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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Historia izb rolniczych na ziemiach polskich zaczęła się w 1895 r. i trwa do dzisiaj, z 50-letnią 
przerwą od 1946 r. Historia Małopolskiej Izby Rolniczej ma 20 lat i ten okres działalności jest do-
brym momentem do podsumowań, ocen i wytyczania kierunków na przyszłość w myśl starożytnej 
zasady „radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość”.

Małopolska Izba Rolnicza może pochwalić się wieloma osiągnięciami, spośród których do naj-
ważniejszych należą: powołanie do życia ZWC „Galicja” (ubezpieczenia wzajemne), nawiązanie 
kontaktów i stała współpraca z partnerami zagranicznymi, intensywna i owocna współpraca 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a także z samorządami wszystkich szczebli oraz z insty-
tucjami obsługującymi rolnictwo. 

Ważnym elementem naszej działalności jest organizowanie pomocy dla rolników poszkodo-
wanych podczas klęsk żywiołowych. MIR odegrała znaczącą rolę podczas akcesji Polski do UE – 
zwłaszcza poprzez bardzo dużą aktywność szkoleniową, doradczą i informacyjną. Uczestniczyliśmy 

w procesach budowania, a dziś umacniania, pozycji Polski na rynku UE, m.in. dzięki aktywności członków Izby w strukturach 
LGD, oraz innych lokalnych stowarzyszeń – szczególnie agroturystycznych i ekologicznych – w promowaniu produktów regional-
nych i tradycyjnych. Na bieżąco opiniujemy i formułujemy stanowiska do ogromnej liczby proponowanych ustaw, rozporządzeń 
i nowelizacji dotyczących całego obszaru rolnictwa, a także polityki społecznej i częściowo gospodarczej. Interweniujemy i broni-
my interesu rolników we wszystkich trudnych sprawach, w miarę naszych możliwości ustawowych i posiadanych kompetencji. 

W obecnych uwarunkowaniach musimy zintensyfikować wysiłki w zakresie stwarzania możliwości do pozyskiwania dodat-
kowych źródeł dochodu poprzez sprzedaż bezpośrednią, wielofunkcyjność gospodarstw, dywersyfikację produkcji. Są to działa-
nia konieczne dla obrony ekonomicznej zasadności produkcji rolnej w Małopolsce, z uwzględnieniem jej specyficznych warun-
ków kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych, tradycji poprzednich pokoleń – dla zachowania resztek rolnictwa w rejonach 
podgórskich i górskich. Nasze rolnictwo znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Duża nadprodukcja na po-
szczególnych rynkach (oprócz trzody), zarówno na rynku krajowym jak również w UE, oraz rosyjskie embargo, powodują bardzo 
niskie dochody rolników. W tej sytuacji konieczne jest wprowadzenie skutecznych, unijnych mechanizmów interwencyjnych.

Wielkim zagrożeniem dla rolnictwa polskiego, w tym również małopolskiego, będzie podpisanie umowy CETA przez UE 
i jej ratyfikowanie przez parlamenty krajowe. W dłuższym okresie może spowodować napływ taniej, ale bardzo złej żywności 
(GMO, mięso chlorowane) i upadek mniejszych gospodarstw.

Obecnie w sejmowej komisji rolnictwa procedowana jest nowa ustawa o izbach rolniczych. Jej kształt będzie w dużej mierze 
zależał od woli politycznej, ale także od zaangażowania członków izby w przebieg procesu legislacyjnego. Samorząd rolniczy 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat dojrzał, zbudował bazę lokalową i dobre zespoły pracownicze, jest też całkowicie gotów na 
przyjęcie nowych wyzwań i zadań do realizacji. Mocno wierzę w to, że proces legislacyjny pójdzie w kierunku wzmocnienia, 
a nie rozdrobnienia i osłabienia jego roli. Rolnicy oczekują od nas, jako wybranych spośród nich w demokratycznych wyborach, 
że rozwiążemy większość ich problemów. Aby to uczynić musimy uzyskać wzmocnienie ustawowe i kompetencyjne na wzór izb 
przedwojennych, lub tych działających w innych krajach UE np. we Francji, Austrii, Niemczech.

Pragnę podziękować wszystkim ludziom oraz instytucjom funkcjonującym w otoczeniu rolnictwa za rzetelną i merytoryczną 
współpracę w minionym okresie. Szczególne podziękowania kieruję do działaczy izbowych, za pracę na rzecz rozwiązywania 
problemów rolniczego stanu. Jednocześnie apeluję do Was, wybranych delegatów, abyście byli aktywni w swoich społecznościach, 
byście byli inicjatorami działań społecznych, kulturalnych, związanych z tradycją, a szczególnie działalności rolniczej.

Szczęść Boże,
Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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Historia izb rolniczych

Izby rolnicze to instytucje publiczno-prawne sa-
morządu gospodarczego rolnictwa. Pierwsze 

izby powstały w krajach skandynawskich na przeło-
mie XVIII i XIX w., ale najważniejszą rolę w tworze-
niu samorządu rolniczego odegrały Francja i Niemcy. 
Impulsem do powstania izb był poważny kryzys ów-
czesnego rolnictwa, a ich zadaniem była obrona in-
teresów rolników, zagrożonych masowym importem 
taniego zboża amerykańskiego. 

Na ziemiach polskich, znajdujących się wówczas  
w niewoli, izby najwcześniej powstały w zaborze pruskim 
(w Wielkopolsce i na Pomorzu). Pierwsza izba rolnicza 
powstała w Poznaniu w 1895 r., na mocy ustawy z dnia  
30 czerwca 1894 r. Zadaniem ówczesnych izb było współ-
działanie z administracją rządową, doskonalenie prawa 
gospodarczego, reprezentacja i obrona interesów rolnic-
twa i leśnictwa, zakładanie i prowadzenie szkół rolniczych, 
popieranie postępu technicznego w produkcji rolnej. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
rozpoczął się nowy rozdział w historii izb rolniczych. 
Przejęcie Izby Rolniczej przez władze polskie miało 
miejsce 20 stycznia 1919 r. na mocy dekretu Naczelnej 
Rady Ludowej. Przejmując izbę Polacy obsadzili swoimi 
urzędnikami stanowiska zajmowane wcześniej przez 
Niemców, ale pozostawili dawną strukturę wydziałów. 
W pierwszym okresie działalności zlikwidowano ist-
niejący system patronacki kółek rolniczych włączając je 
do bezpośredniej działalności izby. 

W II Rzeczypospolitej Konstytucja z marca 1921 r., 
obok samorządu terytorialnego, gwarantowała istnienie 
samorządu gospodarczego. Zasadnicze znaczenie dla 
rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało jednak 
rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych 
z dnia 22 marca 1928 r. Wtedy to izba rolnicza została 
zdefiniowana jako jednostka samorządu gospodarczego 
i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jed-
nego województwa i w granicach ustaw państwowych 
oraz własnego statutu. Istota samorządowego charak-
teru izb rolniczych polegała na wykonywaniu przez nie 
praw zwierzchnich w stosunku do członków, których 
przynależność do izb rolniczych była obligatoryjna. 
Izby miały charakter powszechny i dlatego mogły repre-
zentować interesy wszystkich rolników i bronić całego 
rolnictwa. Głównym celem izb rolniczych, określonym 
w rozporządzeniu, było zorganizowanie zawodu rol-
niczego (do rolnictwa zaliczano wówczas także leśnic-
two, rybactwo, ogrodnictwo, hodowle zwierząt oraz 
inne gałęzie wytwórczości związanej z gospodarstwem 
rolnym). Rozporządzenie określało, że do zakresu dzia-
łania izb rolniczych należy przedstawicielstwo i ochro-
na interesów rolnictwa, samodzielne przedsiębranie,  
w granicach obowiązujących przepisów prawa, środ-
ków w zakresie wszechstronnego popierania rolnictwa 

oraz wykonywania czynności, powierzanych izbom 
rolniczym przez ustawy i rozporządzenia, współdzia-
łanie z władzami rządowymi i samorządowymi we 
wszystkich sprawach, dotyczących rolnictwa.

W okresie międzywojennym na terenie naszego 
kraju funkcjonowało 13 izb: warszawska, łódzka, lubel-
ska, kielecka, białostocka, wileńska, poleska, wołyńska, 
lwowska, krakowska, śląska, wielkopolska i pomorska, 
które współpracowały ze sobą w ramach dobrowolnej 
centrali samorządu rolniczego jaką był Związek Izb  
i Organizacji Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej  
z siedzibą w Warszawie.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej  
z 27 października 1932 r. przyniosło kolejne rozsze-
rzenie kompetencji izb rolniczych. Określony został 
istotny cel izb rolniczych jako: zorganizowanie zawodu 
rolniczego oraz współdziałanie w dziedzinie rolnic-
twa, a więc nie tylko reprezentowanie interesów gospo-
darczych. W rozporządzeniu zapisano, że izby współ-
działają z władzami rządowymi i samorządowymi we 
wszystkich sprawach dotyczących rolnictwa, a szcze-
gólnie przy wykonywaniu przez te władze nadzoru nad 
działalnością powiatowych samorządów terytorialnych 
i zapewnieniu jednolitości prowadzonej przez te samo-
rządy działalności w dziedzinie rolnictwa. Nakreślono 
również ważny odcinek współpracy samorządu rolnicze-
go z państwem – właściwe władze rządowe miały przesy-
łać izbom rolniczym do zaopiniowania projekty ustaw 
przed skierowaniem ich na drogę obrad ustawodaw-
czych oraz projekty rozporządzeń, mających doniosłe 
znaczenie dla rolnictwa, „(...) jeżeli tylko interes publicz-
ny lub pilność sprawy nie stanie temu na przeszkodzie”.

Pracę izb rolniczych przerwał wybuch II wojny 
światowej. W okresie okupacji izby wojewódzkie zo-
stały zlikwidowane. Okupanci pozostawili jedynie 
istniejące biura powiatowe, które wykorzystywano 
jako jednostki ściągające od rolników nałożony przez 
okupanta kontyngent.

Po zakończeniu II wojny światowej już w marcu 
1945 r. wznowiły swoją działalność izby rolnicze mię-
dzy innymi wielkopolska, białostocka, warszawska 
czy kielecka. Pracę izb rolniczych utrudniały jednak 
przeszkody natury politycznej. Nowa władza zarzucała 
samorządowi rolniczemu między innymi to, że w prze-
szłości popierał gospodarstwa obszarnicze, a zaniedby-
wał drobnych rolników, a w związku z parcelacją fol-
warków stracił rację bytu. Rzeczywiste przesłanki były 
jednak inne: samorząd rolniczy zajmował się aktywnie 
wdrażaniem postępu rolniczego na wsi, we wszystkich 
jego możliwych formach, podnosząc tym samym pre-
stiż i rangę zawodu rolnika, i dlatego stał się dla ówcze-
snej władzy niewygodny. 
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Ostatecznie izby zostały zlikwidowane dekretem  
z 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych, który 
wszedł w życie 10 października 1946 r. Tym samym 
zadania izb rolniczych zostały przekazane, pozostające-
mu pod kontrolą komunistów, Związkowi Samopomo-
cy Chłopskiej, który przejął również izbowy majątek.

Po 50-letnim okresie niebytu za rządów PRL, prze-
miany które nastąpiły w 1989 r. odrodziły nadzieje śro-
dowiska rolniczego na wznowienie działalności własnego 
samorządu. Po kilkuletnich staraniach, 14 grudnia 1995 r. 
uchwalono ustawę o izbach rolniczych, która stworzyła 
podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych 
wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. w wy-
niku reformy administracyjnej kraju 
zmieniła się dotychczasowa struktu-
ra izb – z połączenia nowosądeckiej, 
tarnowskiej i krakowskiej powstała 
Małopolska Izba Rolnicza (MIR)  
z siedzibą w Krakowie. Walne Zgro-
madzenie powołało wówczas Zarząd 

I kadencji MIR (1999–2002) w składzie:
Prezes:            Włodzimierz Okrajek
Wiceprezes:           Stanisław Gruszkowski
Członkowie Zarządu:    Tadeusz Gałgan
            Franciszek Kantor
            Ryszard Jędruch
Delegat do KRIR:           Jan Opiło

Dyrektorem biura został wówczas Jerzy Kozik, 
który pełnił tę funkcję do końca stycznia 2001 r.  
Od 30 stycznia 2001 r. do dnia dzisiejszego Dyrektorem 
Biura MIR jest Henryk Dankowiakowski.

I posiedzenie WZ MIR V kadencji, lipiec 2015 r.

8 grudnia 2002 r. odbyły się wybory delegatów do  
Małopolskiej Izby Rolniczej II kadencji. Po znowelizowa-
niu ustawy o izbach rolniczych, w miejsce dotychczaso-
wych oddziałów powstało 19 rad powiatowych, które do 
dziś funkcjonują w każdym powiecie Małopolski. Na po-
siedzeniu Walnego Zgromadzenia MIR II kadencji do-
konano wyboru kolejnego Zarządu MIR (2002–2007):

Prezes:            Paweł Augustyn
Wiceprezes:           Ryszard Czaicki
Członkowie Zarządu:    Stanisław Gardeła
            Jan Marek Lenczowski
            Jan Janczy
Delegat do KRIR:           Roman Kotowicz

Kolejne izbowe wybory odbyły się 4 lutego 2007 r. 
WZ III kadencji MIR, wyłonione spośród wybranych 
delegatów, powołało Zarząd (2007–2011) w składzie:

Prezes:            Paweł Augustyn
Wiceprezes:           Ryszard Czaicki
Członkowie Zarządu:    Marek Boligłowa
            Krystyna Janecka
            Karol Zachwieja
Delegat do KRIR:           Bolesław Łączyński

Wybory delegatów IV kadencji MIR miały miejsce 
3 kwietnia 2011 r. Podczas I posiedzenia WZ, które 
odbyło się w maju, wybrano kolejny Zarząd MIR (2011–
2015) w następującym składzie: 

Prezes:           Ryszard Czaicki
Wiceprezes:           Karol Zachwieja
Członkowie Zarządu:        Marek Boligłowa 

         Krystyna Janecka
         Tadeusz Wójcik

Delegat do KRIR:               Jan Marek Lenczowski

Zarząd I kadencji MIR, podczas posiedzenia WZ w 1999 r.,  
od lewej: T. Gałgan, F. Kantor, W. Okrajek, S. Gruszkowski i R. Jędruch.

Obecnie trwa V kadencja MIR – ostatnie wybory 
do izb odbyły się 31 maja 2015 r. Podczas I posiedzenia 
członkowie Walnego Zgromadzenia wybrali Zarząd MIR 
(2015–2019), w niezmienionym składzie osobowym, 

jednak ze zmianą na stanowisku wiceprezesa, które 
aktualnie pełni p. Krystyna Janecka.

W opracowaniu wykorzystano artykuł pt. „Historia izb rolniczych”  
z 08.12.2006 r. zamieszczony na stronie internetowej: www.ppr.pl
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Ustawę o izbach rolniczych 14 grudnia 1995 r. 
opublikowano w DzU z 1996 r. Nr 1 poz. 3.  

Od tego czasu w ustawie dokonano szeregu zmian:
1. Ustawą z 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadza-

jące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU Nr 
121 poz. 770) 1996 r. w art. 5 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy 
„podmiotów gospodarczych” zastępuje się wyrazem 
„przedsiębiorców”,

2. Ustawą z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw 
określających kompetencje organów administracji pu-
blicznej – w związku z reformą ustrojową państwa 
(DzU Nr 106 poz. 668) w art. 5 ustawy wyrazy „zadań 
własnych gminy” zastępuje się wyrazami „zadań wła-
snych jednostek samorządu terytorialnego”. 

3. Z kolei ustawa z 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw, w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej 
państwa (DzU Nr 162 poz. 1126) ustaliła, że terenem 
działania izby jest obszar województwa, kadencja izby 
miała trwać w okresie do 31 grudnia 2000 r., a także że 
dochody izby (od 1 stycznia 2001 r.) pochodzą z odpisu 
w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolne-
go, pobieranego na obszarze działania izby.

4. Ustawą z 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach 
rolniczych i innych ustaw (DzU Nr 81 poz. 875) rozsze-
rzono kompetencje izb rolniczych o takie działania jak 
m.in.: występowanie do organów administracji rządo-
wej w województwie i organów samorządu terytorial-
nego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych doty-
czących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz 
opiniowanie projektów tych przepisów; współpraca 
z administracją publiczną w zakresie ochrony środowi-
ska; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego 
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, 
z wyjątkiem przepisów porządkowych (organy samo-
rządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miej-
scowo izby). Ponadto stwierdzono, że izba rolnicza 
nie może prowadzić działalności gospodarczej, może 
wyłącznie być wspólnikiem spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, 
tworzyć fundacje, być członkiem wspierającym stowa-
rzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku 
stowarzyszeń – które prowadzą działalność w zakresie 
zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. 
Unormowano zasady działania izby, sprawy wyborów 
do walnego zgromadzenia izby, do rad powiatowych, 
sprawy dotyczące dochodów izby.

5. Z kolei ustawą z 22 września 2006 r. o zmianie usta-
wy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, 
ustawy o związkach zawodowych rolników indywidu-
alnych oraz ustawy o izbach rolniczych (DzU Nr 200 
poz. 1472) ustalono, że koszty związane z uczestnic-
twem izb rolniczych, związków zawodowych rolników 
indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organi-
zacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rol-
niczych reprezentujących interesy zawodowe rolników 
indywidualnych wobec instytucji UE, są w latach 2006 
i 2007 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

6. Następną zmianę wprowadziła ustawa z 15 marca 
2007 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywil-
nego, Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (DzU nr 112 poz. 766). W art. 28 
ust. 6 zapisano, że skargi na nieumieszczenie na listach 
wyborczych osoby uprawnionej do udziału w głosowa-
niu, rozstrzygać będzie sąd w postępowaniu nieproce-
sowym, w terminie 3 dni od dnia wniesienia skargi. 

7. Kolejne zmiany w ustawie o izbach rolniczych 
wprowadzono wraz z ustawą z 12 czerwca 2008 r. 
o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organi-
zacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych 
rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rol-
niczych (DzU Nr 139 poz. 876) postanawiając, że 
koszty związane z uczestnictwem izb w ponadnaro-
dowych organizacjach rolników w latach 2008-2013 
będzie ponosić KRIR.

8. W następnej nowelizacji ustawy o izbach rolniczych  
z 21 lutego 2014 r. (DzU Nr 0 poz. 434) zdecydowano, 
że koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, 
związków zawodowych rolników indywidualnych 
oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników 
w ponadnarodowych organizacjach rolniczych re-
prezentujących interesy zawodowe rolników indy-
widualnych wobec instytucji UE są w roku 2014 po-
noszone przez KRIR i dofinansowywane z budżetu 
państwa w formie dotacji celowej.

