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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEJ 

IZBY ROLNICZEJ 

ZA 2011 R. 

Jak zwykle w rolnictwie nasze wyniki produkcyjne zależą przede wszystkim od pogody. 

Mróz i śnieg w maju, susza w maju i w czerwcu, deszcze w lipcu i sierpniu oraz tzw. afera 

ogórkowa w Niemczech, uzmysławiają każdemu, jak trudno być rolnikiem. Afera wywołana 

skażeniem E. coli pokazała jak niestabilny jest rynek żywności. Do dnia dzisiejszego nie 

zidentyfikowano źródła zakażenia, natomiast straty spowodowane wstrzymaniem eksportu oraz 

zmniejszeniem sprzedaży na rynku wewnętrznym są olbrzymie i rekompensaty, które rolnicy 

otrzymują z Unii Europejskiej z tego tytułu nie rozwiązują problemu.  

W roku ubiegłym odnotowaliśmy wysokie ceny zbóż, w związku z tym spadek pogłowia 

trzody chlewnej oraz nieprawdopodobny wzrost cen środków produkcji rolnej: nawozów  

i paliwa. 

 

I. DZIAŁALNIOŚĆ STATUTOWA 

 4 lutego 2011 r. zakończyła się III kadencja Walnego Zgromadzenia MIR. W dniu 3 

kwietnia odbyły się wybory do Rad Powiatowych MIR, w wyniku których wybranych zostało 

277 delegatów. W miesiącu kwietniu, odbywały się pierwsze posiedzenia członków nowo 

wybranych rad powiatowych, podczas których delegaci dokonali wyboru przewodniczących rad 

oraz delegatów do WZ MIR. 

Walne Zgromadzenie 

 W 2011 r. odbyły się 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia MIR.  

 Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Walnego Zgromadzenia MIR IV kadencji obyło 

się 11.05.2011 r. W czasie posiedzenia delegaci dokonali wyboru nowego Zarządu MIR oraz 

Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. 
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W skład nowego Zarządu MIR weszli: 

1. Ryszard Czacki – wybrany na funkcję Prezesa Zarządu MIR 

2. Karol Zachwieja – wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu MIR 

Członkami Zarządu MIR zostali: 

3. Krystyna Janecka 

4. Marek Boligłowa 

5. Tadeusz Wójcik 

6. Delegatem do Walnego Zgromadzenia KRIR został Pan Jan Marek Lenczowski 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

1. Edward Fryt – Przewodniczący Komisji 

2. Michał Gargul 

3. Halina Kapkowska 

4. Leszek Leśnik 

5. Wojciech Procner 

W skład Komisji Budżetowej: 

1. Edward Majchrowski – Przewodniczący Komisji 

2. Grzegorz Brach 

3. Jan Migdał 

4. Stanisław Łuszczek 

5. Paweł Odrobina 

6. Andrzej Ruta 

7. Stanisław Śmierciak 

 

Walne Zgromadzenie podjęło 24 uchwały, które dotyczyły:  

 przyjęcia Regulaminu Obrad WZ MIR IV kadencji; 
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 zasad dokonywania wyboru Zarządu MIR, Delegata MIR do KRIR oraz 

przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej; 

 budżetu MIR; 

 zatwierdzenia sprawozdania za 2010 r.; 

 udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MIR; 

 ustalenia wysokości opłat za wykonanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 

obszarowych rolnikom; 

 powołania Komisji ds. Kobiet Wiejskich w MIR; 

 akceptacji planu pracy MIR na 2012 r.; 

 przyjęcia budżetu MIR na 2012 r.; 

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

w Krakowie. 

Wnioski WZ : 

 Nowelizacja ustawy o dopłatach do obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie  

– propozycje przesłano do KRIR 20.05.2011 r. (pismo nr MIR-K/94/05/11). 

 Szkolenia zakresu szkód łowieckich – wniosek zrealizowano. 

 Organizować wyjazdy studyjne dla rolników z częściową odpłatnością uczestników  

– wyjazdy są organizowane na bieżąco. 

 Zaprosić delegatów, którzy nie weszli do obecnego WZ aby podziękować im za pracę  

i zaangażowanie w działalność MIR  

– Delegaci zostali zaproszeni na obchody 15-lecia Izby, które odbyło się 30.01.2012 r.  

 Opracować odznakę honorową dla członków MIR i wręczyć ją najbardziej zasłużonym  

– wg ustawy o orderach i odznaczeniach Izba nie może ich nadawać. Opracowano wzór 

medalu okolicznościowego, który został wręczony na uroczystej konferencji 30.01.2012r. 

 Powołać Komisje ds. Zagranicznych i ds Funduszy Europejskich, Komisję Kobiet, 

Wojewódzką Radę Rolną – przewidzieć środki w budżecie  

– powołanie komisji należy do dyspozycji Walnego Zgromadzenia MIR. Powołano 

Komisję Kobiet, Wojewódzka Rada Rolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. 

 Ustawa o izbach – konsultacje nad ustawą trwają. MIR wysyłała już wielokrotnie 

propozycje zmian. Propozycje nowelizacji ustawy zostały przesłane do Klubów 

Poselskich 20.05.2011 r.( pismo nr 91/05/11). 
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 Organizacja kursów uboju zwierząt dla rolników celem zdobycia stosownych uprawnień 

– złożono wniosek do WUP (pismo nr MIR-K/280/12/11 z dnia 12.12.2011 r.). 

