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Historia izb rolniczych

 W grudniu 2015 roku 
mija 20 lat od uchwalenia 
przez Sejm RP ustawy
o izbach rolniczych. Dzięki 
tej ustawie we wszystkich 
województwach w starej 
strukturze administracyjnej 
powstały w 1996 i 1997 izby 
rolnicze. Ich idea mająca 
korzenie w XIX-wiecznych 
ustawach zaborców, przede 
wszystkim w zaborze pru-

skim odżyła na początku przemian społecznych, jakie 
niosły zmiany ustrojowe państwa w latach 90-tych.
Pomysł tworzenia Izb Rolniczych odżył na kanwie
demokratyzacji życia społecznego i konieczności 
upodmiotowienia licznej grupy zawodowej jaką są rolnicy 
w życiu publicznym.

 Przyjęta ustawa o izbach rolniczych wzorowana 
na rozwiązaniach prawnych istniejących we Francji 
otwierała nowy rozdział funkcjonowania izb rolniczych
w nowych warunkach społecznych i produkcyjnych kraju. 
W ciągu 20 lat jej istnienia dokonano licznych nowelizacji 
i rozszerzeń kompetencyjnych. Do najważniejszej 
należała zmiana struktury organizacyjnej izb rolniczych. 
W grudniu 1999 roku zlikwidowano izby w starej 
strukturze organizacyjnej, nakazując tworzenie jednolitej 
struktury w każdym nowo powstającym województwie. 
Następnie ważną zmianą było nadanie uprawnień 
Radom Powiatowym, określając ich zadania w zakresie 
opracowywania analiz produkcyjnych przedstawiania 
wniosków Zarządowi Izby. Kolejne zmiany uprawnień 
izb rolniczych były związane ze zmianą rozporządzeń 
Ministrów Rolnictwa i Ochrony Środowiska, m.in.
w sprawie szkód łowieckich. 

 Jednym z podstawowych obowiązków jaki stawia 
ustawa przed izbami jest opiniowanie aktów prawnych 
dotyczących rolnictwa, na każdym szczeblu administracji 
państwowej i samorządowej. Ten obowiązek był trudny 
do akceptacji przez wiele lat przede wszystkim przez 
samorząd terytorialny. Ostatnio sytuacja w tym zakresie 
znacznie się poprawiła. 

 Pierwsze lata funkcjonowania izb to czas poszukiwań 
form działalności akceptowalnych przez członków izby. 
Zadania zapisane w ustawie są enigmatyczne i mało 
konkretne. W wielu wypadkach główny ton działalności 
izbowych nadawali pracownicy izby będący najczęściej 
byłymi pracownikami Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 
Stąd wiele form doradztwa zostało adoptowanych do 
działalności izby.

 Początkowy okres funkcjonowania izb sprzyjał 

pozyskiwaniu środków z różnych projektów szkole-

niowych w okresie przedakcesyjnym do UE i po 

wstąpieniu Polski do UE. W okresie tym znacząca ilość 

rolników wyjechała do krajów UE, aby przekonać się jak 

wspólna polityka rolna jest tam realizowana. Kwoty ja-

kie izby uzyskiwały z programów unijnych sięgały często 

50% całorocznych budżetów izby. 

 Działalność izb traktowanych jako izby gospodarcze 

powinna koncentrować się na pomocy rolnikom

w kwestiach gospodarczych. Ewidentnym sukcesem

w tym zakresie jest odbudowana najpierw przez Tarnow-

ską Izbę Rolniczą a następnie kontynuowana przez 

Małopolską Izbę Rolniczą wzajemność ubezpieczeniowa. 

Niestety takich przykładów sensu stricto działalności 

gospodarczej w codziennej działalności izb nie ma wiele. 

 Miniony okres, w którym funkcjonowały izby

charakteryzował się dużymi zmianami w zakresie 

struktury gospodarstw i ich polaryzacji. Z jednej 

strony wzrasta ilość nowoczesnych gospodarstw, 

śmiało konkurujących z gospodarstwami UE,

z drugiej zaś wzrasta ilość gospodarstw nie mających 

żadnego związku z rynkiem oraz produkcją żywności. 

Wzrasta w sposób niekontrolowany ilość nieużytków 

ziemi rolnej, która jest dobrem ogółu i która zamiast 

produkować żywność zarasta inwazyjnymi chwastami 

oraz ulega zakrzaczeniu i zadrzewieniu. 

 Grzechem zaniechania izb rolniczych jest brak 

nowelizacji ustawy o izbach w zakresie sprzecznych 

zapisów o działalności gospodarczej oraz jednoznacznej 

defi nicji członka izby rolniczej w obliczu ostatnich 

interpretacji Ministerstwa Rolnictwa. Błędem było 

zaniechanie przejęcia zadań administracji w zakresie 

doradztwa rolniczego. Ustawa o izbach rolniczych daje 

taką możliwość. Próby czynione w tym zakresie przez 

Małopolską Izbę Rolniczą i Wielkopolską Izbę Rolniczą 

spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem administracji 

państwowej.

 Mijające 20 lat umacnia izby rolnicze na arenie 

organizacji rolniczych w Polsce, przede wszystkim dzięki 

stałym dochodom uzyskiwanym z odpisu podatkowego, 

dzięki którym istnieje możliwość fi nansowania kadry 

specjalistów oraz zakup lub budowa nieruchomości 

poszerzających możliwości szkoleniowe oraz obniża-

jących koszty funkcjonowania biur w izbie.

 Dotychczasowe wybory do izb rolniczych 

charakteryzowały się niską frekwencją. 2-10 % frekwencja 

wyborcza zależnie od województwa daje argumenty 

przeciwnikom izb o braku akceptacji tej organizacji 

przez rolników. Winę za to ponoszą niedoskonałości 

ordynacji wyborczej, np. przy ilości kandydatów

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR
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na delegatów do Rady Powiatu równej ilości mandatów, 
wybory muszą się odbyć, bez możliwości zastosowania 
automatu obowiązującego w samorządach terytorialnych.
Nie oznacza to jednak, że izby nie powinny rozszerzać 
swojej działalności i przejmować dodatkowe zadania np. 
w zakresie doradztwa prowadzanego wśród właścicieli 
lasów prywatnych, poszerzenia oferty poradnictwa 

prawnego oraz doradztwa technologicznego, które to 
zadania umocniłyby pozycję izb w środowisku wiejskim.

 Odpowiedzialność za produkcję żywności dla 
mieszkańców Polski spoczywa na barkach polskich 
rolników i polityków, którzy powinni pamiętać
o konieczności bycia krajem samowystarczalnym
w produkcji żywności.

Wykaz gmin, dla których zakupiono wapno w ramach 
rekultywacji gleb zdegradowanych w wyniku powodzi:

Lp. Gmina powierzchnia 
przeznaczona do 
wapnowania (ha)

przyznana ilość 
wapna (t)

1 Biecz 83,56 291

2 Bochnia 72,19 256,5

3 Bolesław 247,1 807

4 Borzęcin 300,36 1012

5 Ciężkowice 31,46 32

6 Czchów 128,55 527

7 Dąbrowa Tarnowska 186,73 652,5

8 Drwinia 128,94 468

9 Gdów 33,24 114,5

10 Gręboszów 502,66 1630,5

11 Gromnik 1,85 7

12 Gródek n/Dunajcem 56,81 205

13 Lisia Góra 194,68 695

14 Mędrzechów 411,71 1464

15 Myślenice 97,11 349

16 Kocmyrzów 132,37 473,5

17 Łapanów 93,79 335

W zakresie opiniowania aktów I. 
prawnych:

na szczeblu krajowym opiniujemy, jako a) 
jedna z 35 instytucji, akty prawne dotyczące 
rolnictwa. Systematycznie umieszczamy je na 
stronie internetowej Izby, dając możliwość 
wypowiadania się wszystkim zainteresowanym; 

na szczeblu województwa i gminy b) 
opiniujemy akty prawne sejmiku, wojewody, 
prezydentów, burmistrzów i wójtów
w zakresie spraw dotyczących rolnictwa, m.in. 
obwodów łowieckich, uprawy maku, planów 
zagospodarowania przestrzennego, zmiany 
sposobu użytkowania gruntów rolnych i leśnych, 
wysokości podatku rolnego;

opiniujemy przetargi ograni-c) 
czone na sprzedaż ziemi 
będącej w zasobach Agencji 
Nieruchomości Rolnych;

I.1. Udzielamy bezpłatnych porad 
prawnych dla rolników.

W wyniku naszych interwencji 
osiągnęliśmy:

pozytywny wyrok Trybunału • 
Konstytucyjnego w zakresie zmiany 
ustawy Prawo łowieckie oraz 
zmiany ustawy o ochronie zwierząt 
w zakresie, w jakim nie zezwala 
na poddawanie zwierząt ubojowi 
w ubojni według szczególnych 
metod wymaganych przez obrzędy 
religijne,

opracowaliśmy tekst nowych roz-• 
porządzeń w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej – większość naszych 
propozycji została przyjęta i obe-
cnie są one notyfi kowane do Unii 
Europejskiej,

przez wiele miesięcy staraliśmy się, • 

aby w nowym PROW-ie znalazły się zapisy zezwalające 
na regionalizację działań. Efektem naszych starań 
jest zwolnienie obowiązku przestrzegania praktyk 
tzw. zazielenienia gospodarstw o pow. do 10 ha, 
utrzymanie dopłat do krów i owiec. 

Pomoc dla rolnikówII. 

Pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych:a) 

- 2011 rok – 2 453 wniosków
- 2012 rok – 3 412 wniosków
- 2013 rok – 2 645 wniosków
- 2014 rok – 3 090 wniosków

Zakup wapna dla powodzianb) 

Działalność MIR w latach 2011-2015
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Wykaz gmin, które zostaną objęte wapnowaniem w 2015 r.

Lp. Gmina powierzchnia 
przeznaczona do 
wapnowania (ha)

przyznana ilość 
wapna (t)

1 Czernichów 191,36 711,91

2 Igołomia-Wawrzeńczyce 200,74 792,38

3 Koniusza 59,51 159,89

4 Proszowice 95,01 383,03

5 Miechów 26,95 97,23

6 Gołcza 29,96 120,57

7 Charsznica 22,58 69,11

8 Kozłów 41,92 98,61

9 Racławice 43,62 196,55

RAZEM 711,65 2629,28

Wykaz gmin, dla których zakupiono wapno w ramach 
rekultywacji gleb zdegradowanych w wyniku powodzi:

Lp. Gmina powierzchnia 
przeznaczona do 
wapnowania (ha)

przyznana ilość 
wapna (t)

18 Olesno 615,96 2056,5

19 Podegrodzie 75,04 414,5

20 Radgoszcz 290,52 1009,5

21 Radłów 129,79 454

22 Skrzyszów 60,09 204

23 Szczucin 302,83 1082

24 Szczurowa 333,9 1202

25 Tarnów 75,42 272

26 Trzciana 14,84 53

27 Wietrzychowice 447,72 1600

28 Żabno 575,02 1856

RAZEM: 5 624,24 19 523

Pomoc zbożowa dla powodzian – 2014 r.c) 

W roku 2014 dotkliwe straty w infrastrukturze 
oraz uprawach rolnych w wyniku nawalnych deszczy 
odnotowaliśmy przede wszystkim w powiatach 
limanowskim i myślenickim. Małopolska Izba 
Rolnicza nie pozostając obojętną wobec strat jakich 
doznali rolnicy, zorganizowała pomoc zbożową dla 
poszkodowanych:

20 ton pszenicy – zakupione przez MIR dla • 
rolników z powiatu myślenickiego (gm. Wiśniowa
i Raciechowice),

18 ton zboża – zebrane przez Pana Grzegorza Dudę – • 
Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR w Tarnowie 
od rolników z terenu gminy Wietrzychowice:

- Pałuszyce – 774 kg 
- Miechowice Małe – 971 kg
- Wietrzychowice – 1 060 kg
- Nowopole – 1 267 kg
- Demblin – 1 528 kg
- Miechowice Wielkie – 1 818 kg
- Jadowniki Mokre – 2 056 kg
- Sikorzyce – 3 305 kg
- Wola Rogowska – 5 074 kg

Zboże zostało przekazane rolnikom 
z terenu powiatu limanowskiego
i myślenickiego (gm. Mszana Dolna, 
Dobra i Jodłownik).

1 tonę zboża przekazał Pan Krzysztof • 
Boroń – Członek Rady Powiatowej MIR 
w Krakowie. Zboże otrzymali rolnicy
z gminy Wiśniowa.

Zwalczanie barszczu Sosnow-d) 
skiego w ramach projektu 
„Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego (Heracleum 
Sosnowskyi Manden.)”.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje: 

powiat nowosądecki: gm. Krynica • 
Zdrój, Łącko, Korzenna, Kamionka 
Wielka, Podegrodzie, łączna 
powierzchnia 7,4 ha;

powiat nowotarski: gm. Łapsze • 
Niżne, Szafl ary, Nowy Targ Miasto, 
Nowy Targ Gmina, Ochotnica 
Dolna, łączna powierzchnia 16 ha;

powiat tatrzański: gm. Bukowina • 
Tatrzańska, Zakopane, Biały 
Dunajec, łączna powierzchnia 
22,94 ha;

powiat olkuski: gm. Bukowno, Trzyciąż, Wolbrom, • 
Olkusz, łączna powierzchnia 13 ha;

powiat krakowski: gm. Kocmyrzów-Luborzyca, • 
Kraków, Zielonki, łączna powierzchnia 16,55 ha;

powiat dąbrowski: gm. Dąbrowa Tarnowska, • 
powierzchnia 0,65 ha;

powiat tarnowski: gm. Gromnik, Tarnów, Szerzyny, • 
łączna powierzchnia 11,5 ha;

powiat brzeski: gm. Czchów, powierzchnia 1 ha;• 

powiat wielicki: gm. Kłaj, Gdów, łączna powierzchnia • 
24,1 ha;

powiat limanowski: gm. Mszana Dolna, powierzchnia • 
0,9 ha;

Działalność MIR w latach 2011-2015
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powiat myślenicki: gm. Wiśniowa, Dobczyce, łączna • 
powierzchnia 5,5 ha;

powiat wadowicki, gm. Wieprz, powierzchnia 7,9 • 
ha.

