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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEJ 

IZBY ROLNICZEJ 

ZA 2012 R. 

 

Rok 2012 dla rolnictwa małopolskiego był na ogół sprzyjający. Nie doznaliśmy szkód 

katastroficznych, które dotykały nas w minionych latach. Ceny większości płodów rolnych 

zbliżone były do cen z roku ubiegłego. Ze względu na wysokie ceny zbóż i pasz załamał się 

rynek trzody chlewnej. W dalszym ciągu następuje koncentracja produkcji mleka. 

Niekorzystne były ceny ziemniaków. Ceny owoców przede wszystkim jabłek w pierwszym 

okresie skupu były korzystne. Z warzyw korzystne ceny odnotowaliśmy na rynku cebuli i 

kapusty. Niepokoić może wzrastająca ilość ziemi odłogowanej. Ocenia się że już 80 tys. ha w 

województwie małopolskim  jest odłogowane. Ceny ziemi w obrocie oraz ceny Agencji są już 

porównywalne z cenami w Unii Europejskiej. Następował szybki wzrost cen środków do 

produkcji rolnej, przede wszystkim nawozów i paliw. 

 

I  DZIAŁALNIOŚĆ STATUTOWA 

Walne Zgromadzenie 

 W 2012 r. odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia: 28 maja 2012 r., 4 

października 2012 r. oraz 14 grudnia 2012 r. 

Walne Zgromadzenia podjęło następujące uchwały, które dotyczyły:  

 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 

2011 r. 

 Wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2011 r. 

 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r. 

 Udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2011 r. 
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 Wyboru członka Komisji Budżetowej MIR, 

 Ułatwień dla sprzedaży produktów rolnych przez rolników 

 Przyjęcie budżetu MIR na 2013 r. 

 Akceptacji planu pracy MIR na 2013 r. 

 Ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług związanych z wypełnianiem 

wniosków obszarowych rolnikom. 

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

w Krakowie. 

Wnioski WZ: 

1. Po trwającym 12 lat okresie przejściowym, zgodnie z nowymi przepisami, od 

przyszłego roku we wszystkich krajach członkowskich będzie obowiązywała 

Dyrektywa Rady Europy 2008/120/WE. Zgodnie z nowymi przepisami 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, od 1 

stycznia 2013 r. lochy prośne pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu, a 1 tygodniem 

przed wyproszeniem powinny być utrzymywane grupowo w gospodarstwach 

posiadających więcej niż 10 loszek lub loch. 

Z doświadczenia rolników przetrzymywanie loch w grupach powoduje pogryzienia 

oraz zachowania agresywne, stąd Członkowie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej 

Izby Rolniczej uznają ten zapis za nielogiczny oraz wnioskują o przedstawienie 

powodów i naukowego uzasadnienia wprowadzenia ww. wymogu.  

2. Podczas Unijnego Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia 

Zwierząt przegłosowano tzw „Deklarację Brukselską” w sprawie metod 

alternatywnych dla chirurgicznej kastracji świń. Na mocy tej deklaracji państwa 

członkowskie zobowiązały się na zasadzie dobrowolności do zaprzestania rutynowej 

chirurgicznej kastracji samców świń do dnia 1 stycznia 2018. W obawie przed 

wprowadzeniem nakazu przestrzegania powyższych wymagań w Polsce Małopolska 

Izba Rolnicza negatywnie opiniuje propozycję wprowadzenia kastracji 

immunologicznej i zniesienia chirurgicznych metod kastracji.  

 

3. Postępujący spadek pogłowia trzody chlewnej w naszym kraju spowodowany małą 

opłacalnością hodowli i coraz trudniejszymi uwarunkowania dla produkcji trzody 

chlewnej w Polsce powoduje, że polscy producenci coraz częściej przegrywają 

konkurencję z nowoczesną produkcją w krajach zagranicznych. Wszystko to 

spowodowało, że Polska z eksportera, którym była jeszcze kilka lat temu, stała się 

importerem mięsa wieprzowego. Zaniepokojona wzrostem importu wieprzowiny 

spoza granic naszego kraju, Małopolska Izba Rolnicza wnioskuje o dokładną analizę 

importu tego mięsa z krajów, w których istnieje wątpliwość co do produkcji w oparciu 

o stosowanie pasz odpadowych jak i pasz modyfikowanych genetycznie.  

 

4. Od kilku lat na całym świecie jak również w Polsce obserwowane jest zjawisko 

masowego ginięcia pszczół. Spadek populacji pszczoły miodnej powoduje ogromne 

straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Jest to więc nie 
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tylko poważny problem dla pszczelarzy, ale również dla całej gospodarki rolnej oraz 

nas wszystkich – konsumentów żywności.  

Etiologia zjawiska ginięcia pszczół niestety nie została jeszcze dokładnie wyjaśniona 

i najprawdopodobniej wiąże się z nią wiele różnorodnych czynników. Jednak według 

wielu specjalistów główną winę ponoszą środki ochrony roślin, a zwłaszcza 

pestycydy z grupy neonikotynoidów, które wchodzą w skład popularnych środków 

owadobójczych o działaniu systemicznym, stosowanych do zaprawiania nasion oraz 

do oprysków – zarówno w rolnictwie jak również w leśnictwie (w ochronie drzew 

liściastych przed szkodnikami). Dużym zagrożeniem dla pszczół okazało się również 

stosowanie preparatów zawierających substancje czynne należące do 

neonikotynoidów do ochrony buraków cukrowych (w tym również do zaprawiania 

nasion buraków). Okazuje się bowiem, że substancja aktywna preparatu – 

imidachlopryd – przechodzi również do cukru, który następnie jest wykorzystywany 

jako pasza dla pszczół przygotowywanych do zimowli. Ponadto substancje te – 

stosowane do ochrony różnych roślin – kumulują się w glebie. Rośliny mogą więc 

zawierać ich znacznie więcej, niż rolnik zastosuje w danym roku na daną 

powierzchnię uprawną. Insektycydy systemiczne mogą długo krążyć w roślinach 

pożytkowych, nawet jeśli były zastosowane jeszcze przed ich kwitnieniem. 

Dotychczas jednak, w określaniu toksyczności środków ochrony roślin w stosunku do 

owadów zapylających nie zwracano uwagi na zawartość substancji czynnych w 

roślinach w momencie ich kwitnienia – np.w produkowanym przez rośliny nektarze i 

pyłku. Ze względu na wagę problemu WZ MIR sugeruje podjęcie działań 

zmierzających do wycofania z rynku środków, co do których stwierdzono szkodliwy 

wpływ na żywotność rodzin pszczelich. Wnioskujemy również o wprowadzenie 

regulacji prawnych, dzięki którym rejestracja i dopuszczenie do użytku śor będzie 

możliwe dopiero po przeprowadzeniu dokładnych badań i oceny ich wpływu na 

organizmy żywe. Badania te, przeprowadzane zazwyczaj przez koncerny chemiczne, 

powinny być weryfikowane przez niezależnie placówki naukowo-badawcze. 