9. Ustawą z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach 
rolniczych oraz niektórych innych ustaw (DzU Nr 0 
poz. 838) w art. 35b zdecydowano, że koszty związane 
z uczestnictwem: m.in. izb rolniczych, w ponadnaro-
dowych organizacjach rolniczych reprezentujących 
interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec 
instytucji UE, są w latach 2015-2020 ponoszone przez 
KRIR i dofinansowywane z budżetu państwa w formie 
dotacji celowej, a w ust. 4a wprowadzono zapis o obo-
wiązku KRIR przekazywania ministrowi rolnictwa 
corocznej (do 15 stycznia) informacji z uczestnictwa 
izb rolniczych i innych związków zawodowych rolni-
ków w ww. organizacjach.

10. Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, usta-
wy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU 
z 2015 r. poz. 1830) wprowadziła nowe zapisy do usta-
wy o izbach rolniczych stwierdzające, że jeżeli dochody, 
pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane 
izbie rolniczej w terminie (2% odpis od podatku rolne-
go), przysługują jej odsetki ustawowe za opóźnienie. 
W przypadku nieprzekazania izbie dochodów z ty-
tułu tego odpisu, przysługuje jej prawo dochodzenia 
należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie. Podobnie w przypadku niedotrzyma-
nia terminu przekazania przez izby składek do KRIR 
przysługuje prawo dochodzenia należnego świad-
czenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Aktualny tekst jednolity ustawy o izbach rolniczych 
ogłoszony jest w DzU z 2016 r. Nr 0 w poz. 1315.

Barbara Gabryś, radca prawny
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Organy Izby:

Najważniejsze zadania KR:
kontrola wykonywania uchwał •	 wz;
kontrola działalności finansowej izby;•	
kontrola merytorycznej działalności •	 rp;
przedstawienie wniosków o udzielenie bądź odmo-•	
wę udzielenia absolutorium zarządowi, oraz wnio-
sków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego 
składu zarządu lub poszczególnych jego członków;
podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmio-•	
tu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 
finansowego.

Najważniejsze zadania Zarządu: 
układanie porządku obrad •	 wz;
przygotowywanie projektów uchwał •	 wz;

opracowywanie projektów budżetu izby wraz z pla-•	
nem finansowym;
przedstawianie do zatwierdzenia •	 wz rocznych spra-
wozdań z działalności statutowej i finansowej;
prowadzenie gospodarki finansowej izby, w tym po-•	
dejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredy-
tów i innych zobowiązań finansowych do wysokości 
ustalonej przez wz, oraz dokonywanie niezbędnych 
przeniesień planowanych wydatków w ramach środ-
ków przeznaczonych na finansowanie działalności 
bieżącej, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji 
budżetowej;
przedstawienie •	 wz projektów regulaminu prac za-
rządu oraz projektów zmian do tego regulaminu;
ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura •	
izby oraz regulaminu prac biura;

powoływanie i od-•	
woływanie dyrektora biu-
ra izby, oraz ustalanie jego 
wynagrodzenia;

ustalanie struktury •	
organizacyjnej biura izby;

delegowanie przed-•	
stawicieli do organów i ciał 
doradczych administracji 
rządowej, samorządu tery-
torialnego i innych organów.

Najważniejsze zadania RP: 
sporządzanie ana-•	

liz i opinii, przedstawianie 
wniosków oraz dokonywa-
nie ocen z zakresu rolnic-
twa, rozwoju wsi i rynków 
rolnych i przedstawianie ich 
zarządowi izby;

wydawanie opinii •	
w sprawach zgłoszonych 
przez zarząd lub wz izby;

opracowywanie rocz-•	
nego planu pracy;
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego •	
na terenie powiatu;
delegowanie członków rady do prac w odpowied-•	
nich organach i komisjach, w których izba ma prawo 
uczestniczyć,
współpraca z organizacjami i instytucjami działają-•	
cymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi;
udział w organizowaniu szkoleń dla członków izby; •	
występowanie za zgodą zarządu o dotacje, granty •	
i inne źródła wsparcia finansowego;
aktywne włączanie się członków rady w organizację •	
i przebieg wyborów do rad powiatowych izb rolni-
czych następnej kadencji;
ocenianie sprawozdania przewodniczącego rady •	
z rocznej działalności rady. 

Najwyższym organem izby jest walne zgro-
madzenie, w skład którego wchodzą prze-

wodniczący i delegaci rad powiatowych, wybierani 
na 4-letnią kadencję.

Zgodnie z ustawą, organami izby są również:
➢ komisja rewizyjna (KR) – 5 osób wybieranych 

spośród i przez członków walnego zgromadzenia;
➢ zarząd – organ wykonawczy WZ, składa się  

z prezesa, wiceprezesa oraz 3 członków wybieranych 
przez i spośród członków walnego zgromadzenia;

➢ rada powiatowa (RP) – działa na obszarze 
powiatu. Tworzą ją delegaci wybrani przez rolników 
– członków izby, w poszczególnych gminach. Ich 
zadaniem jest m.in. przekazywanie informacji 
pomiędzy władzami izby i rolnikami.
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Czy CETA pogrzebie polskie rolnictwo?

Jednym z ustawowych za-
dań samorządu rolniczego 

jest ochrona polskiego rolnic-
twa. Jak trudne i niewdzięczne 
jest to zadanie wiem doskonale, 
bowiem w samorządzie rolni-
czym zasiadam od momentu 
jego reaktywacji. Miałem rów-
nież zaszczyt pełnić przez 2 ka-
dencje obowiązki prezesa Mało-
polskiej Izby Rolniczej. W czasie 
swojej pracy niejednokrotnie 
zmuszony byłem rozwiązywać 
problemy rolników, którzy znie-
chęceni postępowaniem admi-

Paweł Augustyn z Prezydentem RP  Lechem Kaczyńskim
Wierzchosławice, 30.10.2008 r.

nistracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu 
województwa jak też ministerialnym, właśnie w izbie 
rolniczej szukali poparcia i pomocy. Wiele spraw indy-
widualnych udało się nam załatwić, w wielu przypad-
kach byliśmy jednak bezsilni. Wypada tu wspomnieć 
o protestach izby odnośnie „dzikiej prywatyzacji” zakła-
dów przetwórczych, rozregulowywaniu rynków zbytu 
przez nieodpowiedzialne decyzje polityków, braku chęci 
do kompleksowego rozwiązania problemu ubezpieczeń 
upraw rolnych… Przykładów takich można podać dzie-
siątki. Samorząd rolniczy, już przed wejściem Polski do 
Unii Europejskiej, sprzeciwiał się wprowadzeniu kwoto-
wania produkcji mleka, wskazując na możliwość załama-
nia rynku w momencie zamknięcia tego mechanizmu. 
Jak sytuacja wygląda obecnie – wiedzą wszyscy, którym 
rolnictwo nie jest obojętne. Spadające gwałtownie pogło-
wie trzody chlewnej, bydła, owiec, kłopoty ze sprzedażą 
zboża czy kukurydzy – problemy rokrocznie powtarza-
ne jak mantra, ciągle nie przekonują jednak polityków, 
odpowiedzialnych za kształtowanie ustroju rolnego pań-
stwa, do podjęcia zdecydowanych działań.

Zmiana władzy, która nastąpiła w wyniku ubiegło-
rocznych wyborów, napawała nadzieją, że hasła wybor-
cze, szczególnie te o obronie polskiego rolnictwa, zostaną 
wreszcie zrealizowane. Minął rok i okazuje się, że oprócz 
pomysłów typu likwidacja rolniczego systemu ubezpie-
czeń społecznych, praktyczny zakaz obrotu ziemią rolną 
w Polsce, czy też ciągłe boje polityczne z Rosją – skutkujące 
kuriozalnymi wręcz oskarżeniami strony rosyjskiej skie-
rowanymi do polskich eksporterów żywności – brak jest 
jakiegokolwiek spójnego programu rozwoju rolnictwa.

Ostatnie tygodnie to ciągła nagonka informacyjna 
o podjęciu przez Rząd Polski decyzji akceptującej pod-
pisanie umowy CETA pomiędzy Unią Europejską, a Ka-
nadą. Strona rządząca twierdzi, że umowa ta będzie dla 
Polski korzystna. Potwierdzają to również liczne eks-
pertyzy przedstawiane przez polityków. Dlaczego więc 
obywatele, a szczególnie rolnicy, nie tryskają podobnym 

entuzjazmem? Pozwolę sobie 
przytoczyć tylko kilka z wielu 
istotnych argumentów przema-
wiających przeciwko ratyfikacji 
tej umowy. Do chwili obecnej 
mamy dodatni bilans handlowy 
z Kanadą. Eksportujemy do niej 
nie tylko wyroby przemysłu mo-
toryzacyjnego czy lotniczego, 
ale również, i to w dużej ilości, 
polską żywność – efekt pracy 
polskich rolników. Unia Euro-
pejska od lat zabiega o wprowa-
dzenie w krajach członkowskich 
restrykcyjnych przepisów za-

braniających rolnikom uprawy roślin GMO. Z uwagi na 
liberalne przepisy Kanada jest krajem, gdzie znaczna część 
produkcji prowadzona jest w oparciu o takie roślinny. Czy 
możemy się cieszyć z liberalizacji przepisów celnych i do-
puszczenia na rynek europejski, w tym polski, produktów 
zawierających rośliny genetycznie modyfikowane? Polska 
słynie w UE z produkcji wysokiej jakości żywności, która 
według norm europejskich spełnia standardy ustanowio-
ne dla produktów tradycyjnych i ekologicznych. Otwar-
cie rynku europejskiego dla produktów kanadyjskich, 
o niższych standardach lecz również znacznie tańszych, 
gdyż dotowanych przez państwo nie związane kagańcem 
przepisów WE, spowoduje, że duża część produkcji rolnej 
jaką w chwili obecnej eksportujemy do krajów unijnych 
pozostanie bez odbiorców. Czy rządzący przedstawili 
konkretne propozycje odnośnie uruchomienia nowych, 
równie chłonnych rynków zbytu? Oczywiście nie. Dziś 
już śmiało stwierdzam, że ratyfikacja umowy CETA, 
a w późniejszym czasie również TTIP, doprowadzi do sil-
nej konkurencji pomiędzy rolnictwem unijnym a kana-
dyjskim i północnoamerykańskim. Obawiam się, że nasi 
rolnicy, nawet ci którzy gospodarują na dużych areałach, 
nie sprostają konkurencji ze strony wielkopowierzchnio-
wych farm kanadyjskich i amerykańskich. O małych, ro-
dzinnych gospodarstwach, tak charakterystycznych dla 
Polski, a szczególnie dla naszego regionu, nawet nie będę 
wspominał. One już teraz, każdego dnia zmuszone są 
walczyć o przetrwanie. Jaki pomysł na ich zabezpieczenie 
przedstawia strona rządowa? Na chwilę obecną brak jest 
takiego rozwiązania. Pojawi się ono później, za ok. 2 lata, 
kiedy obecni zwolennicy ratyfikacji tej umowy rozpoczną 
kampanię przed następnymi wyborami. Oby ta propozy-
cja zawierała w sobie choć iskierkę geniuszu i rzeczywi-
ście potrafiła obronić to, co jeszcze z polskiego rolnictwa 
nam zostało. Oby…

Paweł Augustyn, Prezes Zarządu 
dwóch kadencji Małopolskiej Izby Rolniczej (2002-2011)

14 października 2016 r.
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Jubileusz XX-lecia samorządu rolniczego

Oceniając 20 lat naszej 
pracy w samorządzie 

rolniczym, uważam, że na-
dal pozostawiono nam zbyt 
mało kompetencji, chociaż od 
momentu powołania izb nasi 
przedstawiciele postulowali 
o ich zwiększenie. Projekt no-
welizacji ustawy o izbach rol-
niczych utknął w sejmowych 
komisjach.

Franciszek Kantor

Zawsze uważaliśmy, że rolnik nie powinien być pozo-
stawiony samemu sobie ze swoimi problemami, a kształ-
towanie polityki rolnej musi się opierać na konsulta-
cjach ze wszystkimi instytucjami oraz środowiskami 
działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi.

Izby rolnicze, jako samorząd zostały powołane do 
reprezentacji rolników i mieszkańców wsi wobec decy-
dentów władzy ustawodawczej i wykonawczej państwa. 
Wiele instytucji, z którymi współpracujemy, w ciągu 
ostatnich lat zbliżyło się do rolnika. Jednak delegaci 
izby, składający się z rolników i mieszkańców terenów 
wiejskich, reprezentują swoje środowiska i najlepiej 
wiedzą, jakiej pomocy potrzebują.

W okresie działania Nowosądeckiej Izby Rolniczej, 
w latach 1996-1999, zwracaliśmy szczególną uwagę aby 
rozwój gospodarstw rodzinnych był wspomagany przez 
instytucje rolnicze, działające w imieniu państwa pol-
skiego. Można powiedzieć, że w ciągu 20 lat udało się 
zrealizować wiele założeń, ale były również porażki. 
Szczególnie dotyczy to braku wsparcia dla gospodarstw 
prowadzących działalność rolniczą na obszarach gór-
skich i podgórskich w postaci odrębnej krajowej strate-
gii wsparcia dla tych terenów, czyli „ustawy górskiej”. 
Od 1997 r. osobiście włączałem się w prace Komitetu 
Rozwoju Regionalnego przy Rządowym Centrum Stu-
diów Strategicznych, którego nadrzędnym celem było 
wspomaganie przez państwo kierunków gospodarowa-
nia, zgodnych ze specyfiką środowiska naturalnego te-
renów górskich i podgórskich, oraz metod produkcji nie 
powodujących dla niego zagrożeń. Rezultatem wielo-
kierunkowych prac organizacji rolniczych, jak również 
osobistego zaangażowania polityków i działaczy samo-
rządowych, było uchwalenie 6 września 2001 r. przez 
sejm ustawy o rozwoju społeczno-gospodarczym regio-
nów górskich. Ustawę jednak zawetował Prezydent RP. 
W Europie regiony górskie przez lata wywalczyły sobie 
swój obecny status, a polityka poszczególnych państw 
zmierzała do zachowania rolnictwa w tych regionach. 
Zdawano sobie sprawę, że jeżeli raz się wyjdzie z gór, to 
jest mała szansa, aby tam powrócić. Chcę podkreślić, że 

w pracach przy ustawie górskiej naszą intencją nie było 
stworzenie uprzywilejowania. Chcieliśmy stworzyć re-
gulacje prawne, aby zrekompensować trudności wyni-
kające ze specyfiki gospodarowania. Szczególny nacisk 
kładliśmy na wspieranie małej, drobnej przedsiębior-
czości, aby zmniejszyć dysproporcje w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej i społecznej. Wiele się udało 
w tym zakresie dzięki środkom finansowym pozyskiwa-
nym przez gminy oraz producentów rolnych w ramach 
PROW 2004-2006, 2007-2013.

Niemałym osiągnięciem Nowosądeckiej Izby Rol-
niczej było nawiązanie współpracy z Francją z Regio-
nem Rhône-Alpes w Sabaudii. 9 października 1998 r. 
w Nowym Sączu podpisano memorandum o współpra-
cy pomiędzy Sabaudzką i Nowosądecką Izbą Rolniczą. 
Konwencja partnerska została zawarta na 3 lata z moż-
liwością przedłużenia za zgodą obydwu stron. Współ-
praca trwa do dnia dzisiejszego i jest kontynuowana 
przez Małopolską Izbę Rolniczą od 2000 r. W ramach 
bilateralnej współpracy organizowano liczne wyjazdy 
szkoleniowe, konferencje i seminaria. Szkolenia umoż-
liwiły podnoszenie umiejętności i zdobywanie nowych 
doświadczeń delegowanym przez Izbę osobom, szcze-
gólnie hodowcom bydła mlecznego, właścicielom go-
spodarstw agroturystycznych, przedstawicielom spół-
dzielczości mleczarskiej, organizatorom i menadżerom 
turystyki wiejskiej. Uważałem, i nadal takie jest moje 
zdanie, że rozwój naszego regionu w dużej mierze zale-
ży od spójnej polityki regionalnej.

Mam nadzieję, że dotychczasowy dorobek 20 lat funk-
cjonowania izb rolniczych pozwoli w przyszłości konse-
kwentnie realizować dalsze działania na rzecz rolnictwa.

Dziękuję wszystkim rolnikom za cierpliwość i de-
terminację w pełnieniu ważnego zadania, jakim jest 
produkcja żywności, oraz dziękuję byłym prezesom 
i członkom Zarządu Izby za współpracę.

Obecnym władzom życzę owocnej i wytrwałej pracy 
na rzecz rozwoju polskiej wsi.

Pozdrawiam wszystkich rolników,
Franciszek Kantor
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Moje 20 lat w Izbie

Po pobycie na praktyce 
w Stanach Zjednoczonych 
i krótkim epizodzie kierow-
nika Wydziału w KRUS, 
gdzie spotkałem interesują-
cego i mądrego szefa, jakim 
był Jurek Marciniak – przy-
szły Prezes Grupy Azoty S.A., 
w 1996 r. nadarzyła się okazja 
zmiany pracy, którą zaofero-
wał mi nowo wybrany członek 
Zarządu Tarnowskiej Izby 
Rolniczej Stanisław Kosowski. 

Nieświadom układów 
politycznych, które w ówcze- W biurze Tarnowskiej Izby Rolniczej, 1997 r.

Podczas obrad Jury RWZH w Klikowej, 1999 r.

snym czasie rządziły Izbą, zgodziłem się nie wiedząc 
również o tym, że władze polityczne jednej z partii już 
dokonały wyboru dyrektora. Pan miał już wizytówki 
z funkcją dyrektora Tarnowskiej Izby Rolniczej. Okaza-
ło się jednak, że troje nowo wybranych członków Zarzą-
du Tarnowskiej Izby Rolniczej, reprezentujących różne 
partie polityczne (PSL, AWS), nie patrząc na partyjny 
nepotyzm postanowiło zorganizować konkurs na sta-
nowisko dyrektora Izby. Kandydatów było trzech. Wy-
brano mnie, na przekór ustaleniom dokonanym w gabi-
necie politycznym. Z tego względu, mój start zawodowy 
w Izbie obarczony był namawianiem mnie przez nieży-
jącego już Stanisława Gruszkowskiego, ówczesnego Pre-
zesa TIR, abym zrezygnował z tej funkcji dla dobra spra-
wy i poprawy relacji politycznych. Oczywiście nie wyra-
ziłem zgody, gdyż za moją osobą stały w Zarządzie trzy 
osoby, które wiedziały jak trudnego zadania się podją-
łem. Nie trzeba było długo czekać i zostałem zaakcepto-
wany prawie przez wszystkich członków Walnego Zgro-
madzenia, w tym również Pana Gruszkowskiego, który 
w przyszłości stał się moim dobrym kolegą. Trudne roz-
mowy w gabinecie politycznym w Tarnowie musiał od-
bywać Stanisław Kosowski, którego słusznie uznano za 
głównego autora zmian na stanowisku dyrektora Izby. 
Po jednej z tych rozmów konieczna była naprawa drzwi 
do gabinetu pewnego partyjnego aparatczyka... 

