczą również Dyrektor MIR 

oraz Delegat MIR do WZ KRIR. W 2015 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, podczas których 

podjęto łącznie 48 uchwał, w tym 30 uchwał dotyczących rozdysponowania środków 

finansowych, pochodzących z budżetu MIR, na dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, 

zgodnie z działalnością statutową MIR:  

1) 600 zł – dofinansowanie wyjazdu uczniów na Targi Żywności w Berlinie w dniach 15-20 stycznia 

2015 r. Uchwała nr 1/Z/2015/IV. 

2) 1 000 zł – darowizna dla Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w związku  

z organizacją konferencji naukowej nt. „Nowa Wspólna Polityka Rolna 2014-2020” w dniu  

12 marca 2015 r. Uchwała nr 3/Z/2015/IV. 

3) 420 zł – dofinansowanie wyjazdu grupy producentów z powiatu miechowskiego na Targi 

Ekologiczne Biofach w Norymberdze w dniach 11-15 lutego 2015 r. Uchwała nr 6/Z/2015/IV. 

4) 500 zł – dofinansowanie organizacji II Wiosennych „Eko-Targów” Brzezna 2015 r. 

organizowanych w dniach 18-19 kwietnia 2015r. Uchwała nr 7/Z/2015/IV. 

5) 3 000 zł – dofinansowanie organizacji XXI Wyborów Chłopa Roku w Racławicach (26 kwietnia 

2015 r.). Uchwała nr 8/Z/2015/IV. 

6) 1 080 zł – dofinansowanie kosztów transportu dla rolników biorących udział w szkoleniu w woj. 

mazowieckim w zakresie szkód łowieckich w dniu 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 9/Z/2015/IV. 

7) 41 900 zł (36% kosztów ogólnych) w celu pokrycia kosztów podróży delegatów i pracowników 

MIR – uczestników wyjazdu specjalistycznego do Izraela w dniach 21-28 marca 2015 r.  

Uchwała nr 13/Z/2015/IV.  

8) 500 zł – dofinansowanie organizacji obchodów jubileuszu 80-lecia ZSCKR w Nowym Targu  

w dniu 30 maja 2015 r. Uchwała nr 14/Z/2015/IV.  

9) dofinansowanie 50% kosztów wynajmu 2 autokarów, w celu transportu rolników z powiatu 

wielickiego wyjeżdżających na Wybory Chłopa Roku w Racławicach w dniu 26 kwietnia 2015 r. 

Uchwała nr 15/Z/2015/IV.   

10) 1 800 zł – dodatkowe środki finansowe na organizację XXI Wyborów Chłopa Roku  

w Racławicach. Uchwała nr 16/Z/2015/IV.  
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11) 400 zł – dofinansowanie degustacji produktów regionalnych podczas Małopolskiej Giełdy 

Agroturystycznej organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w dniach 25-26 

kwietnia 2015 r. Uchwała nr 17/Z/2015/IV.  

12) 400 zł – dofinansowanie organizacji Święta Zabawki Ludowej w Stryszawie, w dniach  

5-7 czerwca 2015 r. Uchwała nr 18/Z/2015/IV.  

13) 1 000 zł – dofinansowanie organizacji IV Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  

w Ludźmierzu, w dniach 11-12 lipca 2015 r. Uchwała nr 19/Z/2015/IV. 

14) 2000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) na dofinansowanie IX Krajowej Wystawy 

Czerwonego Bydła Polskiego organizowanej w Szczyrzycu w dniach 6-7 czerwca 2015 r. 

Uchwała nr 20/Z/2015/IV. 

15) 400 zł – zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” i plastycznego pt. ”Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”, organizowanych 

przez OR KRUS w Krakowie. Uchwała nr 22/Z/2015/IV. 

16) 500 zł – dofinansowanie organizacji Święta Czosnku w Prandocinie w dniu 26 lipca 2015 r. 

Uchwała nr 25/Z/2015/IV. 

17) 300 zł – dofinansowanie organizacji konferencji dotyczącej ekologii organizowanej przez 

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA (w ramach projektu ekologicznego maj-

październik 2015). Uchwała nr 26/Z/2015/IV. 

18) 23 250 zł na organizację półkolonii dla 72 dzieci z województwa małopolskiego (miejscowości: 

Olesno, Zbydniów, Radgoszcz). Uchwała nr 28/Z/2015/IV. 

19) 800 zł – dofinasowanie kosztów wyjazdu studyjnego dla rolników ekologicznych  

z województwa małopolskiego do gospodarstw w powiecie olkuskim, organizowanego przez 

MODR w Karniowicach w dniu 14 lipca 2015 r. Uchwała nr 30/Z/2015/IV. 

20) 500 zł – dofinansowanie organizacji XXI Dni Huculskich w Regietowie, w dniach  

18-20 września 2015 r. Uchwała nr 3/Z/2015/V.  

21) 400 zł – zakup dwóch nagród, przeznaczonych dla rolników wyróżnionych podczas  

VIII Małopolskiego Święta Warzyw w Gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, w dniu 6 września 2015 r. 

Uchwała nr 4/Z/2015/V.  

22) 3 700 zł – sfinansowanie wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci rolników z Gminy Szerzyny  

w sierpniu 2015 r. Uchwała nr 5/Z/2015/V. 

23) 1 000 zł – dofinansowanie i promocja szkoły rolniczej w Książu Wielkim.  

Uchwała nr 7/Z/2015/V. 

24) 500 zł – dofinansowanie organizacji IX Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż, w dniu  

4 października 2015 r. Uchwała nr 8/Z/2015/V. 

25) 500 zł – dofinansowanie organizacji Jarmarku – „By zdrowie było”, organizowanego przez 

Fundację Oaza Życzliwości w Przytkowicach dnia 3 października 2015 r. Uchwała nr 8/Z/2015/V. 

26) 3 000 zł – dofinansowanie realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego w sezonie wegetacyjnym 2015/2016. Uchwała nr 9/Z/2015/V. 

27) 1 000 zł – dofinansowanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agropromocja”  

w Nawojowej, w dniach 5-6 września 2015 r. Uchwała nr 10/Z/2015/V. 

28) 350 zł na zakup pucharów i kubków promocyjnych dla dzieci biorących udział w finale 

promocyjnych wyścigów konnych „Wakacje na koniach”, które odbyły się na Błoniach 

Wolbromskich w dniu 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 11/Z/2015/V. 
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29) 400 zł na zakup dwóch nagród dla laureatów konkursu „Tradycyjne potrawy świąteczne i 

wigilijne z regionu Małopolski” organizowanego przez Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji 

Rolniczych w ramach zadania „Aktywne KGW silne tradycją i kulturą”. Uchwała nr 15/Z/2015/V. 

30) 500 zł – dofinansowanie obchodów 35-lecia Koła Pszczelarzy w Alwerni.  

Uchwała nr 16/Z/2015/V. 

Ponadto, Zarząd MIR podjął uchwały m.in. w sprawie: 

 akceptacji sprawozdania Zarządu z działalności MIR za 2014 r. Uchwała nr 2/Z/2015/IV. 

 akceptacji wykonania budżetu za 2014 r. Uchwała nr 4/Z/2015/IV. 

 akceptacji bilansu oraz CIT-8 za 2014 rok. Uchwała nr 10/Z/2015/IV. 

 zatwierdzenia wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do 

Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r.  

Uchwała nr 11/Z/2015/IV. 

 akceptacji kosztów wycinki i przesadzenia drzew na działkach przeznaczonych pod budowę 

siedziby MIR w Tarnowie, w kwocie 4 550 zł. Uchwała nr 12/Z/2015/IV. 

 akceptacji wyników wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 

przedstawionych przez Wojewódzką Komisję Wyborczą. Uchwała nr 23/Z/2015/IV. 

 przyjęcia harmonogramu pierwszych posiedzeń Rad Powiatowych Małopolskiej Izby 

Rolniczej. Uchwała nr 24/Z/2015/IV. 

 podniesienie kwoty przeznaczonej na budowę budynku administracyjno-usługowego dla MIR 

w Tarnowie do 990 tys. zł, z podziałem na lata 2015-2016. Uchwała nr 6/Z/2015/V. 

 akceptacji kosztów organizacji wyjazdu grupy rolników do Francji w dniach  

21-29.10.2015 r.; oraz pobytu delegacji francuskiej w ramach Targów Wina w Krakowie  

w dniach 03-08.11.2015 r. Uchwała nr 14/Z/2015/V. 