5. Gaz ziemny to tak zwane pierwotne źródło energii – stosując go nie traci się cennej 

energii do uzdatniania go, ani nie obciąża się środowiska odpadami z procesu 

przetwarzania. Przy spalaniu gazu ziemnego emisja dwutlenku węgla jest o 25% 

mniejsza niż w przypadku oleju opałowego i o 50% mniejsza niż w przypadku węgla. 

W wyniku spalania otrzymujemy również znacząco mniej szkodliwych związków 

azotu, siarki oraz dioksyn. Mimo, że w procesie spalania węgla kamiennego związki 

tak szkodliwe dla ludzkiego zdrowia jak dioksyny powstają w ilościach znikomych, to 

jednak, jeśli w palenisku oprócz węgla kamiennego znajdą się odpady zawierające 

tworzywa sztuczne, biomasę i środki chemiczne stosowane w gospodarstwie 

domowym, poziom dioksyn uwalnianych do środowiska znacznie wzrasta. Obniżenie 

emisji szkodliwych związków do atmosfery można osiągnąć przez zastępowanie 

indywidualnych pieców węglowych gazowymi.  

Urząd Regulacji Energetyki akceptując coroczne podwyżki cen gazu dla odbiorców 

indywidualnych proponowanych przez PGNiG przyczynia się w znacznym stopniu do 

ograniczenia zużycia gazu jako surowca ekologicznego, na rzecz surowców takich jak 

tani węgiel, miał węglowy czy olej opałowy.  

Mając na uwadze powyższe Małopolska Izba Rolnicza wnioskuje o podjęcie działań 

zmierzających do obniżki cen gazu dla odbiorców indywidualnych. 
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Powyższe wnioski przesłano do KRIR (pismo nr 181/06/12 z dnia 8.06.2012 r.). 

Odp. Pismo KRIR nr KRIR/KP/2189/2012 z dnia 30.10.2012 r. 

 Zażądać od autorów projektu ustawy o nowym systemie opodatkowania w rolnictwie, 

przekazania do konsultacji społecznych zapisów ujętych w projekcie. 

 Odroczyć planowane w 2014 roku wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. 

 Utrzymać w dalszym ciągu kwoty mleczne i cukrowe. Odp. KRIR, pismo nr 

KRIR/MC/2374/12 z dnia 19.12.2012 r. 

 Przedłużyć okres zgłaszania zwierząt do rejestracji do 14 dni. – Odp. KRIR pismo nr 

KRIR/KP/2176/2012 z dnia 29.10.2012 r. „….Zarząd KRIR nie ma w chwili obecnej 

możliwości wystąpienia o wydłużenie terminu zgłaszania cieląt do 14 dni”. 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych powinna w stosunku do nierzetelnych programów 

telewizyjnych żądać sprostowań i przeprosin. Dotyczy to szczególnie programów 

rolniczych, które informują o wysokości środków finansowych rzekomo 

otrzymywanych przez rolników. 

Powyższe wnioski przesłano do KRIR (pismo nr 290/10/12 z dnia 17.10.2012 r.). 

 W budżecie MIR zapewnić środki na zwrot kosztów dojazdu delegatów do prac w 

komisjach ds. scalania gruntów – wniosek do realizacji przez WZ MIR. 

 Nagłośnić salę obrad WZ aby była lepsza słyszalność. – wniosek zrealizowany. 

 Wystąpić do MRiRW o stworzenie możliwości zakupu ziemi dla rolników z powiatu 

Dąbrowy Tarnowskiej pochodzących z gospodarstwa rolnego IUNG Borusowa.  

Wysłano pismo do MRiRW nr MIR-K/16/01/2013 z dnia 18.01.2013 r. 

 Do stanowiska WZ w sprawie gospodarowania ziemią dopisać prawo pierwokupu dla 

sąsiadów. – zawarte w stanowisku WZ MIR 

Walne Zgromadzenie MIR w dniu 14.12.2012 r. wypracowało stanowisko w sprawie 

gospodarki ziemią rolną. Pismo wysłano do Prezesa ANR (MIR-K/387/12 /12 z dniz18.12.2012 r.) 

oraz do KRIR 

 

Komisja Rewizyjna 

W 2012 r. Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia, których tematem była kontrola realizacji 

uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia MIR i Rad Powiatowych, kontrola dokumentów 

finansowych, stopień wykonania budżetu MIR za 2011 r. oraz podjęcie uchwały o udzieleniu 

absolutorium Zarządowi MIR oraz ocena realizacji budżetu MIR za 2012 r. Komisja 

kontrolowała dokumenty finansowe za miesiąc czerwiec, opiniowała sprzedaż lokalu w 

Wadowicach i ewentualny zakup lokalu w Miechowie – opinia Komisji w obu przypadkach 

jest  negatywna. Komisja przyjęła plan pracy na 2013 r. 
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Komisja Budżetowa 

W 2012 r. Komisja Budżetowa odbyła 2 posiedzenia, których tematem było omówienie 

wykonania budżetowego MIR za 2011 r., wykonanie budżetu za 9 miesięcy 2012 roku oraz 

omówienie planu budżetu na rok 2013. 

Zarząd 

Prezes, oraz poszczególni członkowie zarządu reprezentowali Izbę na zewnątrz. 

Zarząd MIR w 2012 r. odbył 20 posiedzeń podczas których podjęto 22 uchwały.  

Zarząd analizował i koordynował prace związane z działalnością finansową, oraz 

merytoryczną Izby.  

Zarząd rozpatrywał i analizował wnioski z Rad Powiatowych, nadając im dalszy bieg 

realizacji. 

 Realizacja wniosków Rad Powiatowych 

 Omówienie spraw organizacji obchodów XV-lecia Izby. 30 stycznia 2012 r. 

Małopolski samorząd rolniczy obchodził jubileusz XV –lecia swojej działalności. W 

uroczystościach zorganizowanych przez MIR uczestniczyło ponad 250 osób. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych wszystkich 

szczebli oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące z MIR. W spotkaniu 

licznie uczestniczyli rolnicy - członkowie MIR – jej wieloletni i zasłużeni działacze. 

 Z inicjatywy Zarządu MIR zorganizowano spotkanie dotyczące sprzedaży 

bezpośredniej oraz zamiaru utworzenia na terenie Krakowa placu targowego w 

oparciu o założenia podobnego bazaru w Warszawie. 