Moje początki w Izbie wspominam bardzo miło. Or-
ganizowałem wszystko od początku. Nasze pierwsze biu-
ro – jeden pokój przy ul. Krasińskiego, pierwsi pracow-
nicy Pani Teresa Kawa – księgowa i Pan Andrzej Czar-
necki – informatyk. Pierwsze meble biurowe, pierwszy 
sprzęt otrzymywaliśmy częściowo w formie darowizn. 
Otrzymując środki z budżetu państwa w pierwszym roku 
zainwestowaliśmy w nowy sprzęt komputerowy i samo-
chód WV T4. To wtedy, dzięki mojej inicjatywie, powstało 
Porozumienie Izb Polski Południowo-Wschodniej, jako 

pierwsi w Polsce zaczęliśmy 
wydawać izbowy biuletyn 
informacyjny, jako pierwsza 
w kraju izba powołaliśmy 
spółkę i zorganizowaliśmy 
pierwszą Regionalną Wysta-
wę Zwierząt Hodowlanych. 
To był dobry czas dla Izby. 
Widziałem autentyczne za-
angażowanie członków Wal-
nego Zgromadzenia w to co 
robimy. Spółka zaopatrywa-
ła rolników w materiał siew-
ny i sadzeniakowy, sprzeda-
waliśmy dobrej jakości ma-
teriał hodowlany i nasienny, 

dostarczaliśmy paszę. Na wyposażeniu spółki były dwa 
samochody w tym jeden ciężarowy. Mieliśmy własną 
bazę, gdzie gromadziliśmy środki do produkcji rolnej. 

Medialnie „sprzedawaliśmy” Izbę w audycjach ra-
diowych. Było nas widać i słychać. Nie zawsze się to dla 
Izby dobrze kończyło. W czasie strajków, które orga-
nizował Andrzej Lepper wysypując ziarno z wagonów, 
za co był ganiony w czasie słynnego kazania na Jasnej 
Górze przez Prymasa Polski Józefa Glempa, opubliko-
waliśmy w Dzienniku Polskim stanowisko Zarządu 
przeciwstawiające się tej opinii. Nie trzeba było czekać 
na kontrreakcję Kurii Biskupiej, na drugi dzień po pu-
blikacji w gazecie otrzymaliśmy pismo z kurii zrywają-
ce wszelkie kontakty z Izbą. Z czasem z kościołem Izba 
się przeprosiła i na naszych opłatkowych spotkaniach 
bywał duszpasterz rolników. Był to czas gorących kon-
trowersji między PSL a AWS. Liderzy tych partii w woj. 
tarnowskim ostro się sprzeczali i próbowali również 
wykorzystać do swoich celów Izbę. Po konflikcie z kurią 
gościliśmy w Izbie Ministra Rolnictwa Jacka Janiszew-
skiego, który gromił nas za opublikowane stanowisko. 
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Kolejnymi konsekwencjami publikacji były kontrole 
z Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowana próba odwo-
łania Zarządu i powołania nowego, odpowiadającego 
władzom administracyjnym woj. tarnowskiego. Walne 
Zgromadzenie nie ugięło się, próba zbierania podpisów 
pod wnioskiem o rozwiązanie Zarządu spełzła na ni-
czym. I gdyby nie reforma administracyjna, której re-
zultatem była śmieciowa ustawa przyjęta w grudniową 
noc w 1998 r., Tarnowska Izba na pewno rosła by w siłę, 
gdyż stali za nią wspaniali ludzie: Julian Tchoń, Józef 
Mazur, Marek Burnat, Marek Chudoba (obecny bur-
mistrz Czchowa), Dominik Szczawiński, Jurek Książek, 
Paweł Augustyn, Eugeniusz Stochel, Władysław Gałę-
ziowski, Eugeniusz Niemiec, Jan Rozum, Stanisław Ko-
sowski, Alfred Pasterznak, Tadeusz Kwiatkowski (obec-
ny Starosta Dąbrowski).

Trudno nie wspomnieć o roli jaką odegrał Paweł Au-
gustyn w budowie wizerunku Izby. Pamiętam jak dziś, 
kiedy w pierwszym miesiącu urzędowania Izby przy-
szedł do biura przy ul. Krasińskiego i przedstawił propo-
zycję programową w zakresie ubezpieczeń wzajemnych. 
Jest to jedyna sprawdzona i wpisująca się w idee samo-
rządu gospodarczego izb forma działalności. Na dzień 
dzisiejszy w TUW ubezpieczonych jest 1,5 mln człon-
ków, w tym większość rolników. Wielu rolników stało 
się agentami ubezpieczeniowymi dorabiając w ten spo-
sób do niewielkich dochodów ze swoich małych gospo-
darstw. Dziś kapitał TUW to 130 mln zł, z czego 100 mln 
zł to pieniądze rolników pochodzące ze składek i dobro-
wolnych wpłat. I gdyby nie regulacje prawne Unii Eu-
ropejskiej tzw. Solvency II moglibyśmy patrzeć śmiało 
w przyszłość i rozwijać ubezpieczenia wzajemne. Ta dy-
rektywa jest emanacją wybujałych ambicji urzędników 
unijnych, za którymi stoi lobby dużych zakładów ubez-
pieczeniowych. W całym świecie doskonale funkcjonu-
ją ubezpieczenia wzajemne. W Polsce Nadzór Finanso-
wy w ogóle ich nie rozumie. Nikt nie wie jaka będzie 
przyszłość ubezpieczeń wzajemnych i nie wiadomo czy 
ubezpieczony traktowany będzie jako przedmiot czy też 
podmiot w zakładzie ubezpieczeniowym. 

Wracając do moich doświadczeń izbowych radykal-
na zmiana nastąpiła wraz ze zmianą granic województw. 
Cztery izby (tarnowska, krakowska, bielska i nowosądec-
ka) w styczniu 1999 r. utworzyły nową strukturę – Ma-
łopolską Izbę Rolniczą. Kraków zaczął pełnić dominują-
cą rolę. Na efekty błędnej polityki kadrowej, decyzyjnej 
a przede wszystkim nieroztropnej gospodarki finansowej 
nie trzeba było długo czekać. Prokuratura, sąd, proces by-
łego dyrektora, fatalne odium, które zupełnie nie było nam 
potrzebne na etapie tworzenia nowych struktur. Na zasa-
dzie ratowania sytuacji ówczesny Zarząd zaakceptował 
moją osobę jako Dyrektora MIR (na wniosek St. Grusz-
kowskiego). W styczniu 2001 r. sytuacja jaką zastałem 
była trudna. Proces karny, zadłużenie izby, nierozliczone 
granty, brak pieniędzy w kasie, kontrola UKS przewra-
cająca do góry nogami, zresztą jak zawsze, dokumenty 
i konieczność zwrotu środków do budżetu. Był to trud-
ny okres, który zapoczątkował trwającą do dziś naukę 
umiejętnego wydatkowania środków publicznych, tego 
jak przy ułomnej ustawie o izbach rolniczych i zmien-
nych interpretacjach przepisów przez organów kontro-
lujących udowodnić ich racjonalność. 

POLAGRA 2007 – z Christianem Kitą (po prawej) i Pawłem Augustynem (po lewej).

Nowy okres działalności Izby to wybory w 2002 r. 
i zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, którym zo-
stał Paweł Augustyn. Był to bardzo dobry czas dla Izby. 
Realizowaliśmy bardzo duże granty szkoleniowe, nie-
które o wartości przekraczającej 50% budżetu Izby; 
jako pierwsi w Polsce inwestowaliśmy w zakup nie-
ruchomości, budując w ten sposób majątek rolników; 
wyposażyliśmy nasze biura specjalistyczny sprzęt poli-
graficzny i komputerowy; zakupiliśmy samochody, któ-
rych mamy obecnie cztery. Wszystko to osiągnęliśmy 
dzięki oszczędnej i mądrej gospodarce finansowej. Był 
to również okres intensywnej wymiany międzynarodo-
wej. Naszymi partnerami byli: we Francji Izba Rolnicza 
Le Doubs (Christian Kita), na Węgrzech Izba Rolnicza 
Szolnok (Istvan Bali), w Rumuni Izba Rolniczo-Prze-
mysłowa w Bistriţy (Ignat Timar). Z tymi izbami nawią-
zaliśmy bliską współpracę, w tym również gospodarczą. 
Nie do przecenienia jest rola Christiana Kity w pomocy 

Wybieramy krowy rasy Montbeliard, Francja 1998 r.
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W Departamencie Rolnictwa USA, kwiecień 2008 r.

jakiej udzielał najpierw tarnowskiej, a później małopol-
skiej Izbie (wyjazdy szkoleniowe, darowizna stada krów 
rasy Montbeliarde oraz przekazanie nam samej idei 
funkcjonowania izb rolniczych – „techników jest wielu, 
osób myślących strategicznie mało”). 

Wymianie międzynarodowej sprzyjały unijne środki 
finansowe, które uzyskiwaliśmy w okresie poprzedza-
jącym wejście Polski do UE i tuż po akcesji. Otworzy-
liśmy oczy na rolnictwo zachodniej Europy wielu rol-
nikom, było to potrzebne z jednej strony aby się uczyć, 
z drugiej nie czuć się gorszym. Rolnik na całym świecie 
jest zawsze taki sam, musi ciężko pracować, zmagać się 
z nieobliczalną naturą i ponosić konsekwencje nieroz-
sądnych decyzji politycznych. 

Minione 20 lat to ciągłe zmiany prawne. Ostatnio, 
dzięki ustawie o dostępie do informacji publicznej 
znaczną część naszego czasu zmuszeni jesteśmy poświę-
cać na obsługę kontroli, pisanie wyjaśnień i wprowadza-
nie zmian w sposobie działania. Z drugiej strony mamy 
ciągły niedosyt braku nowelizacji ustawy o izbach rolni-
czych, która dałaby samorządowi rolniczemu prawdzi-
we kompetencje oraz niwelowałaby sprzeczne zapisy.

Pracownicy MIR podczas obchodów 10-lecia, Kraków 2006 r.

Oceniając minione 20 lat trudno nie wyrazić swo-
jej opinii o moich pracodawcach, czyli Zarządach. Dla 
mnie duże znaczenie miała obecność Pawła Augustyna 
przez 8 lat jako Prezesa MIR. Dawał mi dużą autonomię 
przy podejmowaniu decyzji obarczając jednak dużą dozą 
odpowiedzialności i koniecznością ponoszenia konse-
kwencji za niefortunne przedsięwzięcia. Tak z resztą jest 
do dziś i szanuję to, jaki stosunek mają Zarządy, które 
zostały wybrane z Prezesem Ryszardem Czaickim, po 
8 latach prezesowania Pawła Augustyna. 

Najbardziej czuję się przegranym w sprawie Kliko-
wej. Mieliśmy już przygotowany akt notarialny, który 
pozwalał przejąć Izbie byłe Stado Ogierów w Klikowej. 
I gdyby nie polityka i niechęć Urzędu Marszałkowskie-
go, który nie bardzo wiedział czym jest Izba, to dzisiaj 
gospodarzylibyśmy w Klikowej. Polityka jeszcze raz po-
kazała jak bardzo jest nierozsądna. 

Praca w Izbie przez 
20 lat – to prawie po-
łowa mojego życia za-
wodowego – dawała 
mi dużą satysfakcję. 
Dzięki wspaniałym lu-
dziom, członkom ciał 
statutowych i dzięki 
pracownikom, którzy 
przez wiele lat ze mną 
pracowali i dalej pra-
cują (Alicja Kostuś, 
Lucyna Chęcińska, 
Jolanta Sawińska, Do-
rota Korepta-Kura, 
Katarzyna Węgiel, 
Marcin Słowik – oni 
pracowali ze mną 
prawie 20 lat) czuję 
się zawodowo speł-
niony. Chciałoby się 
bardzo, aby nie doszło 

do nierozważnych decyzji politycznych, których kon-
sekwencją mogłyby być diametralne zmiany w ustawie 
o izbach rolniczych. 

Przy okazji 20-lecia chciałbym podziękować wszyst-
kim, z którymi na co dzień współpracuję realizując zada-
nia określone przez władze Małopolskiej Izby Rolniczej.

Henryk Dankowiakowski

30 września 2016 r.
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Jednym z najważniejszych 
zadań statutowych Izby 

jest podnoszenie kwalifikacji 
osób zatrudnionych w rolnic-
twie. Dlatego też działalność 
informacyjna i szkoleniowa 
od początku stanowi istot-
ny element w funkcjonowa-
niu samorządu rolniczego 
w Małopolsce. 

Szeroki zakres tematyczny szkoleń skierowanych do 
rolników – producentów żywności – umożliwia im do-
skonalenie zawodowe, oraz zdobywanie nowych kwali-
fikacji i doświadczeń. Te z kolei przekładają się na lepsze 
funkcjonowanie gospodarstwa, a co za tym idzie, po-
prawę dochodowości. 

Szkolenia oraz działania informacyjne i doradcze 
stanowiły podstawę stopniowego dostosowywania 
polskiego rolnictwa do standardów UE. Dziś możemy 
obserwować ich efekty np. w postaci wzrostu konku-
rencyjności polskich produktów rolnych na rynkach 
krajowych i zagranicznych. Coraz większa jest też świa-
domość wśród samych rolników, że rozwój obszarów 
wiejskich musi być zrównoważony – korzystając z no-
woczesnych technologii należy dbać o środowisko oraz 
o zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Działania, podejmowane przez Izbę w minionym 
20-leciu, niewątpliwie przyczyniły się do pozytywnych 
przemian, jakie nastąpiły na małopolskich wsiach. 
W początkowym okresie działalności – w latach 1996-
2000 – szkolenia dotyczyły m.in.: standaryzacji pro-
duktów rolniczych, organizacji i funkcjonowania ryn-
ków rolnych w Polsce i w UE, zrzeszania się rolników 
i tworzenia grup producenckich, prowadzenia samo-
dzielnej działalności gospodarczej, przedsiębiorczo-

Działalność szkoleniowa i informacyjna
ści na wsi oraz podatku VAT w rolnictwie. Izba orga-
nizowała również kursy w zakresie BHP w rolnictwie, 
bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz 
kurs dla rolników ubiegających się o licencję agenta 
ubezpieczeniowego. 

Opracowanie: 
Jolanta Kałmuk

Ryc. Liczba uczestników szkoleń organizowanych przez 
izby rolnicze w Małopolsce w latach 1997-2016.

1997- 2000 2001 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2012 2013 - 2016

4 675 

11 780 

25 374 

13 420 
11 286 

Od roku 2001 do 2004 – w związku z wdrażaniem 
działań dostosowawczych do standardów europejskich, 
a następnie, w 2003 r., z podpisaniem przez Polskę trak-
tatu akcesyjnego – szkolenia organizowane przez MIR 
dotyczyły przede wszystkim: dostosowania polskiego 
prawa okołorolnego do przepisów UE, szansy i zagro-
żeń dla rolnictwa w aspekcie integracji z UE, możliwo-
ści korzystania z funduszy przedakcesyjnych, regulacji 
w zakresie wspólnej organizacji rynku rolnego w UE, 
poprawy efektywności produkcji oraz wymogów jako-
ściowych produktów rolnych. W roku 2004 MIR wspól-
nie z ARiMR przeszkoliła ok. 6 tys. rolników przygoto-
wując ich do wypełniania wniosków o wpis do ewidencji 
producentów oraz wniosków o płatności bezpośrednie. 
W tym samym roku Izba zapoczątkowała organizację 
szkoleń i kursów propagujących działalność agrotury-
styczną. Organizacja szkoleń przed wstąpieniem Polski 
do UE była możliwa dzięki dotacjom, o które Izba wy-
stępowała do instytucji takich jak: Fundacja Fundusz 
Współpracy (program Agrolinia 2000 i Agro–Info), 
Fundacja im. S. Batorego, MRiRW, Fundacja 4H, Mało-
polski Urząd Wojewódzki. 

Od przystąpienia Polski do Wspólnoty Izba pozy-
skiwała coraz większe środki z funduszy europejskich 
(Sektorowy Program Operacyjny działania 1.3 i 1.4; 
Fundusz Współpracy) na realizację programów szkole-
niowych. Stąd też w latach 2005-2008 przeszkolono naj-
liczniejszą grupę rolników w ramach takich projektów 
jak: „Szkolenia małopolskich rolników z zakresu do-
brostanu zwierząt”; „Ubezpieczenia majątkowe w rol-
nictwie”; „Szkolenia małopolskich rolników z zakresu 
nowoczesnego chowu bydła mięsnego, trzody chlewnej, 
bydła mlecznego oraz owiec”; „Spełnienie standardów 

Zakończenie kursu dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych
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w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsu-
menta, a uzyskanie dopłat bezpośrednich (konieczność 
przestrzegania wymogów tzw. cross-compliance) – zasięg 
wojewódzki”. Ponieważ kolejne obszary wymogów wza-
jemnej zgodności wdrażane były na przestrzeni lat 2009-
2013 szkolenia w tym temacie prowadzone były również 
w kolejnych latach – ostatnie odbywały się jesienią 2014 
r. Większość projektów od 2004 r. realizowaliśmy w kon-
sorcjach m.in. z: MSDR, UR w Krakowie, CDR, IZ PIB.

W latach 2009 – 2012 r. Izba kontynuowała podjętą 
w poprzednich latach tematykę szkoleniową dla rolni-
ków, poszerzając ją o zagadnienia takie jak: produkcja 
mięsa wysokiej jakości, produkcja ekologiczna, pro-
dukcja biogazu rolniczego czy finanse w gospodarstwie 
rolnym. W odpowiedzi na zapotrzebowanie w poszcze-
gólnych powiatach Małopolski MIR organizowała też 
szkolenia w oparciu o własne środki budżetowe, doty-
czące: szacowania szkód łowieckich, ubezpieczeń upraw 
i zwierząt gospodarskich, obrotu materiałem siewnym, 
tworzenia gospodarstw agroturystycznych, zakładania 
grup producenckich, systemów jakości żywności itp. 

Szkolenie praktyczne w zakresie cross-compliance, styczeń 2011 r.