Imprezy marketingoweIII. 

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych a) 
Klikowa 2012 - wzięło w niej udział ponad 120 
hodowców z woj.: małopolskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i świętokrzyskiego.

Pikniki promujące spożywanie polskiej żywności: b) 

Zbożowy (2011 r. i 2013 r.),• 
Drobiowy (2012 r. i 2013 r.),• 
Wołowy ( 2012 r. i 2014 r.), • 
Rybacki (2013 r.),• 
Wieprzowy (2013 r. i 2014 r.),• 
Mleczny (2014 r.),• 
Warzywny (2014 r.).• 

Na przestrzeni 4 lat Małopolska Izba Rolnicza 
zorganizowała 11 pikników. Łączna wartość ich 
realizacji wyniosła ok. 330 000,00 zł.

W ramach współorganizacji lub sponsoringu c) 
licznych imprez marketingowych takich jak dożynki 
gminne, powiatowe i wojewódzkie, wystawy rolnicze, 
święta poświęcone konkretnym produktom np. 
święto ziemniaka, kapusty, czosnku, truskawki, 
fasoli, jabłka, śliwy, miodu itp.), przyznawaliśmy  
nagrody dla laureatów konkursów o wartości od 200  
zł do 1 000 zł, przeznaczając na ten cel w ciągu 4 lat 
70 000,00 zł.

Finansowa pomoc wspierająca działalność d) 
m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, czy regionalnych zespołów 
folklorystycznych, dotycząca zakupu strojów 
ludowych, sprzętu rolniczego itp. Łączna kwota 
przekazana Radom Powiatowym na te cele wynosi 

220 000,00 zł.

Doradztwo rolniczeIV. 

Jednym z najważniejszych kierunków działalności 
Izby jest informowanie i podnoszenie kwalifi kacji osób 
pracujących w rolnictwie.

Szkolenia – tematyka oraz liczbaa. 

Rok 2011• 

„Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą  
opłacalności – szkolenia dla małopolskich rolników” 
–  75 szkoleń, 634 przeszkolonych,

„Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej  
zgodności jako niezbędny warunek uzyskiwania 
dopłat bezpośrednich – zasięg wojewódzki” – 66 
szkoleń, 1 360 przeszkolonych,

„Stosowanie środków ochrony roślin” - 
2 szkolenia, 155 przeszkolonych,

„Zmiany w zasadach wypełniania wniosków  
obszarowych” - 1 szkolenie, 25 przeszkolonych,

„Szacowanie szkód łowieckich w uprawach  
rolnych” – 14 szkoleń, 519 przeszkolonych,

„Produkcja biogazu w gospodarstwie rolnym” – 
4 szkolenia, 160 przeszkolonych,

„Produkcja ekologiczna” – 3 szkolenia, 120  
przeszkolonych,

„Przetwórstwo owocowo-warzywne na  
poziomie gospodarstwa, produkt lokalny i mała 
przedsiębiorczość” – 1 szkolenie, 4 przeszkolonych,

„Podniesienie konkurencyjności gospodarstw  
rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze 
szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej” 
– 1 szkolenie, 20 przeszkolonych.

Działalność MIR w latach 2011-2015
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Rok 2012• 

„Propozycje ułatwień dla sprzedaży produktów  
lokalnych” – 26 szkoleń, 568 przeszkolonych,

Szkolenia organizowane według potrzeb  
zgłaszanych przez Rady Powiatowe MIR – 10 
szkoleń, 170 przeszkolonych.

Rok 2013• 

„Konsultacje dotyczące propozycji ułatwień  
dla sprzedaży produktów lokalnych przez rolników 
prowadzących małe gospodarstwa rolne” – 18 
szkoleń, 391 przeszkolonych,

„Szkolenia w zakresie fi nansów gospodarstwa  
rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw 
rolnych w województwie małopolskim” – 50 szkoleń, 
1 100 przeszkolonych,

„Szkolenia w zakresie  cross-compliance
w województwie małopolskim” – 27 szkoleń, 540 
przeszkolonych,

„Szkolenia z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT” –  
50 szkoleń, 540 przeszkolonych,

Szkolenia organizowane według potrzeb  
zgłaszanych przez Rady Powiatowe MIR – 10 
szkoleń, 1 146 przeszkolonych.

Rok 2014• 

„Szkolenia w zakresie  cross-compliance
w województwie małopolskim” – 20 szkoleń, 400 
przeszkolonych,

„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” – 27  
szkoleń, 744 przeszkolonych,

Szkolenia organizowane według potrzeb  
zgłaszanych przez Rady Powiatowe – 12 szkoleń, 
222 przeszkolonych,

I etap szkoleń organizowanych w ramach  
projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego 
…” – 29 szkoleń, 715 przeszkolonych,

II etap szkoleń organizowanych w ramach  
programu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego 
…” – 31 szkoleń, 974 przeszkolonych.

Konferencje, seminaria i spotkania b. 
tematyczne 

Rok 2011• 

 „Teraźniejszość i przyszłość drobnych  
gospodarstw rolnych w UE” – 19 spotkań.

Rok 2012• 

Spotkania seminaryjne dużymi producentami  
rolnymi nt. aktualnych wydarzeń branżowych
(WPR, ubezpieczenia rolnicze, możliwości 
pozyskiwania środków fi nansowych itp.) – 25 
spotkań,

Porozumienie Izb Polski Południowo- 
Wschodniej dot. propozycji regionalizacji oraz 
nowych działań PROW 2014-2020,

Podsumowanie realizacji spotkań w powiatach  
pt. „Teraźniejszość i przyszłość drobnych 
gospodarstw rolnych”,

Konferencja Gospodarcza Polska-Ukraina  
(branża spożywcza),

Międzynarodowa Konferencja 50 lat WPR 
a drobne gospodarstwa.

Rok 2013• 

Konferencja podsumowująca realizację projek- 
tu „Z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT”,

Konferencja poświęcona problemom drobnych  
gospodarstw rolnych – 2 spotkania,

Konferencje w ramach Memoriału  
Racławickiego dot. PROW 2014-2020 oraz małych 
gospodarstw – 2 spotkania,

Działalność MIR w latach 2011-2015
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„Ubój zwierząt z konieczności”, 

„Produkt lokalny i sprzedaż bezpośrednia”, 

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa  
Małopolskiego dot. PROW 2014-2020 oraz 
spotkanie Zarządu MIR z Ministrem Rolnictwa,

Rok 2014• 

Konferencja „Młodzi Rolnicy w Europie”, 

Seminarium nt. inicjatyw legislacyjnych 
w zakresie sprzedaży bezpośredniej dla Małopolski,

Seminarium nt. kwotowania produkcji mlecznej  
w Polsce i we Francji z udziałem specjalistów
z Francji,

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:  
„Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na 
obszarach wiejskich Europy”,

Międzynarodowa Konferencja pn. „Wyzwania  
PROW 2014-2020 w świetle istniejących 
doświadczeń krajowych i międzynarodowych”,

Seminarium pt. „Sprzedaż bezpośrednia  
w regionalnym systemie sprzedaży produktów 
lokalnych pn. Małopolski Produkt Lokalny” – 4 
spotkania,

Seminarium nt. przyszłości kwot mlecznych 
w Polsce i we Francji”.

Wyjazdy specjalistycznec. 

 Na przestrzeni czterech lat Małopolska Izba Rolnicza 
zorganizowała wiele wyjazdów specjalistycznych 
dla rolników. Największym zainteresowaniem cie-
szyły się Targi Rolnicze 
AGROTECH, które 
odbywają się wiosną 
każdego roku w Kielcach. 
Są to zdecydowanie 
największe halowe 
targi rolnicze w Polsce
i najważniejsze wydarzenie 
w środowisku rolniczym, 
dlatego też tak chętnie 
biorą w niej udział 
małopolscy rolnicy. W 
targach tych w latach 
2011-2014 uczestniczyło 
ponad 2000 rolników. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się również 
A G R O P R O M O C J A , 
organizowana corocznie w 
Nawojowej, w której udział 

wzięło  ponad 308 rolników. Innym dużym spotkaniem 
biznesowym sektora rolniczego był wyjazd rolników
w 2012 roku na Targi Mechanizacji Rolnictwa POLA-
GRA – PREMIERY.  Wzięło w nim udział ponad 50 
rolników woj. małopolskiego. Wychodząc naprzeciw 
wnioskom rolników, oprócz wyżej wymienionych 
Małopolska Izba Rolnicza w mijającej kadencji 
zorganizowała w sumie 31 wyjazdów specjalistycznych, 
w których wzięło udział 1 235 rolników.

Kolonie i półkolonied. 

 Od wielu lat Małopolska Izba Rolnicza jest 
współorganizatorem wakacyjnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży w zakresie organizacji naboru 
uczestników kolonii i półkolonii. Wyjazdy kolonijne 
oraz półkolonie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
wiejskiej, z rodzin, które posiadają gospodarstwo rolne, 
gdyż dofi nansowane są z Funduszu Składkowego 

Rok Forma i miejsce wypoczynku
Liczba 

uczestników

2011

Kolonie letnie: Rychnowy, Międzywodzie, 
Łeba, Władysławowo, Stegna Gdańska

110

Półkolonie:  Wieprz, Stróżówka 93

2012

Kolonie letnie: Świebodzin, Kościelisko 54

Półkolonie: Krasne Lasocice, Przydonica, 
Wieprz, Sromowce Wyżne, Stróżówka

234

2013

Kolonie letnie: Dźwirzyn, Nad Jeziorem Rychnowskim,  
Zakopane, Władysławowo, Mrzeżyno

105

Półkolonie: Brzana, Stróżówka, Sromowce 
Niżne, Korzenna, Przydonica, Wieprz

297

2014

Kolonie letnie: Ustronie Morskie, 
Świebodzin, Stegna Gdańska

93

Półkolonie: Wieprz, Przydonica, Siedlce gm. Korzenna, 
Stare Rybie, Jankowa, Stróżówka, Sromowce Niżne

339

Razem w latach  2011-2014 1325
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Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Tabela na poprzedniej stronie przedstawia ilość 
uczestników oraz miejsca pobytu dzieci na  wypoczynku 
letnim współorganizowanym przez MIR w latach 2011-
2014.

Współpraca międzynarodowaV. 

 Kontynuujemy współpracę z Izbami Rolniczymi 
z Francji, Rumunii i Węgier, przede wszystkim
w zakresie sprzedaży bezpośredniej, gospodarki ziemią, 
agroturystyki, energii odnawialnej. Ukoronowaniem 
tej współpracy jest udział delegacji zagranicznych
w turnieju  o tytuł Międzynarodowego Chłopa Roku
w Racławicach.
 Ostatnie lata współpracy to głównie wspólne projekty 
i intensywne wymiany m.in. z Regionalną Izbą Rolniczą 
Rhone Alpes z Francji. Wspólnie zrealizowano wiele 
wizyt studyjnych m.in. w temacie uprawy winorośli
i produkcji wina (lipiec i wrzesień 2011 r., październik 
2012 r.), uprawy roślin aromatycznych i leczniczych 
(listopad 2011 r.), zagadnień związanych ze sprzedażą 
bezpośrednią i ochroną gruntów rolnych (listopad 2012 

r.,  marzec 2014 r. ),  przyszłości kwot mlecznych (maj 
2014 r.) oraz zagospodarowania nieużytków rolnych
w celu produkcji biomasy (październik 2014 r.). 

 Podczas wielu lat współpracy przekazywane przez 
zagranicznych partnerów doświadczenie, propozycje 
oraz cenne wskazówki w miarę możliwości zostają 
przenoszone na grunt Polski. Od 2011 roku  w Mało-
polsce zorganizowano 40 wymian, w tym 18 z partnerami 
francuskimi i 21 z innych krajów. Tematykę współpracy 
obrazuje tabela:

 Obecnie współpraca skupia się przede wszystkim 
na korzystaniu z wiedzy, jaką mogą nam przekazać 
zagraniczni eksperci w dziedzinach związanych
z rolnictwem, ale również na przekazaniu zdobytego 
przez Małopolska Izbę Rolniczą doświadczenia 
partnerom z innych krajów Europy i świata.

Izbowe inwestycjeVI. 

Remont strychu i adaptacja na pokoje noclegowe 1. 
w Nowym Sączu.
Remont strychu w Wadowicach i adaptacja na 2. 
sale wykładową oraz remont I piętra i adaptacja 
na biuro.
Zakup działki w Tarnowie – 10 arów pod budowę 3. 
budynku administracyjno - biurowego.
Zakup lokalu w Miechowie – 47,6 m24. 
z przeznaczeniem na biuro Rady Powiatowej 
(oddany do użytku w maju 2014 r.).
Zakup nowego samochodu – VOLKSWAGEN 5. 
BUS

Lokale Małopolskiej Izby Rolniczej 

Współpraca międzynarodowaV

z
o
p
p
fr
o

 
n
z
z
p
p

Partner 
zagraniczny

Delegacje 
zagraniczne

Delegacje 
z Polski

Tematyka wymiany

Francja 12 6

Ustalanie programu współpracy Izb,  uprawa 
winorośli i produkcji wina, uczestnictwo w Festiwalu 
Międzynarodowego Chłopa Roku, sprzedaż 
bezpośrednia, przyszłość kwot mlecznych, produkcja 
biomasy,  produkcja biopaliw, uprawa roślin 
aromatycznych i leczniczych, ochrony gruntów rolnych

Chorwacja, 
Finlandia, USA, 
Nowa Zelandia, 

Rumunia, 
Mołdawia, 

Węgry, Niemcy, 
Szwajcaria, 

Serbia, Słowacja, 
Austria, Belgia

14 8

Udział w Festiwalu Międzynarodowego Chłopa 
Roku, wymiana doświadczeń, nawiązanie 
współpracy producentów owoców i warzyw, sprzedaż 
bezpośrednia, wymian doświadczeń związanych z 
wejściem do UE, seminarium nt małych gospodarstw 
wiejskich, Międzynarodowa Konferencja poświęcona 
przyszłości drobnych gospodarstw rolnych.
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wg stanu na grudzień 2014r:

 Siedziba MIR w • Krakowie - os. Krakowiaków 
45a/15 i 14, łączna powierzchnia użytkowa 
lokalu 164,84m2;
 Lokal w • Tarnowie - ul. Mościckiego 26/2
o powierzchni 107,06m2;
 Lokal w • Nowym Sączu - ul. Bielowicka 39L/2, 
powierzchnia użytkowa 112,30m2;
 Budynek w • Wadowicach - ul. Olbrychta 13, 
łączna powierzchnia lokalu wynosi 266m2;
 Lokal w • Miechowie - ul. Racławicka 27/4
o powierzchni użytkowej 47,6m.