 Zarząd zorganizował spotkanie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-

Wschodniej. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnego stanowiska w celu 

utworzenia Regionalnego PROW. 

 Omawiano ideę spotkań z rolnikami „towarowymi” uznając za konieczne 

kontynuowanie tych spotkań w przyszłości. 

 Zarząd omawiał organizację XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w 

Klikowej. 

 Zarząd omawiał i przedstawił opinię do pakietu legislacyjnego WPR 2014-2020. 

 Omawiano aktualną sytuację w rolnictwie. 

 Zarząd omawiał i opracował pismo do KRIR w sprawie zaświadczeń KRUS w 

działaniu „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. 

 Zarząd podjął decyzje o organizacji Forum Kobiet wiosną 2013 r.  
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Rady Powiatowe 

W roku 2012 odbyło się 77 posiedzeń 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: 

Wnioski rad powiatowych, rozpatrzone przez Zarząd MIR skierowane do dalszej realizacji 

oraz sposoby ich rozpatrzenia: 

 Prośba o podjęcie starań, aby Parlamentarzyści podjęli inicjatywę ustawodawczą 

zmierzającą do uproszczenia procedur regulacji z mocy prawa stanów prawnych 

nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego. 

(pismo do KRIR z dnia 4.07.12 MIR-K/206/07/12) 

 Wniosek w sprawie ubezpieczenia sadów, aby dopłata państwa nie była uzależniona 

od wysokości stopy ubezpieczeniowej. 

(pismo MIR-K/202/07/12 wraz z załącznikiem z dnia 28.02.2012r do KRIR: 

MIR/36/02/2012/T, informujące, że projekt ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich był opiniowany przez Izbę) 

 Wniosek o podjęcie stosownych działań przeciwstawiających się ograniczeniu 

środków finansowych na wspieranie grup producentów rolnych. 

(pismo MIR/NS/49/2012, odpowiedź Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby) 

 Stanowczy sprzeciw nowelizacji ustawy zdrowotnej, gdzie chorują hektary a nie 

rolnik. 

(pismo od Prezesa KRUS nr UB 400/234/12 z dnia 25.05.2012 do KRIR informujące o 

wysokości obowiązującej składki zdrowotnej w 2012 roku oraz sposobie jej 

naliczania) 

 Przyspieszyć wypłaty dopłat z ARiMR dla rolników, u których pozytywnie 

zakończyła się kontrola. Wypłacać je bezpośrednio po zakończeniu kontroli. 

(pismo MIR-K/36/02/12 do KRIR, odpowiedź KRIR/MC/W/1555 z 14.05.2012) 

 Wprowadzić dodatkową płatność dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 

2000, położonych w otulinach parków i innych obszarów objętych ochroną przyrody. 

Rolnicy dodatkowo ponoszą koszty oraz mają dodatkowe utrudnienia wynikające z 

położenia gospodarstw. 

(odpowiedź MRiRW z dnia 4.04.2012r, informująca, że wdrożenie takiego instrumenty 

będzie szeroko konsultowane podczas prac nad nowym PROW 2014-2020) 

 Doprowadzić do wprowadzenia zmian w Kodeksie Cywilnym dotyczących 

służebności przesyłu, ogłoszonego na druku sejmowym nr 74. 

(wcześniejsze pisma MIR/39/02/2012 do KRIR; MIR-K/108/04/12 do Sejmowej 

Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach oraz do Sejmowej 

Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach; oraz MIR-

K/200/07/2012 do KRIR ) 
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 Podjęcie działań zmierzających do egzekwowania wykonania pełnego planu odstrzału 

przez koła łowieckie.  

(pismo z dnia 22 .02.2012 do Nadleśnictwa Olkusz; pismo MIR-K/136/05/12 do 

Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Krakowie; odpowiedź RDLP z dnia 

5.06.12 ZO-7521-18/12, nasz nr:1004; wg RDLP w Krakowie wnioski rolników o 

zwiększenie odstrzału powinny być kierowane poprzez urzędy gmin do poszczególnych 

kół łowieckich) 

 Modernizacja i przystosowanie placu targowego w Wolbromiu do sprzedaży zwierząt 

przez rolników. 

(pismo z dnia 22.02.2012 do Burmistrza Wolbromia; odpowiedź Burmistrza z dnia 

25.07.2012 WOś.7021.2.35.2012 o niespełnianiu wymogów weterynaryjnych  

w zakresie handlu żywymi zwierzętami oraz trwających pracach mających na celu 

ustalenie nowych zasad organizacji targowiska) 

 Zwrócić się do ARiMR o zwiększenie liczby pracowników podczas przyjmowania 

wniosków obszarowych w ostatnich dniach ich przyjmowania. 

(pismo MIR-K/197/06/2012 do Dyr. ARiMR; odpowiedź Dyr.ARiMR z dnia 

11.07.2012r, informujące, że pracownicy biura pracują przez kilka ostatnich dni przed 

15 maja na dwie zmiany, by wszyscy rolnicy zdążyli złożyć wnioski w terminie) 

 Zwrócić się do ARiMR o oddzielenie dopłat obszarowych od dopłaty niezwiązanej do 

tytoniu, która ma być wypłacana maj-czerwiec 2013 r. 

(pismo MIR-K/198/06/2012 do KRIR; odpowiedź z KRIR10.08.2012 z załącznikiem z 

MRiRW z dnia 3.08.12 PB-pb-076-21/12(jh-2757, informująca, że harmonogram 

realizacji poszczególnych etapów płatności do tytoniu skonstruowano  

z uwzględnieniem interesów wnioskujących rolników.) 

 Przy opiniowaniu obwodów łowieckich nie wydawać pozytywnej opinii tym, które nie 

wypłacają rolnikom należnych odszkodowań 

( izby mają szanse raz na 10 lat opiniowania obwodów łowieckich- przy najbliższym 

opiniowaniu powinny uwzględnić swoje interesy) 

 Zrównać dopłaty w całej UE 

(wniosek wielokrotnie zgłaszany przez wszystkie izby rolnicze oraz przez KRIR) 

 Uregulować sprawę wyłączonych z uprawy gruntów rolnych przeznaczonych pod 

drogi  

(pismo MIR-K/206/07/12 do KRIR) 

 Zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o przeznaczenie stosownej kwoty na 

odszkodowania i pomoc dla rolników, których uprawy zostały zniszczone podczas 

majowych(17-18 maja) przymrozków na ternie powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. 