Podczas posiedzeń Zarządu omawiano również wiele spraw wynikających z bieżącej 

działalności Izby, w tym m.in.: 

 realizację wniosków rad powiatowych; 

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

owoców i warzyw; 

 projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa; 

 efekty interwencji samorządu rolniczego w zakresie regulacji prawnych warunkujących 

prowadzenie działalności rolniczej. 

Podjęte stanowiska i opinie: 

 Stanowisko Zarządu MIR przedstawicieli Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Polskiej 

Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowego Związku Hodowców 

Czerwonego Bydła Polskiego oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  

w Małopolsce, z dnia 13 stycznia 2015 r. 

 Stanowisko Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie przyszłości drobnych gospodarstw, 

z dnia 17 lutego 2015 r. 
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 Opinia do „Koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” 

opracowanej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, z dnia 23 lutego 2015 r. 

 „Analiza sytuacji w małopolskim rolnictwie” – diagnoza stanu rolnictwa województwa 

małopolskiego wraz z propozycjami prawnych przesłana do KRIR i Komisji Rolnictwa Sejmu 

RP w dniu 2 grudnia 2015 r. 

REALIZACJA WNIOSKÓW RAD POWIATOWYCH 

RP MIR w Tarnowie 

Wnioski z dn. 15 lipca 2015 r. dotyczyły: 

1. Zwiększenia środków finansowych do dyspozycji RP w Tarnowie. 

2. Podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań związanych ze szkodami łowieckimi. 

3. Podjęcie działań ze strony samorządu rolniczego i ustalenie czy nie zachodzi zmowa cenowa 

wśród podmiotów skupujących kontraktowane ziarno zbóż (kukurydzy). 

4. Udzielenia informacji nt. terminu planowanego uruchomienia środków z PROW na lata 2014-

2020. 

5. Wprowadzenia uregulowań prawnych, które zobowiążą sklepy wielkopowierzchniowe oraz sieci 

handlowe działające na terenie Polski, do zachowania parytetu w handlu płodami rolnymi w ten 

sposób, że minimum 60% płodów rolnych będzie pochodziło od polskich rolników. 

Wniosek przesłano do KRIR, pismo MIR-K/296/12/2015. 

Odpowiedź na pozostałe wnioski wysłano do Przewodniczącego RP w Tarnowie, pismo MIR-

K/161/07/2015 z dnia 16.07.2015 r. 

Wnioski z dn. 8 grudnia 2015 r.: 

Z uwagi na obszerną treść wnioski nie są cytowane w niniejszym sprawozdaniu. 

Wnioski nr 1/08.12.2015/T, 2/08.12.2015/T, 3/08.12.2015/T, 4/08.12.2015/T, 5/08,12,2015/T – 

zostały przesłane do KRIR wraz z wnioskami z WZ MIR z dnia 10.12.2015 r., pismo MIR-

K/296/12/2015 z dnia 18.12.2015 r.  

Odpowiedzi na wnioski nr 6/08.12.2015/T, 7/08.12.2015/T, 8/08.12.2015/T, 9/08.12.2015/T, została 

udzielona Przewodniczącemu Rady w piśmie MIR-K/297/12/2015 z dnia 18.12.2015 r. 

RP MIR w Bochni 

Wnioski z dn. 30 września 2015 r.: 

1. Wniosek o powiększenie kadry doradców rolnych w placówce terenowej ODR w Bochni. 

Pismo MIR/147/17/11/2015/T z dnia 17.11.2015 r. do Dyrektora MODR w Karniowicach. 

RP MIR w Miechowie 

Wnioski z dn. 1 grudnia 2015 r.: 

1. Wprowadzić dopłaty do materiału siewnego do podmiotów rozprowadzających materiał 

kwalifikowany. Kwotę zakupionego materiału siewnego przez rolnika pomniejszyć o stawkę 

dopłaty ARR. 

2. Uregulować koryta rzek, rozwiązać problem bobrów, wprowadzić limity bobrów celu 

ograniczenia strat rolniczych. 

3. Zapewnić minimalną cenę skupu trzody chlewnej, promocje polskiego dobrego mięsa, 

oznakowanie polskiego mięsa w sklepach, ograniczyć import trzody chlewnej, wprowadzić cło na 

mięso, przetwory spoza krajów UE, wprowadzić dopłaty do produkcji, kontrolować warunki 
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utrzymania zwierząt importowanych, kontrolować jakość produktów spożywczych 

sprowadzanych do Polski. 

4. Grupy producenckie – tworzyć lepsze warunki powiązania w obrębie grupy producenta z 

przetwórstwem i handlem. W nowym PROW 2014-2020 zmniejszyć środki na szkolenia, a 

zwiększyć na grupy producenckie w innym schemacie. 

5. Zapewnić minimalną cenę na płody rolne. 

6.  Zwiększyć opłacalność produkcji mleka, zlikwidować kary za przekroczenie limitu produkcji. 

7. Wypracować ubezpieczeniowy program na produkcję rolną, aby powszechnie rolnicy mogli  

z tego korzystać.  

8. Zwiększyć kwoty zwrotu podatku akcyzowego i wprowadzić dofinansowanie do wapnowania. 

9. Obrót ziemią – zwiększyć uwarunkowania nabywania polskiej ziemi. Osoba nabywająca ziemię 

powinna zamieszkiwać na terenie danej gminy co najmniej 5-7 lat, osobiście prowadzić 

gospodarstwo rolne, mieć wykształcenie rolnicze, posługiwać się językiem polskim. 

10. Wprowadzić wspieranie małych i średnich gospodarstw rodzinnych. 

11. Instytucje zajmujące się rolnictwem (ARR i ARiMR) połączyć w jedną agencję. 

12. Dać możliwość rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna posiadaczom gospodarstwa 

poniżej średniej wojewódzkiej, ponadto dać możliwość odbycia stażu po ukończeniu szkoły 

posiadaczom gospodarstwa. Zaliczyć okres ubezpieczenia w ZUS do stażu pracy ubezpieczenia 

KRUS. 

13. Wniosek Delegatki Ewy Danioł (pismo z dn. 15.11.2015 w sprawie interwencji na rynku trzody 

chlewnej – przesłano do KRIR w dniu 18.11.2015 r. 

Ad. 1, 2. Wysłano pismo do KRIR, MIR-K/296/12/2015 z dnia 18.12.2015 r. 

Ad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Odpowiedź Zarządu MIR wysłano do Przewodniczących Rad,  

pismo MIR-K/ 299/012/2015 z dnia 18.12.2015 r. 

RP MIR w Proszowicach  

Wnioski z dn. 23 lipca 2015 r.: 

1. Wniosek do Zarządu MIR o uwzględnienie powiatu proszowickiego za powiat dotknięty suszą 

oraz podjęcie stosownych działań. (…) Poszkodowani rolnicy oczekują podjęcia działań takich, 

które pozwolą na egzystencję i prowadzenie dalszej działalności rolniczej. 

Pismo MIR-K/182/08/2015 z dnia 17.08.2015 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach, pismo MIR-K:202/09/2015 do MRiRW w sprawie wydłużenia terminów składania 

wniosków suszowych, odp. MRiRW Fwe-07-511/BG/20154 z dnia 21.09.2015 r., informująca, że 

wnioski suszowe należy składać do ARiMR do 30.09.2015 r. 

Pismo MIR/103/01/09/2015/T z dnia 1.09.2015 r. do Carlsberg Polska S.A. o pomoc w sprzedaży 

lub nieodpłatnym przekazaniu młóta browarnianego poszkodowanym przez suszę rolnikom. 

Na stronie internetowej MIR zamieszczone są oferty dla rolników dot. produktów paszowych m.in. 

makuch, przeterminowanego chleba do skarmiania, wysłodków itp. 

