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Plan pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na 2023 rok  
 

L.p. Zadania statutowe Izby Sposób realizacji zadania 
Termin realizacji 

zadania 

Osoby 

odpowiedzialne 

za realizację 

zadania 
1.  Sporządzanie analiz, ocen opinii i wniosków  

z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego  

i przedstawienie ich organom administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego. 

Opracowanie comiesięcznych 

informatorów  

1 x m-c Pracownicy MIR 

2.  Występowanie do organów administracji 

rządowej w województwie i organów samorządu 

terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji 

prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i 

rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych 

przepisów. 

 

W miarę potrzeb 

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Przewodniczący Rad 

Powiatowych 

Dyrektor Biura 

3.  Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku 

rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów 

rolnych i produktów rolnych. 

Bieżąca współpraca z giełdami  

i rynkami hurtowymi w województwie 

małopolskim oraz nowotworzonymi 

targowiskami 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Przewodniczący Rad 

Powiatowych 

Dyrektor Biura 

4.  Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności 

produkcji rolnej. 

Przygotowanie opracowań 1 x rok  Pracownicy MIR 

5.  Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

informacji gospodarczych na potrzeby 

producentów rolnych oraz innych podmiotów 

gospodarczych. 

 

Na bieżąco internet, biuletyn, Facebook 

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

6.  Doradztwo w zakresie działalności rolniczej 

wiejskiego gospodarstwa domowego uzyskiwania 

przez rolników dodatkowych dochodów. 

- wypełnianie wniosków obszarowych 

- projekty PROW, KSOW 

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

7.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy 

struktury agrarnej. 

 

Różne formy doradztwa indywidualnego i 

grupowego; udział  

w komisjach scaleniowych 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

Przewodniczący RP, 

delegaci 

8.  Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w 

rolnictwie. 

 Szkolenia:  

-w tym w ramach grantów, 

-według zapotrzebowania, 

- w gminach i powiatach, 

-szkolenia nt. szacowania szkód  

 

Wg ustalonego 

harmonogramu oraz wg 

potrzeb zgłaszanych przez 

Rady Powiatowe  

 

Zarząd 

Pracownicy MIR, 

Rady Powiatowe 
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9.  Prowadzenie listy rzeczoznawców oraz 

przyznawania tytułów kwalifikacyjnych  

w zakresie rolnictwa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Aktualizowanie listy na bieżąco 

 

2023 rok 

 

Zarząd, 

Sekretariat 

10.  Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki  

i rzetelnego postępowania w działalności 

gospodarczej 

Podczas organizowanych szkoleń kursów i 

wyjazdów szkoleniowych i innych form 

doradztwa 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR, 

Przewodniczący RP, 

delegaci 

11.  Działanie na rzecz podnoszenia jakości środków  

i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej 

oraz na rzecz poprawy warunków pracy  

i bezpieczeństwa w rolnictwie  

 

Doradztwo indywidualne 

 

Wg potrzeb zgłaszanych 

przez Rady Powiatowe 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR, 

Przewodniczący RP, 

delegaci 

12.  Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi 

szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, 

inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian  

w programach nauczania oraz 

współorganizowanie praktyk  

 

Realizacja wspólnych przedsięwzięć 

szkoleniowych w tym we współpracy z 

partnerami zagranicznymi 

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR  

13.  Kształtowanie świadomości ekologicznej  

i zdrowotnej producentów rolnych 

 

Doradztwo indywidualne, szkolenia 

Wg potrzeb zgłaszanych 

przez Rady Powiatowe 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR  

14.  Inicjowanie działań mających na celu 

powoływanie i wspieranie zrzeszeń  

i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych. 

Pomoc prawna i organizacyjna rolnikom 

chcącym organizować się w grupy 

producenckie 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

Przewodniczący RP, 

delegaci 

15.  Działania na rzecz poprawy jakości produktów 

rolnych dla konsumentów 

Organizacja imprez marketingowych  

w tym: współorganizacja wystaw 

hodowlanych  

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

Przewodniczący RP,  

16.  Promowanie produktów rolnych na rynku 

krajowym i zagranicznym 

Imprezy marketingowe, organizowane lub 

współorganizowane przez Izbę 

 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR  

17.  Rozwijanie współpracy z zagranicznymi 

organizacjami producentów rolnych  

Współpraca z Izbami Rolniczymi Europy: 

Francji, Węgier i Rumunii 

 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

18.  Współpraca z administracją publiczną 

w zakresie ochrony środowiska zdrowia  

i wiejskiego dziedzictwa kulturowego 

Współorganizowanie imprez kulturalnych 

oraz promowanie dziedzictwa kulturowego 

takich jak: Konkurs Pasiek, Wybory 

Chłopa Roku, Święto Zabawki Ludowej i 

inne.  

 

 

2023 rok 

 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 

Przewodniczący RP 

 

19.  Pozyskiwanie środków pomocowych,  

w szczególności związanych z integracją  

z Unią Europejską. 

Bieżąca działalność pracowników Biura w 

celu pozyskania dodatkowych środków 

 

2023 rok 

 

Zarząd 

Pracownicy MIR 
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finansowych z zewnątrz z nowych 

dostępnych programów 

 

20.  Działalność statutowa Izby • Posiedzenia Zarządu  

• Komisja Budżetowa  

• Komisja Rewizyjna  

• Walne Zgromadzenie 

• Posiedzenia Rad Powiatowych 

• Komisja ds. Kobiet 

 

Co najmniej 1 x miesiąc 

2 x w roku 

3 x w roku 

3 x w roku 

4 x w roku 

2 x w roku 

Zarząd 

 

 

Sekretariat 

Przewodniczący RP 

 

21.  Pikniki  Zgodnie z przydziałem KRIR  2023 rok Rady Powiatowe 

Zarząd 

Pracownicy 

22.  Podejmowanie działań wynikających z potrzeb 

spowodowanych nieprzewidzianymi zjawiskami 

w produkcji rolnej oraz sytuacjami 

spowodowanymi zmianami prawa 

Zgodnie z potrzebami  2023 rok Zarząd, Rady 

Powiatowe, 

Pracownicy 

23.  Organizacja narad z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych 

wg potrzeb 2023 rok Przewodniczący RP, 

Zarząd, Pracownicy 

24.  Opracowanie, skład, druk 2 numerów Biuletynu 

MIR 

 2023 rok Biura MIR 

25.  Tematyka przewodnia działalności Małopolskiej 

Izby Rolniczej: 

• Gospodarowanie ziemią, 

• Sprzedaż bezpośrednia 

• Ubezpieczenia majątkowe 

• Szkody w rolnictwie 

• Agroturystyka 

 

  Zarząd, Rady 

Powiatowe, 

Pracownicy 

26.  Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby 

Rolniczej wraz z przygotowaniem 

organizacyjnym i logistycznym 

 wrzesień 2023 Zarząd, pracownicy 

 

 

 
 

 