Odpowiedź Dyrektora MIR H. Dankowiakowskiego: „UM nie może być adresatem 

tego wniosku. Zakres pomocy Państwa dla osób poszkodowanych wymrożeniami 

został określony w decyzjach MRiRW, o czym wcześniej informowaliśmy na stronach 

internetowych Izby”. 

 Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zmiany „propozycji” opłacania 

składek przez rolników od szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. RP w 
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Tarnowie wnioskuje, aby to nie rolnicy płacili ww. składki, lecz poszczególne koła 

łowieckie powinny się ubezpieczać, bo to one szacują i wypłacają odszkodowania za 

szkody w uprawach rolnych. 

(pismo MIR/17/07/2012/T z dnia 18.07.2012 do KRIR)  

 Wniosek do Zarządu MIR o rozpatrzenie możliwości zwrotu kosztów dojazdu 

delegatom do RP MIR uczestniczących w posiedzeniach komisji ds. scalania gruntów 

w poszczególnych gminach i powiatach. 

(wniosek pozostawiono do decyzji Walnego Zgromadzenia MIR) 

 Zarząd MIR powinien ponawiać starania o pozyskanie dofinansowania do 

wapnowania gleb w Małopolsce  

(pismo MIR-K/35/02/2012 do Ministerstwa Środowiska w W-wie; wniosek do 

WFOŚiGW w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2012 MIR-K/250/08/12 – odpowiedź 

WFOŚiGW pozytywna, do realizacji w 2013 roku) 

 Skoro ARiMR unieważnia własne decyzje wydane w 2009 roku, to konsekwencje 

powinna ponosić Agencja a nie rolnicy. 

(pismo MIR-K/36/02/2012 do KRIR; odpowiedź KRIR z dnia 14.05.2012 

KRIR/MC/W/1555/12, informująca, że rozpoczęty przez ARiMR proces ustalenia 

powierzchni PEG jest procesem ciągłym. W jego trakcie są uwzględniane informacje 

pochodzące z wyników kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i metodą 

FOTO) 

 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 MIR-K/36/02/2012 do KRIR; odpowiedź KRIR z dnia 14.05.2012 

KRIR/MC/W/1555/12, informująca, że minimalna powierzchnia działki, która może 

być objęta wsparciem została określona w art.2 pkt 1 ustawy o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego i wynosi w Polsce 0,1 ha.) 

 Wystąpić do GUS, by przyjmował do wyliczenia średniego dochodu rolniczego biorąc 

pod uwagę dane z danego województwa. Rolnicy gospodarujący na gruntach niskich 

klas osiągają dochody znacznie niższe niż to podaje GUS. 

(odpowiedź Prezesa GUS Janusza Witkowskiego z dnia 23.04.2012r, opisujące 

metodologię stosowaną w rachunkach narodowych, zgodną z Europejskim Systemem 

Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA’95) 

 Wniosek o podjęcie działań w kwestii dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot podatku 

akcyzowego) 

(opinia MIR dotycząca rozporządzenia MRiRW w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 

UMWM z dnia 5.01.2012 oraz do KRIR z dnia 28.02.2012 r., pismo 

MIR/45/02/2012/T; opinia negatywna dotycząca wysokości zwrotu podatku ) 

 Doprowadzić do wprowadzenia zmian w Kodeksie Cywilnym dotyczących 

służebności przesyłu (wspólne pismo z RP Nowy Sącz i RP Zakopane) 
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(wcześniejsze pisma MIR/39/02/2012 do KRIR; MIR-K/108/04/12 do Sejmowej 

Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach oraz do Sejmowej 

Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach; oraz MIR-

K/200/07/2012 do KRIR) 

 Podjąć działania w kierunku znowelizowania ustawy o uboju gospodarczym  

i złagodzeniu przepisów dotyczących uboju gospodarczego zwierząt wymagających 

rejestracji tj.; owiec, kóz, bydła do 6 miesiąca życia oraz trzody chlewnej. 

(opinia do KRIR z dnia 10.01.2012r.,dotycząca rozporządzenia MRiRW nt. 

kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju  

i uśmiercania zwierząt; tematowi temu poświecono całe WZ MIR – będą 

organizowane szkolenia w tym zakresie) 

 Należy złagodzić przepisy weterynaryjne i sanitarne dla rolników zajmujących się 

sprzedażą bezpośrednią produktów rolniczych nieprzetworzonych takich jak: mleko, 

jaja, żywe zwierzęta, owoce, warzywa oraz produkty przetworzone takie jak: masło, 

sery, wędliny. Złagodzenie obowiązujących przepisów oraz przeprowadzenie akcji 

promującej ten rodzaj handlu żywnością doprowadzi do upowszechnienia sprzedaży 

bezpośredniej. 

(temat obecnie realizowany – poświęcone mu było WZ MIR w dniu 4.10.2012 r.) 

 O podjęcie działań mających na celu zobligowanie Wojewody Małopolskiego do 

udzielenia wsparcia mieszkańcom Gminy Radgoszcz, którzy zostali poszkodowani w 

wyniku wystąpienia na terenie Gminy klęski żywiołowej w postaci trąby powietrznej 

w lipcu 2012. W wyniku wystąpienia ww. klęski żywiołowej poszkodowane zostały 

m.in. 62 gospodarstwa rolne oraz zniszczone 228 ha użytków rolnych.  

(pismo do Wojewody małopolskiego nr MIR-K/298/10/12 z dnia 22.10.2012, 

odpowiedź: pismo nrWR-II.7160.68.2012 z dnia 15.11.2012 r.) 

 W terenach górskich powiatu gorlickiego, gdzie populacja wilków jest duża, istnieje 

problem związany z pogryzieniem, zagryzaniem krów i innych zwierząt. 

Wnioskujemy o wprowadzenie odszkodowania m. in. za wstrzymanie dostaw mleka z 

całego gospodarstwa rolnego, sprzedaży bydła w okresie obowiązywania zakazu 

wydanego przez Inspekcję Weterynaryjną, jak również zwrotu kosztów leczenia i 

utylizacji zwierząt  

(Pismo do KRIR MIR-K/299/10/2012 z dnia 25.10.2012, brak odpowiedzi) 

 Jeśli rolnik deklaruje działkę rolną składająca się z wielu działek ewidencyjnych, 

przez które według mapy przebiegają drogi, a faktycznie dróg tych w terenie nie ma, 

umożliwić rolnikowi deklarowanie tych działek jako jednej działki rolnej.  