Wnioski z dn. 27 listopada 2015 r.: 

1. Przy szacowaniu szkód spowodowanych deszczem nawalnym zakwalifikować wszystkie 

gospodarstwa, które wykazały szkody - nawet te poniżej 30% - i podjąć działania w kierunku 

wypłacenia należnych kwot z ARiMR. 
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2. Zwiększyć dotacje Państwa do obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich do 80%. 

3. Przyspieszyć wypłatę dopłat bezpośrednich gospodarstwom poszkodowanym klęską suszy. 

4. Uregulować koryto rzeki Szreniawy, usunąć drzewa, które zalegają rzekę. 

5. Zwrócić się z pismem do MRiRW o wsparcie dla surowca tytoniowego. 

Ad. 4. Pismo przesłane z KRIR do MRiRW z dnia 03.08.2015 r. w sprawie niewystarczających 

środków na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i pomoc dla spółek wodnych – 

zadania te są realizowane przez marszałków województw, gminne spółki wodne. 

RP MIR w Chrzanowie 

Wnioski z dn. 28 lipca 2015 r.: 

1. Zorganizować dla członków Rady szkolenie nt. szacowania szkód łowieckich. 

2. Wnioskować do PZŁ, aby kontakt z Kołem Łowieckim Słomka uległ radykalnej poprawie. 

Obecnie kontakt z prezesem jest niemożliwy, brak kontaktu telefonicznego, brak odpowiedzi na 

pisma, nikt z koła nie przyjeżdża na szacowanie szkód. 

3. Podjąć działania mające na celu zobowiązanie kół łowieckich do wykonania planów łowieckich. 

4. Zwrócić się do kół łowieckich z powiatu chrzanowskiego o rozsądne podejście do ilości dzików 

znajdujących się na terenie powiatu w czasie szacowania. 

Odpowiedź MIR/71/31/07/2015/T z dnia 31.07.2015 r. wysłana do Przewodniczącego RP MIR  

w Chrzanowie. 

RP MIR w Limanowej 

Wnioski z dn. 25 sierpnia 2015 r.: 

Wnioski zgłoszone przez Józefa Wójtowicza nie zostały przegłosowane przez RP. 

1.  Płatność do krów i bydła powinna objąć gospodarstwa, w których utrzymuje się min. 1 szt., a nie 

jak w 2015 roku 3 sztuki. 

2. Złagodzić przepisy w zakresie uboju gospodarczego jagniąt na własne potrzeby. 

3. Dokonać selekcyjnego odstrzału wilków, które powodują szkody wśród zwierząt domowych na 

terenie Gorców i Beskidu Wyspowego. 

Wnioski 1 i 3 zostały przesłane do KRIR, pismo MIR-K/296/12/2015 z dnia 18.12.2015 r. 

Wnioski z dn. 19 listopada 2015 r.: 

1. Wprowadzić selekcyjny odstrzał wilków w związku z nasilającymi się atakami na zwierzęta 

gospodarskie. 

2. Uwzględnić w komisjach szacujących szkody, spowodowane przez niekorzystne warunki 

atmosferyczne, osoby mające wykształcenie zawodowe oraz min. 5 letni staż pracy w 

gospodarstwie rolnym. 

3. Złagodzić przepisy regulujące ubój gospodarski na potrzeby własne dla krów do 72 miesiąca 

życia, cieląt, owiec i kóz. Odpady poubojowe powinny być zutylizowane na terenie własnego 

gospodarstwa tj. zakopane lub spalone. 

Ad. 1. Wniosek został przesłany do KRIR w dniu 18.12.2015 r., pismo MIR-K/296/12/2015.  

Ad. 2. Odpowiedź zawarto w piśmie do Przewodniczących RP z dnia 18.12.2015 r., MIR-K/ 

299/012/2015. 
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RP MIR w Wieliczce 

Wnioski z dn. 21 maja 2015 r.: 

1. Zwrócić się do ANR o wykoszenie zachwaszczonej i nieużytkowanej rolniczo działki  

nr: 2551/5-18 o powierzchni 21 ha, zlokalizowanej w Targowisku, gmina Kłaj. 

Pismo MIR-K/180/08/2015 z dnia 13.08.2015 r. do ANR w Rzeszowie 

2. Zwrócić się do Zarządu TP S.A. o podjęcie działań zmierzających do konserwacji linii 

telefonicznych, zwłaszcza na terenach rolniczych gminy Niepołomice (miejscowość Zagórze), 

gminy Gdów (miejscowość Czyżów), gminy Kłaj (miejscowości Szarów i Brzezie) oraz gminy 

Biskupice. 

Wysłano pismo MIR-K/261/11/2015 do TP SA. Następnie otrzymano informację od delegatów RP 

MIR Wieliczka, że sytuacja w tej sprawie została rozwiązana pozytywnie. 

3. Zwrócić się z zapytaniem do Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz, czy istnieje możliwość 

zwiedzenia Kombinatu przez RP Wieliczka w celu zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania 

dużego zakładu produkcyjnego. 

Pismo MIR-K/260/11/2015 do Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz – otrzymano informację 

telefoniczną o pozytywnym rozpatrzeniu prośby. 

Wnioski z dn. 27 listopada 2015 r.: 

1. Poruszono kwestię strat poniesionych przez rolników – producentów porzeczek, jęczmienia 

browarnianego, wieprzowiny. Witold Kalicki wystosował wniosek: Izba Rolnicza powinna 

działać na rzecz wsparcia tych sektorów rolnictwa. 

MIR zajmuje się tym cały czas. 

RP MIR w Myślenicach 

Wnioski z dn. 6 sierpnia 2015 r.: 

1. Zwiększenie odstrzału zwierząt dzikich tj. lisów, jeleni, bobrów, dzików. Populacja tych zwierząt 

jest tak duża, że utrudnia mieszkańcom powiatu codzienną egzystencję. W odstrzał tych zwierząt 

zaangażować żołnierzy, którzy w ramach ćwiczeń przyczynią się do zmniejszenia liczebności 

zwierząt. 

2. Interweniować w zarządach rzek o regulację rzek i potoków w powiecie myślenickim. 

3. Podjąć działania, których celem będzie nieangażowanie komisji i nieprzeprowadzanie wyborów w 

okręgach, w których liczba kandydatów jest równa lub nawet mniejsza niż liczba mandatów. 

4. Przy szkodach klęskowych należy brać pod uwagę wielkość gospodarstwa wyrażoną w ha 

fizycznych lub przeliczeniowych. 

5. Zorganizowanie pikniku jabłkowego w 2016 roku w Raciechowicach. 

Odpowiedź MIR/91/24/08/2015/T dnia 24.08.2015 r. wysłana do Przewodniczącej RP w 

Myślenicach. 

Wnioski z dn. 13 października 2015 r.: 

1. Wniosek o przyznanie puli gadżetów reklamowych do dyspozycji delegatów Rady na cały rok. 

2. Wniosek o zakup lokalu w Myślenicach. 

3. Dokonać odstrzału wilków ze Słowacji, które przechodzą na polską stronę. 

4. Jeżeli podejmowane są działania jak szacowanie strat w uprawach spowodowanych suszą, niech 

będą one zaplanowane z korzyścią dla rolnika, a kalkulatory do szacowania strat skonstruowane 

tak, aby można było szacować realne straty. 
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5. Miernik do pomiaru suszy powinien być zainstalowany na terenie województwa a nie  

w Puławach. 

6. W przypadku rolnictwa ekologicznego nie ma możliwości posiłkowania się paszami  

z zewnątrz, a w wyniku wystąpienia suszy, jaka miała miejsce ostatnio, brakuje pasz własnych. 

Nie ma przewidzianych odszkodowań dla rolników ekologicznych. 

Odpowiedzi przesłano w piśmie MIR-K/248/11/2015 z dnia 3.11.2015 r. do Przewodniczącej Rady. 

Wnioski z dn. 18 grudnia 2015 r.: 

1. Wniosek, aby informacje o działalności MIR były udostępniane na Facebooku tak jak to robi 

KRIR. 