Działalność informacyjna IzbyVII. 

strona internetowa (a) www.mir.krakow.pl) – 
codziennie aktualizowana;
analizy miesięczne – przedstawiające b) 
sytuację na rynkach rolnych, zmiany 
w przepisach prawnych oraz informacje
o działalności Izby,
biuletyn „Informator MIR” – wydawany c) 
od 1997 r., 3-4 edycje w ciągu roku, nakład 
w sumie około 12 tys. egzemplarzy,
udział Prezesa, Członków Zarządu oraz d) 
Dyrektora MIR w audycjach telewizyjnych oraz 
radiowych,
na podstawie własnego scenariusza Izba e) 
wyprodukowała i rozdystrybuowała fi lm 
promujący produkty tradycyjne i regionalne 
woj. małopolskiego pt. „Powrót do przeszłości 
– zapomniane smaki małopolski”.

Reprezentanci Izby w ciałach doradczychVIII. 

Ryszard Czaicki • – Prezes Zarządu MIR – Rada 
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej 
Wisły, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, 
Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Konwent 
UR, Małopolski Rynek Hurtowy, Komitet 
Monitorujący Małopolski Program Operacyjny, 
Rada LGD „Podbabiogórze”,

Karol Zachwieja • – Wiceprezes Zarządu 
MIR, Rada Produktu Regionalnego, 
Komitet Monitorujący Małopolski Program 
Operacyjny,

Marek Lenczowski • – Delegat MIR do WZ 
KRIR, Małopolska Grupa Robocza ds. KSOW, 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia,

Henryk Dankowiakowski • – Dyrektor MIR, 
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, 
Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Rada 
Programowa Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska, Rada Konsultacyjna Wydziału 
Hodowli i Biologii UR,

Marek Boligłowa • – Członek Zarządu MIR, 
Rada Terenowa przy Oddziale Terenowym 
ANR w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący ZW 
PDOiR,

Członkowie Rad Powiatowych Izby • wchodzą 
w skład Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) 
jako przedstawiciele organizacji rolniczej,

Delegaci i członkowie MIR•  działają w Lokalnych 
Grupach Działania (LGD) funkcjonujących na 
terenie całej Małopolski.

Wnioski i propozycje składane przez IX. 
Izbę w zakresie zmian legislacyjnych, 
interpretacji prawnych oraz interwencji 
dotyczących najczęściej:

problemów weterynaryjnych,• 
szkód łowieckich,• 
PROW 2007-2013,• 
sprzedaży bezpośredniej,• 
interwencji na rynkach owoców, warzyw• 
i trzody chlewnej,
gospodarki ziemią z zasobów ANR.• 

Finanse IzbyX. 

Opracowanie:
Małopolska Izba Rolnicza 30.12.2014 r.

Przychody Małopolskiej Izby Rolniczej

Rok
2% odpisu

z podatku rolnego
[zł]

udział %
w budżecie

pozyskane 
środki

granty, darow-
izny, usługi 

[zł]

udział %
w budżecie

Razem
[zł]

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 60% 781.475 40% 2.717.234
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Działalność MIR w latach 2011-2015 / Analizy i opinie

 Okres 10 lat uczes-
tnictwa Polski w strukturach 
Unii Europejskiej śmiało 
nazwać można okresem 
rozwoju polskiego rolni-
ctwa. Zakładane w pro-
gramach przedakcesyjnych 
a później również w doku-
mentach wprowadzających 
w Polsce mechanizmy 
wspierania zmian w stru-
kturze agrarnej, przemiany 
społeczno-ekonomiczne 

polskiego rolnictwa zawarte zostały w czterech głównych 
nurtach działania:

poprawa struktury agrarnej,a) 
zmiany pokoleniowe w rolnictwie,b) 
unowocześnienie gospodarstw,c) 
tworzenie nowych miejsc pracy poza d) 
rolnictwem.

Struktura agrarna

 Ogółem w analizowanym okresie czasu nastąpił 
na terenie kraju znaczący spadek liczby gospodarstw 
rolnych1, przy jednoczesnym niewielkim spadku 
powierzchni upraw oraz wzroście średniej powierzchni 
gospodarstwa rolnego. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego liczba gospodarstw rolnych
w roku 2010 w Polsce osiągała poziom 1 509,1 tys.,
z czego na terenie województwa małopolskiego działało 
283,3 tys. gospodarstw.

 W 2013 roku ogólna liczba gospodarstw rolnych
w kraju wynosiła 1 429,0 z czego na terenie województwa 
małopolskiego działało 142,87 tys. gospodarstw2.

1 Powszechny Spis Rolny 2010

2  www.stat.gov.pl

 Według danych Ogólnopolskiego Spisu Rolnego
z 2010 r. powierzchnia gruntów rolnych w Polsce 
wynosiła 1806,98 tys. ha, z czego w Małopolsce mieściło 
się 851,83 tys. ha. W roku 2013 analogiczne powierzchnie 
określone zostały na następujących poziomach – Polska 
1441,21 tys. ha zaś Małopolska 551 tys. ha. Na tak 
duże zmniejszenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
złożyło się wiele czynników, w tym m.in. wyłączenie 
z powierzchni przyjmowanej do obliczeń gruntów 
rolnych leżących w granicach administracyjnych miast, 
gruntów przekwalifi kowanych na grunty leśne, gruntów 
odrolnionych oraz przeznaczonych na inwestycje 
drogowe. Fakt ten jednak nie wpłynął znacząco na 
wielkość wolumenu produkcji rolnej, gdyż wyłączeniu 
z produkcji rolnej podlegały najczęściej grunty niskich 
klas bonitacyjnych, rzadko wykorzystywane rolniczo.

Ceny gruntów rolnych

 W okresie ostatnich czterech lat znacząco wzrosła 
cena gruntów rolnych w Polsce. Spowodowane to jest 
wieloma czynnikami, w tym trendami światowymi, 
wzrostem zapotrzebowania na grunty przez rolników, 
zwiększeniem zainteresowania długoterminowym 
lokowaniem nadwyżek fi nansowych przez inwestorów, 
nie zawsze związanych z rolnictwem oraz działaniami 
spekulacyjnymi obliczonymi na pozyskanie zysku 
z tytułu dopłat bezpośrednich. Znaczny wpływ na 
decyzje odnośnie wysokości ceny gruntów ma również 
świadomość uwolnienia rynku ziemi rolnej w Polsce
w 2015 r. Po raz kolejny bowiem nie potrafi my, z uwagi 
na nieudolność władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
zabezpieczyć żywotnych interesów naszego Państwa. 
Pamiętając bowiem, że produkcja żywności jako 
strategicznie ważna dla naszego kraju jest ostatnim 
elementem gospodarczym, który pozostaje jeszcze 
pod kontrolą Polski, oczekiwać należało stanowczych
i zdecydowanych działań mających na celu ochronę
ziemi rolnej w Polsce. Tymczasem, pomimo 
wielokrotnych apeli rolników oraz samorządu rolnicze-
go osoby odpowiedzialne za ustawodawstwo oraz 
władza wykonawcza nie zrobiły do chwili obecnej nic

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie



10 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

w celu ochrony gruntów rolnych przed ewentualnym 
wykupieniem ich przez silnych ekonomicznie 
inwestorów zagranicznych. Dopiero pod koniec roku 
2012 zapadła decyzja o masowym wyprzedaniu gruntów 
wchodzących w skład majątku zarządzanego przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych. Niestety praktyka 
wykazuje, iż wiele z gruntów przeznaczonych pierwotnie 
do sprzedaży nie będzie mogła być wprowadzona do 
obrotu ze względu na wieloletnie zaniedbania i brak 
uregulowania prawnego odnośnie formy ich własności.

Tab. 1 Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce i Małopolsce

w ujęciu kwartalnym za lata 2010-20143.

Zmiany pokoleniowe

 Jednym z głównych założeń przyjętych
w dokumentach opisujących strategiczne cele rozwoju 
rolnictwa polskiego w pierwszych latach członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej było doprowadzenie do 
intensyfi kacji zmian pokoleniowych w rolnictwie. 
Działania te realizowane były poprzez wprowadzenie 

3  Dane z ARiMR za GUS

Analizy i opinie
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Średnia wielkość gospodarstwa

Polska woj. Małopolskie

Lata / kwartał Polska woj. Małopolskie

I 2010 17 748,30 zł 14 998,80 zł
II 2010 18 095,50 zł 19 543,20 zł
III 2010 18 032,90 zł 15 679,30 zł
IV 2010 18 213,00 zł 15 629,10 zł
I 2011 19 429,40 zł 18 151,10 zł
II 2011 20 157,80 zł 19 797,50 zł
III 2011 19 726,30 zł 18 018,40 zł
IV 2011 20 645,50 zł 18 205,60 zł
I 2012 24 818,50 zł 18 451,10 zł
II 2012 25 033,70 zł 18 735,40 zł
III 2012 25 639,60 zł 18 900,00 zł
IV 2012 26 274,00 zł 20 711,80 zł
I 2013 25 179,00 zł 22 692,00 zł
II 2013 24 424,00 zł 21 067,00 zł
III 2013 25 768,00 zł 24 047,00 zł
IV 2013 26 953,00 zł 23 711,00 zł
I 2014 30 383,10 zł 25 944,50 zł
II 2014 32 430,70 zł 26 617,50 zł

dwóch komplementarnych programów fi nansowych tj. 
wprowadzenie rent strukturalnych oraz dofi nansowania 
dla młodych rolników. Pomysł wprowadzenia ww. 
programów miał na celu z jednej strony zachęcenie 
starszego pokolenia do wcześniejszego przechodzenia 
w stan spoczynku zawodowego, zaś z drugiej strony 
niósł on możliwość pozyskania przez młodych 
ludzi przejmujących gospodarstwa rolne środków 
inwestycyjnych i obrotowych przeznaczonych na ich 
rozwój. Pierwsza transza programu uruchomiona 
została w roku.

 Według danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z 2014 r. w Polsce ok 13% 
gospodarstw rolnych prowadzonych jest obecnie przez 
młodych rolników4. 

 W związku z istniejącą na terenie województwa 
małopolskiego strukturą obszarową gospodarstw, 
najwięcej osób zatrudnionych w rolnictwie pracuje
w gospodarstwach o powierzchni do 5 ha. Liczba tych 
osób określona na podstawie danych z GUS osiąga 192,1 
tys. Należy pamiętać, że gospodarstwa te, w dużej części  
nie są podmiotami produkującymi na rynek. Uwaga 
powyższa tyczy się przede wszystkim gospodarstw 
obejmujących areał < 3 ha z wyłączeniem gospodarstw 
nastawionych na produkcję warzyw lub uprawę owoców 
miękkich. Ogólnie przyjąć należy, iż członkowie tej 
grupy są osobami posiadającymi gospodarstwa rolne 
produkujące na samozaopatrzenie rodzin, zaś główne 
dochody czerpią z pracy najemnej świadczonej poza 
gospodarstwem, często również poza granicami kraju. 
Duży odsetek osób ujętych w tej grupie traktować zatem 
należy jako osoby de facto nie prowadzące działalności 
rolniczej, będące jedynie benefi cjentami systemu 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w KRUS.

 Mankamentem wprowadzonych w życie 
mechanizmów, o których mowa w powyższym akapicie 
opracowania, był przede wszystkim brak synchronizacji 
pomiędzy naborami wniosków o przyznanie rent 
strukturalnych i udzielenie wsparcia młodym rolnikom. 
Wielu rolników oczekiwało bowiem na możliwość 
złożenia w tym samym czasie zarówno wniosków 
o przyznanie renty, jak też o wsparcie dla młodego 
rolnika. Niestety, ze względu na decyzje podejmowane 
na szczeblu krajowym możliwość taka istniała tylko 

4  Defi nicja „młodego rolnika” obejmuje osoby do 40 roku życia.
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w początkowej fazie wprowadzania programów. 
Spowodowało to wstrzymanie się wielu starszych 
wiekiem rolników z decyzją o przekazaniu gospodarstwa. 
Jednocześnie kumulacja kolejnych dwóch negatywnych 
czynników sprawiła, że programy te w Małopolsce 
zakończyły się niewielkim sukcesem. Pierwszym
z nich było podjęcie na szczeblach decyzyjnych Agencji 
i Ministerstwa decyzji o podniesieniu powierzchni 
gospodarstwa kwalifi kującego się do otrzymania 
dopłat z tytułu przejęcia go przez młodego rolnika 
do min. średniej krajowej, co  w sytuacji istniejącej
w naszym województwie doprowadziło do drastycznego 
zawężenia liczby potencjalnych benefi cjentów, drugim 
zaś wprowadzenie w Polsce wyższych pułapów 
wiekowych, po osiągnięciu których możliwe jest 
przejście na emeryturę. Działanie to sprawiło znaczne 
ograniczenie grona osób spełniających wymogi for-
malne stawiane przed potencjalnymi uczestnikami 
programu renty strukturalne. Nawarstwienie powyż-
szych ograniczeń połączone ze znacznie niższymi, niż 
w początkowej wersji programu środkami fi nansowymi 
otrzymywanymi w ramach rent strukturalnych, 
spowodowało praktycznie całkowite zahamowanie za-
interesowania tą formą wsparcia zmian pokoleniowych 
w rolnictwie małopolskim. Sumarycznie zaznaczyć 
należy, iż podczas ostatniego naboru wniosków
o przyznanie rent strukturalnych, z działania tego na 
terenie województwa małopolskiego skorzystało 267 
osób, zaś z działania „młody rolnik” 191 osób5.

Unowocześnianie gospodarstw.