(Pismo do KRIR MIR-K/299/10/2012 z dnia 25.10.2012, brak odpowiedzi) 

 Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o spowodowanie możliwości dofinansowywania 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla rolników wymagających takiego leczenia  

w domu, na podstawie wniosku lekarza, lecz jeszcze przed orzeczeniem grupy 

inwalidzkiej.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 
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 W związku z brakiem do tej pory propozycji Ministerstwa Finansów, co do nowych 

rozwiązań opodatkowania w rolnictwie Rada proponuje przesunąć o rok 

wprowadzenie, jakichkolwiek zmian w 2013 r. pozostawiając ten czas na dogłębne 

przemyślenia, przedyskutowania z rolnikami nowych rozwiązań. 

Dotychczasowy system podatku rolnego w samej swej istocie jest systemem 

sprawiedliwym, prostym, przejrzystym i tanim w obsłudze. W gospodarstwach tzw. 

rodzinnych powinien nadal funkcjonować. Rolnicy są do niego przyzwyczajeni i nie 

budzi on żadnych wątpliwości, co do jego płacenia. Zmiany w płaceniu podatku 

rolnego pozbędzie możliwości uzyskiwania przez samorządy terytorialne dochodów, 

odzwyczai płacenia podatku, a efektem tego będzie wzrost ilości ugorów, stepowienia 

pól itp.  

Wprowadzenie rachunkowości w małych gospodarstwach będzie dużą uciążliwością 

dla właścicieli, drogą operacją i trudną do skontrolowania. Wprowadzenie podatku 

dochodowego w miejsce podatku rolnego od ilości ha – to „karanie” za większy 

wysiłek pracy, przedsiębiorczość itp. Może on być wprowadzony tylko w dużych 

gospodarstwach rolnych – przedsiębiorstwach rolnych.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 

 Co do wysokości świadczeń na ubezpieczenie społeczne rolników – uważamy, że 

przedziały kwotowe między grupami rolników powinny być zmniejszone i nie 

powinny się kończyć na 300 ha powierzchni. Powinny one wynosić np. do 10 ha, do 

20 ha, do 50 ha itd. 

Wysokość tych świadczeń powinna natomiast mieć odzwierciedlenie w wysokości 

świadczeń emerytalno – rentowych.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 

 Wprowadzenie w roku bieżącym składki zdrowotnej płaconej przez rolników jest 

rozwiązaniem łamiącym zasadę równości wszystkich wobec prawa. 

Składkę powinni płacić wszyscy ubezpieczeni w KRUS.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 

 Należy rozwiązać problem stepowienia użytków rolnych poprzez nakaz 

administracyjny wykaszania traw, co najmniej raz w roku, przed ściśle określonym 

terminem. Po tym terminie należy wykonać usługę zastępczą na koszt  

i odpowiedzialność właściciela gruntów. 

Obecny stan nieużytków burzy układ równowagi biologicznej, powoduje pożary 

jesienią i na wiosnę, źle wpływa na sąsiednie pola uprawne (zachwaszczanie, rozwój 

drapieżników – lisów, myszy, szczurów), szpeci krajobraz.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 

 Propozycje wynikające z nowej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2013 - 2020 

tzw. zazielenienia nie powinny dotyczyć południa naszego kraju, zwłaszcza terenów 
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górskich, gdzie występuje duża lesistość (ok. 50%), duża ilość użytków zielonych, 

różnorodność upraw itp.  

(Pismo do KRIR nr MIR-K/344/11/2012 z dnia 15.11.2012 r.; odpowiedzi brak) 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Szkolenia: 

 W listopadzie br. Izba rozpoczęła cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących 

propozycji ułatwień dla sprzedaży produktów lokalnych. Podczas spotkań omawiane 

były istniejące problemy i bariery formalno-prawne w zakresie sprzedaży 

bezpośredniej. Ponadto uczestnicy mają możliwość zaopiniowania istniejących oraz 

zgłaszania nowych propozycji rozwiązań ułatwiających sprawne funkcjonowanie 

rynku produktów lokalnych. Zaplanowano 44 spotkania we wszystkich powiatach 

województwa małopolskiego, które odbędą się od listopada do stycznia 2013 r.  

W okresie listopad-grudzień 2012 r. zorganizowano 26 spotkań konsultacyjnych, w 

których uczestniczyło 568 osób. 

 Wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym Izba przystąpiła do realizacji szkoleń nt. 
„Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i 

gospodarstw rolnych w województwie małopolskim”  

W województwie małopolskim Izba zorganizuje 50 szkoleń. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez  Rady  Powiatowe, Izba zorganizowała 

następujące szkolenia: 

 

 nt. Zakładania grupy producentów zbóż – powiat oświęcimski, 20 osób, 

 nt. Tworzenia gospodarstw agroturystycznych – powiat suski, 24 osoby,  

 nt. VAT w rolnictwie. Zmiany w KRUS – powiat wadowicki, 30 osób, 

 KRUS - Bezpieczna Drabina – Wadowice, 18 osób,  

 Spotkanie dla szacujących szkody łowieckie – powiat suski, 6 osób, 

 Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego na rok 2012 – Nowy Sącz, 13 osób, 

 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, certyfikacja śliwki 

sechlońskiej – Ujanowice, 22 osoby, 

 EM efektywne mikroorganizmy – Nowy Sącz, 15 osób. 

 

KURSY: 

 Humanitarny ubój zwierząt w gospodarstwie rolnym – Limanowa, 9 osób, 

 Kurs wikliniarski w Wadowicach – 13 osób. 

Wyjazdy specjalistyczne: 

Rada Powiatowa w Nowym Targu i Zakopanem: 

 Wyjazd do Krakowa na uroczystość XV-lecia MIR – 20 osób, 
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 Wyjazd do Kielc na Targi Agrotech – 134 rolników, 

 Wyjazd do Klikowej na Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 50 osób, 

 Wyjazd do gospodarstw mleczarskich – gospodarstwo hodowli zarodowej w Nidku – 

20 osób 

 Wyjazd na Dożynki Prezydenckie w Spale.  

Rada Powiatowa w Gorlicach: 

 Wyjazd do Krakowa na uroczystość XV-lecia MIR – 8 osób, 

 Wyjazd do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej – 8 osób, 

 Wyjazd do Kielc na Targi Agrotech – 56 osób, 

 Wyjazd do Klikowej na Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 51 osób, 

 Wyjazd rolników i Zespołu Pieśni i Tańca z Kobylanki do Krakowa na XV 

Małopolską Giełdę Agroturystyczną (występ Zespołu) i prezentacja przez rolników 

oferty agroturystycznej. 

Rada Powiatowa w Oświęcimiu: 

 Wyjazd na Targi Agrotech – 100 osób, 

 Wyjazd do Klikowej – 20 osób, 

 Wyjazd szkoleniowy dla rolników do Sandomierza – zakładanie winnic, produkcja 

biopaliw – 9 osób. 