RP MIR w Gorlicach 

Wnioski z dn. 15 września 2015 r.: 

1. Prośba o monitorowanie i przekazanie informacji do IUNG Puławy o zagrożeniach suszowych, 

aby rolnicy posiadający uprawy (głównie ozime, drzewa i krzewy owocowe oraz poplony  

i śródplony ścierniskowe) nie zostali pominięci w różnorodnej pomocy oferowanej przez 

Państwo. 

Pismo MIR-K:182/08/2015 wysłane dnia 17.08.2015 r. do Instytutu Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa w Puławach, pismo MRiRW z dnia 9.09.2015 r. (PSTNsek-079-22/2015(1)  

w sprawie pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych przez suszę, ponadto 

MRiRW poinformowało, że dopłaty bezpośrednie mają być wypłacane wcześniej tj. do 30 listopada 

2015 r. (patrz realizacja wniosków WZ z dnia 8.09.201 r. pkt. 9). 

2. Ponowienie prośby o monitorowanie i przekazywanie informacji do IUNG Puławy o 

zagrożeniach suszowych, aby rolnicy posiadający uprawy (głównie zboża oraz sady owocowe) 

nie zostali pominięci w różnorodnej pomocy oferowanej przez Państwo. 

W tej sprawie Dyrektor Wydziału Rolnictwa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał 

informację z MRiRW z dnia 28.12.2015 r., dotyczącą zwiększenia punktów pomiaru opadów  

w ramach systemu monitoringu suszy w Polsce. 

RP MIR w Nowym Sączu 

Wnioski z dn. 15 października 2015 r.: 

1. Wnioski dotyczące tegorocznej suszy: 

Dotychczasowy system potwierdzający wystąpienie suszy wg parametrów IUNG nie zdał egzaminu. 

Komisja wojewódzka powołana przez Wojewodę Małopolskiego przed szacowaniem szkód przez 

komisje gminne stwierdziła, że nie ma przypadków zamierania drzew owocowych. Nie było to 

zgodne ze stanem faktycznym, gdyż szkody spowodowane przez suszę wystąpiły także w nowych 

nasadzeniach drzew owocowych, czego komisja wojewódzka nie dostrzegła dokonując 

wyrywkowych kontroli. Stąd gminne komisje kierujące się stanowiskiem komisji wojewódzkiej 

także nie uwzględniały strat w środkach trwałych. Poszkodowani rolnicy czują się z tego powodu 

rozgoryczeni i domagają się doszacowania strat w drzewostanach. Rada wnioskuje o weryfikacje 

wniosków tam, gdzie były zgłoszone straty w środkach trwałych czyli w drzewostanach tym 

bardziej, że osłabione drzewa na skutek suszy mogą nie przetrwać zimy. 

2. Wniosek o przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o prawie 

łowieckim (uwagi do projektu ustawy o prawie łowieckim zostały przekazane przy pierwszej 

konsultacji z podmiotami opiniującymi). 
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3. Istnieje pilna potrzeba zakończenia prac nad kompleksowym rozwiązaniem spraw dotyczących 

ubezpieczeń w rolnictwie. Nie do przyjęcia jest tak niska skala ubezpieczeń w rolnictwie oraz 

wzbranianie się przed nimi także zakładów ubezpieczających. 

4. Biura powiatowe ARiMR powinny obowiązkowo przesyłać rolnikom decyzje o wysokości 

przyznanych dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych i innych. Powinna to być skrótowa 

informacja dotycząca wysokości, tytułu i terminu wypłaty tak, by w razie niejasności rolnik mógł 

się od takiej decyzji odwołać bądź wyjaśnić przed przelewem bankowym. 

Ad. 1. Metodologia szacowania szkód suszowych była wielokrotnie modyfikowana przez Wojewodę 

Małopolskiego. Wymaga ona kompleksowych zmian. Na podstawie klimatycznego bilansu wodnego 

suszę w sadach stwierdzono tylko na terenie powiatu dąbrowskiego. Wnioski w sprawie traktowania 

sadów na terenie pozostałych powiatów w zakresie start suszowych jako środki trwałe, nie zostały 

uwzględnione przez Wojewodę. Wychodząc naprzeciw, między innymi naszych wniosków, za straty 

zostały uznane w zakresie środków obrotowych tj. tylko w zakresie obniżki plonów. 

Ad. 2. Ustawa łowiecka, zgodnie z wyrokiem TK, musi zostać znowelizowana, w obecnym kształcie 

przestaje obowiązywać, nie znamy jednak zamiarów ustawodawcy. Nasze opinie i KRIR w tym 

zakresie wielokrotnie prezentowaliśmy. 

Ad. 3. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w rolnictwie została znowelizowana 01.07.2015 r. 

szkolenia w tym zakresie organizowaliśmy we wszystkich powiatach w IV kwartale 2015r. 

Ad 4. Zgodnie ze zmianą przepisów od 2012 r. rolnicy, którzy złożyli wnioski – i otrzymują pełną 

kwotę płatności, która im się należy, bez żadnych pomniejszeń i obniżek – nie otrzymują decyzji 

administracyjnej w formie papierowej doręczanej pocztą. Według ARiMR zmiana ta miała na celu 

przede wszystkim spowodowanie zmniejszenia kosztów administracyjnych, jakie są ponoszone na 

obsługę tego systemu pomocowego. ARiMR wydaje bardzo duże kwoty na wysyłkę, czyli na opłaty 

pocztowe, które są związane z doręczaniem wszystkich pism procesowych, jak również decyzji w toku 

postępowań administracyjnych, które są prowadzone. Każdy rolnik, który chce taką decyzję otrzymać 

w formie pisemnej – i chce, żeby ta decyzja była doręczona – może złożyć tego rodzaju wniosek do 

Agencji i wtedy decyzja jest doręczana. Może również osobiście otrzymać decyzję w Biurze 

Powiatowym ARiMR. Takie informacje są przekazywane przez pracowników ARiMR na 

posiedzeniach Rad Powiatowych MIR. 

Wnioski z dn. 4 grudnia 2015 r.: 

1. Nadmiar przepisów prawnych w tym ustaw i rozporządzeń dotyczących produkcji rolniczej, 

sprzedaży bezpośredniej spowoduje nasilenie się szarej strefy, aby omijać przepisy. Przepisy 

powinny być uproszczone, przejrzyste i zrozumiałe dla każdego rolnika. 

2. W obecnym PROW 2014-2020 oraz w ramach instrumentów wsparcia obserwujemy pomijanie 

drobnych gospodarstw, należałoby uruchomić działania dla małych gospodarstw. 

3. Należy podnieść stawki dopłaty ONW szczególnie dla terenów górskich i gospodarstw 

prowadzących produkcję zwierzęcą bądź powrócić do systemu pomocy dla terenów górskich  

i podgórskich z 1983 roku. 

4. Powinno się uruchomić dodatkowe środki finansowe na dopłaty dla rolników, którzy instalują 

panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne w gospodarstwach rolnych. 

5. Ograniczyć ilość kontroli w gospodarstwach rolnych do 1 kontroli w ciągu roku. 

6. We wniosku o przyznanie płatności należałoby wprowadzić zapis, aby młodzi rolnicy mogli 

otrzymywać dodatkową płatność przed osiągnięciem 40 lat, bez względu na okres prowadzenia 

gospodarstwa, a nie tak jak jest obecnie maksymalnie 5 lat wstecz. 

7. Należy zapobiec sztucznemu zawyżaniu cen na środki do produkcji rolnej. 
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8. Wydłużyć z 7 do14 dni termin rejestracji nowo narodzonych zwierząt – cieląt oraz przy 

przemieszczaniu zwierząt. 

9. Wprowadzić zapisy, aby rolnicy, którzy wyjeżdżają na wystawy rolnicze ze zwierzętami nie 

musieli dokonywać przemieszczania zwierząt na drukach obowiązujących w ARiMR. Jest to 

bardzo uciążliwe dla hodowców, którzy muszą przygotować zwierzęta na wystawę, a nie myśleć 

jeszcze o dokumentacji. 