Szkolenie w gospodarstwie produkującym biogaz, 
Studzionka, wrzesień 2011 r.

W 2010 r. przeprowadziliśmy ogólnowojewódzką 
akcję informacyjno-szkoleniową pn. „Bezpieczne dzie-
ciństwo na wsi”, której celem było ograniczenie liczby 
wypadków z udziałem dzieci, poprzez wzrost świa-
domości nt. zagrożeń wynikających z przebywania 

i zabawy gospodarstwie rolnym, jak też pomocy przy 
drobnych pracach gospodarskich. Do naszego przed-
sięwzięcia – zrealizowanego dzięki dofinansowaniu 
z funduszy norweskich – zaangażowaliśmy 168 szkół 
i przeszkoliliśmy niemal 5 tys. nauczycieli. 

W roku 2012 zapoczątkowaliśmy szeroko zakrojone 
działania mające na celu wdrożenie ułatwień dla rolni-
ków, wprowadzających do obrotu swoje produkty w ra-
mach sprzedaży bezpośredniej. Większość przedsięwzięć 
w tym zakresie – począwszy od konsultacji z rolnikami, 
poprzez szkolenia dla producentów żywności i akcje in-
formacyjne dla konsumentów, po wnioskowanie do orga-
nów ustawodawczych – podejmowaliśmy we współpracy 
z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Jako instytu-
cja partnerska włączyliśmy się m.in. w realizację takich 
projektów jak „Legalna żywność lokalna” oraz „Produkt 
Lokalny z Małopolski”. Nasze 5-letnie starania, w które 
z czasem włączało się coraz więcej osób, instytucji i or-
ganizacji, zaowocowały przyjęciem przez RM projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników (27 września 2016 r.). 
Nowe przepisy mają obowiązywać od 2017 r. jednak cze-
kamy na rozporządzenia określające szczegółowo limity 
oraz wymagania dla tego typu działalności.

Kurs wikliniarski, Wadowice, listopad 2012 r.

Począwszy od 2012 r. działalność szkoleniowa Izby 
finansowana była w dużej mierze z budżetu MIR, a te-
matyka szkoleń poświęcona była głównie aktualnym, 
istotnym dla rolników zagadnieniom tj.: zmiany w pra-
wie łowieckim, szacowanie szkód wyrządzonych przez 
dziką zwierzynę w uprawach rolnych, szacowanie szkód 
powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, zmiany w ubezpieczeniach majątkowych i spo-
łecznych, obowiązujące regulacje prawne dot. sprzeda-
ży bezpośredniej. Organizowaliśmy również warsztaty 
praktyczne, m.in. kursy wikliniarskie, florystyczne, wy-
konywania dekoracji świątecznych oraz gastronomiczne.

Projekty szkoleniowe zorganizowane w tym okresie 
dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz to: 

w 2013 r. – realizowane w konsorcjum z MSDR (finan-•	
sowanie przez FAPA) szkolenia „w zakresie finansów 
gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników 
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Seminarium nt. sprzedaży bezpośredniej, Kraków, 6 marca 2014 r.

Organizacja seminariów i konferencji
Poszukując skutecznych rozwiązań bieżących pro-

blemów nurtujących małopolskich rolników, i sposo-
bów na przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom, 
Izba organizuje lub uczestniczy w organizacji konferen-
cji i seminariów. W ostatnich latach tematyka toczących 
się dyskusji poświęcona była w znacznej mierze proble-
mom i przyszłości drobnych gospodarstw rolnych, oraz 
młodym rolnikom. Debatowano też na wiele innych 
tematów m.in. o WPR na lata 2014-2020, o produktach 
lokalnych i sprzedaży bezpośredniej. W czasie 20 lat 
aktywnie zorganizowaliśmy ok. 130 tego typu spotkań, 
a uczestniczyło w nich niemal 10 400 osób. 

i gospodarstw rolnych” i „cross-compliance”, oraz 
„Z NATURĄ 2000 za pan brat” (w partnerstwie z UR 
w Krakowie, dofinansowanie z WFOŚiGW);
w 2014 r. – •	 „cross-compliance” (kontynuacja) oraz 
„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych. (konsorcjum 
z KRIR i SGGW, finansowanie: FAPA);
w 2014 r. i w 2016 r. – „Środowisko bez barszczu So-•	
snowskiego” (konsorcjum z UR i IHAR Grodkowice, 
dofinansowanie: NFOŚiGW). 

Działalność informacyjna
Audycje radiowe 

Od 1997 r. pracownicy TIR, a od 1999 r. MIR, opra-
cowywali najważniejsze informacje dotyczące rolnic-
twa w Małopolsce oraz działań Izby, które raz w tygo-
dniu przesyłane były do centrali RDN (Radio Dobra 
Nowina, obecnie RDN Małopolska) w Tarnowie. Jest 
to rozgłośnia obejmująca swym zasięgiem Małopolskę 
i część Podkarpacia. W początkowym okresie – w la-
tach 1997-1998 audycje nagrywano z udziałem przed-

stawicieli Izby, potem przesyłane 
informacje odczytywane były przez 
prezenterów radia w porannym 
paśmie informacyjnym. Audycje 
opracowane przez MIR prezen-
towano również na antenie radia 
MAKS w Tarnowie.

Kampanie medialne
W 2008 r. MIR zrealizowała projekt pt. „PROW 

2007-2013 bez tajemnic – medialna akcja informacyjna 
dla małopolskich rolników” (dofinansowanie ze środ-
ków PROW 2004-2006, Pomoc techniczna). W ramach 
projektu nagrano i wyemitowano cykl 6 audycji TV 
(TVP 3) i 6 audycji radiowych (radio eska), promujących 
wybrane działania PROW 2007-2013 poprzez ukazywa-
nie pozytywnych przykładów, oraz informowanie rol-
ników o zasadach otrzymywania dofinansowania. 

W latach 2012-2014 r. Izba, we współpracy z KRIR 
i ARR, realizowała projekt pn. „Smaki polskie – wieprzo-
wina – polska tradycja”, którego celem było stworzenie 
i rozpropagowanie profesjonalnego portalu internetowe-
go WIEPRZOPEDIA promującego spożycie wieprzowi-
ny produkowanej przez polskich rolników. Projekt sfi-
nansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

W roku 2013 wyproduko-
waliśmy film pt. „Powrót do 
przeszłości – zapomniane 
smaki Małopolski”. Re-
alizacja filmu sfinanso-
wana została ze środków 
programu Filmoteka 
Małopolska UMWM. 
Materiał promujący tra-
dycyjne małopolskie pro-
dukty zamieszczony został 
i jest dostępny m.in. na por-
talu YouTube.

Strona internetowa

Od początku swej działalności Izba posiada stronę 
internetową, którą zgodnie z duchem czasu ulepszali-
śmy tak, aby była jak najbardziej czytelna i dostępna dla 
użytkowników. Obecnie można ją przeglądać również 
na smartfonach i tabletach. 

Na stronie www.mir.krakow.pl, codziennie aktu-
alizowanej, znajdują się informacje dotyczące zasad 
funkcjonowania (o nas), bieżącej działalności meryto-
rycznej i organizacyjnej MIR (wydarzenia i aktual-
ności), oraz samorządu rolniczego reprezentowanego 
przez KRIR (interwencje podejmowane na szczeblu 
krajowym oraz odpowiedzi na przesyłane wnioski, sta-
nowiska i uwagi do opiniowanych aktów prawnych). 
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W zakładce aktualności zamieszczamy również 
ważne dla rolników informacje, związane działalno-
ścią instytucji okołorolniczych (ARiMR, ARR, ANR, 
KRUS), interesujące analizy i opinie oraz praktyczne 
opracowania dla producentów rolnych. Na naszej stro-
nie zamieszczane są również projekty aktów praw-
nych przekazane do konsultacji (z możliwością prze-
kazywania indywidualnych uwag), analizy miesięcz-
ne i informatory mir. W zakładce ogłoszenia bez-
płatnie zamieszczamy oferty kupna/sprzedaży płodów 
rolnych, produktów i urządzeń do produkcji rolniczej, 
przesyłane do nas przez rolników. Od roku 2008 naszą 
stronę odwiedziło 407 515 użytkowników sieci (stan 
na dzień 26.10.2016 r.).

Izba posiada też własny Biuletyn Informacji Pu-
blicznej funkcjonujący na oddzielnej podstronie: 
http://mir.krakow.pl/bip.

Działalność publicystyczna

Do zadań statutowych Izby należy też działalność 
publicystyczna. Stałym elementem tej działalności jest 
comiesięczna informacja na temat funkcjonowania 
podstawowych rynków rolnych, prac Zarządu, nowych 
aktów prawnych oraz aktualności branżowych. Anali-
za miesięczna, opracowywana jest przez pracowników 
Izby regularnie od 2003 r., wysyłana jest do wszystkich 
delegatów MIR (członków rad powiatowych), do urzę-
dów gmin oraz instytucji okołorolniczych. Elektro-
niczna wersja opracowania jest też dostępna na naszej 
stronie internetowej.

W 1998 r. TIR, po raz pierwszy w Polsce, wyda-
ła biuletyn izbowy pt. „Informator TIR”. Po połącze-
niu izb w 1999 r. biuletyn otrzymał tytuł: „Informator 
Małopolskiej Izby Rolniczej” oraz nr ISSN. Obecnie 
wydajemy go kwartalnie w nakładzie 3,5 – 4 tys. egz. 
Informatory udostępnione są również w wersji elektro-
nicznej na stronie internetowej MIR. 

Począwszy od roku 2006 MIR współfinansuje pu-
blikację „Wyników Porejestrowych Doświadczeń Od-
mianowych w woj. małopolskim”, wydawanych przez 
SDOO w Węgrzcach.

Do tradycji wydawniczej Izby wpisały się również 
kalendarze, które rozpowszechniamy wśród małopol-
skich rolników. Początkowo wydawaliśmy kalendarze 
plakatowe, natomiast od 2013 r. Izbowy kalendarz ma 
postać praktycznego terminarza przypominającego 
o ważnych dla producentów rolnych datach.

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy europej-
skich (Agrolinia 2000, AgroSmak) Izba wydała rów-
nież takie opracowania jak:

„Dywersyfikacja produkcji rolniczej szansą ożywie-•	
nia gospodarczego obszarów wiejskich w rejonach 
górskich i podgórskich po przystąpieniu do Unii Eu-
ropejskiej” (2002 r., 5 tys. egz.) 
„Kalendarz Unijnego Rolnika” (2004 r., 200 tys. egz.)•	
„Pieniądze leżą na drodze” (2005 r., 10 tys. egz.) •	
„Produkt tradycyjny i regionalny wizytówką regio-•	
nu” (2006 r., 670 egz.)
„Przysmaki z jagnięciny i baraniny” (2007 r., 2 tys. egz.)•	

Część publikacji – głównie materiałów szkolenio-
wych oraz broszur informacyjnych – wydaliśmy wspólnie 
z partnerami realizowanych projektów (dofinansowanych 
ze środków UE, funduszy norweskich i in.), w tym m.in.: 

„Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgod-•	
ności jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat 
bezpośrednich” (2007, 2010, 2013); 
„Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacal-•	
ności produkcji” (2010); 
„Bezpieczne dzieciństwo na wsi” (2010);•	
„Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolne-•	
go oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rol-
nych w województwie małopolskim” (2013); 
„Z NATURĄ za pan brat” (2013); •	
Środowisko bez barszczu Sosnowskiego (2014).•	

Wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowi-
ska opracowaliśmy dodatek do Gazety Wyborczej pt. 
„Spacerownik Trasą Lokalnych Produktów”, wydany 
we wrześniu 2013 r.

Ponadto w Izbie opracowywano oraz wydawano licz-
ne ulotki i broszury dotyczące m.in.: pozyskiwania mle-
ka wysokiej jakości higienicznej, krzyżowania i żywienia 
świń pod kątem poubojowej klasyfikacji tusz EUROP, 
technologii uprawy truskawek, międzynarodowej stan-
daryzacji owoców i warzyw, sadownictwa i szkółkarstwa 
sadowniczego, zasad znakowania zwierząt oraz wprowa-
dzania ich do obrotu, dotacji dla rolnictwa ekologicz-
nego, rolniczych ubezpieczeń wzajemnych, grup pro-
ducenckich, podatku VAT w rolnictwie, fasoli „Piękny 
Jaś” z Doliny Dunajca, szacowania szkód łowieckich i in. 
Wszystkie wydawane przez MIR materiały są bezpłatne 
i rozpowszechniane wśród małopolskich rolników pod-
czas szkoleń, spotkań i imprez plenerowych.

* * * * *
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Małopolska Izba Rol-
nicza od 2003 r. 

przygotowywała rolników do 
wypełniania wniosków: naj-
pierw o wpis do ewidencji go-
spodarstw, a potem o dopłaty 
bezpośrednie. 

Wspólnie z ARiMR w 2003 
i 2004 r. przeprowadzaliśmy 

szkolenia dla rolników, podczas których informowaliśmy 
jak poprawnie wypełniać wnioski, jakie należy zgroma-
dzić dokumenty, jak należy mierzyć działki itp. Wiele 
osób miało wtedy problem ze zrozumieniem różnicy po-
między działką rolną a działką ewidencyjną. Zorganizo-
waliśmy wówczas 201 szkoleń, w których uczestniczyło 
ponad 6 tys. rolników. 

Od 25 marca 2004 r. pracownicy MIR pomaga-
li w wypełnianiu wniosków w biurach powiatowych 
ARiMR, w gminach i sołectwach naszego województwa. 
W pierwszym roku po wprowadzeniu dopłat ustawiały 
się długie kolejki rolników, chętnych do skorzystania  
z tej formy bezpłatnej pomocy. Ponadto udzielaliśmy 
informacji o programach dostępnych dla rolników  
w latach 2004-2006 w ramach PROW i SPO.

Na pomoc rolnikom

W 2005 r. powstało konsorcjum: MSDR (lider pro-
jektu), MODR, MIR i CDR realizujące projekt: „Wdra-
żanie procesów modernizacyjnych na obszarach wiej-
skich i w rolnictwie poprzez implementację instrumen-
tów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy 
Strukturalnych”. W ramach tego projektu realizowali-
śmy zadania doradcze związane z funduszami struk-
turalnymi w rolnictwie i możliwością ich pozyskiwa-
nia. Zainteresowanie rolników tą formą wsparcia było 

Opracowanie: 
Dorota Korepta-Kura

Rok     
Liczba wniosków wypełnionych  

przez MIR 
2004 9 000
2005 15 097
2006 14 329
2007 1 700
2008 3 591
2009 4 988
2010 3 679
2011 3 279
2012 3 412
2013 2 645
2014 3 090
2015 3 072
2016 3 148

Razem w latach 
2004-2016   71 030

Podsumowanie kampanii wnioskowych w latach 2004-2016

bardzo duże. Rolnicy nadal chętnie korzystali z pomo-
cy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe 
oraz innych programów jakie były wówczas dostępne 
w ramach PROW i SPO. Oprócz wniosków o dopła-
ty bezpośrednie, pracownicy Izby wypełniali także 
wnioski o renty strukturalne, o dopłaty do realizacji 
programów rolno-środowiskowych, o dofinansowa-
nie oraz refundację w ramach realizacji programu 
inwestycje w gospodarstwach rolnych, oraz o wspar-
cie gospodarstw niskotowarowych – razem około 
185 wniosków.

W 2006 r. w ramach istniejącego konsorcjum Izba 
kontynuowała zadania doradcze poprzez udzielanie bez-
płatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty 
bezpośrednie. Pracownicy izbowi posiadający specjalne 
uprawnienia wypełniali również wnioski o renty struk-
turalne, o wsparcie w ramach realizacji programów 
rolno-środowiskowych, o dofinansowanie realizacji 
programu inwestycje w gospodarstwach rolnych, oraz 
o wsparcie gospodarstw niskotowarowych – razem 144 
wnioski. Ponadto zorganizowaliśmy 129 szkoleń gru-

Wypełnianie wniosków obszarowych

Pracownicy i działacze MIR pomagają  
wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe, Kraków 2012 r.

powych, w których wzięło udział około 1 000 rolników.
W kolejnych latach pracownicy MIR oraz działacze 

społeczni nadal służyli rolnikom pomocą przy wypeł-
nianiu wniosków o dopłaty obszarowe, jednak już bez 
dodatkowego wsparcia. 

Zasady wypełniania wniosków wielokrotnie ulega-
ły modyfikacji, stąd rolników chętnych do skorzysta-
nia z naszej pomocy nadal nie brakuje. W ostatnich 
dwóch latach szczególnej uwagi wymaga uzupełnianie 
wniosków o dopłaty do powierzchni powyżej 10 ha. 
W takim przypadku rolnika obowiązuje dywersyfika-
cja upraw i zazielenianie, a gdy powierzchnia gruntów 
ornych wynosi 15 ha – również tereny EFA. Wielu rol-
ników korzystających z naszej pomocy po raz pierwszy 
spotykało się z tymi określeniami.
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Pomoc dla powodzian

W 20-letniej historii istnienia izb rolniczych, nasze 
województwo nawiedziły powodzie, które swym zasię-
giem objęły znaczne tereny i spowodowały olbrzymie 
zniszczenia w infrastrukturze, nieruchomościach jak 
i w produkcji rolnej. W pomoc dla poszkodowanych 
przez żywioł zaangażowały się różne instytucje w tym 
również Małopolska Izba Rolnicza. 

Powódź tysiąclecia — lipiec 1997 r. 
Do organizacji pomocy powodzianom włączyli się 

delegaci Izby, którzy społecznie uczestniczyli w pracach 
komisji ds. szacowania skutków powodzi. Izba rozpro-
wadziła wśród najbardziej poszkodowanych rolników 
materiał siewny, zboże paszowe oraz udzieliła bez-
zwrotnej pomocy finansowej. 

Powódź w czerwcu 2009 r.
MIR zorganizowała zbiórkę pasz: zboża, sianoki-

szonki i siana – rolnicy posiadający rezerwy paszowe 
udzielili materialnej pomocy ok. 200 rolnikom, którzy 
szczególnie dotkliwie ucierpieli podczas czerwcowej 
powodzi (gminy: Radgoszcz, Szczucin, Ciężkowice  
i Borzęcin). Ponadto MIR przeprowadziła nabór dzieci 
rolników z terenów zalanych na kolonie letnie. 

Powódź w maju i czerwcu 2010 r.
W Małopolsce poszkodowanych zostało około 

18 tys. gospodarstw rolnych, ponad 81 tys. ha pól zo-
stało zalanych. Pod wodą znalazło się ponad 640 miej-
scowości, ewakuowano niemal 9 tys. osób. W wyniku 
powodzi uaktywniły się również osuwiska. Wśród naj-
bardziej poszkodowanych rolników, którym udzielo-
no pomocy znaleźli się powodzianie, którzy ucierpieli 
również podczas powodzi w 2009 r. – głównie z terenu 
powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego (gminy: Szczu-
rowa, Wietrzychowice i Szczucin). 