 Rozwinąć monitoring w sprawie dostaw produktów rolnych spoza UE 

– Zarząd MIR skierował pismo do WIJHARS Krakowie (MIR-K/276/12/11  

z 12.12.2011 r.) oraz do GIJHARS w Warszawie (MIR-K/05/01/2012 z 05.01.2012 r.). 

 Kształtowanie świadomości konsumentów – wniosek realizowany na bieżąco. 

 Zwrócić się do starostów o zwiększenie liczby ubojni na terenach dostosowanych do 

uboju różnych zwierząt oraz ustalić terminy odbioru odpadów poubojowych 

– wniosek błędnie adresowany. Organizacja ubojni nie leży w gestii starostw. 

 Zapraszać media i prezentować działalność Izby przy pomocy mediów  

– Zarząd czyni to systematycznie. 

 Targowiska dla dużych zwierząt – 12.12.2011 r. Zarząd MIR skierował pismo do 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (MIR-K/279/12/11). Odpowiedź na pismo wpłynęła 

w dniu 27.12.2011 r. Nadzorem weterynaryjnym objętych jest: 

- 17 czynnych targowisk dla dużych zwierząt gospodarskich, 

- 5 zawieszonych lub nieczynnych targowisk dla dużych zwierząt gospodarskich: 

 tj. koni, bydła owiec, kóz i świń. 

 Opinie nt. projektów podatku rolnego – opinie wydaje Prezes Zarządu po konsultacji 

 z Przewodniczącymi. 

 Zapraszanie organizacji rolniczych na WZ i posiedzenia Rad Powiatowych  

– organizacje są zapraszane. 

 Wyznaczyć osobę do reprezentowania MIR we wszystkich sprawach związanych  

z ubezpieczeniami rolnymi – Zarząd wyznaczył Prezesa Ryszarda Czaickiego. 

 Umieścić na stronie internetowej MIR dane kontaktowe (telefoniczne lub e-mailowe) do 

wszystkich delegatów MIR, aby odeprzeć zarzuty, że członkowie Izby wybrani w 

wyborach przez znikomą liczbę głosujących (około 2% uprawnionych wyborców) 

unikają bezpośredniego kontaktu z wyborcami – na podstawie ustawy o danych 

osobowych na stronie internetowej zostały umieszczone podstawowe informacje 

dotyczące Delegatów Rad Powiatowych MIR. 

 Zwrócić się z prośbą do przygotowujących projekt nowej ustawy o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dotyczącej ubezpieczeń upraw rolnych 

dotowanych z budżetu państwa, o przedstawienie Izbie szczegółów projektu  

i przeprowadzenie konsultacji nad ustawą – pismo do KRIR z dnia 20.05.2011 r. (MIR-

K/94/05/11). Odpowiedź MRiRW za pośrednictwem KRIR: pismo z dnia 25.08.2011 r. 

(KRIR/MR/2491/2011). 
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Komisja Rewizyjna 

W 2011 r. Komisja Rewizyjna III kadencji MIR odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było 

sprawdzenie stanu realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia MIR, wykonanie budżetu MIR za 

2010 r. oraz omówienie uchwał i wniosków WZ MIR. 

Komisja Rewizyjna IV kadencji odbyła 1 posiedzenie, podczas którego przyjęto wniosek  

o zwoływanie posiedzeń Komisji min. 3 razy w roku, oraz plan pracy Komisji na 2012 r. 

Komisja Budżetowa 

W 2011 r. Komisja Budżetowa MIR odbyła 1 posiedzenie, którego tematem było omówienie 

planu budżetowego MIR na 2011 r. 

Zarząd 

Zarząd III kadencji MIR pracował w okresie od 1 stycznia do 11 maja 2011 r. W tym czasie 

odbyło się 5 posiedzeń, podczas których omawiano: 

 założenia funkcjonowania konsorcjum w składzie UR w Krakowie, MIR oraz Instytut 

Zootechniki – PIB odnośnie organizacji szkoleń pt.: „Produkcja mięsa wysokiej jakości 

szansą opłacalności produkcji”; 

 współpracę z MSDR podczas realizacji szkoleń pt.: „Szkolenia dla małopolskich 

rolników z zakresu spełniania w gospodarstwach wymogów wzajemnej zgodności – 

cross-compliance”; 

 sprawozdanie z działalności Zarządu za 2010 r.; 

 sytuację finansową MIR; 

 współpracę z Krajowa Siecią Obszarów Wiejskich; 

 koszty dalszego utrzymania funkcjonujących Biur Rad Powiatowych MIR; 

 przygotowania, sprawy organizacyjne, przebieg i wyniki wyborów do rad powiatowych. 

Wybory odbyły się 03.04.2011 r. 

Zarząd podjął 10 uchwał, które dotyczyły: 

 dofinansowania imprez rolniczych: Wybory Chłopa Roku w Racławicach, Małopolskie 

Święto Czosnku; 

 zatwierdzenia wykazu okręgów wyborczych; 

 akceptacji wyników wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 

przedstawionych przez Wojewódzką Komisję Wyborczą; 

 budżetu MIR. 
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Zarząd IV kadencji MIR rozpoczął pracę w dniu 11 maja 2011 r. W okresie od maja do grudnia 

2011 r. odbyło się12 spotkań w czasie których omawiano m.in.: 

 współpracę pomiędzy MIR a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego; 

 ocenę przebiegu żniw i sytuację cenową na rynku zbóż; 

 Zarząd uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami MCB w Krasnem oraz 

Kierownikiem Zakładu w Kleczy. Zarząd postanowił wystosować pismo do 

Ministerstwa Skarbu z propozycją, aby umowa przyszłego podmiotu gospodarczego 

zawierała zapis o konieczności kontynuowania dotychczasowej działalności. 