10. Należałoby zmienić zapisy w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych, aby rolnicy, którzy 

w latach 2007-2013 korzystając z tego działania zakupili maszyny rolnicze mogli zakupić 

maszyny w nowym działaniu PROW 2014-2020 na Modernizację. W nowym działaniu istnieje 

zapis, który wyklucza możliwość ponownego zakupu maszyny i rolnicy nie mogą skorzystać z 

tego działania. Przecież maszyny amortyzują się i po kilku latach i przy intensywnej eksploatacji 

są zniszczone.  

11. Ograniczyć import produktów rolnych zwłaszcza w przypadku nadwyżki produkcji we własnym 

kraju. 

12. Uregulować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki  

i zwierzynę łowną i przyspieszyć prace nad nową ustawą o prawie łowieckim. 

13. Uruchomić programy dotacji do wapnowania gleb. 

14. Przestrzegać pełne prawo do własności gruntu. 

15. Wprowadzić nowe przepisy prawne ograniczające sprzedaż ziemi obcokrajowcom. 

16. Zorganizować spotkanie z nowo wybranymi Posłami na Sejm RP z okręgu nowosądeckiego  

w przyszłym roku. - spotkanie zorganizowano 18.01.2016 r. 

Ad. 1-12 i 15. Odpowiedź zawarta w piśmie Zarządu MIR do Przewodniczących RP MIR-

K/299/12/2015 z dnia 2015 r. 

Ad. 13. MIR po raz kolejny złożyła wniosek do WFOŚiGW w Krakowie (pismo MIR-K/19/01/2015 z 

dnia 15.01.2016 r.) o dofinasowanie wapnowania gleb w wybranych gminach województwa 

małopolskiego. 

RP MIR w Krakowie 

Wnioski z dn. 18 listopada 2015 r.: 

1. Podjąć działania w celu wpisania trąby powietrznej jako niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego, czyniącego duże spustoszenie w uprawach rolnych i budynkach. 

2. Dofinansować system spalania słomy w gospodarstwach domowych do ogrzewania pomieszczeń 

w ramach odnawialnych źródeł energii. 

3. Wniosek do UM Krakowa: Zwiększyć zadrzewienia w Krakowie. Przyjrzeć się budownictwu, 

dlaczego w nowym budownictwie jest tak mało zieleni. 

4. Podjąć działania w celu budowy zbiorników retencyjnych zatrzymujących wodę deszczową. 

Ad. 4. Wniosek ten został zawarty w „Pakiecie dla obszarów wiejskich”, jako zadań priorytetowych 

do realizacji w województwie małopolskim – wysłane do KRIR w dniu 26.01.2016 r. 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Kursy i szkolenia organizowane przez pracowników biur MIR: 

 Szkolenie dot. działań „PROW 2014-2020”, Kraków (biuro MIR), 10 lutego 2015 r. – 23 osoby. 

 Szkolenia dla pełnomocników ds. wyborów do izb rolniczych: 
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1. Kraków, 10 marca 2015 r. – 27 osób; 

2. Wadowice, 11 marca 2015 r. – 28 osób; 

3. Nowy Sącz, 12 marca 2015 r. – 35 osób; 

4. Nowy Targ, 17 marca 2015 r. – 17 osób. 

 Szkolenie nt. zasad wypełniania wniosków obszarowych: 

1. Kraków, 18 marca 2015 r. – 8 osób; 

2. Nowy Sącz, 13 marca 2015 r. – 9 osób. 

 Szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych: 

1. Strzelce Wielkie (gmina Szczurowa), 30 kwietnia 2015 r. – 12 osób; 

2. Nowy Sącz, 23 lipca 2015 r. – 20 osób. 

 Szkolenie dot. szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, biuro MIR w Krakowie, 30 lipca 2015 – 40 osób. 

 Szkolenia dla likwidatorów szkód w uprawach rolnych (TUW TUW): 

1. Kraków, 15 grudnia 2015 r. – 30 osób; 

2. Tarnów, 16 grudnia 2015 r. – 31 osób; 

 Szkolenia w zakresie zmian w ubezpieczeniach majątkowych i społecznych (TUW i KRUS): 

1. Wadowice, 30 marca 2015 r. – 20 osób; 

2. Połom Mały, 10 listopada 2015 r. – 35 osób; 

3. Kraków, 18 listopada 2015 r. – 25 osób; 

4. Limanowa, 19 listopada 2015 r. – 18 osób; 

5. Myślenice, 20 listopada 2015 r. – 12 osób; 

6. Gorlice, 23 listopada 2015 r. – 20 osób; 

7. Brzesko, 25 listopada 2015 r. – 25 osób; 

8. Gdów, 27 listopada 2015 r. – 20 osób; 

9. Proszowice, 27 listopada 2015 r. – 13 osób; 

10. Wadowice, 1 grudnia 2015 r. – 18 osób; 

11. Bochnia, 3 grudnia 2015 r. – 25 osób; 

12. Nowy Sącz, 4 grudnia 2015 r. – 22 osoby; 

13. Dąbrowa Tarnowska, 7 grudnia 2015 r. – 11 osób; 

14. Tarnów, 8 grudnia 2015 r. – 27 osób; 

15. Alwernia, 8 grudnia 2015 r. – 15 osób; 

16. Olkusz, 11 grudnia 2015 r., – 16 osób; 

17. Miechów, 18 grudnia 2015 r. – 16 osób. 

 Szkolenie z zakresu VAT w rolnictwie (US): 

1. Nieciecza, 19 listopada 2015 r. – 16 osób; 

2. Proszowice, 4 grudnia 2015 r. – 20 osób; 

3. Miechów, 11 grudnia 2015 r. – 13 osób. 

 Szkolenie z zakresu obowiązujących regulacji prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej: 

1. Wieprz, 25 listopada 2015 r. – 24 osoby; 

2. Nowa Wieś, 30 listopada 2015 r. – 15 osób; 

3. Sucha Beskidzka, 3 grudnia 2015 r. – 15 osób; 
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4. Nowy Sącz, 4 grudnia 2015 r. – 21 osób; 

5. Wadowice, 7 grudnia 2015 r. – 16 osób; 

6. Nowy Targ, 14 grudnia 2015 r. – 26 osób; 

7. Limanowa, 17 grudnia 2015 r. – 16 osób. 

 Odmiany hybrydowe zbóż, Nowa Wieś, 30 listopada 2015 r. – 15 osób. 

 Ochrona warzyw pod osłonami, Nowa Wieś, 8 grudnia 2015 r. – 15 osób. 

 Wykorzystanie lokalnych ziół w żywieniu i leczeniu, Sidzina, 11 grudnia 2015 r. – 28 osób. 

 Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych: 

1. Wadowice, 19 listopada – 1 grudnia 2015 r. (4 spotkania) – 15 osób; 

2. Gorlice, 8 grudnia 2015 r. – 13 osób; 

3. Nowy Targ, 18 grudnia 2015 r. – 12 osób. 

Konferencje, seminaria, spotkania organizowane lub współorganizowane przez MIR: 

1. Spotkanie z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych, w celu wypracowania 

wspólnego stanowiska w sprawie sytuacji na rynkach rolnych – 13 stycznia 2015 r.  

2. Konferencja „Nowa Wspólna Polityka Rolna 2014-2020” – 12 marca 2015 r., CK UR  

w Krakowie. Prezes MIR R. Czaicki wystąpił z prelekcją pt.: „PROW 2014-2020 – 

niewykorzystane szanse”. 

3. Konferencja „Przedwiośnie sadownicze Brzezna 2015” – 2 lutego 2015 r., Brzezna. Stoisko 

informacyjno-promocyjne MIR. 

4. Konferencja „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego” podsumowującej efekty działań związanych  

z realizacją projektu pt. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi 

Manden.)” – 19 marca 2015 r. CK UR w Krakowie. Dyrektor MIR H. Dankowiakowski 

uczestniczył w konferencji prasowej, oraz wygłosił prelekcję pt. „Jak w praktyce utrzymać 

uzyskane efekty”. 

5. Konferencja „Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych Unii 

Europejskiej” – 25 czerwca 2015 r. Prezes MIR R. Czaicki wystąpił z prelekcją pt.: „Konieczna 

alternatywa”. 