Rada Powiatowa w Suchej Beskidzkiej: 

 Wyjazd na Targi Agrotech – 50 osób, 

 Wyjazd do Klikowej – 15 osób, 

 Wyjazd szkoleniowy dla rolników do Lublina - produkcja chmielu, produkcja mleka – 

18 osób, 

 Powiatowa Konferencja Pszczelarska – 70 osób. 

Rada Powiatowa w Krakowie: 

 Wyjazd na XVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Klikowej – 45 osób, 

 Wyjazd na AGROPROMOCJĘ 2012 – 52 osoby. 

Rada Powiatowa w Myślenicach: 

 Wyjazd na Targi AGROTECH w Kielcach – 35 osób. 

Rada Powiatowa w Wadowicach: 

 Wyjazd do Kielc na Wystawę Targi Rolnicze AGROTECH – 100 osób, 

 Wyjazd do Klikowej – 20 osób, 

 Wyjazd szkoleniowy dla rolników do Sandomierza – Zakładanie winnic, produkcja 

biopaliw – 9 osób. 
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Rada Powiatowa w Wieliczce: 

 Wyjazd na Targi AGROTECH w Kielcach – 36 osób, 

 Wyjazd na Wybory Chłopa Roku w Racławicach – 44 osoby, 

 Wyjazd na XVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Klikowej – 50 osób, 

 Wyjazd na Agropromocję w Nawojowej – 48 osób. 

Rada Powiatowa w Olkuszu: 

 Wyjazd do Klikowej na Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 10 osób. 

Rada Powiatowa w Chrzanowie: 

 Wyjazd na Wystawę Agropromocja w Nawojowej – 87 osób. 

Rada Powiatowa w Proszowicach: 

 Wyjazd szkoleniowy dla rolników z terenu powiatu proszowickiego do Bednar – 50 

osób. 

Rada Powiatowa w Miechowie: 

 Wyjazd rolników na Polagrę Premiery do Poznania – 52 osoby. 

Rada Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej: 

 Wyjazd rolników na Agrotech – 8 osób. 

 Wyjazd rolników na obchody uroczystości „Dożynek Jasnogórskich” w 2012 r. – 50 

osób. 

Rada Powiatowa w Limanowej: 

 Wyjazd do Krakowa na XV lecie MIR – 10 osób, 

 Wyjazd do fermy bydła w Nidku oraz biogazowni w Studzionce – 8 osób. 

Rada Powiatowa w Nowym Sączu: 

 Wyjazd do Krakowa na XV lecie MIR - 10 osób, 

 Wyjazd rolników na Agrotech – 8 osób, 

 Wyjazd rolników do Klikowej na Wystawę Zwierząt Hodowlanych - 36 osoby. 

Rada Powiatowa w Bochni: 

 Wyjazd na Agrotech do Kielc – 46 osób. 

Konferencje; 

 Sejm RP Konferencja „Jakie Doradztwo Rolnicze w Polsce po 2013 r.” 
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 Konferencja Gospodarcza Polska – Ukraina (branża spożywcza) – Kraków. 

 Porozumienie Izb Polski Południowo – Wschodniej dot. propozycji regionalizacji, 

oraz nowych działań PROW 2014 – 2020 – Karniowice. 

 Seminarium dotyczące małych gospodarstw wiejskich w ramach Europejskiego 

Centrum Studiów nad małymi gospodarstwami – Budapeszt. 

 MIR współorganizowała konferencję podsumowującą realizację spotkań w powiatach 

w 2011 r. nt: „Teraźniejszość i przyszłość drobnych gospodarstw rolnych”.  

 Współorganizacja „Międzynarodowej Konferencji 50 lat WPR a Drobne 

Gospodarstwa” – UR w Krakowie. 

 MIR w pierwszym kwartale br. we wszystkich powiatach Małopolski organizowała 

spotkania z dużymi producentami rolnymi. W lutym i w marcu odbyło się 25 

konferencji, w których uczestniczyło 925 rolników. Tematyka konferencji 

uwzględniała specyfikę danego powiatu. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczyły 

zmian w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych rolników, podatku VAT w 

rolnictwie, podatku dochodowego od działów specjalnych, inwestycji w 

gospodarstwach, ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie. Podczas spotkań rolnicy 

mieli również okazję zapoznać się z proponowanymi przez KE projektami 

poszczególnych pakietów WPR na lata 2014-2020, oraz stanowiskiem Rządu RP 

dotyczącym tych propozycji. Omawiano również: funkcjonowanie grup producentów 

rolnych, możliwość pozyskania środków finansowych na budowę i modernizację 

targowisk, wymogi weterynaryjne, nowości odmianowe ziemniaków, odmiany 

zalecane do uprawy na terenie Małopolski.  

 

Inna działalność doradcza 

W 2012 r. pracownicy Izby wypełnili 3 412 wnioski obszarowe. Rolnicy otrzymali 

także pomoc w opracowywaniu projektów programów rolno-środowiskowych, rozliczaniu 

indywidualnej kwoty mlecznej, zwrotu środków za zakup materiału siewnego  

i sadzeniakowego, uzupełnianiu ksiąg rejestracji stad bydła i trzody. Prowadzone jest również 

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. W 2012 r. udzielono 30 porad prawnych. 

Imprezy plenerowe 

Od stycznia do listopada 2012 r. Izba uczestniczyła, organizowała bądź była 

współorganizatorem następujących imprez: 

 XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Klikowej - 16-17.06.2012 r. – 

Już po raz XVI na Terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego w Tarnowie - Klikowej 
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odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której hodowcy z 

województw: małopolskiego, podkarpackiego śląskiego i świętokrzyskiego wystawiali 

i poddawali ocenie następujące gatunki zwierząt: bydło, konie, trzodę, owce i 

zwierzęta futerkowe. W wystawie wzięło udział ponad 120 hodowców, ponad 100 

wystawców oraz ok. 4 tys. gości, przede wszystkim rolników i hodowców zwierząt. 

 XV Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie – w dniach 14-15.04.2012 r. 

 VI Krajowa wystawa Bydła Polskiego Czerwonego w Szczyrzycu, 26-27.05.2012 r. 

 „XVIII Święto Chłopa Roku” w Racławicach – 29.04.2012 r. 

 „Święto Kwitnącej Jabłoni” w Łącku – 12.05.2012 r. 

 „Święto Kwitnących Sadów” w Łososinie Dolnej – 06.05.2012 r. 

 VI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu – 26-27.05.2012 r. 

 „VIII Święto Truskawki” w Nieczajnie Górnej.– 17.06.2012 r. 

 „VI Małopolskie Święto Czosnku” w Obrażejowicach – 29.07.2012 r. 

 „VI Święto Grzyba” w Borzęcinie – 25-26.08.2011 r. 