 Zarząd skierował pismo do MRiRW w sprawie problemów jakie pojawiły się podczas 

akcji wypełniania wniosków obszarowych, odnośnie braku jednolitej interpretacji 

przepisów prawnych stosowanych przez Biura Powiatowe ARiMR; 

 propozycje zmian związanych z nowelizacją ustawy o dopłatach do obowiązkowych 

ubezpieczeń w rolnictwie; 

 organizację Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych (pierwotnie w Krakowie, po 

rozmowach z Urzędem Marszałkowskim – w Klikowej): prowadzono rozmowy ze 

Związkami Hodowców, Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim, 

Instytutem Zootechniki; 

 organizację XV-lecia MIR; 

Zarząd podjął 17 uchwał, które dotyczyły: 

 podziału środków finansowych dla Rad Powiatowych MIR; 

 podziału zadań poszczególnych członków Zarządu w zakresie kontaktów z instytucjami; 

 organizacji pracy Zarządu MIR; 

 wydania upoważnienia dla Przewodniczących Rad Powiatowych MIR w sprawie 

opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian zagospodarowania 

gruntów leśnych, dzierżawy obwodów łowieckich, powierzchni przeznaczonej pod 

uprawę maku i konopi włóknistych, sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, 

udziału w Komisjach szacujących szkody łowieckie; 

 przyznania nagród w konkursach: Wojewódzki Konkurs Potraw, Najlepszy Sołtys 

Województwa Małopolskiego, Wieńców Dożynkowych podczas Dożynek 

Wojewódzkich, Bezpieczne Użytkowanie Drabin; 

 budżetu MIR; 

 dofinansowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego; 
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 dofinansowania Agropromocji 2011; 

 dofinansowania działalności Powiatowej Rady Bartniczej w Chrzanowie; 

 zakupu pucharów na Krajową Wystawę Bydła Czerwonego; 

 dofinansowania imprez: „Charsznickie Dni Kapusty”, Święto Zabawki Ludowej w 

Stryszawie; 

 akceptacji zasad i kosztów wyjazdu do Francji laureatów konkursu „Bezpieczny 

podopieczny” – w ramach kontynuacji projektu „Bezpieczne dzieciństwo na wsi”. 

Rady Powiatowe 

W roku 2011 odbyły się 82 posiedzenia Rad Powiatowych. Podczas posiedzeń analizowano 

sytuację w rolnictwie, opiniowano plany zagospodarowania przestrzennego oraz omawiano inne 

lokalne problemy nurtujące środowisko rolników i mieszkańców małopolskiej wsi. 

Przykłady wniosków zgłaszanych przez Rady powiatowe: 

1 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o podjęcie działań mających na celu ochronę interesów polskich rolników w zakresie 

zrównania dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez rolników polskich, z dopłatami 

uzyskiwanymi przez rolników z pozostałych krajów Unii Europejskiej od roku 2013. 

Działania Ministerstwa winny obejmować również starania o utrzymanie dopłat 

bezpośrednich w latach 2014-2020.  

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

2 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Premiera RP z żądaniem zwiększenia 

kontroli nad urzędnikami MRiRW, w tym nad Ministrem Rolnictwa, oraz 

egzekwowaniem odpowiedzialności za informacje udzielane przez ww. w mediach oraz 

zobligowanie ich do udzielania informacji popartych obowiązującymi dokumentami 

posiadającymi wiążącą moc prawną.  

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

3 Wniosek do Zarządu MIR o pisemne wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

celem uzyskania informacji o sposobie realizacji publicznej deklaracji Ministra 

Rolnictwa, dotyczącej podjęcia przez Ministerstwo działań mających na celu 

zmniejszenie marż pośredników działających na rynku płodów rolnych.  

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

4 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o przygotowanie organizacji przetargów na dzierżawę lub sprzedaż ziemi pochodzącej  

z puli 30% odebranej dotychczasowym dzierżawcom. 

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

5 Wniosek do Zarządu MIR o wyznaczenie raz w miesiącu dyżuru radcy prawnego MIR w 

Biurze MIR w Tarnowie. Wyrażenie przez Zarząd MIR zgody na powyższy dyżur 

pozwoli zainteresowanym rolnikom na łatwy dostęp do bezpłatnych porad prawnych  

w sprawach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej oraz znacznie podniesie 
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prestiż MIR na terenie Powiatu Tarnowskiego. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości 

uruchomienia dyżuru radcy prawnego w Tarnowie. 

6 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem 

podjęcia działań prowadzących do zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego od 

paliwa wykorzystywanego do prac w gospodarstwach rolnych i uzależnienie kwoty 

zwrotu od średnich cen oleju napędowego w I i III kwartale roku, za który zwrot będzie 

obliczany. Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

7 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o opracowanie dodatkowego, złagodzonego zestawu norm dotyczących dobrostanu 

zwierząt hodowlanych utrzymywanych w gospodarstwach rolnych mieszczących się  

w definicji gospodarstw niskotowarowych i produkujących na samo zaopatrzenie.  