6. Seminarium pt. „Wykorzystanie w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych.  

Jak oszczędzić energię”, 17 listopada 2015 r., Limanowa (31 uczestników). 

ORGANIZACJA WYJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH 

Rada Powiatowa MIR w Bochni, rolnicy z pow. bocheńskiego: 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – 34 osoby; 

 Wyjazd szkoleniowy do Instytutu Sadowniczego w Brzeznej oraz do Pasieki w Kamiannej,  

17 listopada 2015 r. – 32 osoby. 

Rada Powiatowa w Dąbrowie T. i Tarnowie, rolnicy z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego: 

 Wyjazd na Targi FERMA w Łodzi, 20 lutego 2015 r. – 6 osób; 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – 53 osoby (RP Tarnów); 51 osób RP Dąbrowa 

Tarnowska, 300 biletów wstępu przekazano rolnikom z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego; 

 Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa, 6 września 2015 r. – 48 osób (rolnicy z pow. 

dąbrowskiego); 

 Konferencja w Sejmie RP, Warszawa, 7 października 2015 r. – 6 osób. 
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Rada Powiatowa MIR w Wieliczce, rolnicy z pow. wielickiego:  

 Piknik Mleczny i Wybory „Chłopa Roku” – Racławice, 26 kwietnia 2015 r. – 63 osoby; 

 Piknik Wołowy i Dożynki Miasta Krakowa w Swoszowicach, 30 sierpnia 2015 r. – 53 osoby. 

Rada Powiatowa MIR w Oświęcimiu i Wadowicach, rolnicy z pow. oświęcimskiego i wadowickiego: 

 Wyjazd studyjny do Arłamowa (RP Oświęcim), 11-13 września 2015 r. – 9 osób; 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – ok 200 osób (4 autokary); 

 Konferencja „Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstw rolnych UE”, CK UR 

Kraków 25 czerwca 2015 r. – 7 osób. 

 Wyjazd rolników na „Święto soi”, Głubczyce (RP Oświęcim), 8 września 2015 r. – 9 osób; 

 Konferencja „Nowa WPR 2014-2020”, CK UR Kraków, 12 marca 2015 r. – 7 osób; 

 Konferencja „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego”, CK UR Kraków, 19 marca 2015 r. – 7 osób. 

Rada Powiatowa MIR w Nowym Sączu i Limanowej, rolnicy z pow. nowosądeckiego limanowskiego: 

 Konferencja „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego”, CK UR Kraków, 19 marca 2015 r. – 6 osób; 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – 45 osób (RP Nowy Sącz);  

 Konferencja „Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstw rolnych UE”, CK UR 

Kraków 25 czerwca 2015 r. – 9 osób. 

Rada Powiatowa MIR w Gorlicach, rolnicy z pow. gorlickiego: 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – 48 osób; 

 Wyjazd studyjny rolników z powiatu gorlickiego do gospodarstw specjalistycznych w gminie 

Lipnica Murowana (produkcja mleka) i w gminie Iwkowa (agroturystyka, produkcja ogrodnicza), 

– 20 osób. 

Rada Powiatowa MIR w Nowym Targu i Zakopanem, rolnicy z pow. nowotarskiego i tatrzańskiego: 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. – 119 osób. 

Rada Powiatowa w Miechowie: 

 Wyjazd studyjny do Bańskiej Niżnej, 21-22 listopada 2015 r. – 14 osób. 

Rada Powiatowa MIR w Olkuszu, rolnicy pow. olkuskiego: 

 Piknik Wieprzowy, Zator 19 lipca 2015 r. – 14 osób. 

Szkolenia, seminaria i konferencje w których uczestniczyli delegaci i pracownicy MIR: 

 „Możliwości wprowadzenie paradygmatu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich  

w Polsce”, UR Kraków – 21 maja 2015 r.  

 „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin 

rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”, CDR w Radomiu – 21-22 maja 2015 r.  

 Jubileusz 65-lecia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach – 28 maja 2015 r.  

 Konferencja i Targi EXPO 2015, Mediolan – 29 czerwca 2015 r.  

 Konferencja pn. „Ekspress do zatrudnienia”, WUP w Krakowie – 23 września 2015 r.  

 Warsztaty nt. ”Strategii zrównoważonego rozwoju pow. tarnowskiego na lata 2011-2020”  

– 25 września 2015 r.  

 „Formy opodatkowania gospodarstw rolnych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz 

podatku dochodowego wraz z zasadami prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów  

w gospodarstwie”, CDR w Krakowie – 1-2 października 2015 r. 
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 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych”, objętego PROW na lata 2014-2020, CDR Kraków – 6-7 października 

2015. 

 „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej klęski suszy”, Sejm RP, Warszawa 

– 7 października 2015 r. 

 „Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego utrzymania obwałowań 

przeciwpowodziowych”, Kraków – 20 października, 2015 r. 

 Konferencja przewodniczących rad powiatowych izb rolniczych poświęcona ocenie sytuacji  

w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Toruń – 27-28 listopada 2015 r. 

 Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Małopolska 2014-2020” – CK 

UR w Krakowie, 8 grudnia 2015 r. 

 Obchody Święta Ambrożego i 35-lecie Koła Pszczelarzy – Alwernia, 12 grudnia 2015 r. 

DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA IZBY 

PIKNIKI PROMUJĄCE SPOŻYWANIE POLSKIEJ ŻYWNOŚCI 

Główne zadania realizowane podczas pikników to przygotowanie i przeprowadzenie 

degustacji produktów (podczas każdego z pikników jest to ok. 10 różnego rodzaju wyrobów, potraw 

lub dań), opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych (plakaty  

i zaproszenia, ulotki i broszury nt. promowanych produktów, organizacja i przeprowadzenie 

konkursów z nagrodami dla dzieci (konkurs plastyczny) i dorosłych (konkurs wiedzy). W roku 2015 

zorganizowaliśmy 4 pikniki: 

 PIKNIK MLECZNY sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka  

– 26 kwietnia 2015 r. w Racławicach, podczas Wyborów Chłopa Roku 2015; ok. 4 tys. uczestników; 

 PIKNIK WIEPRZOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego  

– 19 lipca 2015 r. w Zatorze, podczas Pikniku Góralskiego; ok. 2 tys. uczestników; 

 PIKNIK WOŁOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  

– 30 sierpnia 2015 r. w Krakowie-Swoszowicach, podczas Dożynek Miejskich; ok. 2 tys. uczestników; 

 MAŁOPOLSKI PIKNIK RYBACKI sfinansowany z Funduszu Promocji Ryb  

– 12-13 września 2015 r. w Klikowej k. Tarnowa, podczas Klikowskiej Parady Konnej; ok. 5 tys. 

uczestników. 

WYDARZENIA – TARGI, WYSTAWY I IMPREZY PLENEROWE, 

W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE MIR 

 Konferencja ,,Przedwiośnie Sadownicze”, Brzezna – 2 lutego 2015 r. 

 Targi AGROTECH w Kielcach, 28 marca 2015 r. 

 „EKO-Targi”, Brzezna 2015 – 15 kwietnia 2015 r. 

 XVIII Małopolska Giełda Agroturystyczna, Kraków – 25-26 kwietnia 2015 r. 

 Wybory Chłopa Roku, Piknik Mleczny, Racławice – 26 kwietnia 2015 r.  

 Wystawa ogrodnicza w Suchej Beskidzkiej – 1 maja 2015 r. 

 Święto Kwitnących Sadów, Łososina Dolna – 3 maja 2015 r. 

 Małopolskie Święto Ludowe, Ludźmierz – 24 maja 2015 r. 

 Krajowa Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego, Szczyrzyc – 7 czerwca 2015 r. 

 Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie – 7 czerwca 2015 r. 

 Dni Gminy Zembrzyce – 20 czerwca 2015 r. 
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 Targi Ziemi Myślenickiej – 20 czerwca 2015 r. 

 Święto Truskawki, Nieczajna – 21 czerwca 2015 r. 

 Małopolskie Święto Czosnku, Prandocin – 26 lipca 2015 r. 

 Dożynki Gminne w Wysokiej – 30 sierpnia 2015 r. 