 Wraz z wprowadzeniem w Polsce funduszy unijnych 
przeznaczonych na wspieranie inwestycji, również 
polscy rolnicy otrzymali możliwość ubiegania się
o środki fi nansowe, przeznaczone na zakup maszyn 
i urządzeń wykorzystywanych do celów produkcji 
rolnej. Ze względu na uwarunkowania rolnictwa 
małopolskiego, szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się wśród benefi cjentów środki przeznaczone na
2 działania tj. wpieranie gospodarstw niskotowarowych 
oraz modernizacja gospodarstw rolnych. Pierwsze z ww. 
działań miało na celu nadanie gospodarstwom rokują-
cym nadzieje na rozwój ekonomicznego impulsu, które-
go wynikiem winno być osiągnięcie przez nie zakładanej 
żywotności ekonomicznej. Ze względu jednakże na 
błędy powstałe w procesie wprowadzania tego programu
w życie i pozostawienie uczestnikom furtki umożliwia-
jącej wykorzystanie części środków pozyskanych

5  Dane uzyskane ze strony www.arimr.gov.pl

z programu praktycznie poza systemem kontroli, 
wielu benefi cjentów wykorzystało pozyskane środki 
na cele niezgodne z ich pierwotnym przeznaczeniem.
Rolnicy, którzy nie spełnili zapisanych we wnioskach 
celów cząstkowych nie mogli się bowiem ubiegać 
o płatności w 4 i 5 roku funkcjonowania programu
i zmuszeni byli zrezygnować z jego realizacji.

 Znaczącym sukcesem zakończyła się natomiast 
realizacja programu inwestycji w gospodarstwach 
rolnych. Z działania tego skorzystało w Małopolsce
1 616 osób6. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Mając na uwadze znaczne przeludnienie gospo-
darstw rolnych w kraju, problem ten występuje
w szczególnym nasileniu na terenach o największym 
rozdrobnieniu struktury agrarnej, a więc m.in.
w Małopolsce, oraz brak możliwości zachowania 
wszystkich działających w chwili obecnej gospodarstw 
rolnych, osoby odpowiedzialne za opracowywanie 
systemu alokacji środków służących wsparciu rolnictwa 
w Polsce zarekomendowały władzy wykonawczej 
przeznaczenie części środków na fi nansowanie pro-
gramu mającego na celu ułatwienie pozyskania miejsc 
pracy dla osób zaprzestających działalności rolniczej. 
W efekcie tych działań uruchomiony został program 
różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

W skali kraju z działania tego 
skorzystało 8 058 osób.

Wyniki ekonomiczne

 W analizowanym okresie 
można było zauważyć 
znaczny spadek opłacalności 
produkcji rolnej.  Okres lat 
2010-2012 był okresem dobrej 

koniunktury rynkowej dla producentów zajmujących 
się produkcją roślinną (głównie produkcją zbóż 
oraz kukurydzy). Utrzymujące się w tym okresie 
wysokie stawki cen skupu umożliwiały im, pomimo 
relatywnie wysokich cen środków do produkcji, 
utrzymanie rentowności prowadzonej działalności. 
Niestety sytuacja na rynkach zbóż, stanowiących 
bazę do produkcji większości mieszanek paszowych, 
niekorzystnie odbijała się na wynikach fi nansowych 
hodowców. Spowodowało to znaczne zmniejszenie 
pogłowia przede wszystkim trzody chlewnej. Nie 
bez znaczenia pozostaje tu również fakt dostępu 
wśród rolników do możliwości szybkiej i opłacalnej 
sprzedaży prosiąt. Planowany do wprowadzenia
w projekcie PROW na lata 2013-2020 program 
wznawiania i rozwoju hodowli trzody chlewnej 
w Polsce, będzie więc znów ratowaniem sytuacji 
awaryjnej a nie rzeczywistą dźwignią, mającą na celu 

6   Dane uzyskane ze strony www.arimr.gov.pl

Struktura wiekowa użytkowników gruntów w województwie (tys) (GUS)

Ogółem > 25 lat 25-34 35-44 45-54 55-64 < 64 lat
216,8 2,4 25,5 49,3 62 45,3 32,2

w tym kobiet
91,8 0,8 9,9 19 25 19,4 17,7
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rozwój tej gałęzi hodowli. Zaobserwowany w roku 2012 
gwałtowny spadek cen zbóż spowodował znaczne starty 
fi nansowe wśród producentów. Wielu z nich uśpionych 
poprzednimi „tłustymi” latami poczyniło bowiem
w ostatnim okresie znaczące inwestycje, mające na celu 
rozbudowę posiadanej infrastruktury magazynowej, 
suszarni oraz zakup nowoczesnego sprzętu uprawowo-
żniwnego. W momencie załamania cen na rynku stają 
oni przed problemem konieczności wyasygnowania 
dodatkowych środków fi nansowych celem pokrycia 
należności wynikających z dokonanych inwestycji.
Z drugiej zaś strony spadek cen zbóż powoli acz 
nieustannie przekłada się na zwiększenie zaintereso-
wania rolników powrotem do hodowli zwierząt, który 
to trend obserwowany jest na małopolskiej wsi od wielu 
lat.

      W opublikowanym w tym 
roku przez Główny Urząd 
Statystyczny opracowaniu 
dotyczącym charakterystyki 
gospodarstw rolnych w woj.
małopolskim wynika, że 
w 2013 roku zwierzęta 
gospodarskie utrzymywało 
93,1 tys. gospodarstw, co 
stanowi ponad 65% ogółu 
wszystkich gospodarstw 
w naszym województwie.  
Zebrane dane dotyczące 
pogłowia zwierząt w 2013 r. 

prezentuje poniższa tabela: 

 Porównując przedstawione powyżej dane z danymi 
uzyskanymi podczas spisu rolnego w 2010 r. wynika,
że w woj. małopolskim nastąpił spadek pogłowia świń 
(o 30,5%), w tym liczebność loch na chów spadła
o 36,7%, drobiu ogółem: spadek o 20,7%. W porównaniu 

do roku 2010 wzrosła natomiast liczebność owiec i bydła 
o 28,5% i 0,5%. Większość zwierząt była utrzymywana 
w gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało 
się powyżej 90% ogółu pogłowia takich gatunków 
zwierząt jak bydło, świnie i owce. Od roku 2010 
nastąpił wzrost udziału gospodarstw indywidualnych
w chowie zwierząt - w przypadku bydła -0,2%, świń-
0,4% , owiec -0,1%.

Bydło:

 W 2013 r. w woj. małopolskim chowem i hodowlą 
bydła zajmowało się 47,1 tys. gospodarstw rolnych.
W porównaniu do roku 2010 nastąpił spadek o 12 tys. 
Ze wszystkich gospodarstw które posiadają zwierzęta 
niewiele ponad 50% posiada bydło przy czym ok. 
52% gospodarstw utrzymujących bydło posiada 1-2 
sztuki, 39% 3-9 sztuk, a 10 i więcej sztuk posiada 
niespełna 9% gospodarstw. Średnio na 1 gospodarstwo 
w woj. małopolskim w omawianym roku przypadało 4 
sztuki, o jedną sztukę więcej niż w 2010 r. Analizując 
strukturę pogłowia bydła ogółem w porównaniu 
do roku 2010, zwiększył się udział bydła dorosłego
o niecały 1%, natomiast zmniejszył się udział młodego 
bydła w wieku 1-2 lat oraz cieląt w wieku poniżej
1 roku (odpowiednio spadek o 0,4% i 0,3%). Jak 
wynika z danych przedstawionych przez Departament 
Rolnictwa GUS w czerwcu 2014 r. w woj. małopolskim 
pogłowie bydła spadło o 5,6% w stosunku do roku 2013 
r. w całym kraju. 

Świnie:

 W 2013 r. w Małopolsce chowem i hodowlą świń 
trudniło się 23,3 tys. gospodarstw co stanowi ¼ ogółu 
wszystkich gospodarstw posiadających zwierzęta 
gospodarskie. W odniesieniu do 2010 r. liczba tych 

POGŁOWIE ZWIERZĄT
W WOJ. MAŁOPOLSKIM

(CZERWIEC 2013)

Ilość sztuk (w tys.)

bydło
w tym krowy:

197,6

104,0

świnie
w  tym lochy

248,0

29,7

owce 85,3

Drób ogółem (powyżej 2 

tygodni)
5278,8

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

 W aspekcie opłacalności produkcji zwierzęcej nie 
sposób zapomnieć o hodowcach bydła mlecznego. 
Ta gałąź hodowli przynosi bowiem od wielu już lat, 
rolnikom stabilny i w miarę pewny dochód. Niepokój 
hodowców budzi w chwili obecnej tylko fakt, iż
od 2015 roku wygaszone zostaną kwoty mleczne,
co może skutkować gwałtownym rozwojem hodowli 
krów w gospodarstwach posiadających obecnie duże 
stada a wygaszaniem produkcji w regionach gdzie baza 
dostawców mleka jest silnie rozproszona.

Opracowanie:
Mateusz Słota
Marcin Słowik
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gospodarstw obniżyła się o 27%, a liczebność pogłowia 
zmalała o 30% (pogłowie w 2013 r. wynosiło 248 tys. 
sztuk). Wśród gospodarstw utrzymujących świnie w woj. 
małopolskim ponad 57% posiadało 1-2 sztuki, 18,5% 
3-9 sztuki a 24% posiadało 10 i więcej sztuk. Analizując 
różnice w poszczególnych grupach wagowoużytkowych  
należy stwierdzić, że pogłowie trzody chlewnej
w odniesieniu do 2010 r. uległo zmniejszeniu we 
wszystkich tych grupach. 
Zmniejszyła się liczebność świń 
o wadze 50 kg i więcej (spadek
o 40%), prosiąt o wadze do 20 kg 
(spadek o 33,1%), warchlaków 
o wadze od 20 do 50 kg (spadek 
o 8%). W strukturze pogłowia 
trzody chlewnej zauważono 
wzrost udziału warchlaków
o wadze od 20 do 50 kg, spadek świń o wadze 50 kg 
i więcej oraz prosiąt o wadze do 20 kg. Blisko 9 tys. 
z wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie, 
zajmowało się chowem loch (wobec 2010 r. spadek 
o 40%) przy liczącym pogłowiu loch 29,7 tys. sztuk 
(spadek o 37% wobec 2010 r.).

Drób kurzy:

 W roku 2013 liczebność drobiu kurzego
w Małopolsce wynosiła 4755,9 tys. sztuk utrzymywanych 
w 76,2 tys. gospodarstw rolnych. W odniesieniu do 
2010 nastąpił spadek pogłowia tych zwierząt o 18%.  
o 27% zmniejszyła się również liczba gospodarstw. 
Chów i hodowlę niosek kurzych prowadziło 70,5 
tys. tj.93% wszystkich gospodarstw utrzymujących 
drób kurzy. Chowem drobiu najczęściej zajmowały 
się drobne gospodarstwa (o powierzchni 1-5 ha UR), 
które stanowiły 79% ogółu gospodarstw posiadających 
drób kurzy. Pogłowie niosek kurzych liczyło 2417,4 
tys. szt., co w relacji do 2010 r. obniżyło się o 13,6%. 
Średnio jedno gospodarstwo posiadające kury nioski 
utrzymywało ok. 34 sztuki. W przypadku brojlerów 
kurzych ich hodowlą w Małopolsce zajmowało się 10 
tys. gospodarstw rolnych (13% ogółu gospodarstw 
posiadających drób kurzy). Podobnie jak przy kurach 
nioskach chowem brojlerów trudniły się gospodarstwa 
drobne (1-5 ha UR), gdzie średnio na jeden podmiot 
przypadało od 1 do 49 szt.

Owce:  

 Cechą charakterystyczną wyróżniającą woj. 
małopolskie na tle kraju jest chów owiec. 4425 
małopolskich gospodarstw utrzymywało ponad 31% 
krajowego pogłowia owiec (w 2010 r. było to 25% tj. 
85,3 tys. owiec). W porównaniu do roku 2010 pogłowie 
owiec w Polsce wzrosło o 19 tys. owiec. Średnio na jedno 
gospodarstwo prowadzące chów owiec przypadało
ponad 19 sztuk tego gatunku zwierzęcia, przy czym 
najwięcej bo aż 89% pogłowia owiec w Małopolsce 
przypadało w gospodarstwach posiadających 10 i więcej 
sztuk.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w Polsce 

W opublikowanej we wrześniu 2014 r. notatce 
informacyjnej Departamentu Rolnictwa GUS 
przedstawiono dane dotyczące produkcji zwierzęcej
w Polsce w 2013 r. 

Poziom produkcji podstawowych produktów 
zwierzęcych w roku 2013 przedstawia poniższa tabelka: 

W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych produkcja 
żywca rolnego w roku 2013 wyniosła 356,3 kg 
(w 2012 r. 352,6 kg, w 2011 r. 342,2 kg), a mleka 845 
litrów (822 l w 2012 r., 780 l w 2011 r.). 
W 2013 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 
1 krowy wyniosła 4978 litrów, co w odniesieniu 
do roku 2012 r. wzrosła o 133 litry czyli o 2,7%  
(wobec 2011 r. wzrost o 360 litrów).  Nieśność 
kur od jednej kury wyniosła 209 sztuk jaj (wzrost
o 7,2% wobec 2012 r., spadek o 0,9% wobec 2011 r.). 
W przypadku produkcji żywca rzeźnego
w gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano
w 2013 roku 4584,3 tys. ton żywca, tj. o 111,3 tys. ton 
( 2,4% ) mniej niż w 2012 r. i o 101 tys. ton mniej niż 
w roku 2011. Produkcja żywca z tych gospodarstw 
stanowiła 88,1% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2013 r.

Porównując opublikowane dane z rokiem 
2012 zauważyć można wzrost udziału żywca 
drobiowego (2,8%) i żywca wołowego (0,1%) 
oraz spadek  udziału żywca wieprzowego (2,5%) 
w ogólnej produkcji żywca rzeźnego w roku 2013.