Organizując pomoc dla powodzian Izba ponownie 
zwróciła się do wszystkich rolników posiadających 
nadwyżki pasz objętościowych o przekazania ich na 
rzecz powodzian. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności 
małopolskich rolników, w tym wielu delegatów MIR, 
zebraliśmy i przekazaliśmy potrzebującym pomoc ma-
terialną m.in. w postaci: pasz treściwych i objętościo-
wych (ok. 105 t zboża, 14 t pasz treściwych, 7 t siana, ok. 
21 t sianokiszonki, 6 t słomy, 600 kg mieszanki pełno-
wartościowej typu „B”, 300 kg buraków i 470 kg ziem-
niaków); artykułów spożywczych (cukier, mąka, chleb 
– zarówno świeży jak i suchy, 600 gorących posiłków) 
i środków czystości. Z budżetu MIR został częściowo 
pokryty transport zebranych darów, ponadto Izba za-
kupiła i przekazała 4,5 t siana i 11 t pasz treściwych.

Za pośrednictwen Izby w akcję pomocy dla powo-
dzian włączyli się również rolnicy z województwa za-
chodniopomorskiego (z miejscowości: Bardy, Gąsko-

wo, Świelubie, Stojkowo i Kłopotowo), którzy zebrali  
11 t jęczmienia, 9 t pszenżyta i 5 t mieszanki zbożowej. 
Koszty transportu w całości pokryła Gmina Dygowo.

Firma Carlsberg Polska S.A. Oddział w Brzesku 
przekazała poszkodowanym rolnikom 475 t młóta, któ-
re rozdysponowano wśród rolników z następujących 
gmin: Szczurowa – 100 t, Szczucin – 100 t, Ciężkowice 
– 25 t, Drwina – 25 t, Łapanów – 25 t, Gnojnik – 75 t, 
Borzęcin – 25 t, Wietrzychowice 100 t. 

Powódź w 2014 r. 
W wyniku nawalnych deszczy dotkliwe straty w in-

frastrukturze oraz uprawach rolnych odnotowaliśmy 
przede wszystkim w powiatach limanowskim i my-
ślenickim. Podobnie jak w poprzednich latach Izba 
zorganizowała pomoc zbożową dla poszkodowanych: 
■ 20 ton pszenicy (zakupionej z budżetu MIR) otrzy-
mali rolnicy z powiatu myślenickiego (gm. Wiśniowa 
i Raciechowice); ■ 18 ton zboża (przekazanego przez 
rolników z gminy Wietrzychowice, w odpowiedzi na 
apel G. Dudy, ówczesnego przewodniczącego rady tar-
nowskiej), otrzymali rolnicy z powiatów limanowskiego 
(gminy: Mszana Dolna, Dobra, Jodłownik) i myślenic-
kiego (gminy Wiśniowa i Raciechowice); ■ dodatkową 
tonę zboża przekazał K. Boroń (członek krakowskiej 
rady) dla rolników z gminy Wiśniowa.

Rolnicy z gm. Wietrzychowice przekazują zebrane zboże 
dla powodzian z pow. limanowskiego, sierpień 2014 r.

Zarząd MIR występował również, m.in. do resortu 
rolnictwa, z wnioskami o pomoc i wsparcie gospodarstw 
poszkodowanych w wyniku powodzi w postaci:

przekazania zboża z rezerw państwowych,•	
ogólnopolskiego programu dofinansowania wapno-•	
wania gleb powodziowych,
zaniechania przeprowadzania kontroli przez inspek-•	
torów ARiMR na terenach popowodziowych, do cza-
su ustabilizowania sytuacji,
przeprowadzenia przez ARR skupu interwencyjnego •	
żywca wieprzowego i wołowego z przeznaczeniem na 
rezerwy Państwowe.

Niestety żaden z postulatów nie został zrealizowany.
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RWZH Klikowa 2004 r.

RWZH Klikowa 2008 r.

RWZH Klikowa 2006 r.

RWZH Klikowa 2007 r.

RWZH Klikowa 2012 r.
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V KWCzBP Szczyrzyc 2011 r.

X KWCzBP Szczyrzyc 2016 r.

VI KWCzBP Szczyrzyc 2012 r.

VIII KWCzBP Szczyrzyc 2014 r.

Agropromocja 2009 r.

Agropromocja 2014 r.

Agropromocja 2010 r.

Agropromocja 2013 r.

Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu
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Dożynki Prezydenckie w Spale, 16 września 2012 r.

Święto Czosnku w Prandocinie, 26 lipca 2015 r. 

Dożynki Jasnogórskie, 1 września 2013 r. 

Święto Ziemniaka w Trzyciążu, 2 października 2016 r. 

Święto Owocobrania w Łukowicy, 25 września 2011 r. 
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Giełda Agroturystyczna w Krakowie, kwiecień 2008 r.

Małopolskie Targi Żywności, Kraków 8 września 2013 r.

Redyk na Bielanach, 25 sierpnia 2009 r.

Konkurs Potraw Regionalnych w Niedźwiedziu, listopad 2012 r.

Promocja tradycyjnych potraw z mięsa i mleka owczego w Zakopanem, 19 sierpnia 2007 r.
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O regionalizacji PROW. Balice, kwiecień 2012 r. Debata o PROW 2014-2020. Racławice, listopad 2013 r.

O trudnej sytuacji w rolnictwie. Kraków, styczeń 2015 r.

Seminarium nt. sprzedaży bezpośredniej. Kraków, maj 2014 r.

Forum młodych rolników. Kraków, luty 2014 r.
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Młodzi rolnicy z Polski wymieniają doświadzczenia z Francuzami, wrzesień 2013 r.

Rolnicy z Francji poznają małopolskie gospodarstwa, 2009 r. 

Uprawa winorośli i produkcja wina – wizyta eksperta z Francji, 2011 r. 

Węgierscy rolnicy zwiedzają nasze gospodarstwa, 2009 r. 

Francuscy eksperci oceniają walory małopolskiej agroturystyki, 2010 r. 
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Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi
W 20-letnim okresie działalności Izby, 4-krotnie 

uzyskaliśmy dotację z WFOŚiGW w Krakowie na re-
alizację zadań, których celem było wapnowanie gleb 
zdegradowanych przez powódź. Rolnicy poszkodowa-
ni przez żywioł otrzymywali wapno nawozowe z do-
płatą wynoszącą 50% ceny rynkowej. Do zadań MIR 
należało przeprowadzenie przetargu i wybór dostawcy, 
organizacja logistyczna całego przedsięwzięcia oraz 
jego rozliczenie merytoryczne i finansowe. Do realiza-
cji wszystkich czterech zadań bardzo aktywnie włączy-
ły się samorządy gminne – to dzięki ich pracy i zaan-
gażowaniu otrzymywaliśmy wykazy rolników, którzy 
spełniali wszelkie formalne wymogi kwalifikujące ich 
do uzyskania tego rodzaju wsparcia. 

2003 r. – •	 „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyni-
ku powodzi jakie nawiedziły województwo małopol-
skie w latach 1997-2001”. Powierzchnia objęta wapno-
waniem to prawie 2,7 tys. ha, rozsiano ok.11,5 tys. ton 
nawozu w 564 gospodarstwach rolnych. 
2013/2014•	  r. – „Wapnowanie gleb zdegradowanych 
podczas powodzi w latach 2009-2010”. Poszkodowani 
rolnicy otrzymali ponad 14 tys. ton dotowanego wap-
na, na powierzchnię ponad 4,1 tys. ha. Kwota dotacji: 
517 507 zł.
2015 r. – •	 „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wy-

niku powodzi w latach 2009-2013 w wybranych miej-
scowościach powiatów: krakowskiego, proszowickie-
go i miechowskiego w województwie małopolskim”. 
112 rolników otrzymało 2,9 tys. ton nawozu z prze-
znaczeniem na powierzchnię 572 ha. Kwota dotacji: 
155 735 zł.
2016 r. – •	 „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyni-
ku powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-
2013 na terenie niektórych gmin województwa ma-
łopolskiego”. 72 rolników otrzymało ponad 2,8 tys. 
ton nawozu, na powierzchnię 547 ha. Kwota dotacji: 
225 253 zł.

* * * * * * *

Współpraca zagraniczna

Początki współpracy 
zagranicznej sięgają 

roku 1997, kiedy to ówcześnie 
działające w Małopolsce Izby: 
Krakowska, Tarnowska i No-
wosądecka nawiązały pierw-
sze kontakty z partnerami za-
granicznymi. Długa, 50-letnia 
przerwa w istnieniu izb w Pol-
sce spowodowała, że odradza-
jące się jednostki nie mogły 

Opracowanie: 
Joanna Krasicka

skorzystać z pomocy rodzimych doświadczeń w za-
kresie funkcjonowania organizacji rolniczych. 

Na szczęście, w tej sytuacji, izby otrzymały wsparcie 
i pomoc od zagranicznych partnerów, zwłaszcza od izb 
francuskich. W 1997 r. Krakowska Izba Rolnicza roz-
poczęła współpracę z dwoma izbami francuskimi: Izbą 
Rolniczą Regionu Nord Pas de Calais oraz Izbą Rolni-
czą Departamentu Mayenne; Tarnowska Izba Rolnicza 
z Izbą Rolniczą Departamentu Doubs; a Nowosądecka 
Izba Rolnicza z Izbą Rolniczą Departamentu Savoie. 

Współpraca pomiędzy polskimi i francuskimi izba-

mi koncentrowała się na wymianie doświadczeń pod-
czas wzajemnych wizyt studyjnych, organizacji wspól-
nych szkoleń, organizacji staży zawodowych dla mło-
dych rolników oraz wymian dla młodzieży szkolnej. 

W 1999 r., w ślad za reformą administracyjną scala-
jącą województwa: krakowskie, nowosądeckie i tarnow-
skie w jedno województwo małopolskie, z trzech dotych-
czas działających izb powstała Małopolska Izba Rolnicza 
z siedzibą w Krakowie, która po swoich poprzednicz-
kach odziedziczyła również kontakty z zagraniczny-
mi instytucjami. Bazując na doświadczeniu partnerów 
z innych krajów Europy i świata, MIR wiele nauczyła 
się w zakresie organizacji i funkcjonowania samorządu 
rolniczego. Już w nowych strukturach, w latach 1999-
2001 Izba zorganizowała wiele wizyt ekspertów fran-
cuskich, wymian rolników, delegatów MIR i uczniów 
szkół rolniczych m.in. w temacie hodowli bydła, produk-
cji mleka, agroturystyki i rozwoju obszarów wiejskich. 

W 2002 r. współpraca zagraniczna MIR z partne-
rem francuskim z Sabaudii została włączona do planu 
współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Małopolskiego a regionem Rhône-Alpes. 

Dobrym terminem do wapnowania jest okres pożniwny.
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Na mocy podpisanego memorandum Izba Rolnicza 
z Sabaudii przekazała kompetencje zarządzania mię-
dzynarodowymi projektami Regionalnej Izbie Rhône- 
Alpes. W latach 2003-2004, obok intensywnie prowa-
dzonej współpracy ze stroną francuską, MIR nawią-
zała kontakty, bądź gościła partnerów z innych krajów 
Europy m.in. z Włoch, Słowacji, Hiszpanii, Finlandii, 
Słowenii, Danii, Węgier i Irlandii. W tym okresie zor-
ganizowano również wiele staży dla polskich i fran-
cuskich studentów jak np. staż dla studenta z Francji 
w biurze MIR w Krakowie oraz wyjazd stażowy dwóch 
studentek z Akademii Rolniczej w Krakowie do Szkoły 
Mleczarstwa w La Roche sur Foron we Francji. Korzy-
stając ze środków pomocowych programu Leonardo da 
Vinci, oraz dzięki współpracy z Sabaudzką Izbą Rolni-
czą, w latach 2004-2006 MIR zorganizowała staże dla 
uczniów szkół rolniczych dotyczące agroturystyki, pro-
dukcji mleczarskiej oraz spółdzielczości. W wyjazdach 
uczestniczyło łącznie 48 uczniów i 6 studentów.

W ramach wieloletniej współpracy zagranicznej 
zajęto się wieloma istotnymi zagadnieniami z zakresu 
rolnictwa. Spośród wszystkich wymienić można np.: 
„Perspektywy polskiego mleczarstwa w Małopolsce” 
(Międzynarodowa Konferencja Mleczarska w 2005 r.), 
„Marki i produkty regionalne, giełdy rolne i grupy 
producenckie” (wizyta ekspertów z Francji w 2005 r.), 
„Rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę infra-
struktury turystycznej” (wyjazd 10-osobowej delegacji 
MIR do Francji w 2006 r.), „Strukturyzacja sieci agro-
turystycznych” (wizyta ekspertów z Francji w czerwcu 
2007 r.), „Ekonomia i koszty produkcji” (międzynaro-
dowa konferencja w lutym 2008 r.).

Giełdy rolne – uczestnicy wyjazdu studyjnego 
do Francji, czerwiec 2008 r.

W latach 2009-2011 współpraca polegała głównie na 
realizacji wspólnych projektów i intensywnej wymianie 
z Regionalną Izbą Rhône-Alpes. Wspólnie zrealizo-
waliśmy obustronne wizyty studyjne w temacie upra-
wy winorośli i produkcji wina (sierpień 2009 r., lipiec 
i wrzesień 2011 r.), energii odnawialnej (październik 

2009 r., wrzesień 2011 r.), ferm pedagogicznych (wrze-
sień 2010 r.), uprawy roślin aromatycznych i leczni-
czych (listopad 2011 r.).

W ostatnich pięciu latach współpracy dużą uwa-
gę poświęcono problematyce sprzedaży bezpośred-
niej, szczególnie w zakresie uwarunkowań prawnych 
umożliwiających rolnikom wprowadzanie do obrotu 
produktów przetworzonych w gospodarstwie. W tym 
temacie zorganizowano wizyty ekspertów francuskich 
z regionu Rhône-Alpes (listopad 2015, marzec 2014) 
oraz wizyty studyjne małopolskich rolników w innych 
krajach europejskich (w Rumunii – lipiec 2013; w Au-
strii – wrzesień 2013, maj 2015; we Włoszech – marzec 
2014). Ponadto w latach 2011-2016, zorganizowaliśmy 
wymiany poświęcone takim zagadnieniom jak: per-
spektywy dla drobnych gospodarstw rolnych, Natura 
2000, młodzież w gospodarstwach rolnych, oraz trud-
na sytuacja na rynku mleka.

Ponadto, w ramach współpracy z partnerami za-
granicznymi zorganizowaliśmy wyjazdy na wystawy 
rolnicze odbywające się m.in. we Francji (wystawa by-
dła w Pontarlier – październik 2015, wystawa bydła 

Młodzi rolnicy promują małopolskie specjały. 
Pontarlier, październik 2015 r.

"Sprzedaż bezpośrednia" – uczestnicy wyjazdu 
studyjnego do Austrii, maj 2015 r.
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Partner zagraniczny
Liczba
wymian

Uczestnicy
z zagranicy

Uczestnicy
z Polski

Tematyka wymian

FRANCJA
Izba Rolnicza Regionu Nord Pas De Calais
Izba Rolnicza Departamentu Mayenne
Izba Rolnicza Departamentu Doubs
Izba Rolnicza Departamentu Savoie
Regionalna Izba Rolnicza Rhône Alpes

108 457 735

Mleczarstwo: hodowla byd a i produkcja mleka, produkcja sera, reprodukcja
i genetyka krów, hodowla byd a mlecznego i kóz, jako mleka, perspektywy
mleczarstwa w Ma opolsce, sytuacja na rynku mleka po zniesieniu
kwotowania, wystawa byd a ras Tarentaise i Abondance
w Chambery, wystawa byd a w Pontarlier. Agroturystyka: strukturyzacja
sieci agroturystycznych, przyj cie osób niepe nosprawnych, chorych,
emerytów i rencistów w gospodarstwach agroturystycznych, kongres
agroturystyczny Bienvenue a la ferme.Winiarstwo: uprawa winoro li
i produkcja wina, doskonalenie technik produkcji wina, targi Enoexpo.
Inne: rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, produkty regionalne i
tradycyjne, gie dy rolne i grupy producenckie, ekonomia i koszty produkcji,
energia odnawialna w rolnictwie, bezpieczenstwo i zdrowie na wsi, ro liny
aromatyczne i lecznicze, Natura 2000, m odzi rolnicy wymiana
do wiadcze , sprzeda bezpo rednia.

INNE
W gry, Finlandia, Hiszpania, W ochy,
S owacja, Dania, Ukraina, Rumunia,
S owenia, Mo dawia, Bia oru , Szwajcaria,
Litwa, Chorwacja, USA, Chiny

60 515 457

Mi dzynarodowy Ch op Roku, mi dzynarodowa konferencja "M odzi rolnicy
we wspólczesnej Europie", targi rolnicze, agroturystyka, rolnictwo
w Polsce i w UE, rozwój obszarów wiejskich, uprawa winoro li i produkcja
wina, mleczarstwo i bran a piekarnicza, uprawa buraka cukrowego
i hodowla trzody chlewnej, zastosowanie biotechnologii w rolnictwie,
ekonomia spo eczna, ubezpieczenia wzajemne, wymiana do wiadcze
zwi zanych z wej ciem do UE, wspólpraca z ma opolskimi gie dami rolnymi,
fotowoltaika, sprzeda bezpo rednia.

RAZEM 168 972 1 192

w Chambery – marzec 2016). Natomiast delegacje za-
graniczne gościły w Małopolsce podczas Targów Eno-
expo w Krakowie, oraz podczas Europejskiego Chłopa 
Roku w Racławicach. 

W bieżącym roku, w ramach zacieśnienia współ-
pracy z regionem Bistrita-Nasaud w Rumunii zreali-
zowano misję gospodarczą poświęconą nowym moż-
liwościom współpracy gospodarczej pomiędzy regio-
nami m.in. w zakresie sprzedaży materiału szkółkar-
skiego, współpracy z małopolskimi giełdami rolnymi, 
agroturystyki, fotowoltaiki i biopaliw. 

Podsumowanie 20 lat współpracy zagranicznej izb rolniczych w Małopolsce

W sierpniu 2016 r. w biurze MIR w Krakowie od-
bywała staż studentka francuskiej uczelni ISARA 
w Lyonie, a tematem jej pracy były produkty tradycyjne 
i regionalne w Polsce i w Małopolsce.