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW  

8 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o przejęcie istniejących na terenie kraju szkół rolniczych oraz rozszerzenie ich oferty 

edukacyjnej o kierunki ściśle związane z prowadzeniem działalności rolniczej  

i ogrodniczej. Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW.  

9 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do KRIR o natychmiastowe podjęcie działań 

mających na celu znowelizowanie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 

2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 

odszkodowań za szkody w uprawach rolniczych w zakresie: a) usunięcia z obecnego 

rozporządzenia §5, b) zapisania w rozporządzeniu wymogu ustalania wysokości 

odszkodowania za straty w uprawach rolnych w kwocie pokrywającej faktycznie 

poniesione przez rolnika starty (w tym pokrycie kosztów zakupu materiału siewnego). 

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

10 Wniosek do Zarządu MIR o ponowne wystąpienie do Premiera Rządu RP, MRiRW, 

Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewody Małopolskiego z wnioskami  

o przeznaczenie środków na zakup wapna niezbędnego do rekultywacji gruntów rolnych 

uszkodzonych w powodziach na terenie woj. małopolskiego w kwocie 8 mln zł. Kwota 

ta zabezpieczy odbudowę struktury gleb najbardziej poszkodowanych podczas powodzi 

nawiedzających nasze województwo w ubiegłych latach.  

Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

11 Wniosek do Zarządu MIR o rozpatrzenie możliwości ponownego dystrybuowania przez 

MIR materiału siewnego i sadzeniakowego celem obniżenia kosztów produkcji  

i umożliwienie zaopatrywania się rolników w wysokojakościowy materiał siewny.  

Ze względu na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, Izba nie może zajmować 

się zaopatrzeniem rolników w środki do produkcji. 

12 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do MRiRW o podjęcie działań mających na 

celu zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dla rolników, 

którzy ponoszą straty z uwagi na załamanie rynku owoców i warzyw ze względu na 

panikę na rynku wywołaną zakażeniami bakterią EHEC. Pismo nr MIR/48/08/2011/T. 

13 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do MRiRW o podjęcie działań mających na 

celu obowiązkowe znakowanie całej żywności pochodzącej z UE i spoza jej granic  

a zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane. Masowym procederem jest 
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bowiem sprzedaż artykułów pochodzenia zagranicznego (np. chińskiego) pod polską 

etykietką. Pismo nr MIR/47/08/2011 z dnia 11.08.2011 r. skierowane do MRiRW. 

14 Wniosek do Zarządu MIR o wystąpienie do Ministerstwa Ochrony Środowiska, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Krakowie wniosków o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu 

rekultywacji gleb uszkodzonych w powodziach na terenie Województwa Małopolskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Tarnowskiego. Pismo nr MIR-

K/35/02/2012 z dnia 10.02.2012 r. skierowane do Ministerstwa Środowiska. 

15 W sprawie podjęcia działań wprowadzających zmiany w prawodawstwie, aby z budżetu 

Skarbu Państwa wypłacać odszkodowania od szkód zwierzyny leśnej (dzik, sarna, zając) 

na podobnych zasadach jak w przypadku zwierząt prawnie chronionych. 

16 Wniosek do MRiRW o zwiększenie dopłat do roślin motylkowych i drobnonasiennych, a 

także wprowadzić dodatkowe dopłaty do roślin miododajnych (nostrzyk, gryka, facelia). 

Pismo nr MIR-K: 196/09/2011 z dn. 13.09.2011 r. skierowane do KRIR. 

17 Przy opiniowaniu obwodów łowieckich, nie wydawać pozytywnej opinii tym kołom, 

które nie wypłacają rolnikom należnych im odszkodowań. – Izba raz na dziesięć lat 

opiniuje obwody łowieckie, które następnie zatwierdzane są przez Urząd Marszałkowski. 

18 Wystąpienie do stosownych instytucji w celu podjęcia działań o uregulowanie, po 

powodzi, rzek Raba, Krzczonówka i Stradomka. Pisma do RZGW nr 179/08/2011 z dnia 

23.08.2011 r. oraz do MZMiUW pismo nr 178/08/11 z dnia 23.08.2011 r. 

19 Zrównanie dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej. Pismo nr MIR/28/2011/T z 

dnia 16.06.2011 r. do KRIR. 

20 Zarząd MIR powinien ponawiać starania o pozyskanie dofinansowania do wapnowania 

gleb w Małopolsce. Należy poruszać ten problem w różnych instytucjach wszystkich 

szczebli. MIR interweniuje w WFOŚ, UM, Komisji Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. 

21 Skoro ARiMR unieważnia własne decyzje wydane w 2009 r., to konsekwencje powinna 

ponosić Agencja, a nie rolnicy. Pismo do KRIR nr MIR-K/36/02/2012 z 10.02.2012 r. 

22 Mając na uwadze strukturę gospodarstw rolnych w województwie małopolskim 

wnosimy, by Zarząd MIR wystąpił do stosownych instytucji o podjęcie działań, które nie 

dopuszczą do podniesienia minimalnej powierzchni działki rolnej, do której można 

otrzymać dopłatę obszarową, do powierzchni powyżej 10 arów. Minimalna 

powierzchnia działki rolnej taka jaka jest obecnie powinna pozostać. 

Pismo do KRIR nr MIR-K/36/02/2012 z dn. 10.02.2012 r. 