W roku 2013 produkcja mleka krowiego w Polsce 
wyniosła 12348,0 mln litrów co w porównaniu
z rokiem 2012 była o 49,2 mln litrów wyższa, a wobec 
2011  wyższa o 295,8mln litrów. Wzrost ten był 
wynikiem zwiększenia wydajności od 1 krowy z 4618 
litrów (2011 rok), poprzez 4845 litrów (2012 rok) 
do 4978 litrów. W gospodarstwach indywidualnych 
w przedstawianym roku wyprodukowano 11422,8 
mln litrów mleka – czyli 92,5% krajowej produkcji.
W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych produkcja mleka

Ilość ogółem Zmiana

żywiec rzeźny ogółem 5205,6 tys ton -1,4% wobec 2013 r.

mleko 12348 mln litrów + 0,4% wobec 2012 r.

jaja kurze 10041,9 mln sztuk +5,3% wobec 2013 r.

Gatunek żywca Ilość (tys. ton)

wołowy 714,2
wieprzowy 2059,1
drobiowy 2372,4
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w Polsce w roku 2013 wyniosła 845 litrów (o 2,8% więcej 
niż w 2012 r., o 7,7 % więcej niż w 2011r.) Jeśli chodzi
o produkcję jaj kurzych to w 2013 r. łącznie 
konsumpcyjnych i wylęgowych jaj wyprodukowano 
w Polsce 10041,9 mln sztuk ( o 50,4 mln sztuk więcej 
tj, wzrost o 5,3%). Wzrost ten spowodowany jest 

zwiększeniem wydajności jaj od 1 kury nioski z 195 
(dane z 2012 r.) do 209 jaj w 2013. W przeliczeniu na 
1 ha użytków rolnych produkcja jaj wyniosła w roku 
2013, 687 sztuk (o 7,8% więcej niż w 2012 r. i o 2,2% 
więcej niż w 2011 r.)

Materiały źródłowe: www.stat.gov.pl

Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego i jaj kurzych w latach 2011-2013 w Polsce i w woj. małopolskim

Żywiec rzeźny (tony) Mleko (tys. litrów) Jaja kurze ( tys. sztuk)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Polska 5284481 5279027 5205631 12052229 12298809 12347993 10372504 9536480 10041913

woj.
małopolskie

174457 157445 127512 347019 381883 352257 541813 587502 546037

     Według danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
w roku 2014 zanotowano 
wysokie zbiory warzyw
i owoców, zwłaszcza jabłek. 
Przy obecnej sytuacji
z ograniczonymi rynkami 
zbytu nie jest to do końca 
dobra wiadomość...

     Zbiory warzyw w 2014 
r. były o 15,2 % wyższe niż 
te ubiegłoroczne i wyniosły 
4,6 mln ton. Najbardziej 

wzrosły zbiory kapusty, cebuli, kalafi orów oraz buraków 
a także sałaty, rzodkiewki oraz pietruszki. Szacuje się, 
że łączna produkcja kapusty w 2014 r. wyniosła ponad 
1,1 mln t, tj. o 17% więcej niż w roku ubiegłym. Zbiory 
kalafi orów wyniosły 247 tys. t i były o 17,5% 
wyższe niż w roku 2013. Produkcję cebuli
w bieżącym roku ocenia się na ok. 636 tys. t, tj. 
o 15,4% więcej w porównaniu do zbiorów roku 
ubiegłego. Marchwi zebrano szacunkowo 822 
tys. t (o 10,8% więcej od uzyskanej w 2013 r.), 
a produkcja buraków ćwikłowych - 354 tys. t
(o 18,7% więcej).

 Zbiory owoców z drzew zostały oszacowane 
na ponad 3,6 mln t, tj. o ok. 3,0% więcej od 
rekordowej produkcji ubiegłorocznej i o ponad 
44% więcej od średnich zbiorów z lat 2006 - 
2010. Na tak wysokie wyniki wpłynęły przede 
wszystkim tegoroczne rekordowe zbiory jabłek. 
Szacuje się, że produkcja jabłek w bieżącym 
roku była o 3,7% wyższa od bardzo wysokiej 
ubiegłorocznej i aż o blisko 50% wyższa od 
średniej z lat 2006-2010. Eksperci GUS ocenili 

Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie

zbiory jabłek na ok. 3,198 mln t. 

 Dobry urodzaj miał wpływ na pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej rolników. Lepsze zbiory oznaczają 
spadek cen, tym bardziej, że urodzaj był także w innych 
krajach Europy i poza Unią. Jednocześnie skurczyły 
się rynki zbytu. Zakaz importu wprowadzony przez 
Rosję dotknął nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje UE, 
Stany Zjednoczone, Kanadę i Australię.  Najbardziej 
na wprowadzonym przez Rosję embargo, ucierpieli 
producenci jabłek i warzyw. Chcąc choć w części 
zrekompensować rolnikom poniesione straty, Komisja 
Europejska wprowadziła pewne  mechanizmy pomocy 
(ARR, ARiMR). Niestety były one przeznaczone tylko 
dla niektórych  gatunków owoców i warzyw, a wielkość 
wsparcia nie rekompensowała poniesionych strat. 

 W latach 2011-2013 wyniki  produkcji w gospo-
darstwach ogrodniczych były następujące: 
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Tab. 1. Powierzchnia  i zbiory  warzyw gruntowych  w gospodarstwach indywidualnych.

Powierzchnia 
(ha)

Zbiory
 (dt)

Powierzchnia
(ha)

Zbiory 
(dt)

Powierzchnia
(ha)

Zbiory
(dt)

Rok 2013 Rok 2012 Rok2011

Polska 136.457 38.730.207 168.204 43.641.906 172.715 46.538.947

Małopolska 16.158 4.059.937 16.172 5.015.827 19.101 5.840.585

Tab.2 Powierzchnia , plony i zbiory warzyw w gospodarstwach indywidualnych wg GUS
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Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011

KAPUSTA

Polska 19852 490 9733970 24641 461 11364159 25544 480 12271988

Małopolska 3910 420 1642200 3950 505 1994750 5200 490 2548000

KALAFIORY

Polska 8911 235 2101029 10969 224 245 10354 228 2361322

Małopolska 2020 171 346097 2140 295 631300 1640 290 475600

CEBULA

Polska 18619 270 5030325 23093 245 5665562 24575 248 6089314

Małopolska 1620 204 330750 1600 225 36000 1850 225 416250

BURAKI ĆW.

Polska 8517 346 294379 10739 318 3415000 10548 344 3631312

Małopolska 950 260 247000 1005 320 321600 1200 320 384000

OGÓRKI

Polska 13387 187 2505052 15792 176 2786508 16138 182 2930329

Małopolska 1040 148 154000 1025 185 189625 1230 160 196800

POMIDORY

Polska 9418 282 2660212 10773 239 2576735 10962 245 2684148

Małopolska 290 160 46500 280 180 50400 440 180 79200

WARZYWA POZOSTAŁE (PIETRUSZKA, PORRY, SELERY, RZODKIEWKA, SAŁATA, RABARBAR)

Polska 39487 171 6740222 504471 152 7655823 51753 155 8000035

Małopolska 4703 164 771847 4530 197 893452 5431 188 1023335
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Tab. 3 Powierzchnia upraw drzew owocowych  ogółem i zbiory owoców z drzew
w gospodarstwach indywidualnych

2013 2012 2011

Wyszczegól-
nienie

Powierzchnia
(ha)

Zbiory
 (dt)

Powierzchnia
(ha)

Zbiory
(dt)

Powierzchnia
(ha)

Zbiory
(dt)

Polska 269.729 34.890.817 287.315 32.365.111 287.146 28.598.918

Małopolska 11.381 1.214.015 12.440 1.506.038 12.492 1.305.600

Tab. 4 Powierzchnia upraw drzew ogółem, plony i zbiory poszczególnych owoców
w gospodarstwach indywidualnych

2013 2012 2011

W
ys

zc
ze

g
ó

ln
ie

n
ie

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

(h
a)

P
lo

n
y 

z 
1

 h
a

(d
t)

Z
b

io
ry

(d
t)

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

(h
a)

P
lo

n
y 

z 
1

 h
a

(d
t)

Z
b

io
ry

 
(d

t)

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

(h
a)

P
lo

n
y 

z 
1

 h
a

(d
t)

Z
b

io
ry

(d
t)

JABŁKA

Polska 189925 160,9 30565610 191092 148,2 28319044 179799 137 24718333

Małopolska 7860 126,6 994900 8090 154,5 1249980 8090 127,9 1034806

GRUSZKI

Polska 10478 71,0 744476 10746 59,2 636394 11510 54,1 623169

Małopolska 556 83,2 46275 630 83,1 52383 640 78,2 50030

ŚLIWKI

Polska 18047 56,3 1015831 19158 53,2 1018342 20075 45,4 911487

Małopolska 1601 60,4 96700 1820 60,8 110655 1831 68,0 124500

WIŚNIE

Polska 33344 56,0 1866291 334415 51,9 1735696 33655 51,6 1735529

Małopolska 640 67,4 43125 690 75,2 51880 696 76,1 53000

CZEREŚNIE

Polska 10730 44,1 473019 11435 35,7 407909 11482 33,0 379101

Małopolska 380 59,9 22770 440 63,0 27717 450 63,8 28720

POZOSTAŁE OWOCE ( BRZOSKWINIE, MORELE)

Polska 7204 31,3 225590 21468 11,5 247726 30625 7,6 231299

Małopolska 344 29,8 10245 770 17,4 13423 785 18,5 14544

ORZECHY WŁOSKIE

Polska 2871 28,1 80670 16466 7,5 123075 25489 4,1 104545

Małopolska 174 30,4 5275 540 14,7 7943 548 15,5 8505
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Tab.5 Powierzchnia plony i zbiory truskawek i poziomek gruntowych  oraz malin, porzeczek i 
agrestu, pozostałe jagodowe w gospodarstwach indywidualnych

2013 2012 2011
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TRUSKAWKI I POZIOMKI GR.

Polska 54249 35,3 1917162 46579 31,9 1488042 502277 32,9 1654929

Małopolska 1511 37,0 55894 1314 29,0 38100 2221 34,0 75497

MALINY

Polska 28778 42,0 1209133 28356 44,8 1268987 26981 43,7 1178150

Małopolska 530 32,4 17180 668 27,3 18218 682 25,9 17664

PORZECZKI

Polska 45700 43,2 1973616 44374 43,7 1937833 39522 42,8 1691732

Małopolska 1431 53,2 76060 1685 48,8 82180 1700 50,1 85248

AGREST

Polska 2644 56,3 148896 3082 52,2 160998 3069 47,5 145632

Małopolska 211 69,1 14560 270 71,8 19404 276 76,9 21200

POZOSTAŁE JAGODOWE: ARONIA ,BORÓWKA WYSOKA, LESZCZYNA I INNE

Polska 16987 45,0 764147 16070 41,5 666839 14474 41,6 601701

Małopolska 428 52,4 22410 431 54,3 23388 424 57,1 24224

  Sytuację na polskim rynku 
środków produkcji dla 
rolnictwa kształtuje z jednej 
strony koniunktura na świa-
towych rynkach, a z drugiej 
przede wszystkim popyt 
krajowy uzależniony od 
poziomu dochodu rolników. 
Dochód ten w coraz większym 
stopniu determinowany jest 
poziomem dopłat i dotacji
z funduszy UE, a w mniejszym 
przychodami ze sprzedaży 

produkcji rolniczej.

 W latach 2010 – 2011 sytuacja rynkowa sprzyjała 
zwiększeniu poziomu dochodów rolników ze względu 
na wzrost cen produktów rolniczych oraz zwiększenie 
wysokości dopłat bezpośrednich. Dodatkowo dynamika 
wzrostu cen środków produkcji dla rolnictwa była 
słabsza niż wzrost cen produktów rolnych. W 2012 

Alicja Kostuś
Biuro MIR w N. Sączu

i 2013 roku sytuacja ta uległa pogorszeniu. Dochód 
rolników na skutek niesprzyjających rolnictwu 
uwarunkowań rynkowych uległ zmniejszeniu.  W 2013 
r. średni wzrost cen towarów i usług zakupywanych 
na cele bieżącej produkcji rolniczej oraz na cele 
inwestycyjne w Polsce wyniósł 1,2%, podczas gdy ceny 
produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa 
indywidualne zmalały o 1,2%. W 2013 r. najbardziej 
podrożały maszyny i narzędzia rolnicze (o 2,5%) oraz 
środki ochrony roślin (o 2,3%). Dynamikę zmiany 
cen środków produkcji oraz dynamikę cen produktów 
rolniczych obrazuje wykres nr 1.

 Rynek nawozów 

 Polska należy do 10 krajów UE o najwyższym 
zużyciu nawozów mineralnych wynoszącym ponad 100 
kg na 1 ha UR. W latach 2011-2014 możemy zauważyć 
utrzymywanie się wysokiego poziomu zróżnicowania 
zużycia nawozów pomiędzy poszczególnymi 
województwami. Przy średnim krajowym zużyciu 
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na rynkach światowych, gdzie ceny spadły średnio
o 3%. W Polsce natomiast wzrosły przeciętnie o 10%. 
W 2013 r. tendencja wzrostowa cen nawozów osłabła 
i koszt zakupu nawozów zwiększył się w stosunku do 
roku poprzedniego zaledwie o 1,7%. Ceny nawozów 
mineralnych we wrześniu 2014 r. były średnio o 9,5% 
niższe niż przed rokiem, przy czym najbardziej zmalała 
cena soli potasowej (o 12,7%) i polifoski. W ujęciu 
rocznym stosunkowo najmniej potaniały nawozy 
azotowe. Zaobserwowane obniżki cen wynikały
z malejących cen na rynku światowym oraz ze spadku 
popytu krajowego spowodowanego zmniejszeniem 
opłacalności stosowania nawożenia mineralnego.

Rynek środków ochrony roślin

 Stosowanie środków ochrony roślin ze względu na 
rodzaj uprawy jest bardzo zróżnicowane, przy czym 
generalnie najwięcej środków na jednostkę powierzchni 
stosuje się w uprawach sadowniczych i warzywniczych. 
Zużycie środków ochrony roślin (2011 r.) w kg substan-
cji aktywnej na 1 ha zasiewów i sadów w porównaniu do 
2010 r. zwiększyło się o 0,2 kg i wyniosło 2,0 kg. W 2011 
r. sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce wyniosła 
21,8 tys. ton w przeliczeniu na substancję aktywną
i była o 12% wyższa niż w roku 2010. W 2012 r. wartość 
sprzedaży środków ochrony roślin była o 1,7% wyższa 
w porównaniu do roku poprzedniego. Natomiast
w 2013 r. sprzedaż środków ochrony roślin z powodu 
zmniejszenia opłacalności ich stosowania była już
o 2% niższa w porównaniu z 2012 r., a zużycie zmalało 
poniżej 2kg/ha zasiewów i sadów. 