 Dożynki Gminne w Nidku – 30 sierpnia 2015 r. 

 AGROPROMOCJA w Nawojowej – 5-6 września 2015 r. 

 Dożynki Powiatu Suskiego, Zembrzyce – 6 września 2015 r. 

 Małopolskie Święto Warzyw, Pobiednik Wielki – 6 września 2015 r. 

 Święto Fasoli w Zakliczynie – 6 września 2015 r. 

 Dożynki Jasnogórskie – 6 września 2015 r. 

 Małopolski Piknik Rybacki, Parada Konna, Klikowa k. Tarnowa – 12 i 13 września 2015 r. 

 Dożynki Reymontowskie w Wierzchosławicach – 13 września 2015 r. 

 Pogórzańskie Święto Wina i Miodu w Gromniku – 13 września 2015 r. 

 Dożynki Gminne w Niedźwiedziu – 13 września 2015 r. 

 Charsznickie Dni Kapusty – 12–13 września 2015 r. 

 Dni Huculskie w Regietowie – 18–20 września 2015 r. 

 Dożynki Prezydenckie w Spale – 13 września 2015 r. 

 Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż – 4 października 2015 r. 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

W roku 2015 w ramach współpracy zagranicznej kontynuowaliśmy współpracę z francuskimi 

izbami w regionach Rhône-Alpes i Doubs. Zorganizowaliśmy specjalistycznych wyjazdy do Izraela, 

Austrii, i na Litwę. MIR gościła również uczniów szkół rolniczych z Francji.  

W dniach 17-18 września 2015 r. w Lyonie (Francja) odbyło się spotkanie robocze Komitetu 

Sterującego, podczas którego omawiano zakres współpracy pomiędzy Małopolską, a regionem 

Rhône-Alpes. W spotkaniu uczestniczył Prezes MIR R. Czaicki. 

Grupy wyjeżdżające:  

 21-28 marca 2015 r. Wyjazd studyjny do Izraela: rolnictwo w Izraelu, systemy nawadniające. 

Uczestnicy: 38 osób – małopolscy rolnicy i delegaci i pracownicy MIR, pracownicy Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie oraz ośrodków doradztwa rolniczego.  

 25-29 maja 2015 r. Specjalistyczny wyjazd do Austrii: przetwórstwo na poziomie gospodarstwa  

i sprzedaż bezpośrednia. Uczestnicy: 25 osób – małopolscy rolnicy i delegaci MIR.  

 25-27 września 2015 r. Wyjazd specjalistyczny na Litwę: rolnictwo ekologiczne na Litwie. 

Uczestnicy: 35 osób – rolnicy i delegaci MIR z powiatu krakowskiego i wielickiego. 

 27 września – 2 października 2015 r. Wyjazd specjalistyczny do Francji (Rhône-Alpes): rolnictwo 

na obszarach N 2000. Uczestnicy: 8 osób – rolnicy i delegaci MIR, przedstawiciele samorządów 

terytorialnych oraz RDOŚ. 

 21-29 października 2015 r. Wyjazd specjalistyczny do Pontarlier (Doubs we Francji): wystawa 

zwierząt hodowlanych, festiwal europejski i udział w turnieju „Europejskiego Chłopa Roku”. 

Uczestnicy: 12 osób – młodzi rolnicy i delegaci MIR.  

Grupy przyjmowane przez Izbę: 

 25-26 czerwca 2015 r. Wizyta 2 ekspertów z regionu Rhône-Alpes w Małopolsce: Alternatywne 

źródła dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych UE – wystąpienie i udział w konferencji. 
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 8 września 2015 r. Wizyta francuskich uczniów (28 osób) z regionu Rhône-Alpes w Małopolsce: 

działalność MIR, charakterystyka rolnictwa w Małopolsce. 

 3-8 listopada 2015 r. Wizyta 3 ekspertów z regionu Rhône-Alpes w Małopolsce: udział w targach 

wina ENOEXPO w Krakowie, promocja enoturystyki.  

 18-20 listopada 2015 r. Wizyta eksperta z regionu Rhône-Alpes w Małopolsce (Kraków, Ząb, 

Lanckorona): analiza prawna i zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej w Polsce i we 

Francji.  

KOLONIE I PÓŁKOLONIE 

W 2015 roku łącznie 537 dzieci rolników skorzystało z wypoczynku letniego 

współorganizowanego przez Małopolską Izbę Rolniczą. 66 osób wyjechało na kolonie do dwóch 

nadmorskich miejscowości: 

 Jarosławiec, 8-21 sierpnia 2015 r. – 49 osób; 

 Mrzeżyno, 29 czerwca – 12 lipca 2015 r. – 17 osób. 

W siedmiu miejscowościach położonych w powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim, 

suskim i wadowickim Izba organizowała 7 turnusów półkolonijnych, w których łącznie 

uczestniczyło 352 dzieci: 

Powiat suski: 

• Łętownia (gm. Łętownia), 13-24 lipca 2015 r.:– 53 osoby; 

Powiat wadowicki: 

• Wieprz (gm. Wieprz), 27 lipca – 7 sierpnia 2015 r. – 50 osób; 

Powiat nowosądecki: 

• Przydonica (gm. Gródek n/Dunajcem), 27 lipca – 6 sierpnia 2015 r. – 60 osób; 

• Siedlce (gm. Korzenna), 3-14 sierpnia 2015 r. – 50 osób; 

Powiat gorlicki: 

• Sędziszowa (gm. Bobowa), 3-14 sierpnia 2015 r. – 50 osób; 

• Stróżówka (gm. Gorlice), 10-21 sierpnia 2015 r. – 49 osób; 

Powiat nowotarski: 

• Sromowce Niżne (gm. Czorsztyn), 10-21 sierpnia 2015 r. – 50 osób. 

Cztery półkolonie – w Radgoszczy, Oleśnie, Zbydniowie i Szerzynach – z których skorzystało 

łącznie 119 dzieci, zorganizowaliśmy we własnym zakresie, ze środków budżetowych MIR. 

Powiat dąbrowski: 

• Olesno (gm. Olesno), 27 lipca – 6 sierpnia 2015 r. – 27 osób; 

• Radgoszcz (gm. Radgoszcz), 3-14 sierpnia 2015 r. – 20 osób; 

Powiat bocheński: 

• Zbydniów (gm. Łapanów), 10-21 sierpnia 2015 r. – 25 osób; 

Powiat tarnowski: 

• Szerzyny (gm. Szerzyny), 17-21 sierpnia 2015 r. – 47 osób; 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

INFORMACJA BIURA MIR – każdego miesiąca pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej opracowują 

broszurę zawierającą informacje na temat: funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, 



 
24 

opublikowanych aktów prawnych dot. działalności rolniczej, aktualności branżowych, odpowiedzi 

na interwencje samorządu rolniczego, bieżącej działalności Zarządu i pracowników Izby. Informacja 

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

opracowania zamieszczane są również na stronie internetowej MIR w zakładce ANALIZY MIESIĘCZNE. 

INFORMATOR MIR – w 2015  r. wydaliśmy 3 numery „Informatora” (nr: 41(48); 42(49); 43(50)) – 

łącznie 12 000 egz. Izba jest wydawcą biuletynu informacyjnego od 1998 r. Autorami artykułów 

zamieszczanych w Informatorze są głownie pracownicy oraz delegaci Izby. Pismo wydawane jest 

obecnie w nakładzie 3,5-5 tys. egzemplarzy i jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich 

rolników uczestniczących w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, seminariach  

i konferencjach, jak również podczas wystaw, dożynek i innych plenerowych imprez rolniczych. 

Elektroniczne wersje bieżących i archiwalnych numerów dostępne są na stronie internetowej  

w zakładce INFORMATOR MIR. 

KALENDARZ MIR 2016 – od 2013 r. kalendarz Izbowy opracowujemy m.in. w oparciu o informacje 

przekazane przez agencje rolnicze wdrażające i obsługujące programy przeznaczone dla rolnictwa. 

W 2015 r. Izba wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 1 000 egz. kalendarza rolniczego 

na 2016 rok. 