Podczas 20 lat współpracy z partnerami z zagranicy 
przekazywane doświadczenie, propozycje wdrożeń oraz 
cenne wskazówki w miarę możliwości przenoszono na 
grunt polski. Od początku istnienia izb w Małopolsce 
w ramach współpracy zagranicznej zorganizowano 168 
wymian, w tym 108 z partnerami francuskimi i 60 z in-
nych krajów, w których łącznie uczestniczyło 972 gości 
zagranicznych i 1 192 osób z Polski (patrz tabela). 

* * * * * * *

Uczestnictwo w imprezach marketingowych i wystawach rolniczych

Małopolska posiada 
specyficzne walory 

krajobrazowe i produkcyjne 
oraz bogate tradycje. Na po-
łudniu, w terenach górskich 
i podgórskich, dominuje wie-
lokierunkowa produkcja oraz 
hodowla zwierząt i sadownic-
two. Na północy województwa 
zdecydowanie przeważa rol-
nictwo specjalistyczne i wiel-
kotowarowe – produkcja zbóż, 

warzywnictwo, ogrodnictwo oraz chów zwierząt. Pod-
sumowaniem sezonowej i całorocznej pracy rolników 
są różnego rodzaju imprezy marketingowe promujące 
wytwarzane produkty żywnościowe oraz płody rolne.

Opracowanie: 
Alicja Kostuś

Nie sposób wymienić wszystkich imprez, w których 
Izba uczestniczyła w czasie 20 lat swojej działalności. 
Każdego roku przedstawiciele rad powiatowych biorą 
udział w uroczystościach dożynkowych w gminach 
i powiatach całej Małopolski. Członkowie Zarządu 
MIR corocznie uczestniczą w Dożynkach Wojewódz-
kich i niosą dary z płodów rolnych podczas Dożynek na 
Jasnej Górze oraz na Dożynkach Prezydenckich w Spa-
le. Ponadto, każdego roku Izba organizuje lub współ-
organizuje wystawy i różnego rodzaju święta plonów, 
które z czasem wpisują się na stałe w kalendarze im-
prez rolniczych w poszczególnych gminach i powiatach 
naszego województwa. Celem organizacji tych imprez 
jest promocja regionów i charakterystycznych dla nich 
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produktów ale również pielęgnowanie lokalnych trady-
cji i integrowanie społeczności.

W trakcie odbywających się imprez Izba prezentuje 
własne stoisko, na którym pracownicy przybliżają rol-
nikom zagadnienia związane z funkcjonowaniem izb 
rolniczych, służą pomocą i udzielają porad. Wszyscy za-
interesowani otrzymują bezpłatną prasę rolniczą i ulot-
ki informacyjne. Poniżej prezentujemy najważniejsze 
imprezy w których dotychczas uczestniczyliśmy:

Powiat tarnowski:
Święto Fasoli w Zakliczynie – MIR była głównym •	
organizatorem I Święta Fasoli, które odbyło się we 
wrześniu 2000 r.;
Święto Truskawki – MIR była inicjatorem i głównym •	
organizatorem 1. edycji tego święta, które odbyło się 
w Dąbrówce Gorzyckiej w czerwcu 2003 r.;
Święto Suszonej Śliwki w Gminie Iwkowa.•	

Powiat nowosądecki:
Święto Kwitnącej Jabłoni w Gminie Łącko;•	
Święto Kwitnących Sadów;•	
AGROPROMOCJA w Nawojowej – od kilku lat •	
pod nazwą Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
AGROPROMOCJA.

Powiat limanowski: 
Krajowa Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego •	
w Szczyrzycu (Gmina Jodłownik);
Święto Owocobrania w Gminie Jodłownik;•	
Święto Owocobrania w Gminie Łukowica.•	

Powiat krakowski:
Małopolskie Święto Czosnku (Gmina Słomniki), •	
obchodzone od 2007 r. – pomysłodawcą święta był 
A. Bajołek, Przewodniczący RP MIR III kadencji 
w pow. krakowskim;
Małopolskie Święto Warzyw w Gminie Igołomia-•	
Wawrzeńczyce.

Powiat miechowski:
Wybory Chłopa Roku w Gminie Racławice;•	
Charsznickie Dni Kapusty.•	

Królowa i Król Czosnku wybrani podczas  
Święta Czosnku w Prandocinie, sierpień 2009 r.

Konkurs szypułkowania podczas  
Święta Truskawki w Zalipiu, maj 2009 r.

Pozostałe powiaty:
Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż (pow. olkuski);•	
Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie (pow. suski);•	
Święto Karpia w Zatorze (pow. wadowicki);•	
Targi Płodów Rolnych (pow. proszowicki);•	
Dni Huculskie w Gładyszowie (pow. gorlicki);•	
Święto Miodu i Święto Pasiek (pow. chrzanowski);•	
Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zako-•	
panem (pow. tatrzański);
Podhalańska Wystawa Bydła Polskiego Czerwonego •	
w Gminie Szaflary (pow. nowotarski).

Izba była również jednym z głównych współorgani-
zatorów wystawy dorobku kultury pasterskiej „Redyk 
na Bielanach” (2009 r.) – była to pierwsza tego typu 
impreza, której celem było przybliżenie mieszkańcom 
Krakowa i okolic tradycji i kultury pasterskiej oraz po-
kazanie związanych z nią zawodów zanikających na 
obszarach wiejskich. 

Redyk na Bielanach – pokaz pucenia oscypka  
w wykonaniu Kazimierza Furczonia, maj 2009 r.

Do ważnych dokonań organizacyjnych MIR należy 
organizacja pikników promujących spożycie polskiej 
żywności: mięsa, mleka, ryb, przetworów zbożowych 
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Samorząd rolniczy w Ma-
łopolsce od początku swoje-
go istnienia promuje polską 
żywność i wspiera rodzimych 
produktów. 

Jedną z form takiej dzia-
łalności jest współorganizacja 
imprez marketingowych pro-
mujących produkty, z których 
słynie dany region, które są 
powodem do dumy jego miesz-

Promocja żywności wytwarzanej przez polskich rolników

Opracowanie: 
Angelika Jakubowska

kańców, ale przede wszystkim – źródłem utrzymania 
dla lokalnych rolników. Są to pełne folkloru święta np.: 
truskawki, fasoli, kwitnącej jabłoni, czosnku, kapusty, 
produktów pszczelich i wiele innych (patrz str. 21). 

Działając na rzecz wzrostu spożycia polskiej żywno-
ści wspieramy marketing rolny poprzez organizację pik-
ników promocyjnych, finansowanych z funduszy pro-
mocji środków rolno-spożywczych. Na dzień dzisiejszy 
zorganizowaliśmy łącznie 20 takich imprez (więcej na 
ten temat w poprzednim artykule).

Izbowe przedsięwzięcia mają nie tylko charakter or-
ganizacyjny, ale również merytoryczny. Dzięki naszym 
staraniom (zgromadzenie niezbędnej dokumentacji 
i opracowanie wniosków) na listę produktów tradycyj-
nych, prowadzoną przez MRiRW, zostały wpisane: faso-
la Piękny Jaś z Doliny Dunajca (2006 r.), suska sechloń-
ska (2007 r.) oraz mleko od krów rasy polskiej czerwonej 
(2012 r.). Dziś dwa z nich figurują w unijnych rejestrach 
– suska sechlońska jako chronione oznaczenie geogra-
ficzne (ChOG) i Piękny Jaś z Doliny Dunajca jako chro-
niona nazwa pochodzenia (ChNP).

Działania na rzecz wprowadzenia ułatwień  
w sprzedaży bezpośredniej
W latach 2011-2015, w ramach współpracy z Funda-

cją Partnerstwo dla Środowiska, realizowaliśmy projekt 
pn. Produkt Lokalny Małopolska (PLM), finansowany 
ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy. Jego podstawowym założeniem było wspieranie 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa, oraz 
zbudowanie lokalnego systemu marketingu i sprzedaży 
produktów z Małopolski. 

i warzyw. Od 2010 r. we współpracy z KRIR, zorga-
nizowaliśmy w Małopolsce 20 pikników, finansowa-
nych z Funduszy Promocji: Mięsa Wołowego, Mięsa 
Wieprzowego, Mięsa Drobiowego, Ryb, Mleka, Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Podczas Pikników promowaliśmy wartości od-
żywcze produktów oraz zapraszaliśmy uczestników 
do degustacji przygotowanych potraw. Licznie odwie-
dzających nasze stoiska zachęcaliśmy do uczestnictwa 
w przygotowanych konkursach: plastycznych dla dzieci 
oraz w konkursach wiedzy dla dorosłych. Na stoisku 
MIR wszyscy zainteresowani otrzymywali broszury 
informacyjne nt. wartości żywieniowych prezentowa-
nych produktów, ulotki i gadżety reklamowe. 

* * * * * * *

Piknik Zbożowy w Proszowicach, wrzesień 2010 r.

Uprawa fasoli Piękny Jaś z Doliny Du-
najca obejmuje 11 gmin położonych wzdłuż 

rzeki Dunajec. Po-
cząwszy od Gród-
ka nad Dunajcem, 
Czchowa, Zakliczy-
na, Pleśnej, Woj-
nicza, miasta Tar-
nowa, Wierzcho-
sławic, Radłowa, 
Żabna a kończąc 
na Gręboszowie 
i Wietrzychowicach.

Nazwa suska se-
chlońska wywo-
dzi się z miejsco-
wej gwary. Suska 
oznacza suszkę, 
czyli podsuszo-
ną i podwędzoną 

śliwkę. Dookre-
ślenie sechlońska po-

chodzi od nazwy miejscowości Sechna, leżącej 
w gminie Laskowa, z której wywodzi się trady-
cja suszenia. Tereny Gminy Laskowa i sąsied-
nich gmin ze względu na swoje podgórskie po-
łożenie sprzyjają uprawie drzew owocowych.
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W ramach tej współpracy od listopada 
2012 r. do stycznia 2013 r. Izba zorga-
nizowała 44 spotkania konsultacyj-
ne dotyczące propozycji ułatwień 
dla sprzedaży produktów lokal-
nych przez rolników prowadzących 

małe gospodarstwa rolne, w których 
uczestniczyło 961 osób. Efektem prze-

prowadzonych konsultacji był raport, sta-
nowiący podstawę do dalszych działań. 

Niewątpliwym sukcesem projektu 
PLM jest utworzenie systemu, w któ-
rym funkcjonuje 154 rolników 
i producentów żywności, 20 lo-
kalnie działających organizacji 
pozarządowych, 16 samorzą-
dów lokalnych, FPdŚ, MIR oraz 
UMWM. Jednym z efektów 
współpracy w ramach tego sys-
temu jest m.in. Targ Pietruszkowy, 
który od 2013 r. łączy wymagających 
i świadomych klientów z lokalnymi dostaw-
cami żywności – małopolskimi rolnikami, oferującymi 
swoje najlepsze produkty. 

We wrześniu 2013 r. we współpracy z Gazetą Wybor-
czą w ramach projektu PLM uczestniczyliśmy w organi-
zacji przedsięwzęcia pn. „Spacerownik Szlakiem Mało-
polskich Produktów Lokalnych”. W ramach tej inicjaty-
wy 20 gospodarstw z regionu, posiadających certyfikaty 
ekologiczne, gościło w swoich obejściach mieszkańców 
Małopolski, poszukujących zdrowej żywności.

Efektem działania na rzecz wprowadzania ułatwień 
dla sprzedaży produktów lokalnych jest także powstanie 
pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego (w gminie 
Stryszów), działającego od wrześniu 2016 r. Korzystanie 
z inkubatora pozwoli lokalnym rolnikom, a także ma-
łym firmom przetwórstwa spożywczego, znacznie obni-
żyć koszty wejścia z produktem na rynek.

„Spacerownik Trasą Lokalnych Produktów”, 
w gospodarstwie ekologicznym p. Cecylii Strojny, Grajów 2013 r. 

Realizacja projektu PLM po-
zwoliła na stworzenie także innych 
miejsc i systemów sprzedaży lokal-
nych produktów: Klub Zakupowy 
"Marchewka" i "Koszyk Lisiecki", 
Marchewka Bistro, Centrum Pro-
duktu Lokalnego w Rzuchowej. 

Oprócz wsparcia lokalnej społeczności przetwór-
ców system PLM wygenerował także korzyści dla kon-

sumentów z naszego regionu. Dziś każdy ma 
możliwość legalnego zakupu żywności 

bezpośrednio od rolnika, który oso-
biście odpowiada za jej jakość.

W bieżącym, 2016 r. dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskie-
go w ramach KSOW, podczas 

pięciu dużych imprez rolni-
czych prezentowaliśmy stoiska 

informacyjno-promocyjne, dotyczą-
ce uwarunkowań prawnych, obowiązujących rolników 
przy prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej przetworów 
owocowych i warzywnych oraz wyrobów mięsnych po-
chodzących z gospodarstw rolnych. Na stoiskach pre-
zentowaliśmy produkty rolne, których niewielki lokalny 
producent nie może wprowadzać do obrotu w ramach 
sprzedaży bezpośredniej, w świetle obowiązujących 
w naszym kraju przepisów. Akcja ta miała na celu wska-
zanie ograniczeń prawnych w sprzedaży produktów 

przetworzonych, pochodzących z gospodarstwa rolnego. 
Wszyscy zainteresowani tym tematem mieli możliwość 
zapoznania się z, procedowanym w tym roku, projek-
tem ustawy o sprzedaży żywności przez rolników.

* * *

Stoisko informacyjno-promocyjne, Ludźmierz 2016 r. 
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Wystawy hodowlane – czy warto je organizować?

Historia wystaw ho-
dowlanych w Polsce 

sięga 2. połowy XIX w. Pierw-
szą wystawę, jeszcze w formu-
le wystawy rolniczej, podczas 
której prezentowane były 
również zwierzęta gospodar-
skie, zorganizowano we Lwo-
wie w 1850 r. 

Największa ówczesna wy-
stawa, zorganizowana we Lwowie w 1877 r., trwała mie-
siąc. Nie była ona jednak najdłuższa, bowiem w roku 
1894 w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwo-
wie, zorganizowano wystawę trwającą 5 miesięcy. Go-
ściła ona ponad 1 mln osób, wśród których znaleźli się 
arcyksiążę Karol Ludwik i cesarz Franciszek Józef I. 

Również nasz region może pochwalić się długoletnią 
tradycją w organizacji takich imprez. Pierwszą wystawę 
rolniczą w Galicji Zachodniej zorganizowało w Krako-
wie Towarzystwo Rolnicze Krakowskie w roku 1853. 
W kolejnych latach organizowane były również wystawy 
prowincjonalne m.in. w Przemyślu, Rzeszowie, Tarno-
wie, Jaśle i Nowym Sączu. W tym okresie organizowane 
były również odrębne wystawy specjalistyczne dla ho-
dowców bydła mlecznego.

Wystawy hodowlane, w rozumieniu większości ludzi 
niezwiązanych z rolnictwem, są imprezami organizowa-
nymi przez podmioty mniej lub bardziej związane z ho-
dowlą zwierząt i adresowanymi głównie do hodowców. 
To prawda, choć nie do końca. Istotnie u podstaw ich 
organizacji legła idea spotkań hodowców i umożliwie-
nia im prezentacji dorobku hodowlanego prowadzonych 
przez nich gospodarstw. Tak działo się w przeszłości 
i taką funkcję pełnią te wystawy również obecnie. Ale 
należy pamiętać, że to nie jedyna ich rola.

Ważnym czynnikiem motywującym do organizacji 
wystaw było zawsze tworzenie miejsca spotkań rolników 
trudniących się hodowlą i umożliwianie im bezpośred-
niej wymiany praktycznych doświadczeń związanych 
z tą dziedziną produkcji. 

Innym zadaniem wystaw było upowszechnianie tra-
dycji hodowlanej i zachęcanie osób interesujących się 
produkcją rolną do zakładania i rozwijania własnych 
gospodarstw hodowlanych. 

Nie sposób również nie doceniać, wykształco-
nej w ostatnim okresie, roli edukacyjnej tych imprez. 
Gwałtownie spadające pogłowie zwierząt hodowlanych 
doprowadziło bowiem do sytuacji, w której duża część 
dzieci i młodzieży, w tym również tych pochodzących 
z terenów wiejskich, nie miała w życiu kontaktu z żywą 

krową, świnią, koniem czy owcą. Ponadto podczas każ-
dej z takich imprez organizatorzy dokładają starań, aby 
oprócz podstawowych zwierząt hodowlanych prezento-
wać zwiedzającym również inne, spotykane w hodowli 
zwierzęta, niejednokrotnie cieszące się wśród zwiedza-
jących ogromnym zainteresowaniem. 

Pozwolę sobie przypomnieć, 
że Tarnowska Izba Rolnicza, 

a w późniejszym czasie rów-
nież Małopolska Izba Rolni-
cza, była organizatorem jednej 
z większych wystaw hodowla-

nych w kraju. Wystawy, o czym 
nie sposób tu nie wspomnieć, 

której pierwszymi inicjatorami był 
działający na terenie województwa tarnowskiego Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego. Odbywała się ona na terenie 
Państwowego Stada Ogierów w Klikowej k Tarnowa. Pre-
zentowaliśmy na niej nie tylko bydło, konie, trzodę czy 
owce ale również m.in. szynszyle, króliki, drób, zwierzęta 
mięsożerne oraz strusie, lamy i psy pochodzące z hodow-
li mających siedziby na terenie naszego regionu. Niestety 
zmiany własnościowe, jakie nastąpiły w państwowych 
stadninach, a w konsekwencji likwidacja Państwowego 
Stada Ogierów w Tarnowie-Klikowej spowodowały, że 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Klikowej 
przeszła do historii. Nie organizujemy jej dzisiaj z wielu 
powodów. Brak sponsorów chętnych do dofinansowania 
jej organizacji, niechęć związków hodowców (większość 
z nich organizuje własne imprezy, RWZH była dla nich 
oprócz obciążenia organizacyjnego również naturalnym 
konkurentem), a przede wszystkim zniechęcenie hodow-
ców wynikające z niekorzystnej sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw specjalizujących się hodowli trzody, bydła 
czy owiec i kóz spowodowało, że dalsza organizacja tej 
prestiżowej imprezy pozbawiona była sensu. Funkcję na-
stępcy RWZH na terenie małopolski przejęła w ostatnich 
latach Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Ludźmierzu, której kolejną, 5. już edycję, mieliśmy 
okazję zwiedzać w roku bieżącym.