23 Dochody rolników gospodarujących na gruntach niskich klas, są w rzeczywistości dużo 

niższe niż podaje GUS – wg tych danych dochód z 1 ha wynosi 2 300 zł. Jest to znacznie 

zawyżona kwota. Rada wnioskuje, aby wystąpić do GUS, by przyjmował do wyliczenia 

średniego dochodu rolniczego biorąc pod uwagę dane z danego województwa. 

Pismo do KRIR nr MIR-K/36/02/2012 z dn. 10.02.2012 r. 
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24 W trakcie trwania programów z PROW (np. Ułatwianie startu młodym rolnikom) 

ustawodawca nie powinien zmieniać rozporządzenia (dot. wymaganego terminu 

ubezpieczenia w KRUS).  

25 Projekty ustaw rolniczych i projekty rozporządzeń przekazywać do opiniowania 

członkom Rady. Projekty, które Izba otrzymuje do opiniowania są zamieszczane na 

stronie internetowej MIR (zakładka „Projekty aktów prawnych”) z możliwością 

przesyłania uwag i opinii. 

 

II.  DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Szkolenia: 

 Realizując zadania wynikające z podpisanej z UR w Krakowie umowy konsorcjum  

w 2011 r. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała 75 szkoleń pt. „Produkcja mięsa 

wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników”, 

w których uczestniczyło 2 634 osób. 

 Realizując zadania wynikające z podpisanej z MSDR w Krakowie umowy konsorcjum  

w 2011 r. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała 66 dwudniowych szkoleń pt. 

„Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek 

uzyskiwania dopłat bezpośrednich – zasięg wojewódzki”, podczas których przeszkolono 

1 360 osób. 

 W powiatach wielickim i wadowickim MIR zorganizowała 2 szkolenia z zakresu 

stosowania środków ochrony roślin. Łącznie przeszkolono 50 osób. Ponadto delegaci do 

Rad Powiatowych MIR organizowali grupy zainteresowanych tym szkoleniem rolników. 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania odrębnych szkoleń grupy te dołączone 

zostały do szkoleń organizowanych przez MODR. Łącznie przeszkolono 155 rolników. 

 Szkolenie nt. zmian w zasadach wypełniania wniosków obszarowych – 25 osób – 

pracowników, delegatów i działaczy społecznych MIR. 

 W związku z narastającym problemem występowania szkód wyrządzanych w uprawach 

rolnych przez zwierzynę łowną Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej podjął decyzję  

o zorganizowaniu w każdym powiecie szkolenia z zakresu „Szacowania szkód 

łowieckich w uprawach rolnych”. Uczestnikami szkolenia, oprócz delegatów do Rad 

Powiatowych, byli również przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie 

poszczególnych powiatów. Łącznie odbyło się – 14 szkoleń, w których udział wzięło 

519 osób. 

 Szkolenie pt. „Produkcja biogazu w gospodarstwie rolnym” – odbyły się 4 szkolenia, w 

których łącznie uczestniczyło 160 osób. Szkolenia te odbywały się w systemie 2- 

dniowym. W pierwszym dniu odbywały się zajęcia teoretyczne, w drugim dniu 

odbywały się warsztaty w funkcjonującej biogazowi rolniczej w miejscowości 

Studzionka (powiat pszczyński). 
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 Gminie Ryglice MIR zorganizowała 3 szkolenia nt. produkcja ekologiczna – 

uczestniczyło w nich łącznie 120 osób. 

 2-dniowe szkolenie pt.: „Przetwórstwo owocowo-warzywne na poziomie gospodarstwa, 

produkt lokalny i mała przedsiębiorczość” – odbyło się w CDR w Radomiu w terminie 

8-9 września 2011 r. W szkoleniu uczestniczyły 4 osoby. 

 Szkolenie pt. „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie 

się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej” – odbyło się w 

dniach 10-11.03 2011 r. w Gorlicach, uczestniczyło w nim 20 osób. 

Wyjazdy specjalistyczne: 

Wyjazd na Wystawę Targi Rolnicze AGROTECH, Kielce:  

 Rada Powiatowa w Gorlicach – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Oświęcimiu – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Suchej Beskidzkiej – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Wadowicach – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Wieliczce – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Tarnowie – 30 osób 

 Rada Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej – 60 osób 

 Rada Powiatowa w Brzesku – 50 osób 

 Rada Powiatowa w Bochni – 30 osób. 

Małopolska Izba Rolnicza, rozdysponowała wśród zainteresowanych rolników ok. 500 

zaproszeń na ww. Wystawę. 

Konferencje 

 W okresie październik-listopad 2011 r. Małopolska Izba Rolnicza, dzięki dofinansowaniu 

uzyskanemu z KSOW zorganizowała w każdym małopolskim powiecie konferencję pt. 

„Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych w UE. W organizację 

konferencji włączyły się również: UMWM, UR w Krakowie, ARiMR, WUP w Krakowie. 

Organizacja konferencji miała na celu m.in. prezentację dorobku instytucji, które działają na 

rzecz dywersyfikacji dochodów drobnych gospodarstw rolnych, prezentacja założeń 

„Strategii rozwoju rolnictwa w Małopolsce” opracowanej przez UMWM, oraz 

zmobilizowanie rolników do świadomego uczestnictwa w tworzeniu polityki rolnej i do 

aktywnego udziału dyskusji na tematy dotyczące przyszłości mieszkańców małopolskich wsi. 

Łącznie odbyło się 19 konferencji w których udział wzięło 924 osoby. 