Ceny wybranych środków ochrony roślin (zł):

nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2012/13 
wynoszącym 139,0 kg NPK na 1 ha UR, najwięcej 
nawozów zużyto w województwie opolskim 226,4 kg, 
a najmniej w województwie małopolskim – 69,1 kg
i podkarpackim – 76,2 kg. Wzrost zużycia nawozów pod 
zbiory w 2011 r. nastąpił we wszystkich grupach nawozów 
mineralnych i wyniósł średnio 11,87%. Największy 
wzrost nastąpił w grupie nawozów fosforowych, 
bo aż o 15,5%. W sezonie 2011/2012 obniżyło się 
zużycie nawozów w stosunku do poprzedniego okresu
o 3,6%. Kolejny sezon 2012/2013 to wzrost zużycia 
nawozów mineralnych o 6,3% w przeliczeniu na czysty 
składnik, co przyczyniło się do zwiększenia globalnej 
produkcji roślinnej w 2013 r. o 1% w stosunku do roku 
poprzedniego. 

 W Polsce znacząca powierzchnia gleb użytko-
wanych rolniczo zalicza się do gleb kwaśnych i bardzo 
kwaśnych. Na podstawie danych Krajowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej ok. 76% gleb w Polsce ma odczyn 
kwaśny, w tym 44% o pH ≤ 5,5. Udział gleb koniecznie 
wymagających wapnowania w przebadanej przez stacje 
powierzchni wynosił w Polsce 22%. W województwach 
małopolskim, podkarpackim, łódzkim, mazowieckim 
i śląskim za konieczne uznano wapnowanie ponad 
30% gleb.  Utrzymujący się od 2004 r. (po zniesieniu 
dotacji) bardzo niski poziom nawożenia wapniowego 
wpływa ograniczająco na funkcję produkcyjną gleby. 
W 2012/2013 r. zużycie nawozów wapniowych na 1 ha 
użytków rolnych wyniosło 52,4 kg i pomimo że było
o ok. 55% większe niż przed rokiem, nadal kształtowało 
się na niskim poziomie.

Ceny nawozów na rynku polskim 
podlegają wahaniom sezonowym 
ze względu na charakter produkcji 
rolniczej.  W 2011 r. nastąpił 
znaczny wzrost cen nawozów
w porównaniu do roku poprzedniego 
(o 43%), spowodowany wzrostem 
cen żywności (o 20%) oraz 
fosforytów (o 50%). Najsilniej
o 46% wzrosła cena mocznika.  
W 2012 roku tendencja na 
krajowym rynku nawozów 
mineralnych była odwrotna niż 
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W 2011 r. ceny środków ochrony roślin były dosyć 
stabilne, a średnioroczny wzrost cen wyniósł zaledwie 
0,8%. W 2012 i 2013 r. średnioroczny wzrost cen 
środków ochrony roślin wyniósł ok. 2,2%. We wrześniu 
2014 r. ceny wzrosły symbolicznie. W ciągu 12 miesięcy 
pestycydy podrożały średnio o 1,1%.

Rynek maszyn i narzędzi rolniczych

 Wyposażenie gospodarstw w ciągniki i maszyny 
rolnicze wynika w znacznym stopniu z możliwości 
inwestycyjnych producentów, którzy poprzez 
wprowadzanie nowych technologii i innowacyjnych 
rozwiązań, dążą do obniżenia kosztów produkcji. 
Względy ekonomiczne decydują o postępującym 
procesie racjonalizacji wyposażenia gospodarstw
w sprzęt techniczny. Podaż nowych środków mechaniza-
cji rolnictwa w latach 2011/2014 systematycznie 
rosła, a większość oferowanych ciągników i maszyn 
pochodziła z importu.  Produkcja maszyn rolniczych 
była w 2012 r. większa niż w roku poprzednim, w tym 
rozsiewaczy nawozów mineralnych o 237,2%, maszyn 
do przetrząsania i grabienia siana o 53,6%, urządzeń do 
czyszczenia i sortowania nasion o 37,2%, a kombajnów 
zbożowych o 11,3%. Natomiast produkcja ciągników 
zmniejszyła się o 3,3%.

 W 2013 r. ponad 956 tys. gospodarstw wyposażo-
nych było w ok. 1440 tys. ciągników. Przeciętnie w kra-
ju przypadało – na jedno gospodarstwo 1,5 ciągnika,
a na jeden ciągnik 10,0 ha użytków rolnych.

Przy utrzymującej się przewadze zbóż w strukturze 
powierzchni zasiewów i jednoczesnym wzroście 
powierzchni uprawy rzepaku, w ok. 159 tys. gospodarstw 
spisano ok. 165 tys. kombajnów zbożowych: najwięcej 
(32,0%) w gospodarstwach o powierzchni od 20 do 50 
ha UR.

 Zwiększenie zainteresowania zakupem nowych 
maszyn i urządzeń rolniczych związane jest
z możliwością dofi nansowania ich zakupu ze środków 
fi nansowych pochodzących z działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (według 
stanu na dzień 20.09.2013 r.) wypłaciła rolnikom
i przedsiębiorcom z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 - 52,8 mld zł. W ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 
2007-2013” rolnicy złożyli ponad 12 tys. wniosków,
a suma wnioskowanej pomocy wynosiła ok. 2,8 mld zł 
(według stanu na dzień 20.01.2014 r.)

 W 2011 r. średnioroczne ceny większości maszyn 
rolniczych były wyższe w porównaniu z rokiem 
poprzednim, a średni wzrost wyniósł 4,3%. W 2012 
r. obserwujemy dalszy wzrost cen, który kształtował 
się w granicach od 0,3% do 31,4% w odniesieniu do 
poszczególnych maszyn i średnio wyniósł 3,1%. W 2013 
r. maszyny i urządzenia rolnicze były droższe o 3,9% niż 
w 2012 r. Ciągniki i wybrane maszyny rolnicze podrożały 
w relacji do cen zbóż oraz żywca wieprzowego, ale 

potaniały w relacji do cen mleka krowiego.  W 2014 r. 
ceny maszyn rolniczych były średnio wyższe o 1,7% niż 
rok temu o tej porze. W ciągu 12 miesięcy najbardziej 
podniesiono ceny opryskiwaczy polowych (o 9,3%) 
oraz rozrzutników do obornika (o 5,6%). Zmalały ceny 
agregatów uprawowych do siewników (o 5,7%).

Rynek energii 

 W latach 2011-2014 łączne średnioroczne zużycie 
energii w rolnictwie kształtowało się na poziomie 
około 154,0 petadżuli, a niewielkie zmiany poziomu 
zużycia w poszczególnych latach były spowodowane 
wahaniem cen oraz zwiększeniem stopnia motoryzacji 
w rolnictwie.  

 Średnie roczne ceny bezpośrednich nośników 
energii wykorzystywanych w rolnictwie w badanym 
okresie systematycznie spadały, za wyjątkiem roku 2012  
w którym były od 4,8 do 12,7% wyższe niż w 2011 r. 
Najbardziej podrożały wtedy: olej napędowy, olej 
opałowy i benzyna uniwersalna, odpowiednio o 12,7%, 
12,5% i 11,5%. 

 W 2013 r. ceny siedmiu nośników energii 
stosowanych w rolnictwie były o 0,9 do 9,7% niższe 
niż w 2012 r., a cena energii elektrycznej zwiększyła 
się o 0,8%. Na rynku bezpośrednich nośników energii 
we wrześniu 2014 r. obserwowano dalsze obniżki 
cen, które wynikały przede wszystkim ze spadku cen 
paliw ropopochodnych. W ciągu 12 miesięcy ceny 
bezpośrednich nośników energii obniżono średnio
o 1,7%. Najbardziej w tym czasie potaniał olej napędowy 
(o 7,4%) oraz koks opałowy (o 7,3%). Obserwowany 
spadek cen ropy naft owej na światowych rynkach 
wynika m.in. z rosnącego wydobycia ropy na świecie
(w tym ropy z łupków w USA) w warunkach słabnącego 
popytu spowodowanego niższym tempem wzrostu 
gospodarczego Chin i Europy.

 W grudniu 2014 r. paliwo na stacjach benzynowych 
staniało dzięki spadkowi w cen ropy na światowych 
rynkach. Litr benzyny w połowie grudnia kosztował 
nawet w granicach 4,40-4,60 zł. Były to najniższe ceny 
od 2011 roku. 

Źródło:
IERiGŻ „Rynek środków środków produkcji dla rolnictwa” 1. 
nr 38, 39, 40, 41.

GUS „Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2. 
2012/2013.

IERiGŻ  „Rynek rolny” nr 11.3. 
MRiRW Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 4. 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.www.krus.gov.pl

www.ppr.pl5. 

Opracowanie:
Alicja Kostuś,

Małgorzata Zawiślan
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Ceny środków energii w latach 2011-2014.

Lp. Rodzaj środka
Jedn. 
miary

Ceny w zł

XII
2011

XII
2012

XII
2013

IX
2014

1. Węgiel kamienny t 793,13 802,08 795,41 769,91

2. Koks opałowy t 1351,45 1276,52 1159,43 1081,48

3. Benzyna „Euro Super” 95 1 l 5,45 5,53 5,38 5,34

4. Olej napędowy 1 l 5,61 5,64 5,46 5,26

5. Olej opałowy Ekoterm Plus 1 l 4,25 3,98 3,89 3,77

6. Gaz propan-butan LPG 1 l 2,84 2,74 2,68 2,63

7.
Olej silnikowy „Castrol Magnatec
10W/40”

1 l 34,26 34,70 34,55 33,73

8.
Olej silnikowy „Lotos Mineral Control
15W/40”

1 l 15,52 16,92 17,41 17,35

9. Smar stały wielofunkcyjny 0,9 kg 13,81 14,69 15,11 15,57

10. Płyn do chłodnic „Petrygo” 1 l 11,47 12,23 12,35 12,47

11. Energia elektryczna 10 kWh 6,34 6,71 6,64 6,49

 Bardzo dobre zbiory 
zbóż w sezonie 2014/2015 
(zarówno w kraju, jak i na 
świecie) wywierają presję na 
obniżenie cen. Na pogłębienie 
spadku cen w UE dodatkowo 
wpływa duża konkurencja
na tradycyjnych rynkach 
zbytu (kraje Północnej Afryki 
i Bliskiego Wschodu) ze 
strony Rosji i Ukrainy. Według 
danych GUS w sierpniu 
2014 r. w skupie za pszenicę 

przeciętnie uzyskiwano 638 zł/t, o 2% mniej niż rok 
wcześniej. Średnia cena jęczmienia wynosiła 617 zł/t,
w tym jęczmienia paszowego 548 zł/t. Ceny te były 
niższe niż przed rokiem odpowiednio o 5% i 12%.
Za żyto przeciętnie w kraju uzyskiwano 524 zł/t.

 Z uwagi na mniejsze zbiory, spowodowane 
ograniczeniem powierzchni zasiewów, żyto było o 19% 
droższe niż rok wcześniej. Malejące zapasy kukurydzy, 
przyczyniły się do wzrostu cen tego ziarna. Jednak,
z uwagi na prognozę dobrych zbiorów, cena kukurydzy 
w sierpniu 2014 r. była o 5% niższa niż przed rokiem 
i wynosiła 745 zł/t. We wrześniu 2014 r. mniejsza 
niż przed miesiącem podaż zbóż podstawowych do 
skupu wpłynęła na niewielki wzrost ich cen. Według 
danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 
Rynkowej MRiRW przeciętna cena zakupu pszenicy 
konsumpcyjnej w tym miesiącu ukształtowała się 
na poziomie 666 zł/t, jęczmienia paszowego – 560 
zł/t, a żyta konsumpcyjnego – 501 zł/t. Ceny te były

o 1–2% wyższe niż przed miesiącem. W odniesieniu do 
cen sprzed roku jęczmień paszowy był o 18% tańszy, 
pszenica konsumpcyjna o 6% tańsza, natomiast żyto 
konsumpcyjne o 6% droższe. Za kukurydzę płacono 734 
zł/t, o 5% mniej niż przed rokiem. We wrześniu 2014 r. 
ceny pszenicy konsumpcyjnej w Polsce kształtowały się 
na poziomie nieco wyższym od notowanych na Słowacji 
i na Węgrzech (wymienione kraje są tradycyjnymi 
dostawcami tego ziarna do Polski), jak również wyższym 
niż w Niemczech (głównego unijnego producenta
i eksportera zbóż oraz największego odbiorcy polskiego 
zboża). W czwartym tygodniu września 2014 r.
za pszenicę konsumpcyjną na Słowacji i na Węgrzech 
płacono po 155 EUR/t, w Niemczech – 149 EUR/t,
a w Polsce – 158 EUR/t. Również krajowe ceny 
jęczmienia paszowego były wyższe niż u południowych 

Katarzyna Węgiel
Biuro MIR w Miechowie
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sąsiadów, a kukurydzy jednymi z wyższych w UE. Tak 
więc we wrześniu br. import zbóż do Polski mógł stać się 
bardziej atrakcyjny niż we wcześniejszych miesiącach. 