Na szczęście nie wszystkie wystawy zwierząt napo-
tkały równie duże problemy. Funkcjonuje do dziś, orga-
nizowana przez Małopolskie Towarzystwo Hodowców 
Polskiego Bydła Czerwonego i Krajową Federację Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka Wystawa Polskiego 
Bydła Czerwonego w Szczyrzycu, której początki sięgają 
pierwszych lat XX w. Pierwszy raz bowiem wystawa ta 
zorganizowana została w roku 1900. Prezentowano na 
niej ponad 800 szt. polskiego bydła czerwonego. W okre-
sie powojennym organizacja wystawy została na długi 
czas wstrzymana. W zamian za nią corocznie organizo-
wane były w Szczyrzycu aukcje buhajków hodowlanych 

Opracowanie: 
Marcin Słowik
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rasy polskiej czerwonej. Reaktywacja wystawy odbyła się 
2005 r. jako część obchodów 110. rocznicy powołania do 
życia Towarzystwa Hodowców Czerwonego Bydła Pol-
skiego w Galicji Zachodniej i założenia Małopolskiego 
Związku Hodowców Bydła Czerwonego przy Towarzy-
stwie Rolniczym Krakowskim. W chwili obecnej wysta-
wa organizowana jest corocznie ciesząc się niezmiennie 
dużym zainteresowaniem zarówno hodowców jak też 
zwiedzających ją gości.

Informując o wystawach hodowlanych organizowa-
nych w naszym regionie nie sposób również nie wspo-
mnieć o licznych imprezach organizowanych przez Ma-
łopolski Związek Hodowców Koni. Specyfika hodowli 
i przypisana do niej konieczność prowadzenia oceny po-
kroju zwierząt oraz prób dzielności przeznaczonych dla 
każdej z grup wiekowych powoduje, że MZHK praktycz-
nie przez cały sezon organizuje lub bierze udział w róż-
norakich wystawach i pokazach, których zwieńczeniem 
jest organizowana w Tarnowie Klikowska Parada Konna.

Próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie 
wcale nie jest prosta. Z jednej strony zdajemy sobie spra-
wę z pozytywów płynących z organizacji wystaw, z dru-
giej zaś z ogromu problemów logistycznych, prawnych, 
finansowych i innych, z którymi zmierzyć się muszą 
rokrocznie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za ich 
przygotowanie. Miarą sukcesu każdej wystawy są nie 
tylko wręczone hodowcom trofea ale, co może ważniej-
sze, zadowolenie hodowców z możliwości wspólnego 
spotkania, oraz radość osób zwiedzających z możliwo-
ści przyjrzenia się z bliska coraz rzadziej widywanym na 
naszych łąkach i pastwiskach zwierzętom. 
Materiały źródłowe: 

Wiadomości Zootechniczne (R. XLV), strony internetowe 
związków hodowców, informacje własne.

Hodowcy nagrodzeni podczas V Podhalańskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych, Ludźmierz 2016 r.

Małopolska Izba Rolni-
cza od początku swej 

działalności aktywnie wspiera 
i promuje podejmowaną przez 
rolników działalność agro-
turystyczną, która uzupełnia 
dochody rolników osiągane 
z produkcji rolniczej. 

Już w Nowosądeckiej Izbie 
Rolniczej powstało stanowisko 
specjalisty ds. agroturystyki. 

Działania promujące turystykę wiejską

Opracowanie: 
Lucyna Chęcińska

* * * * * * *

Po połączeniu izb działania te zostały rozszerzone na 
całą Małopolskę. W ramach wsparcia Izba podejmuje 
działania, których celem jest promocja agroturystyki 
w naszym województwie, począwszy od organizacji 
szkoleń dla rolników zajmujących się agroturystyką, 
poprzez udział w organizacji lokalnych imprez i targów 
agroturystycznych po współpracę ze stowarzyszeniami 
zajmującymi się turystyką wiejską.

Organizacja i współorganizacja szkoleń,  
seminariów i konferencji:

„Marketing w agroturystyce” (1997 r.) – cykl szkoleń •	
dla rolników (100 osób); 

„Rola stowarzyszeń agroturystycznych” (1997 r.) – •	
szkolenie wyjazdowe do Gorzowskiego Stowarzysze-
nia Agroturystycznego (20 osób);
„Aktywizacja społeczno-gospodarcza kobiet wiej-•	
skich” (2000 r.) – cykl szkoleń dla kobiet – Biały Du-
najec, Raba Wyżna, Mszana Dolna, Kamionka Wiel-
ka, Ropa (125 osób);
Konferencja pn. „Szanse i zagrożenia rozwoju tury-•	
styki w Małopolsce. Zarządzanie jakością w turysty-
ce” (2000 r., 120 osób);
VIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne •	
w Wysowej Zdroju „Turystyka Wiejska w perspekty-
wie europejskiej” (2000 r., 150 osób);
Przekazanie doświadczeń francuskich z zakresu roz-•	
woju agroturystyki (2004 r.) – szkolenie prowadzone 
przez eksperta z Francji w miejscowościach: Biały Du-
najec, Marszowice, Aleksandrowa, Rytro (128 osób); 
SPO i PROW szansą dostosowania małopolskiego •	
rolnictwa, w tym agroturystyki, do wymogów Unii 
Europejskiej” (2005 r.) – szkolenia w Nowym Sączu 
i Gorlicach (50 osób); 
„Rola stowarzyszeń francuskich w rozwoju regio-•	
nów” (2008 r.) – seminarium w Pleśnej z udziałem 
ekspertów z Francji (50 osób). 
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Uczestnictwo w imprezach lokalnych  
i targach turystycznych w latach 1997-2016
Stoiska reklamujące agroturystykę były i nadal są 

przygotowywane i obsługiwane przez naszych pracow-
ników, delegatów oraz przedstawicieli stowarzyszeń. 
Nasze prezentacje cieszą się dużą popularnością, po-
nieważ oprócz oferty gospodarstw, zazwyczaj dajemy 
możliwość degustacji potraw regionalnych, serwo-
wanych przez gospodynie prowadzące gospodarstwa 
agroturystyczne. Atrakcyjności naszej ofercie dodają 
też występy kapel i zespołów regionalnych.

Targi Turystyczne w Gdańsku, 2000 r.

Do najważniejszych imprez tego typu należą: Ma-
łopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie, Jarmark 
agroturystyczny w Warszawie, Międzynarodowe Targi 
– Regiony Turystyczne w Łodzi, Krakowski Salon Tu-
rystyczny, Międzynarodowe Targi Turystyczne (w Ka-
towicach i w Złotowie), Targi Turystyki i Wypoczynku 
w Warszawie, Targi Turystyczne (w Poznaniu, w Gdań-
sku),  Jarmark Galicyjski w Tarnowie, Targi Zdrowej 
Żywności w Tarnowie. 

Aktywnie uczestniczyliśmy i nadal wspieramy lo-
kalne imprezy takie jak „Estrada pod Lipami w Starym 
Sączu, Inauguracja spływu Przełomem Dunajca w Sro-
mowcach Niżnych, Dni Huculskie w Regietowie oraz 
wiele innych kiermaszy, festynów i dożynek.

Pozostałe działania MIR na rzecz 
rozwoju agroturystyki w Małopolsce:

opracowywanie oferty szkoleń wyjazdowych do naj-•	
lepszych gospodarstw województwa – dotychczas 
z naszych ofert skorzystało kilkadziesiąt instytucji 
między innymi: Łódzka Izba Rolnicza, Urząd Gmi-
ny Jerzmanowice, Zespół Szkolno – Gimnazjalny  
w Zagorzenie, rolnicy z Suchej Hory (Słowacja);
prowadzenie punktu informacji agroturystycznej gdzie •	
ofertę wypoczynku otrzymało kilka tysięcy osób;
stała współpraca z mediami lokalnymi i krajowymi •	
(Wiadomości Rolnicze, Poradnik Rolniczy) orga-
nizujemy przyjazdy dziennikarzy do gospodarstw 
agroturystycznych, piszemy artykuły między inny-
mi z cyklu „Gospodarstwa agroturystyczne, które 
warto odwiedzić”;

powołanie Nowosądeckiego Stowarzyszenia Agro-•	
turystycznego (1998 r.) – zrzeszającego 100 gospo-
darstw agroturystycznych z Sądeczcyzny i Podhala;
współorganizacja festynów agroturystycznych roz-•	
poczynających sezon agroturystyczny;
publikacja „Informatora agroturystycznego” – •	
pierwsze 2 wydania zawierały opisy 200 gospodarstw 
z województwa nowosądeckiego, a w 3. wydaniu opi-
sano gospodarstwa z województwa małopolskiego;
jeden z rozdziałów publikacji „Pieniądze leżą na •	
drodze” poświęcony został agroturystyce – zawiera 
praktyczne wskazówki jak rozpocząć działalność 
agroturystyczną, obowiązujące przepisy prawne oraz 
przykłady dobrze prosperujących gospodarstw; 
współorganizacja studiów podyplomowych z zakre-•	
su agroturystyki dla 40 osób (nauczyciele szkół rol-
niczych, doradcy ODR, pracownicy izb z woj. mało-
polskiego i śląskiego);
współorganizacja wyjazdów szkoleniowych:•	
 do Danii – 20 właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych z Małopolski,
 do Austrii i Niemiec – wyjazd studyjny 40-o-
sobowej grupy rolników, hodowców koni, prowa-
dzących również usługi agroturystyczne,

w ramach współpracy z Francją od 1997 r. do chwi-•	
li obecnej zrealizowano 12 programów, w których 
uczestniczyło 12 ekspertów z Francji z regionu 
Rhône-Alpes i 177 rolników – właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych z Małopolski; 
uczestnictwo w pracach komisji oceniającej gospo-•	
darstwa agroturystyczne w ramach konkursu „Zie-
lone Lato”, którego celem jest promocja wypoczynku 
w gospodarstwach rolnych (od 1998 do 2015 r.);
współorganizacja Małopolskiej Giełdy Agroturystycz-•	
nej w Krakowie (od 2007 r.) – jednej z najważniejszych 
imprez agroturystycznych w Polsce, której celem jest 
promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie 
atrakcyjnej oferty wypoczynku na terenie Małopolski;
współpraca ze stowarzyszeniami agroturystycznymi •	
z Małopolski: Stowarzyszenie Agroturystyczne Ga-
licyjskie Gospodarstwa Gościnne, Stowarzyszenie 
Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich (dawniej 
Nowosądeckie Stowarzyszenie Agroturystyczne), 
Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu Limanow-
skiego, Stowarzyszenie Gospodarstw Eko i Agrotury-
stycznych „Gazda”, Małopolskie Stowarzyszenie Pro-
mocji Agroturystyki w Suchej Beskidzkiej, Małopol-
skie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Gościnny 
Rożnów” Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne;
indywidualne doradztwo dla kilkudziesięciu osób •	
w zakresie agroturystyki – porady prawne, pomoc 
w opracowaniu materiałów promocyjnych i w pozy-
skaniu środków finansowych na rozwój działalności.
Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Izby oraz 

współpracy z innymi instytucjami rolniczymi nastąpił 
dynamiczny wzrost liczby gospodarstw agroturystycz-
nych w naszym województwie od zaledwie kilkudziesię-
ciu do ok. 2 tys. Liczne szkolenia przyczyniły się również 
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do wysokiego standardu usług agroturystycznych – dziś 
turyści mogą skorzystać z ofert świetnie przygotowanych 
na przyjęcie gości gospodarstw, które zapewniają wysoką 
jakość jak również różnorodność usług. Wiele tematów 
przewodnich, realizowanych w ramach zagranicznych 

wyjazdów szkoleniowych, stało się podstawą projektów 
wdrażanych w krajowej agroturystyce np. gospodarstwa 
pedagogiczne, gospodarstwa ekologiczne, czy świadcze-
nie usług dla niepełnosprawnych.

* * * * * * *

Wybrane działania i interwencje izbowe w latach 1999-2016

Każdego roku Izba po-
dejmuje szereg dzia-

łań mających na celu rozwią-
zanie rozlicznych problemów, 
z którymi borykają się mało-
polscy rolnicy. Interwencje te 
mają zazwyczaj formę wnio-
sków i postulatów – zgłasza-
nych oddolnie przez poszcze-
gólne rady powiatowe MIR 
z całego województwa – kiero-

Opracowanie: 
Jolanta Mocniak

wanych do Zarządu KRIR, który to po ich rozpatrzeniu 
przekazuje do właściwych organów administracji pań-
stwowej (np. MRiRW, MG, MF , MSWiA itp.) i insty-
tucji zajmujących się sprawami rolnictwa (np. ARiMR, 
ARR, ANR, KRUS, PIW).

W minionych latach MIR interweniowała 
m.in. w takich sprawach jak:

➢ nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, 

➢ nieprawidłowości w realizacji funduszy 
strukturalnych;

➢ podjęcie działań w związku z trudną sytuacją na 
rynkach owoców miękkich, zbóż i wieprzowiny;

➢ wprowadzenie zmian w zakresie dofinansowania 
wapnowania gruntów, szczególnie na terenie gospo-
darstw ekologicznych;

➢ zakaz wykorzystywania roślin modyfikowanych ge-
netycznie w żywieniu zwierząt gospodarskich na te-
renie województwa małopolskiego;

➢ wdrożenie mechanizmu interwencyjnego na rynku 
trzody chlewnej,

➢ poszerzenie wykazu roślin uprawnych, do których 
przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.
P r o j e k t 
                                                                                 
                                   U S T A W A 
                 z dnia                                 2001 r. 
                                         
           o wspomaganiu aktywizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego 
                   regionów górskich Rzeczypospolitej Polskiej 
                                         
                                         
                                   Rozdział I 
                              Postanowienia ogólne 
                                         
                                     Art. 1. 
Ustawa określa i reguluje ogólne warunki i zasady wspomagania przez państwo 
aktywizacji i rozwoju regionów górskich oraz udzielania pomocy rolnikom i 
innym 
podmiotom gospodarczym na tych terenach, umożliwiając optymalne 
wykorzystanie 
potencjalnych możliwości rozwojowych, przy zachowaniu i ochronie środowiska 
naturalnego. 
                                     Art. 2. 
1. Do regionów górskich obejmujących tereny górskie i górzyste zalicza się 
  gminy lub część gmin, w których ponad 50% powierzchni jest położone 
powyżej 
  300 m. n.p.m. lub o nachyleniu przekraczającym 9 oraz od 200 do 300 m. i 
  nachyleniu od 6 do 9. Powyższe kryteria obowiązują również w stosunku do 
  gospodarstwa górskiego. 
2. Stwierdzenia warunków, o których mowa w ust. 1, dokonuje geodeta 
powiatowy. 
3. Regionem górskim jest grupa gmin lub ich części (obrębów geodezyjnych) 
  położonych na obszarze województw: dolnośląskiego, małopolskiego, 
opolskiego, 
  podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, stanowiąca zwartą 
  geograficznie, ekonomicznie i kulturowo całość. 
4. Region górski oraz gminy górskie lub ich części wchodzące w skład 
regionów 
  zostają powołane przez właściwego ministra do spraw rolnictwa na wniosek 
  Komitetu Górskiego (rozdz. II niniejszej ustawy) i zatwierdzone 
  rozporządzeniem tego ministra. 
                                     Art. 3. 
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnia się 3 regiony górskie 
stanowiące w rozumieniu niniejszej ustawy obszary górskie: 
   1) region Karpat wraz z Pogórzem zwany dalej "Regionem karpackim", 
   2) region Sudetów wraz z Pogórzem zwany dalej "Regionem sudeckim", 
   3) region Gór Świętokrzyskich wraz z Pogórzem zwany dalej "Regionem 
     świętokrzyskim". 
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➢ wprowadzenie dopłaty do owoców miękkich oraz do-
płaty do krów i owiec;

➢ uproszczenie procedur w udzielaniu preferencyjnych 
kredytów klęskowych;

➢ zintensyfikowanie działalności kół łowieckich w celu 
zwiększenia odstrzału dzikiej zwierzyny (głównie 
dzików) powodującej duże straty w uprawach;

➢ wprowadzenie przepisów regulujących możliwość 
odliczenia przez sprzedającego podatku VAT tylko 
w przypadku uprzedniego zapłacenia rolnikowi za 
dostarczone produkty;

➢ złagodzenie przepisów sanitarnych warunkujących 
możliwość produkcji i sprzedaży bezpośredniej pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego;

➢ zmiany przepisów regulujących kwestię przyznawa-
nia pomocy w ramach działania PROW „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”;

Małopolska Izba Rol-
nicza, w miarę moż-

liwości, wspiera rolników 
w wychowaniu młodego po-
kolenia. Przejawia się to głów-
nie w organizacji wypoczynku 
dla dzieci w okresie wakacji. 

Rokrocznie nasi pracow-
nicy angażują się w przygo-
towanie kolonii oraz półko-
lonii. Półkolonie są szczegól-

MIR dla dzieci

Opracowanie: 
Katarzyna Pniak

nie popularne wśród młodszych dzieci, dla których 
2-tygodniowe rozstanie z rodzicami mogłoby być 
jeszcze trudne. W roku 2016 Izba po raz pierwszy 
złożyła wniosek do Funduszu Składkowego Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników o przyznanie dotacji 
w celu organizacji 14 półkolonii. Otrzymaliśmy do-

➢ zmiany związanych z nowelizacją ustawy o dopłatach 
do obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie;

➢ obniżenie wieku krów, objętych dopłatą uzupełniają-
cą, z 36 do 24 miesięcy; 

➢ utrzymanie dopłat do kosztów certyfikacji gospo-
darstw ekologicznych;

➢ wprowadzenie dodatkowej rekompensaty dla gospo-
darstw położonych na obszarach Natura 2000;

➢ regionalizacja w podziale środków na modernizację 
i restrukturyzację gospodarstw rolnych;

➢ utworzenie lub modernizacja targowisk dla rolników 
– co najmniej jednego w każdym powiecie;

➢ uruchomienie mechanizmów pomocowych dla pro-
ducentów porzeczki czarnej;

➢ dopłaty już od pierwszej sztuki bydła utrzymywane-
go w gospodarstwie;

➢ obrót ziemią rolną;
➢ umożliwienie osobie pobierającej rentę strukturalną 

podjęcie dodatkowej pracy;
➢ uznanie jeleniowatych utrzymywanych w zagrodach 

za zwierzęta łowne;
➢ VAT od owoców wycofanych z rynku;
➢ zwiększenie stawki zwrotu podatku od paliwa 

rolniczego;
➢ szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta 

chronione;
➢ nowelizacji Prawa łowieckiego;
➢ zaliczkowa wypłata dopłat bezpośrednich;
➢ zmiana zasad przyznawania płatności do bydła;
➢ wysokie ceny nawozów i środków ochrony roślin.