Konferencje zaowocowały licznymi wnioskami i propozycjami rozwiązań zgłaszanymi przez 

rolników. Dotyczyły one bardzo istotnych dla małopolskich rolników kwestii związanych m.in. 
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z zasadami udzielania wsparcia w ramach PROW; organizacją lokalnych rynków rolnych oraz 

sprzedaży bezpośredniej; infrastrukturą i ekologią terenów wiejskich; obrotem ziemią rolną; 

ubezpieczeniami rolniczymi; szkodami łowieckimi; dofinansowaniem wapnowania gleb; 

dopłatami do paliwa rolniczego; różnicowaniem dochodów. Zgłaszane wnioski potwierdzają 

konieczność istnienia gospodarstw drobnotowarowych w warunkach Małopolski jeszcze przez 

wiele lat. Są one źródłem ekologicznej żywności oraz alternatywą dla osób tracących pracę w 

mieście. Uczestnicy konferencji podkreślali unikatowy charakter małopolskich wsi oraz 

korzystny wpływ drobnotowarowych gospodarstw na środowisko.  

Inne formy działalności doradczej 

W 2011 r. pracownicy Izby wypełnili 2 453 wnioski obszarowe. Rolnicy otrzymali także 

pomoc w opracowywaniu projektów programów rolno-środowiskowych, wniosków  

o przyznanie rent strukturalnych, rozliczaniu indywidualnej kwoty mlecznej, zwrotu środków za 

zakup materiału siewnego i sadzeniakowego, uzupełnianiu ksiąg rejestracji stad bydła i trzody. 

MIR prowadzi też doradztwo w zakresie agroturystyki oraz ekonomiki i organizacji produkcji 

rolnej. 

Porady prawne 

Rolnicy korzystali z porad prawnych. Ich zakres tematyczny dotyczył m. in.: odszkodowań za 

słupy energetyczne znajdujące się na działkach rolnych, szkód łowieckich, dziedziczenia, 

zasiedzenia, zniesienia współwłasności oraz możliwości kandydowania w wyborach do Izby.  

Imprezy plenerowe 

Od stycznia do grudnia 2011r. Izba uczestniczyła, organizowała bądź była współorganizatorem 

następujących imprez: 

 XIV Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie – w dniach 9-10.04.2011 r. 

 „XII Święto Chłopa Roku” w Racławicach – 08.05.2011 r. 

 „Święto Kwitnącej Jabłoni” w Łącku – 08.05.2011 r. 

 „Święto Kwitnących Sadów” w Łososinie Dolnej – 15.05.2011 r. 

 V Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu – 05.06.2011 r. 

 „VIII Święto Truskawki” w Narożnikach – 12.06.2011 r. 

 „V Małopolskie Święto Czosnku” w Prandocinie – 31.07.2011 r. 

 „VI Święto Grzyba” w Borzęcinie – 07.08.2011 r. 

 „Piknik zbożowy ” 21.08.2011 w Niecieczy – finansowany z Funduszu Promocji Ziarna 

Zbóż i Przetworów Zbożowych. Celem projektu było upowszechnienie informacji  

o wartości produktów zbożowych w diecie człowieka. Podczas trwania pikniku była 
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możliwość degustacji potraw przygotowanych przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich 

ze zboża (chleb, ciasta, pierogi itp.). Podczas trwania pikniku zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny dla dzieci oraz konkurs wiedzy dla dorosłych. Odwiedzający wystawę 

otrzymali materiały nt. walorów zdrowotnych zbóż. Chętni mogli skorzystać  

z fachowych porad firm zajmujących się hodowlą odmian zbóż. Piknik połączony został 

z obchodami Dożynek Gminnych Gminy Żabno. Imprezę odwiedziło ok. 3 500 osób.  

 „XIII Wojewódzkie Dożynki” w Kamienicy – 21.08.2011 r. 

 „XIII Dożynki Powiatu Tarnowskiego” w Ryglicach – 28.08.2011 r. 

 Udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej – „Agropromocja” w Nawojowej 03-

04.09.2011 r. 

 „XII Święto Fasoli” w Zakliczynie – 10-11.09.2011 r. 

 „Święto Owocobrania” w gminie Łukowica – 25.09.2011 r. 

 „V Święto Ziemniaka” w Gminie Trzyciąż – 02.10.2011 r.  

Sprawozdanie z działań w ramach współpracy zagranicznej MIR w 2011 r. 

Rok 2011 był rokiem wymiany w ramach współpracy zagranicznej przede wszystkim  

z regionem Rhône-Alpes oraz Du Doubs. MIR gościła również przedstawicieli rolników 

z Chorwacji.  

W ramach tegorocznej współpracy zagranicznej zrealizowano następujące projekty: 

1. Wizyta Emmanuela Mingassona – przedstawiciela Regionalnej Izby Rolniczej Rhône-

Alpes – w Małopolsce. Wizyta ta odbyła się w terminie 23-26 marca 2011 r., jej celem 

było ustalenie programu współpracy polsko-francuskiej na rok 2011. 

2. Wizyta studyjna nauczycieli, rolników i pracowników KRUS we Francji. Wizyta ta 

odbyła się w okresie 18-22 czerwca 2011 r. Miejsce: Region Franche Comte, 

departament Du Doubs. W wyjeździe uczestniczyło 19 osób. Celem wizyty była 

wymiana doświadczeń oraz poznanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy w 

rolnictwie. 