 „Piknik drobiowy” w Modlniczce gm. Wielka Wieś – 1.07.2012 r. finansowany z 

Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Celem projektu było zaprezentowanie 

walorów smakowych i odżywczych  mięsa drobiowego. Zwiedzający mieli okazje 

wysłuchać prezentacji nt. zalet spożywania mięsa drobiowego, oglądać przygotowana 

wystawę przedstawiającą m.in. rasy drobiu, a w „żywej” zagrodzie zobaczyć gęś 

garbonosą, indyka i kaczkę. Podczas trwania pikniku była możliwość degustacji 

potraw potraw z drobiu przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w 

Modlniczce, Modlnicy i Bęble. Podczas trwania pikniku zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny dla dzieci oraz konkurs wiedzy dla dorosłych. Odwiedzający wystawę 

otrzymali materiały nt. walorów zdrowotnych mięsa drobiowego. Piknik połączony 

był z lokalnym świętem; Dni Gminy Wielka Wieś. Według oceny ochrony i 

organizatorów w Pikniku Drobiowym brało udział około 3 500 osób. 

 „Piknik Wołowy” w Nawojowej - 9.09.2012 r. - finansowany z Funduszu Promocji 

Mięsa Wołowego. Celem projektu było upowszechnienie informacji o wartości 

odżywczych mięsa czerwonego. Podczas trwania pikniku była możliwość degustacji 

potraw przygotowanych przez firmę PARKUR z Mochnaczki. Tradycyjnie 

zorganizowaliśmy konkursy dla dzieci i dorosłych. Piknik wołowy połączono z 

międzynarodową wystawą rolniczą AGROPROMOCJA 2012. Wystawa ta z każdym 

rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem rolników i wystawców. Ocenia 

się, że w roku 2012 wystawę, a tym samym Piknik Wołowy zwiedziło ponad 35 000 

osób. 
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 Udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej – „Agropromocja” w Nawojowej  

08-09.09.2012 r. 

 „XII Święto Fasoli” w Zakliczynie – 09.09.2012 r. 

 „Święto Owocobrania” w gminie Łukowica – 23.09.2012 r. 

 „V Święto Ziemniaka” w Trzyciążu – 30.09.2012 r.  

 Konkurs pasiek w Wygiełzowie 5.08.2012 r. 

 Udział w Dożynkach Gminnych, Powiatowych w Wojewódzkich 

Inne: 

Sporządzenie wniosku o rejestrację produktu Mleko od krów rasy Polskiej Czerwonej dla 

Krajowego Związku Polskiego Bydła Czerwonego w Jodłowniku 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

MIR W 2012 R. 

W roku 2012 w ramach współpracy zagranicznej Małopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 

osiem wymian. Rok 2012 był rokiem wymiany w ramach współpracy zagranicznej z 

regionem Rhône-Alpes, Doubs we Francji, a także z partnerami z Węgier i Rumunii. MIR 

gościła również przedstawicieli z Nowej Zelandii, Finlandii.  

 

Grupy, które gościliśmy: 

 

Styczeń 2012 r. – gościliśmy 2 przedstawicieli z Regionalnej Izby Rolniczej Rhône-Alpes, 3 

przedstawicieli z Izby Rolniczej Doubs. Celem wizyty był udział w uroczystościach XV-lecia 

działalności samorządu rolniczego w Małopolsce. 

 

Marzec 2012 r. – wizyta grupy rolników z Finlandii - 8 członków Związku Producentów 

Rolnych. Celem wizyty było poznanie rolnictwa w Małopolsce. 

 

1 kwietnia 2012 r. – wizyta naukowców z uniwersytetu kalifornijskiego oraz rolników z USA, 

prezentacja działalności MIR Kraków. 

 

13 czerwca 2012 r. – wizyta 16-osobowej grupy rolników z Nowej Zelandii. Podczas 

spotkania z przedstawicielami Zarządu MIR, goście zapoznali się z działalnością 

Małopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnictwem w Małopolsce. 

04-06 listopada 2012 r. - wizyta delegacji rumuńskiej w Małopolsce. Gościliśmy 

przedstawiciela z Izby Przemysłowo-Handlowej w Bystrzycy oraz 2 przedstawicieli firmy 
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MIRO SA. Celem ich przyjazdu było nawiązanie kontaktów pomiędzy producentami warzyw 

i owoców z Małopolski a rumuńską firmą MIRO SA. 

 

8 listopada 2012 r. - Wizyta przedstawicieli Krajowej Federacji Związków Rolników we 

Francji (FNSEA)  w biurze MIR w Krakowie. Celem wizyty było poznanie działalności 

Małopolskiej Izby Rolniczej, polityki wspierania rolników oraz sytuacji rolnictwa w 

Małopolsce 

13 listopada 2012 r. – Wizyta Delegacji Resortu Rolnictwa Republiki Mołdawii, podpisanie 

deklaracji współpracy – Racławice. 

 

Grupy wyjeżdżające: 

27 lutego 2012 r. – Seminarium dotyczące małych gospodarstw wiejskich w ramach 

Europejskiego Centrum Studiów nad małymi gospodarstwami – Węgry, Budapeszt. 

 

30 września - 6 października 2012 r. – wyjazd studyjny grupy winiarzy z Małopolskiego 

Forum Winnego do Francji do regionu Rhône-Alpes. W wyjeździe uczestniczyli delegaci 

MIR, przedstawiciele Małopolskiego Forum Winnego. Celem wizyty było poznanie metod 

uprawy winorośli oraz technik wiwifikacji. 

 

7-12 października 2012 r. - wyjazd delegatów MIR w okolice Szolnoka na Węgrzech i region 

Bystrzycy w Rumunii. W wyjeździe uczestniczyło 47 delegatów MIR. Podczas wizyty nasi 

przedstawiciele zapoznali się z sytuacją rolnictwa na Węgrzech i w Rumunii po wejściu do 

Unii Europejskiej. 

25 listopada -1 grudnia 2012 r. – wyjazd delegacji MIR do Francji do regionu Rhône-Alpes. 

W wyjeździe uczestniczyła 7-osobowa grupa z Polski, Zarząd MIR, Delegat MIR do KRIR 

oraz Dyrektor MIR. Celem wizyty było omówienie przyszłość współpracy pomiędzy 

Regionalną Izbą Rolniczą Rhône-Alpes a Małopolską Izbą Rolniczą oraz zagadnień z tematu 

sprzedaży bezpośredniej, ochrony gruntów rolnych. 

Ponadto:  

14 lutego 2012 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa Senatu RP „Dochodowość w rolnictwie, 

sposoby obliczania”. 