 W UE zbiory zbóż w 2014 r. szacowano na poziomie 
309 mln ton, o 2,5% wyższym niż przed rokiem. 
Produkcja pszenicy wyniosła 151 mln ton i była o 5,5% 
większa niż w 2013 r. Zbiory jęczmienia oszacowano na 
poziomie 57 mln ton, o 4,5% niższym niż rok wcześniej. 
Mniejsza (o 11%) niż przed rokiem była produkcja żyta 
(9,1 mln ton). Przewiduje się natomiast zwiększenie 
zbiorów kukurydzy o 6,5%, do 68 mln ton. Ogółem 
unijne zbiory zbóż paszowych oceniane są na poziomie 
zbliżonym do roku 2013, tj. 158 mln ton. Ocenia się, że 
pomimo wzrostu unijnych zasobów zbóż do 335 mln 
ton (o 3% w porównaniu z sezonem 2013/2014), przy 
zużyciu szacowanym na 284 mln ton (wzrost o 2%), 
eksport ziarna z UE ulegnie ograniczeniu (z uwagi na 
duży potencjał eksportowy konkurentów). Mniejsze 
będzie również zapotrzebowanie na ziarno z importu, 
a unijne zapasy na koniec sezonu 2014/2015 mogą 
wzrosnąć około 19%, do 31 mln ton. Biorąc pod uwagę 
rekordowe zbiory i zmniejszenie eksportu, ocenia się, 
że w Polsce zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/2015, 
pomimo wzrostu zużycia, mogą być około 1 mln ton 

większe od zapasów na początku sezonu.

 Prognoza cen skupu zbóż do marca 2015 r.

 Z uwagi na dobre zbiory zbóż na świecie, w tym
w Europie i w Polsce, ocenia się, że ceny skupu zbóż 
w kraju do końca marca 2015 r. mogą utrzymywać 
się poniżej cen ubiegłorocznych. Uwzględniając 
aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową 
oraz wahania sezonowe, Zespół Ekspertów ocenił,
że przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce do marca 2015 
r. mogą kształtować się następująco:

Źródło: Agencja Rynku Rolnego 
Biuro Analiz i Programowania

Wyszczególnienie J.m. Grudzień 
2014 r.

Marzec 
2015 r.

Pszenica ogółem zł/t 640–670 660–710
Pszenica

konsumpcyjna zł/t 670- 700 690 - 740

Żyto zł/t 520 - 550 530 – 570

 Na szczeblu wspólnoto-
wym nazwy produktów rol-
nych i środków spożywczych 
rejestrowane są jako Chro-
niona Nazwa Pochodzenia
i Chronione Oznaczenie Geo-
grafi czne lub Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność. Chro-
niona Nazwa Pochodzenia
i Chronione Oznaczenie Geo-
grafi czne podkreślają związek 
między jakością a miejscem 
pochodzenia produktów,
a Gwarantowana Tradycyjna 

Specjalność wyróżnia ich tradycyjną metodę produkcji. 
Obecnie w Unii Europejskiej zarejestrowanych jest 36 
polskich produktów, z tego 11 pochodzących z Mało-
polski. W Polsce natomiast 1 341 produktów wpisanych 
jest na listy produktów tradycyjnych. Ich ewidencję 
prowadzą Urzędy Marszałkowskie. Najwięcej produk-
tów tradycyjnych posiadają kolejno woj. podkarpackie, 
śląskie, pomorskie, lubelskie i małopolskie.

 Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 
w dniu 6 stycznia 2009 r. na listę wpisywane są produk-
ty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości 
wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, 
stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu,
w którym są wytwarzane oraz są elementem tożsamości 
społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji 
uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 

lat. Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych nie przy-
znaje żadnej ochrony produktom, a jedynie informuje
o spełnieniu przez produkt powyższych wymogów. 

 Małopolska jest regionem, w którym wciąż dużą 
wagę przywiązuje się do tradycji,  w związku z tym 
mamy największą ilość (11) zarejestrowanych pro-
duktów regionalnych do 2014 roku. Produktami tymi 
są: Bryndza podhalańska, Oscypek, Redykołka, Karp 
zatorski, Suska sechlońska, Kiełbasa lisiecka, Obwarza-
nek krakowski, Jabłka łąckie, Chleb prądnicki, Fasola 
„Piękny Jaś” z Doliny Dunajca, Jagnięcina podhalańska. 
W Urzędzie Marszałkowskim zaś zarejestrowanych jest 
129 produktów tradycyjnych. Ostatnio na listę zostały 
wpisane następujące produkty: Kiełbasa Podhalańska 
ze Skrzyżnego, Wędzonka Iwkowska, Szynka Iwkow-
ska, Kiełbasa wiejska Iwkowska, Chleb świąteczny. Wo-
jewództwo małopolskie poszukuje możliwości podnie-
sienia wartości tych produktów, które przyczyniają się 
do stworzenia różnorodności i stanowią część bogactwa 
kulturowego małopolskich obszarów wiejskich.

Lucyna Chęcińska
Biuro MIR w N. Sączu
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 W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzrost 
ilości gospodarstw agroturystycznych. W Unii 
Europejskiej co dziesiąte gospodarstwo rolne uzyskuje 
dochód i utrzymuje się z tego źródła. Najwięcej 
gospodarstw agroturystycznych możemy odnotować 
we Francji, Austrii, Niemczech i Irlandii. 

 W Polsce według szacunków Ministerstwa Rolnictwa
z agroturystyki utrzymuje się ponad 12 tys. gospodarstw, 
które oferują ponad 180 tys. miejsc noclegowych. 
Najwięcej kwater znajduje się z województwie 
małopolskim – 1 590, województwie podkarpackim 
– 1 074 i województwie warmińsko-mazurskim 869. 
W naszym kraju agroturystyka rozwija się w różnych 
regionach w różnym tempie. Wbrew powszechnie 
lansowanym opiniom rozwój agroturystyki nie jest 
dynamiczny. Bez ciągłej poprawy i poszerzenia oferty 
usługowej trudno wyobrazić sobie przetrwanie wielu 
gospodarstw agroturystycznych, nawet jeśli proponować 
będą najniższe ceny.  

 Coraz większy udział
w rynku będą miały gospodarstwa 
wyspecjalizowane, nastawione na 
konkretnego klienta. Przypuszczać 
można, iż zainteresowanie 
agroturystyką będzie rosło, dzięki 
poprawie jakości świadczonych 
usług oraz ich oryginalności. Moda 
na „powrót do natury” już obecnie 
powoduje, iż wielkim atutem 
gospodarstw są posiłki przyrządzane 
na bazie własnych ekologicznych 
produktów. Wiele gospodarstw 
agroturystycznych  specjalizuje się
w ekologii. W ciągu ostatnich lat 
w Polsce możemy zaobserwować 
dynamikę rozwoju dziedziny

rolnictwa jaką jest ekologia. Na koniec 2013 r. 
kontrolą jednostek certyfi kujących zostało objęte 
27 tys. gospodarstw, a łączna powierzchnia ich 
upraw wyniosła 669 969,37 tys. ha, z czego najwięcej 
przypadało na województwa warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie i podlaskie.

 W Małopolsce liczba producentów ekologicznych
na koniec 2013 roku wyniosła 1875, przetwórni 
produktów ekologicznych 32, a powierzchni użytków 
rolnych ponad 17 tys. ha. W 2012 r. takich producentów 
było 2 132. Można więc wyraźnie zauważyć spadek ilości 
gospodarstw. Wiąże się to przede wszystkim z kosztami 
oraz dużym nakładem pracy, jaki rolnicy muszą włożyć 
przede wszystkim w zabiegi agrotechniczne.

Opracowanie:
Barbara Czapla,

Lucyna Chęcińska

 8 grudnia br. w Stróży, w powiecie limanowskim, 
Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie 
dla hodowców bydła nt. optymalizacji żywienia bydła 
mlecznego w warunkach podgórskich.

 Współorganizatorami szkolenia byli: MODR 
w Karniowicach, Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, krakowskie 
przedstawicielstwo Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka oraz Firma Polmass S.A.

 Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Limanowej 
Leszek Leśnik przywitał zaproszonych gości: Alicję Plata 
(Prezes RHSP w Nowym Sączu), Józefa Urbańskiego 
(Prezesa OSM w Limanowej), Wacława Drożdża 
(Prezesa KZHCBP w Jodłowniku), wykładowców oraz 
licznie przybyłych rolników z powiatu limanowskiego. 
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Przewodniczący poinformował zebranych o celowości 
organizacji tego typu szkolenia podkreślając, że żywie-
nie krów mlecznych jest najważniejszym czynnikiem 
warunkującym ich produkcyjność i zdrowotność.

 W trakcie szkolenia omówione zostały tematy 
dotyczące znaczenia jakości pasz w hodowli bydła 
mlecznego, oraz zasady prawidłowego żywienia krów 
mlecznych i bilansowanie dawek pokarmowych 
na podstawie wyników analizy pasz wykonanych
z wykorzystaniem urządzenia AgriNir prowadzone
przez Agatę Karpowicz - pracownika MODR, oraz 
Grzegorza Kochanowskiego - przedstawiciela fi rmy 
Polmass S.A. Wojciech Rasiński reprezentujący 
PFHBiPM w Krakowie omówił wyniki użytkowości 
mlecznej krów na podstawie danych zawartych
w raportach wynikowych. Uczestnicy szkolenia mieli 
możliwość pogłębienia swojej wiedzy, a podczas 
ożywionej dyskusji - do zadawania wielu pytań
i wymiany poglądów. Rolnicy mieli również możliwość 
zbadania przywiezionych pasz dla przeżuwaczy
za pomocą urządzenia AgriNir z Firmy Polmass.
Po otrzymaniu wydruków zbadanych pasz mogli na 
miejscu skorzystać z fachowego omówienia wyników 
pomiarów, jak również otrzymać cenne wskazówki.

 Podczas szkolenia odbyła się degustacja serów 
wyprodukowanych przez Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarską w Limanowej. Prezes Spółdzielni Józef 
Urbański szczególnie zachwalał walory smakowe sera 
łososińskiego oraz sera salami. Szkolenie zakończyło 

się wspólnym gorącym posiłkiem przygotowanym 
przez fi rmę cateringową, na który zaprosił organizator 
szkolenia.

 Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej 
MIR Leszek Leśnik podziękował wykładowcom, 
Prezesowi Józefowi Urbańskiemu, wszystkim 
uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu, oraz 
w szczególności Wacławowi Drożdżowi za pomoc
i udostępnienie obiektu.

Alicja Kostuś, Biuro MIR w Nowym Sączu

i ól iłki
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 W dniach 20-21 stycznia 2015 r. w Racławicach 
odbyły się warsztaty gastronomiczne zorganizowane 
przez Małopolską Izbę Rolniczą, a prowadzone przez 
nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Miechowie kształcące 
techników żywienia i usług gastronomicznych - Joannę 
Jakubowską i Małgorzatę Idzik. Uczestniczki warsztatów 
- łącznie 28 pań, mieszkanek gminy Racławice w pow. 
miechowskim - uczyły się jak przygotowywać potrawy 

i jak je prawidłowo podawać, oraz jak - zgodnie
z zasadami savoir-vivre’u przyjmować gości i orga-
nizować rodzinne uroczystości. 

 W pierwszym dniu warsztatów omówiono
i zaprezentowano różne rodzaje zastawy stołowej. 
Przygotowano stolik kawowy, bankietowy oraz 
konsumencki, zgodnie z ustalonym menu i zasadami 
nakrywania stołów. Uczestniczki kursu poznały też 
różne techniki składania serwetek. 

W drugim dniu kursantki wykonywały przystawki takie 
jak: koreczki, cykorie nadziewane sałatką warzywną, 
łódeczki z cykorii faszerowane pastą z tuńczyka, 
tartinki oraz półmisek wędlin. Oprócz przystawek panie 
zaangażowały się w robienie karnawałowych słodkości: 
róż karnawałowych, faworków, kokardek. 

Organizacja warsztatów była trafi onym pomysłem - 
zajęcia były okazją do nabycia nowych umiejętności 
jak też wymiany doświadczeń. Wszystkie uczestniczki, 
zarówno młode adeptki sztuki kulinarnej, jak również 
doświadczone gospodynie domowe wyrażały swoje 
zadowolenie.

Katarzyna Węgiel, Biuro MIR w Miechowie
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 W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w siedzibie 
Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie odbyło się trzecie 
w tym roku posiedzenie Walnego Zgromadzenia.

 

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: 
Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, 
Dyrektor KRIR Katarzyna Szczepaniak, oraz dyrektorzy 
instytucji rolniczych funkcjonujących w Małopolsce. 
Szefowie wojewódzkich instytucji rolniczych 
poinformowali zgromadzonych o wynikach swojej 
działalności w 2014 roku oraz przedstawili plany działań 
na rok 2015. Delegaci szczególnie zainteresowani 
byli gospodarką ziemią będącą w posiadaniu 
Agencji Nieruchomości Rolnych, przepisami wete-
rynaryjnymi w zakresie wędzenia wędlin, kastracji 
prosiąt oraz efektami odrzucenia przez Trybunał 
Konstytucyjny ustawy o uboju rytualnym. Ponadto 
wykazali spore zainteresowanie w kwestii 
pomocy dla rolników poszkodowanych
w skutek nałożenia na Polskę embarga 
przez Federację Rosyjską. 

 W emocjonalnym wystąpieniu, 
Przewodnicząca Rady Powiatowej MIR
w Myślenicach pani Jolanta Majka, poddała 
totalnej krytyce przepisy o ubezpieczeniach 
społecznych rolników, wykluczających 
z systemu osoby otrzymujące zasiłek 
pielęgnacyjny, jako opiekunowie 
osób niepełnosprawnych, wspólnie 
mieszkających w gospodarstwach. 

 Wojewoda Andrzej Harężlak przedstawił 
osiągnięcia w zakresie rozbudowy i moder-
nizacji infrastruktury drogowej, pomocy 
społecznej oraz programu na rzecz osób 
60+. 

 Obecność Prezesa KRIR była okazją do 
podsumowania mijającej kadencji izb rolniczych, jej 
sukcesów i porażek. W późniejszej dyskusji delegaci

MIR przedstawili swoje niezadowolenie
i pretensje do KRIR, wynikające m.in. 
z braku zmian w ustawie o izbach 
rolniczych, określając ją jako bubel prawny; 
niedoskonałości ordynacji wyborczej oraz 
przegrania sporu o przejęcie doradztwa 
państwowego przez izby.