3. Wizyta grupy 30 rolników z Chorwacji – 25 sierpnia 2011 r. Celem wizyty było 

poznanie rolnictwa polskiego oraz przekazanie doświadczeń związanych z wejściem 

Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia 

przykładowych gospodarstw rolnych. 

4. Wyjazd dr Grzegorza Wcisło do Francji – 6-8 września 2011 r. Celem wyjazdu było 

umożliwienie zaprezentowania reaktora do produkcji biopaliw, skonstruowanego przez 

dr Wcisło na wystawie Tech&Bio w Palence. 
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5. Wizyta delegacji polskiej w regionie Rhône-Alpes. W wyjeździe, który odbył się w 

terminie 6-11 listopada 2011 r. uczestniczyło 8 rolników. Celem wizyty było pozyskanie 

nowych doświadczeń na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych wchodzących w skład 

„Szlaku roślin aromatycznych i leczniczych Małopolski” w zakresie poznania 

technologii produkcji, doboru odpowiednich ziół uprawnych, metod przetwarzania, 

dystrybucji, marketingu i sprzedaży ziół jako produktów. 

6. Dzięki współpracy Małopolskiej Izby Rolniczej, Małopolskiego Forum Winnego oraz 

Izby Rhône-Alpes zapoczątkowano realizację programu, którego celem jest rozwój 

produkcji winiarskiej w Małopolsce. Efektem dotychczasowej współpracy były 2 wizyty  

francuskich specjalistów ds. winiarstwa w Małopolsce (28-31 lipca 2011 r. oraz 18-21 

września 2011 r.).  

III.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

 Wzorem lat ubiegłych, Małopolska Izba Rolnicza co miesiąc opracowuje i wysyła do 

wszystkich delegatów rad powiatowych informacje nt. rynku produktów rolnych, zmian 

w ustawodawstwie rolniczym, działalności Zarządu i bieżących informacji m. in. 

związanych z realizacją wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe MIR. 

 Opracowano i wydano 2 numery Informatora MIR. 

 Małopolska Izba Rolnicza Izba posiada stronę internetową (www.mir.krakow.pl). 

Znajdują się tutaj m.in. informacje dotyczące bieżącej działalności MIR (szkolenia, 

ważne spotkania, wystawy i targi rolnicze, współpraca zagraniczna), ważne komunikaty 

dla rolników, aktualności branżowe oraz informacje prawne. Na stronie zamieszczane są 

również projekty aktów prawnych, analizy miesięczne i Informatory MIR (od 2007 r.) 

oraz foto-relacje ze spotkań i imprez plenerowych, w których Izba aktywnie uczestniczy.  

 Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia MIR oraz pracownicy Biura 

MIR zamieszczali artykuły w ogólnopolskiej prasie rolniczej („Wiadomościach 

Rolniczych” i „Poradniku Rolniczym”). 

 Członkowie Zarządu MIR i Dyrektor H. Dankowiakowski udzielali wywiadów dla TV 

oraz radia.  

 MIR wydała oświadczenie do mediów na temat sytuacji na rynkach owoców i warzyw  

w zawiązku z aferą wywołaną skażeniem żywności bakterią E. coli.  

IV.  INTERWENCJE MIR 

 MIR wystąpiła do Carlsberg Polska S.A. Oddział w Brzesku o bezpłatne przekazanie 

młóta rolnikom, zwłaszcza hodowcom bydła, którzy zostali poszkodowani w wyniku 

powodzi w 2010 r. 
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 Zarząd MIR, analizując sytuację na rynkach rolnych oraz nieuzasadniony wzrost cen 

środków do produkcji rolnej, szczególnie nawozów sztucznych, skierował do Wojewody 

Małopolskiego kalkulacje produkcji płodów rolnych, jak również, wyraził 

zainteresowanie konkretnymi decyzjami w sprawie targowisk do sprzedaży 

bezpośredniej. 

 MIR interweniowała w Polskim Związku Łowieckim, Okręgowy Zarząd w Krakowie, w 

spornych sprawach pomiędzy rolnikami a Kołami Łowieckim 

 MIR zwróciła sie KRIR o interwencję w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

o podjęcie działań mających na celu sprawdzenie czy na rynku trzody chlewnej nie 

doszło do zmowy cenowej przez zakłady skupujące i przetwarzające żywiec. 

 MIR zwróciła się KRIR o podjęcie działań w celu zwiększenia stawek dopłat do 

materiału siewnego. 

 MIR wystąpiła do KRIR o obniżenie wieku krów, z 36 m-cy do 24 m-cy, objętych 

dopłatą uzupełniającą. 

 MIR zwróciła się do MRiRW w sprawie nieprawidłowości w wyznaczaniu przez 

ARiMR maksymalnego kwalifikowanego obszaru (PEG), błędnej interpretacji 

ortofotomap oraz opóźnień w realizacji płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego dla rolników z woj. małopolskiego. Pismo do MRiRW nr MIR-

K:95/05/2011 z dn. 20.05.2011 r. 

 MIR wystąpiła z wnioskiem do KRIR o uczynienie rolnictwa tematem przewodnim 

polskiej prezydencji Unii Europejskiej oraz podjęcia działań o stworzenie równych 

warunków płatności dla wszystkich rolników UE, jak również o podjęcia działań 

przeciwdziałających wyłączeniu rolników z opieki zdrowotnej świadczonej przez NFZ. 