15 września 2012 r. – Dożynki Prezydenckie – Spała 2012, oraz udział w Forum Debaty 

Publicznej dot. Przyszłości Rolnictwa. 
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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 prawie w sektorze rolniczym , działalności Zarządu i bieżących informacji  

m. in. związanych z realizacją wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe. 

 Ukazały się 4 numery informatora MIR oraz kalendarz na 2013 rok. 

 Małopolska Izba Rolnicza dysponuje aktualizowaną na bieżąco stroną internetową, na 

której zamieszczane są najważniejsze informacje odnośnie aktualnej sytuacji w 

rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, przesłane do opiniowania przez MIR 

projekty aktów prawnych, informacje o najciekawszych wydarzeniach z życia 

samorządu rolniczego oraz bieżące analizy ekonomiczne. 

 Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia MIR oraz pracownicy Biura 

MIR zamieszczali artykuły w ogólnopolskiej prasie rolniczej („Wiadomościach 

Rolniczych”, „Poradniku Rolniczym”, „Sądeczczaninie”). 

 Prezes oraz Członkowie Zarządu i Dyrektor biura MIR występowali w audycjach 

telewizyjnych i udzielali wywiadów dla TV i radia.  

 Izba przystąpiła do realizacji projektu finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego pn. „Smaki polskie – wieprzowina – polska tradycja” – projekt 

polegający na stworzeniu i rozpropagowaniu profesjonalnego portalu internetowego, 

którego celem jest promowanie wśród konsumentów wieprzowiny, jako 

wartościowego i smacznego składnika codziennej diety. Partnerami projektu są KRIR 

oraz ARR. Realizacja projektu podzielona została na województwa, którą w terenie 

zajmują się wojewódzkie izby rolnicze za pośrednictwem wybranych przez siebie 

Ambasadorów Regionalnych Projektu. 

IV. INTERWENCJE MIR 

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

i inne instytucje ustosunkowują się do zgłaszanych przez nas wniosków. Ponadto MIR 

występowała w m.in. w sprawach: 

 Ministerstwo Finansów: Zarząd MIR interweniował w sprawie zasad zakupu węgla na 

potrzeby ogrzewania szklarni. 

 MIR wystąpiła do KRIR z propozycją likwidacji zbędnych aktów prawnych. 

 Małopolska Izba Rolnicza złożyła wniosek do WFOŚiGW w Krakowie pn.; 

„Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi w 2010 r. w wybranych 

miejscowościach województwa małopolskiego” - wniosek został oceniony 
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pozytywnie. Wapnowanie zostanie przeprowadzone na 3 534 ha. WFOŚiGW przyznał 

na ten cel dotację w wysokości 858 724,20 zł. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie: w sprawie podjęcia działań 

mających na celu zwiększenie odstrzału dzików. 

 Przewodniczący Rad Powiatowych oraz Zarząd MIR uczestniczyli na spotkaniu z 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym kształtowania WPR w nowej 

perspektywie finansowej oraz roli izb rolniczych w kształtowaniu tej polityki. 

 KRIR: interwencja w kwestii terminu wypłaty dopłat dla producentów surowca 

tytoniowego w 2012 r. 

 KRIR: interwencja w sprawie pobierania podatku VAT od opłat wnoszonych przez 

rolników zlecających OSChR badania gleb, 

 KRIR: interwencja w sprawie „uciążliwości zapachowej” w produkcji rolnej. 

 

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 – Prezes MIR Ryszard 

Czaicki. 

 Członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Studiów nad Drobnymi 

Gospodarstwami – Prezes MIR Ryszard Czaicki. 

 Członkiem Konwentu UR w Krakowie – Prezes MIR Ryszard Czaicki. 

 Małopolska Grupa Robocza ds. KSOW - MIR reprezentuje Pan Marek Lenczowski – 

Delegat MIR do KRIR. 

 Wojewódzka Rada Zatrudnienia – MIR reprezentuje Pan Henryk Dankowiakowski – 

Dyrektor MIR. 

 Powiatowa Rada Zatrudnienia – MIR reprezentują przedstawiciele Rad Powiatowych 

MIR. 

 Komitet Monitorujący Małopolski Program Operacyjny – MIR reprezentuje Pan 

Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR, zastępuje – Pan Karol Zachwieja – 

Wiceprezes MIR. 
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 Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego - z ramienia MIR w skład Rady wchodzą: Pan 

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

 Rada Terenowa przy Oddziale Terenowym ANR w Rzeszowie – Pan Marek 

Boligłowa – członek Zarządu MIR. 

 Rada ds. Produktów Tradycyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – Pan 

Karol Zachwieja – Wiceprezes MIR. 

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

Terenie całej Małopolski.  

 

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 przy 

szacowaniu szkód spowodowanych przez zwierzęta. 

o Projektów określających powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi 

włóknistych. 

 Uchwały Rad Gmin w kwestii obniżenia cen skupu żyta, na podstawie których będzie 

wyliczona wysokość podatku rolnego w 2013 r. 

 MIR w omawianym okresie wydała 42 opinie do projektów aktów prawnych 

regulujących kwestie dotyczące rolnictwa. 

 Opiniowanie zakupu ziemi przez cudzoziemców. 

 Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży na kolonie. 

Wzorem lat ubiegłych Małopolska Izba Rolnicza włącza się czynnie w organizację 

letniego wypoczynku dzieci młodzieży z terenów wiejskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych po 

raz kolejny zorganizowała  letni wypoczynek w formie kolonii i półkolonii dla dzieci 

rolników, dofinansowanych ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników. Jedynym warunkiem było, aby co najmniej jedno z rodziców było ubezpieczone w 

pełnym zakresie lub pobierało rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Dla dzieci w wieku 7-16 lat pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej 

zorganizowali dwa 14-dniowe turnusy kolonijne oraz pięć 10-dniowych półkolonii: 
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 kolonie w Świebodzinie – 51 dzieci 

 kolonie w Kościelisku – 53 dzieci 

 półkolonie w Krasne Lasocice, pow. limanowski  – 30 dzieci 

 półkolonie w Przydonica, pow. nowosądecki – 50 dzieci 

 półkolonie w Wieprzu , pow. wadowicki – 50 dzieci 

 półkolonie w Sromowcach Wyżnych, pow. nowotarski – 53 dzieci 

 półkolonie w Stróżówce, pow. gorlicki – 51 dzieci 

W sumie MIR zorganizowała wypoczynek letni dla 338 dzieci. 

 

INWESTYCJE MIR 

W budynku należącym do MIR w Nowym Sączu, pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu 

przysposobiono jako pokoje gościnne z możliwością noclegu dla trzech osób. 