STRONA INTERNETOWA MIR (www.mir.krakow.pl) – na stronie zamieszczane są informacje 

związane z bieżącą działalnością Izby, interwencje podejmowane przez samorząd rolniczy  

i odpowiedzi na zgłaszane wnioski, ważne dla rolników aktualności branżowe, opiniowane akty 

prawne. Znajdują się tu również informacje dot. struktury organizacyjnej i zakresu działalności MIR. 

Każdego dnia strona odwiedzana jest przez ok. 250 użytkowników sieci Internet. 

BROSZURA INFORMACYJNA MIR (PL/EN) – opracowaliśmy nową wersję dwujęzycznej broszury 

informacyjnej, w której zamieszczone zostały najważniejsze informacje (dane liczbowe) dot. 

rolnictwa w Polsce i w Małopolsce oraz zakres i formy działalności Izby. 

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ: 

Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia MIR oraz pracownicy biura MIR 

zamieszczali artykuły w ogólnopolskiej prasie rolniczej, m.in. w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku 

Polskim, oraz na rolniczych portalach internetowych. 

Prezes, członkowie Zarządu oraz Dyrektor MIR udzielali wywiadów telewizyjnych 

i radiowych oraz występowali w regionalnych programach telewizyjnych, m.in. w audycjach TVP 

Kraków tj.: „Tematy dnia”, „Kronika Krakowska” „Ludzie wydarzenia, opinie”. 

POMOC DLA ROLNIKÓW 

Działalność doradcza 

W 2015 roku pracownicy i działacze społeczni Izby wypełnili łącznie 3 072 wniosków  

o przyznanie płatności bezpośrednich. Rolnicy otrzymali również pomoc w postaci: 

 opracowania wniosków i planów rolno-środowiskowych; 

 opracowania wniosku o wsparcie w ramach programu „Uczestnictwo rolników w systemach 

jakości żywności”; 

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

kategorii elitarny lub kwalifikowany; 

http://www.mir.krakow.pl/
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 porad z zakresu zazielenienia, terenów EFA, dopłat do roślin wysokobiałkowych. 

Porady prawne 

Radca Prany MIR udzielała bezpłatnych porad prawnych dotyczących m.in.: 

 szkód łowieckich (np. sporządzanie pozwów przeciwko kołom łowieckim); 

 odszkodowań za instalacje na działkach;  

 spraw związanych z prawem własności (np. zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie drogi 

koniecznej, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe dot. gruntów); 

 przygotowania odwołań od decyzji UKS; 

 przygotowania pism do Rzecznika Praw Konsumentów. 

Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi w latach 2009-2013  

(dotacja WFOŚiGW w Krakowie)  

  W pierwszych miesiącach 2015 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową na dostawę 

nawozu wapniowego (wapno nawozowe odm. 02, min. 70% CaO), oraz podpisaliśmy umowy  

z dostawcą i z rolnikami. Z dofinansowania do zakupu wapna skorzystało ostatecznie 112 rolników 

z 9 gmin w powiatach: krakowskim (Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce), proszowickim 

(Koniusza, Proszowice) i miechowskim (Miechów, Gołcza, Charsznica, Kozłów, Racławice). Wapno 

dostarczane było do rolników od czerwca do końca sierpnia. Łączna ilość dostarczonego nawozu to 

2 938,40 ton o wartości 445 061,60 zł. Kwota dotacji jaką otrzymali rolnicy wyniosła 155 735,22 zł. 

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w ramach projektu „Środowisko bez barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)” (dofinansowany z funduszy EOG 2009-2014. 

W 2015 r. przeprowadzono łącznie 4 etapy zwalczania barszczu. Pracownicy MIR koordynujący 

zadania związane z realizacją ww. Projektu monitorowali przebieg i efektywność przeprowadzonych 

zabiegów na terenie trzech powiatów: 

 w powiecie nowosądeckim powierzchnia zajęta przez barszcz Sosnowskiego wynosi 7,7 ha. 

Zabiegi zwalczania były prowadzone na terenie 5 gmin: Podegrodzie, Łącko, Korzenna, Krynica 

Zdrój oraz Kamionka Wielka; 

 w powiecie nowotarskim barszcz zwalczany jest na powierzchni 16 ha w 5 gminach: Szaflary, 

Nowy Targ Gmina, Nowy Targ Miasto, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna.  

 w powiecie tatrzańskim zwalczanie barszczu prowadzone jest w 3 gminach: Gminy Miasta 

Zakopane, Bukowiny Tatrzańskiej i Białego Dunajca na obszarze o powierzchni 23 ha.  

SUSZA 2015  

Od połowy sierpnia do końca września delegaci i pracownicy MIR uczestniczyli  

w komisjach szacujących szkody powstałe w efekcie długotrwałej suszy. Izba pokryła koszty 

przejazdów poniesionych w związku z pracami w komisjach szacujących. W 2015 r. wypłacono na 

ten cel 5 870 zł. Prowadziliśmy również monitoring zgłoszeń szkód powstałych na obszarze naszego 

województwa w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przede wszystkim 

spowodowanych przez suszę. Wg danych na dzień 01.10.2015 r. do małopolskich gmin wpłynęły 

zgłoszenia szkód z 1 860 gospodarstw, z czego w 1 484 przypadkach były to szkody spowodowane 

przez suszę. Łączna powierzchnia zgłaszanych szkód suszowych oszacowana została na ok. 
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6 370 ha. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w gminach: Radgoszcz i Podegrodzie. 15 stycznia 2016 r. 

Zarząd MIR podjął uchwałę (Uchwała nr 1/Z/2016/V) o przekazaniu z budżetu Izby kwoty  

w wysokości 51 350 zł na pomoc dla rolników poszkodowanych podczas suszy. 

 

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, 

posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM, oraz udział 

w posiedzeniach komisji sejmowych; udział w komisjach pojednawczych ds. szacowania szkód 

łowieckich. 

 Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR – Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 

Wiejskich przy KRIR, Powiatowa Rada Zatrudnienia (pow. krakowski). 

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

w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Małopolskiego Związku PDOiR. 

 Tadeusz Wójcik, Członek Zarządu MIR – Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Żabnie, 

Sołtys Niecieczy. 

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

Monitorujący Małopolski Program Operacyjny. 

 Marek Lenczowski, Delegat MIR do WZ KRIR – członek Komisji Budżetowej KRIR, 

Małopolska Grupa Robocza ds. KSOW, Krajowa Grupa Robocza ds. KSOW, Wojewódzka 

Rada Zatrudnienia, Grupa Tematyczna ds. podejścia Leader, Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego 

i Sprzedaży Bezpośredniej. 

 Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR – Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada 

Programowa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Rada Konsultacyjna Wydziału Hodowli  

i Biologii UR. 

 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. 

INWESTYCJE MIR 

 Budowa budynku administracyjno-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

i utwardzeniem terenu przy ul. Giełdowej w Tarnowie dla Małopolskiej Izby Rolniczej – 

w 2015 r. przeprowadziliśmy procedurę przetargową na budowę. Jesienią przygotowano teren pod 

budowę oraz wykonano fundamenty. 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY 

 Decyzją Zarządu MIR Rady Powiatowe MIR uprawnione są do opiniowania: 

 planów zagospodarowania przestrzennego gmin; 
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 wniosków dotyczących zmiany użytkowania/przeznaczenia ziemi rolniczej i leśnej na cele 

nierolnicze i nieleśne; 

 działalności kół łowieckich – delegaci Izby uczestniczą 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 której wyliczana jest 

wysokość podatku rolnego. 

 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 m.in: 

 obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, 

 szkód łowieckich, Ustawa Prawo łowieckie, 

 sprzedaży bezpośredniej, 

 działań PROW 2014-2020, 

 regulacji na rynkach owoców, warzyw i trzody chlewnej, 

 gospodarki ziemią rolną z zasobów ANR. 

 

Delegaci i działacze MIR, którzy odeszli w 2015 r.  

Śp. Michał Gargul – RP MIR w Brzesku – styczeń 2015 r. 

Śp. Roman Merchut – RP MIR w Tarnowie – 10 września 2015 r.  

Śp. Jan Kochniarczyk – RP MIR w Limanowej – grudzień 2015 r. 