* * * * * * *

 

finansowanie w wysokości 237 tys. zł, dzięki czemu 
zapewniliśmy letni wypoczynek dla 628 dzieci z wo-
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Rok Forma i miejsce wypoczynku
Liczba 

uczestników/
nabór MIR

Organizator 
wypoczynku

2006 Kolonie letnie 57 ZZ CNMR, MIR
2007 Kolonie letnie 55 ZZ CNMR, MIR
2008 Kolonie letnie i zimowisko 24 ZZ CNMR, MIR
2009 Kolonie letnie i zimowisko 106 ZZ CNMR, KRIR, MIR
2010 Kolonie letnie 127 ZZ CNMR, ZMW, MIR
2011 Kolonie i półkolonie letnie 203 ZZ CNMR, KRIR, MIR
2012 Kolonie i półkolonie letnie 313 KRIR, ZZ CNMR, MIR
2013 Kolonie i półkolonie letnie 351 KRIR, ZZ CNMR, MIR
2014 Kolonie i półkolonie letnie 425 KRIR, ZZ CNMR, MIR
2015 Kolonie i półkolonie letnie oraz zimowisko 549 KRIR, ZZ CNMR, MIR
2016 Kolonie i półkolonie letnie oraz zimowisko 690 KRIR, ZZ CNMR, MIR

Razem w latach 2006-2016: 2 900

ORGAnIZACJA WyPOCZynKU DLA DZIeCI ROLnIKóW W LATACH 2006-2016

jewództwa małopolskiego. Zawsze czynimy to przy 
wielkim wsparciu urzędów gmin oraz dyrekcji szkół, 
a w szczególności kadry nauczycielskiej, których zaan-
gażowanie jest gwarancją dobrej i bezpiecznej zabawy.

Od 2006 r. włączamy się w organizację wyjazdów-
kolonijnych, których głównymi organizatorami są Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych oraz Centrum Narodowe 
Młodych Rolników. Zazwyczaj są to turnusy nad mo-
rzem (Władysławowo, Mrzeżyno, Stegna Gdańska itp.).

Z myślą o bezpieczeństwie dzieci zamieszkują-
cych tereny wiejskie, a szczególnie tych zamieszkują-
cych w gospodarstwach rolnych, przeprowadziliśmy 
ogólnowojewódzką akcję informacyjno-szkoleniową 
pn. „Bezpieczne dzieciństwo na wsi” (2010 r.). Do ak-
cji włączyło się 168 szkół i niemal 5 tys. nauczycieli, 
którzy otrzymali materiały pomocne w edukowaniu 
dzieci i uświadamianiu im zagrożeń wynikających 

z przebywania i zabawy gospodarstwie rolnym, czy 
pomocy przy drobnych pracach gospodarskich. Jed-
nym z efektów projektu była publikacja w której, 
zamieszczono nagrodzone w konkursach literackie 
i plastyczne prace dzieci. 

W latach 2014-2016 prawie 2,5 tys. uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz ich nauczycieli uczestniczyło w naszych działa-
niach edukacyjnych w ramach projektu „Środowisko 
bez barszczu Sosnowskiego”. Oprócz przybliżenia 
biologii i nauczenia rozpoznawania, szczególnie waż-
nym przesłaniem podczas spotkań w szkołach było 
uświadomienie zagrożeń, wynikających z bezpośred-
niego kontaktu, a czasem nawet przebywania w po-
bliżu tej niebezpiecznej rośliny.

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

nach i ciałach doradczych administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego. Przedstawiciele Zarządu 
oraz delegaci MIR pełnią społeczne funkcje doradcze 
w takich instytucjach jak: 

Rada Gospodarki Wodnej 
Regionu Wodnego Górnej Wisły

Rada funkcjonuje przy Regional-
nym Zarządzie Gospodarki Wodnej  
w Krakowie. Przedstawicielem MIR za-
siadającym w Radzie jest obecnie prezes 
Ryszard Czaicki. Do zakresu działania 
Rady Regionu należy wyrażanie opinii, 

w formie uchwały, w sprawach gospodarowania woda-
mi w regionie wodnym m.in.:

projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego •	
i planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
identyfikacji znaczących oddziaływań antropoge-•	
nicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzch-
niowych i podziemnych;
wykazów obszarów przeznaczonych do ochrony ga-•	
tunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym 
oraz obszarów narażonych na zanieczyszczenia związ-
kami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych;
projektu planu ochrony przeciwpowodziowej regio-•	
nu wodnego;
projektów programów działań mających na celu •	
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia 

WRZ jest organem 
opiniotwórczo-dorad-
czym marszałka woje-
wództwa w sprawach 

polityki rynku pracy, działającym przy wojewódz-
kim urzędzie pracy, powoływanym przez marszałka 
województwa. W skład Rady wchodzą również przed-
stawiciele organizacji rolników – w obecnej kadencji 
MIR reprezentuje dyrektor Henryk Dankowiakowski. 
Do zakresu działań WRZ należy:

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełne-•	
go i produktywnego zatrudnienia w województwie;
opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu •	
Pracy dla samorządów powiatowych na finansowa-
nie programów dotyczących promocji zatrudnienia;
składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach •	
dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawo-
dowego oraz zatrudnienia w województwie;
opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania •	
zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Powiatowa Rada Zatrudnienia

PRZ jest organem opiniodawczo-
doradczym starosty w sprawach poli-

tyki rynku pracy, działającym przy powiatowym urzę-
dzie pracy. Powiatowe rady wykonują zadania zbliżone 
do funkcji WRZ, ponadto opiniują programy specjalne, 
w tym celowość ich realizacji w ramach posiadanych 
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań reali-
zowanych przez samorząd powiatu oraz proponowane 
przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

Regionalny Komitet Sterujący (2001–2006) •	
Komitet Monitorujący  •	
Małopolski Regionalny Program  
Operacyjny w Latach 2007–2013 (2007–2015)
KM •	 Regionalny Program Operacyjny WM  
na lata 2014-2020 (od maja 2015)

Komitet powoływany jest przez zarząd 
województwa, a przewodniczy mu marsza-
łek województwa. Do zadań RKS należało 
m.in. rozpatrywanie i rekomendowanie 
zarządowi województwa listy rankingo-

wej projektów kwalifikujących się do wsparcia z fun-
duszy strukturalnych (EFRR). Natomiast KM MRPO 
2007-2013 realizował zadania związane z zapewnieniem 
skuteczności i jakości realizacji RPO na lata 2007-2013. 
W posiedzeniach KM MRPO, w roli partnera społeczne-
go i gospodarczego uczestniczył Prezes MIR R. Czaicki. 
Od maja 2015 r. działa KM RPO WM na lata 2014-2020, 
w którym przedstawiciele Izby pełnią rolę obserwatora. 

Rada społeczna doradztwa Rolniczego 

RSDR w naszym województwie funk-
cjonuje przy Małopolskim ODR w Karnio-
wicach. Jest to organ opiniodawczo-dorad-
czy dyrektora jednostki doradztwa rolni-
czego. Do zadań Rady należy opiniowanie 
planu działania Ośrodka, sprawozdania 

z realizacji tego planu i zgłaszanie wniosków w spra-
wach dotyczących funkcjonowania jednostki doradz-
twa rolniczego. Obecnie z ramienia MIR w skład Rady 
wchodzą: R. Czaicki i H. Dankowiakowski.

„LEADER” – Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania (LGD) to 
grupa osób reprezentujących miejscową 
społeczność i zaangażowanych w działa-
nia na rzecz rozwoju lokalnego. Podstawą 
prawną funkcjonowania LGD są ustawy: 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowa-
rzyszeniach. Delegaci i członkowie MIR działają w LGD 
na terenie całej Małopolski. Obecnie do małopolskiej 
sieci LGD należą 33 lokalne grupy i stowarzyszenia.

Doradcza rola izb rolniczych
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Pierwsze izby rolnicze 
w Małopolsce, po ich 

likwidacji w 1946 r., powsta-
ły w Krakowie i Tarnowie 
w 1990 r. na podstawie usta-
wy o izbach gospodarczych 
z 1989 r. Utworzone wówczas 
izby otrzymały do dyspozycji 
symboliczne środki finansowe 
– w Tarnowie była to kwota 
15 tys. zł. Z takim kapitałem 
Izby nie przetrwały długo. 

Szanse na regularne dochody dała dopiero ustawa 
o izbach rolniczych z 1995 r. W pierwszych 2 latach 
działalności dochody izbowe pochodziły z dotacji bu-
dżetowej ze środków wojewody. Wysokość dotacji oraz 
wykonanie budżetu obrazuje sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Tarnowskiej Izby Rolniczej za 1997 r. 

Finansowanie izb rolniczych – dochody i majątek Małopolskiej Izby Rolniczej

2% odpisu      
z podatku 

rolnego [zł]

udział %      
w budżecie 

Pozyskane środki - 
granty, darowizny, 

usługi [zł]

udział %       
w budżecie 

Razem [zł]

2000 1 365 886 91 131 666 9 1 497 552
2001 687 682 69 308 597 31 996 279
2002 762 198 92 68 291 8 830 489
2003 1 024 138 89 123 417 11 1 147 609
2004 1 041 868 78 299 713 22 1 341 581
2005 1 138 189 71 475 269 29 1 613 408
2006 925 798 31 2 038 488 69 2 964 286
2007 1 085 856 47 1 245 427 53 2 331 383
2008 1 497 114 58 1 081 077 42 2 578 191
2009 1 511 152 80 374 275 20 1 885 427
2010 1 139 228 72 433 527 28 1 572 755
2011 1 182 393 78 335 302 22 1 517 695
2012 1 753 399 86 290 704 14 2 044 103
2013 1 877 450 69 845 122 31 2 722 572
2014 1 935 759 88 263 969 12 2 199 728
2015 1 785 346 81 408 429 19 2 193 775

Przychody Małopolskiej Izby Rolniczej

Rok

Budżety Małopolskiej Izby Rolniczej w latach 2000-2015

Plan Korekta Wykonanie
Dotacja budżetowa 465.000,- 528.648,- 528.648,-
Odpis na Krajowa Izbę 4% 18.600,- 21.146,- 21.146,-

Do dyspozycji Tarnowskiej Izby 446.400,- 507.502,- 507.502,-
Odsetki od środków 2.015,- 2.468.91,-
Razem 509.517,- 509.970,91,-

§ 11 -  Wynagrodzenie osobowe 70.882,- 65.695,- 65.695,-
§ 41 - Składki ZUS 31.897,- 29.563,- 29.566,40
§ 42 - Składki na Fundusz Pracy 2.129,- 1.971,- 1.971,20
§ 43 - Zakładowy Fundusz Socjalny 1.232,- 1.320,- 1.319,-
§ 25 - Diety dla Członków Walnego Z. i Zarządu 59.600,- 39.000,- 41.900,-
§ 28 - Ryczałty i delegacje 21.000,- 17.600,- 17.458,93
§ 29 - Podróże zagraniczne 5.883,- 6.083,- 6.082,79
§ 31 - Materiały i wyposażenie 41.620,- 82.617,- 57.617,80
§ 31 - Rezerwa 3.700,-
§ 36 - Usługi materialne 29.096,- 20.200,- 21.334,19
§ 36 - Rezerwa 3.700,-
§ 37 - Usługi  niematerialne 49.471,- 52.020,- 80.390,47
§ 37 - Rezerwa 3.544,-
§ 40 - Ubezpieczenia rzeczowe i opłaty 6.000,- 8.161,- 6.602,55
Rezerwa na niprzewidziane wydatki 1% 4.650,- 5.287,-
Ogółem 334.350,- 329.517,- 329.938,33
Zakupy inwestycyjne 112.050,- 180.000,- 179.966,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Tarnowskiej Izby Rolniczej za 1997 rok

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (rozdz. 5. art. 
35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.) dochody izby pochodzą:
1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu 

podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,
2) ze środków na realizację zadań zleconych przez admini-

strację rządową lub samorządową,
3) z udziałów akcji lub spółek,
4) z innego majątku izby,
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,
6) ze składek członkowskich,
7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,
8) z wpływów z oprocentowanych rachunków bankowych 

oraz lokat.

W powyższej tabeli zestawiono środki, które MIR 

Opracowanie: 
Jolanta Sawińska

otrzymała z tytułu 2% odpisu od 
podatku oraz pozostałe przychody 
w latach 2000-2015.

Wejście Polski do Unii Europej-
skiej dało możliwość pozyskiwania 
dodatkowych funduszy na realizację 
projektów i grantów – głównie na 
działalność szkoleniową. W 2006 r. 
środki pozyskane z innych źródeł 
stanowiły niemal 70% ogólnego bu-
dżetu (patrz tabela). 

Aktualny stan majątkowy 
Małopolskiej Izby Rolniczej

(wartość księgowa nieruchomości):

Lokale 
(siedziba i oddziały terenowe):

Kraków (164,84 m•	 2)      – 1 021 413 zł
Tarnów (388,61 m•	 2)   – 980 000 zł
Nowy Sącz (112,30 m•	 2) – 280 192 zł
Wadowice (266 m•	 2)       – 562 004 zł
Miechów •	 (47,62 m2)    – 184 152 z

Samochody służbowe: 
Fiat Doblo (biuro w Krakowie)•	
VW Caravelle (biuro w Tarnowie)•	
VW Transporter (biuro w Nowym Sączu)•	
VW Transporter (biuro w Wadowicach)•	

Wyposażenie biur: 

zestawy komputerowe, kserokopiarki, zestawy mul-
timedialne (laptopy, rzutniki), aparaty fotograficzne, 
meble biurowe, namioty wystawowe.

* * *
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Podstawę istnienia i funkcjonowania każdej instytu-
cji stanowią ludzie. 15-letnią historię izb rolniczych 

w Małopolsce tworzyli zatrudnieni tu pracownicy. Poni-
żej prezentujemy skład osobowy pracowników biura Izby 
w kontekście historycznym (w nieistniejących już forma-
cjach administracyjnych) oraz obecnie zatrudnionych.

Tarnowska Izba Rolnicza (1996-1998)
Dyrektor biura:         Henryk Dankowiakowski
Główna księgowa:    Teresa Kawa (księgowość Izby
         oraz księgowość spółki „Korzec”)
Specjaliści:        Marcin Słowik
         Andrzej Czernecki
         Aneta Danik
         Marcin Karnia
         Mirosław Kupiec
         Tomasz Kotyński
         Józef Ligęza
         Jacek Wszołek
         Andrzej Wasylewicz
         Dariusz Szymański
         Karolina Rzączyńska
         Elżbieta Marcinek

Nowosądecka Izba Rolnicza (1996-1998)
Prezes:         Franciszek Kantor (umowa o pracę)
Dyrektor biura:        Olaf Galara
Główna księgowa:    Genowefa Twaróg
         Małgorzata Chomącik (księgowość Izby
         oraz księgowość spółki „Rol-Hurt”)
Sekretariat:        Barbara Michalik
Specjaliści:       Lucyna Chęcińska (od 1997)
         Irena Romańska
         Lucyna Hojnor
         Marian Poręba
         Rafał Kolano
         Marzena Pawłowska
         Danuta Ruchała
         Paweł Ruchała
         Stanisław Hebda
         Aleksandra Kołpak

Krakowska Izba Rolnicza (1997-1998) 
Dyrektor biura:         Andrzej Mazur
          Jerzy Kozik (od 1998)
Główny księgowy:    Maciej Łach
         Jolanta Sawińska (od 1998)
         Anna Materna (od 1998)
Radca prawny:       Janusz Musiał
Sekretariat:        Katarzyna Węgiel (od 1998)
Specjaliści:        Katarzyna Stelmachowska-Kwiatkowska
         Stanisław Turecki
         Grzegorz Czajka
         Urszula Dekasińska

Małopolska Izba Rolnicza (od 1999-2016)
Dyrektor biura:        Jerzy Kozik (do 30.01.2001)
        Henryk Dankowiakowski (od 2001)

Siedziba MIR – biuro w Krakowie
Główna księgowa:    Anna Materna (1999)
Księgowa:        Jolanta Sawińska 

        Krystyna Malik (2001)
Sekretariat:        Elżbieta Marcinek (2003–2007)
         Justyna Kałużna-Szymczyk (2006-2011)

Radca prawny:      Janusz Musiał (do 2005)
       Piotr Mierniczek (2005)
       Krzysztof Kubis (2006)
       Barbara Gabryś (od 2006)
Specjaliści:      Stanisław Turecki (do 2001)
       Grzegorz Czajka (do 2001)
       Urszula Dekasińska (do 2001)
       Dorota Korepta-Kura (od 2000)
       Katarzyna Węgiel
       Katarzyna Kwiatkowska (do 2004)
       Zofia Krzysztoforska (2004–2007)
       Krzysztof Kucia (2002–2004)
       Jolanta Kałmuk (od 2007)
       Marzena Kęsek (2008)
       Joanna Staszewska-Krasicka (od 2008)
       Katarzyna Pniak (od 2011)

Oddział terenowy w Tarnowie:
Z-ca dyrektora:    Henryk Dankowiakowski (do 30.01.2001)
Specjaliści:     Marcin Słowik
     Aneta Danik (do 2000)
     Andrzej Czernecki (do 2000)
     Elżbieta Marcinek (do 2003)

     Joanna Ropek (2007–2008)
     Małgorzata Ignac (2008)
     Barbara Czapla (od 2008)

Oddział terenowy w Nowym Sączu:
Z-ca dyrektora:    Olaf Galara (do 2001)
Specjaliści:     Lucyna Chęcińska
     Alicja Kostuś (od 2001)
     Rafał Kolano (do 2003)

Oddział terenowy w Wadowicach:
Specjaliści:     Jan Konik (do 2001)
     Jolanta Kubarska-Mocniak (od 2005)

     Angelika Biczak-Jakubowska (od 2013)

Pracownicy izb rolniczych w Małopolsce

Pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej 
(stan na dzień 26 października 2016 r.): 

Dyrektor biura: Henryk Dankowiakowski
Siedziba MIR – biuro w Krakowie

Księgowa:      Jolanta Sawińska
Sekretariat:      Katarzyna Pniak
Radca prawny:  Barbara Gabryś
Specjaliści:      Dorota Korepta-Kura
      Jolanta Kałmuk
      Joanna Krasicka

Oddział terenowy w Tarnowie:
Specjaliści:      Barbara Czapla
      Marcin Słowik

Oddział terenowy w Nowym Sączu:
Specjaliści:      Lucyna Chęcińska
      Alicja Kostuś

Oddział terenowy w Wadowicach:
Specjaliści:      Jolanta Mocniak
      Angelika Jakubowska

Oddział terenowy w Miechowie:
Specjalista:      Katarzyna Węgiel



 

 

 

 

Odznaczeni działacze TUW "TUW" z Henrykiem Wujcem, wręczającym odznaczenia w imieniu Prezydenta RP. 
Warszawa, czerwiec 2015 r.