Pismo z dn. 16.06.2011 r. 

 Na wniosek RP w Gorlicach, Zarząd MIR wystąpił do ANR w Krakowie  

o zorganizowanie przetargu ograniczonego dotyczącego działek położonych  

w miejscowości Zdynia dla rolników zamieszkałych w gminie Uście Gorlickie. 

 Zarząd MIR skierował do Ministerstwa Skarbu Państwa sugestię aby po 

przeprowadzeniu prywatyzacji Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o.  

w Krasnem w przyszłej umowie spółki dokonać zapisu o konieczności kontynuowania 

dotychczasowej działalności w zakresie postępu hodowlanego i rozrodu. Pismo do 

Ministerstwa Skarbu państwa nr MIR-K:212/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. 

 Na wniosek RP w Wieliczce, Zarząd wystąpił do ANR w Krakowie o zorganizowanie 

przetargu ograniczonego dla rolników z gmin: Niepołomice, Kłaj, Gdów, Wieliczka  

i Biskupice. 
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 Zarząd MIR zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  

o zintensyfikowanie działań mających na celu kontrolę laboratoriów podmiotów 

skupujących zboże, w celu wydawania obiektywnych wyników dot. parametrów zbóż. 

 W związku z długoterminowymi opadami, MIR zwróciła się do Prezesa ARiMR  

o przesunięcie terminu pierwszego pokosu z łąk dla rolników realizujących 

zobowiązania rolnośrodowiskowe. Pismo nr MIR-K:148/07/11 z dnia 28.07.2011 r. 

 MIR skierowała pismo do KRIR z prośba o interwencję w MRiRW w sprawie zmowy 

cenowej zakładów skupujących owoce do przetwórstwa. Problem zgłaszany był przez 

rolników podczas AGROPROMOCJI w Nawojowej. Pismo nr MIR-K/196/09/11 z dnia 

13.09.2011 r. 

W wyniku naszych interwencji KRIR przesłała nam odpowiedzi, w których MRiRW, ARiMR  

i inne instytucje ustosunkowują się do zgłaszanych przez nas wniosków m. in. w sprawach.: 

 szkód łowieckich 

 ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie,  

 programów pomocowych 

 wapnowania gleb 

 funkcjonowania rynków rolnych 

 prywatyzacji spółki MCB Sp. z o.o. w Krasnem. 

Niestety, na wiele zgłaszanych przez nas wniosków, interwencji i pytań nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi.  

 

V.   PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

Jedną z form realizacji zadań statutowych izby rolniczej jest udział jej przedstawicieli w 

organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przedstawicie 

Zarządu MIR pełnią społeczne funkcje doradcze w następujących instytucjach: 

 Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły – przedstawicielem MIR 

zasiadającym w Radzie jest Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR. 

 Wojewódzka Rada Zatrudnienia – MIR reprezentuje Henryk Dankowiakowski – 

Dyrektor Biura. 

 Powiatowa Rada Zatrudnienia – MIR reprezentują przedstawiciele Rad Powiatowych 

MIR. 

 Regionalny Komitet Sterujący – MIR reprezentuje Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu 

MIR. 
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 Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego – z ramienia MIR w skład Rady wchodzą: 

Ryszard Czaicki – Prezes MIR i Henryk Dankowiakowski – Dyrektor Biura. 

 „Leader” –Lokalna Grupa Działania – w LGD działają delegaci i członkowie MIR na 

terenie całej Małopolski.  

Ponadto Członkowie Zarządu, delegaci MIR, pracownicy, niejednokrotnie byli członkami 

Komisja Konkursowych, np. w konkursach: „Przyjazna wieś” – Jan Marek Lenczowski, 

„Najładniejszy ogród przydomowy w powiecie wielickim” – Justyna Kałużna. 

VI.  INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY 

 Decyzją Zarządu, Rady powiatowe MIR są uprawnione do opiniowania: 

o Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gmin, 

o Zmian dotyczących sposobu użytkowania ziemi rolniczej i leśnej przeznaczonej na 

cele nierolnicze i nieleśne, 

o Działalności kół łowieckich – delegaci izby wielokrotnie uczestniczyli w szacowaniu 

szkód spowodowanych przez zwierzęta. 

o Projektów określających powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi 

włóknistych. 

 MIR w 2011 r. wydała opinie do 42 projektów aktów prawnych regulujących kwestie 

dotyczące rolnictwa.  

 Opiniowanie zakupu ziemi przez cudzoziemców. 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży wiejskiej 

Pracownicy MIR przeprowadzili nabór dzieci (do 16 roku życia) małopolskich rolników na 

kolonie letnie organizowane przez KRIR i dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Warunkiem uczestnictwa w koloni, było ubezpieczenie 

– co najmniej jednego z rodziców w KRUS. Letni wypoczynek dla dzieci zorganizowano  

w miejscowościach: 

 Rychnowy – 45 dzieci 

 Międzywodzie – 30 dzieci 

 Łebie – 15 dzieci 

 Władysławowie – 10 dzieci 

 Stegnie Gdańskiej – 10 dzieci. 

 Gmina Wieprz (półkolonie) – 44 dzieci; 

 Stróżówka w Gminie Gorlice (półkolonie) – 49 dzieci. 

Łącznie z wyjazdów kolonijnych oraz półkolonii współorganizowanych przez MIR skorzystało 

ponad 200 dzieci z Małopolski.  