 W części statutowej Walnego 
Zgromadzenia delegaci przyjęli budżet 
na 2015 rok, w którym znaczącą pozycje 
stanowią koszty wyborów, na które Izba 
przeznaczy około 200 tys. zł. Ważnym 
punktem nowego budżetu jest budowa 
budynku administracyjno - usługowego
w Tarnowie (w chwili obecnej trwają prace 
projektowe). Przyjęty plan pracy Izby na 
2015 rok daje odpowiedź w jaki sposób 
Izba zamierza realizować zadania określone
w ustawie jak i w statucie. Najważniejszym

i najtrudniejszym zadaniem z punktu logisty-ki jest 
przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych, które 
odbędą się 31 maja 2015 roku. Walne Zgromadze-
nie przyjęło uchwałę o wysokości stawek za usługi 
związane z wypełnianiem wniosków obszarowych. 
Obrady Walnego Zgromadzenia zakończono, zgodnie
z polską tradycja, łamaniem się opłatkiem i odśpiewa-
niem pięknej polskiej kolędy „Wśród nocnej ciszy.’”

Henryk Dankowiakowski,
Dyrektor MIR
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Wieści z KRUS-u

Szanowni Państwo,

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. 
znowelizowane przepisy w zakre-
sie ubezpieczenia społecznego 
rolników przewidują dla rolników 
i domowników możliwość:

Objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników1. , 
za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 
2015r., w których zostali wyłączeni z tego 
ubezpieczenia lub nie zostali objęci tym 
ubezpieczeniem w związku z podleganiem 
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu 
wykonywania umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, 
do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia 
pod warunkiem, że:

złożą w Kasie a. do dnia 30 czerwca 2015r. wniosek 
o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
w okresie wykonywania tych umów, 

wartość przychodu osiąganego z tych umówb. 
w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie 
przekracza kwoty równej połowie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego
w danym okresie,

bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia c. 
wykonywania wyżej wymienionych umów 
podlegali ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy
(z gospodarstw powyżej 1 ha przeliczeniowego 
lub działu specjalnego produkcji rolnej).

Wysokość kwot minimalnego wynagrodzenia (w tym za 
lata poprzednie najniższego wynagrodzenia) dostępna 
jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.
gov.pl/prawo-pracy/wynagrodzenia/ .

Dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu 2. 
rolników, w okresie objęcia ubezpieczeniem 
społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej 
wymienionych umów lub powołania do rady 

nadzorczej pod warunkiem, że:

wartość przychodu osiąganego z tych tytułówa. 
w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty  
równej połowie minimalnego wynagrodzenia
za pracę, 

bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia b. 
wykonywania powyższych umów lub powołania 
do rady nadzorczej podlegają ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie
z mocy ustawy.

Ważne! 

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności 1. 
należy zgłosić Kasie, gdyż może to mieć wpływ na 
prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego 
osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny 
zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. 
Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może 
skutkować ustaniem tego ubezpieczenia z okresem 
wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia. 

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione 2. 
wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić 
od ubezpieczenia społecznego rolników, składając
w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie 
to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym 
oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia 
zostało złożone w Kasie.

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania 3. 
ubezpieczeniu społecznemu rolników przy 
jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu w ZUS, nie mają możliwości 
skorzystania z prawa do fi nansowania ze środków 
budżetu państwa składek na ubezpieczenie 
emerytalno – rentowe w związku ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji w tym zakresie, udzielają 
jednostki KRUS właściwe dla miejsca położenia 
gospodarstwa rolnego. Baza teleadresowa jednostek 
dostępna na stronie internetowej KRUS pod adresem: 
www.krus.gov.pl 

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego na dzień 01.12.2014

emerytura i renta  podstawowa  844 zł 45 gr

dodatek pielęgnacyjny   206 zł 76 gr

dodatek dla sieroty zupełnej   388 zł 62 gr

zasiłek pogrzebowy 4.000,00 zł

Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień 10,00 zł

zasiłek macierzyński 3.377,80 zł

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 700,00 zł
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Wieści z ARiMR-u

 W 2015 r. Agencja 
Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa rozpo-
cznie wypłacanie wsparcia 
bezpośredniego w ramach 
zreformowanej Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej, którą przyjęto 
do 2020 roku. Wchodzące 
w życie nowe zasady 

przyznawania dopłat dotyczą zarówno tzw. I fi lara  
WPR jak i powiązanych z nim płatności wypłacanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  Agencja podjęła szereg działań, żeby 
rolnicy mogli zapoznać się z nowym systemem dopłat
i sprawnie mogli z niego korzystać.

 Już w 2014 r. pracownicy ARiMR przeprowadzili
2 853 szkolenia, w których udział wzięło 85 290 rolni-
ków, pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
oraz Izb Rolniczych. Szkolenia trwają nadal i zakłada 
się, że przed rozpoczęciem naboru wniosków zostaną 
przeprowadzone we wszystkich gminach. Dotyczą one 
zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności na 
rok 2015, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 
(PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 
2014-2020), płatności dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 
(płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej
(PROW 2007-2013) oraz o wypłatę pomocy na 
zalesienie (PROW 2007-2013). Szkolenia dotyczą 
także wypełniania wniosku o przyznanie płatności 
i wymaganych załączników, w tym materiałów 
grafi cznych, przy użyciu aplikacji e-Wniosek, która 
umożliwia złożenie wniosku poprzez Internet.

 ARiMR przygotowała również dla rolników 
materiały informacyjne, które są dostępne na stronie 
internetowej Agencji. W zakładce Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 są dostępne 
informacje dotyczące zasad przyznawania:

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,• 
płatności ekologicznej,• 
płatności ONW,• 
płatności w ramach działania „Zalesianie• 
i tworzenie terenów zalesionych”

W zakładce „Pobierz wnioski”, na stronie internetowej 
Agencji, są dostępne następujące dokumenty:

wniosek o przyznanie płatności na rok 2015• 
deklaracja powierzchni zalesionych w ramach • 
pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)
oświadczenie o powierzchni obszarów • 
proekologicznych
instrukcja wypełniania spersonalizowanego • 
wniosku o przyznanie płatności i materiału 

grafi cznego na rok 2015.

 Na stronie internetowej Agencji zostanie także 
umieszczony interaktywny formularz wniosku
o przyznanie płatności wraz z pomocą kontekstową.

 ARiMR unowocześniła także system składania 
wniosków o dopłaty przez Internet. Nowa  aplikacja 
„e-wniosek” zostanie udostępniona na stronie Agencji 
15 marca 2015 r. Złożenie wniosku o przyznanie 
wszystkich płatności obszarowych i powiązanych
z nimi dopłat z PROW 2014-2020, wraz  ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami, w tym z wymaganymi 
materiałami grafi cznymi, będzie w tym roku 
łatwiejsze.

 Warunkiem dostępu do aplikacji „e-wniosek” jest 
posiadanie loginu i kodu dostepu, które są nadawane 
przez właściwego Kierownika Biura Powiatowego 
ARiMR na wniosek rolnika. Jeżeli rolnik nie posiada 
loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć 
wniosek o ich nadanie, żeby mógł zdążyć skorzystać
z tej aplikacji w tegorocznej kampanii.

 Rolnik składający wniosek przez Internet będzie 
miał udostępnione wszystkie informacje posiadane 
przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach 
kwalifi kujących się do płatności w odniesieniu do 
każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach 
proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych
i trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo, 
informacje z systemu identyfi kacji i rejestracji zwierząt, 
o zwierzętach potencjalnie kwalifi kujących się do 
płatności związanych z hodowlą zwierząt. Aplikacja 
sprawdzi też czy rolnik spełnia wymogi w zakresie 
utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże
ona także rolnikom w uniknięciu błędów przy 
wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie 
sprawdzała, czy nie występują w nich np. jakieś braki 
formalne. Po przesłaniu do Agencji wypełnionego 
wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie 
przyjęcia tego wniosku. W przypadku, gdyby 
okazało się, że wniosek jest niekompletny lub 
zawiera błędy, na potwierdzeniu iż dotarł on 
do ARiMR, będzie też podana informacja
o terminie na dokonanie poprawek czy uzupełnień.

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zachęca wszystkich rolników do udziału 
w organizowanych szkoleniach i zapoznania się
z udostępnionymi  materiałami. Dobra znajomość 
nowych zasad udzielania wsparcia bezpośredniego 
pozwoli skutecznie rolnikowi wykorzystywać 
poten-cjał gospodarstwa i ubiegać się o skorzystanie
ze wszystkich możliwych środków fi nansowych
w optymalnej wysokości.

Źródło: www.arimr.gov.pl
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Wieści z Izby

Rozdział 4
Zasady przeprowadzania wyborów do walnego 

zgromadzenia izby

Art. 23
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do 1. 
walnego zgromadzenia mają członkowie izby. 
Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze 2. 
za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego 
przez władze tej osoby, uprawnionego do jej 
reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Art. 24
Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani 1. 
spośród członków izby w wyborach pośrednich, 
dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu 
tajnym. 
Członkowie walnego zgromadzenia wybierani2. 
są według zasad: 
1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej 
gminy wybiera się członków rady powiatowej izby,
z tym że: 

a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, 
wybiera się jednego członka tej rady, 
b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia 
użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera 
się dwóch członków tej rady, 

2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby 
wybiera spośród swoich członków większością 
głosów przewodniczącego oraz delegata na walne 
zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór 
ustępującemu zarządowi izby. 
W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa 3. 
w ust. 2, pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało 
dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę 
powiatową izby. 
Przewodniczący oraz delegat, o których mowa4. 
w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego 
zgromadzenia izby. 
W okręgu wyborczym stanowiącym obszar 5. 
miasta na prawach powiatu wybiera się jednego 
przedstawiciela, który wchodzi w skład rady 
powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego 
powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad 
powiatowych izby stosuje się odpowiednio. 
Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje 6. 
więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby,
w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym 
mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące 
walne zgromadzenie izby, na której obszarze 
działania położone jest miasto na prawach powiatu, 
najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego 

zgromadzenia. 
Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym 7. 
mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia 
przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady 
powiatowej obecny na posiedzeniu. 

Art. 25
Wybory do walnego zgromadzenia zarządza,1. 
w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych 
najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji 
walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza 
się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 
60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia 
izby. 
W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się 2. 
terminarz wykonania poszczególnych czynności 
związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

Art. 26
Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają: 1. 
1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana 
przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób 
uprawnionych, o których mowa w art. 23,
2) komisje okręgowe, w liczbie 5-7 osób, powołane 
przez komisję wojewódzką spośród osób 
uprawnionych, o których mowa w art. 23. 
Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają 2. 
spośród swoich członków przewodniczącego, jego 
zastępcę i sekretarza komisji. 
W skład komisji nie mogą wchodzić osoby 3. 
kandydujące w wyborach do rady powiatowej. 
Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje 4. 
funkcje honorowo. 

Art. 27
Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady 1. 
powiatowej izby przysługuje członkom izby. 
Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co 2. 
najmniej 50 członków danej izby posiadających 
prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w 
okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej 
izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury 
wymaga poparcia co najmniej 10% członków 
danej izby posiadających czynne prawo wyborcze
w danym okręgu wyborczym. 
Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić 3. 
więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie 
udzielonego poparcia jest nieskuteczne. 
Do zgłoszenia załącza się: 4. 
1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na 
kandydowanie, 
2) listę członków popierających kandydata, 
zawierającą czytelnie podane imię (imiona), 
nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer 
dowodu osobistego osoby fi zycznej udzielającej 
poparcia oraz jej podpis. 

Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r.
(Dz.U. nr 1 poz. nr 3 z 1996 r. z póź. zm.)
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Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje 5. 
osobiście kandydat lub pisemnie wskazana przez 
niego osoba. 
W przypadku udzielenia poparcia przez osobę 6. 
prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres 
siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela,
o którym mowa w art. 23 ust. 2. 
W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę 7. 
prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do 
zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu 
przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2. 
Kandydować można tylko w jednym okręgu 8. 
wyborczym. 

Art. 28
Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby 1. 
przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, 
który jest równocześnie obwodem głosowania. 
Komisja okręgowa może postanowić o podziale 
okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów 
głosowania. 
Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, 2. 
o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się
w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem 
zleconym gminie. 
Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do 3. 
wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 
dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść 
zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. 
Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie4. 
w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje 
decyzję w sprawie. 
Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje 5. 
prawo wniesienia, za pośrednictwem organu 
sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego
w ciągu 3 dni. 
Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu 6. 
nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia 
skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która 
wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził 
spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki 
odwoławcze. 

Art. 29
W przypadku podziału okręgu wyborczego na 1. 
obwody głosowania: 
1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe 
w liczbie 5-7 osób, 
2) spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 
ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu 
głosowania, 
3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, 
sporządzając po jego zakończeniu protokół wyników 
głosowania w obwodzie; protokół ten przekazywany 
jest niezwłocznie do komisji okręgowej. 
Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 2. 

Art. 30
Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu 1. 
wyborczym do rady powiatowej izby ustala komisja 
okręgowa. 
W okręgu jednomandatowym mandat członka 2. 
rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który 

otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku 
gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało 
równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania 
mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez komisję okręgową. 
W okręgu dwumandatowym mandaty członków 3. 
rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, 
którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 
W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów 
otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do 
uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej 
niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie 
rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez 
komisję okręgową. 
Komisja okręgowa sporządza protokół 4. 
przeprowadzonego głosowania i wyborów w okręgu 
wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji 
wojewódzkiej. 

Art. 31
Komisja wojewódzka na podstawie protokółów 1. 
otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza 
protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych 
izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów 
zarządowi izby. 
Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad 2. 
powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni 
od dnia wyborów do rad powiatowych izby. 

Art. 32
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów 
do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej 
izby, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych. 

Art. 33
 Pierwsze posiedzenie nowo wybranego 
walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie 
później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad 
powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczącego 
obrady pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia 
prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego 
zgromadzenia obecny na posiedzeniu. 

Art. 34
Wygaśnięcie mandatu członka walnego 1. 
zgromadzenia następuje wskutek: 
1) utraty prawa wybieralności, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za 
przestępstwo umyślne, 
4) śmierci. 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne 
zgromadzenie. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady 
powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwierdzeniu 
wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym 
posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce 
kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno 
najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie 
utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku 
uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej 
kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez radę powiatową.

Wieści z Izby
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