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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

ZA 2013 ROK 

 

W 2013 roku, przebieg pogody mający podstawowy wpływ na wegetację roślin był 

niekorzystny. Przedłużająca się zima spowodowała opóźnienie prac polowych oraz ich spiętrzenie po 

jej ustąpieniu. Wystąpiły miejscowo zjawiska katastroficzne, huraganowe wiatry i powodzie 

powodujące straty w infrastrukturze rolnictwa. Suche lato i przedłużający się okres małych opadów 

deszczu spowodował mniejsze plony ziemniaków i kukurydzy. Stan ozimin na przełomie 2013/2014 

był zadawalający.  

Odnotowaliśmy dalszy spadek stada trzody chlewnej oraz pogłowia krów z jednoczesnym 

wzrostem jednostkowym produkcji mleka od krowy i wzrostem ogólnej produkcji kwot hurtowych. 

Ceny mleka pod koniec roku były zadawalające. 

Sytuacja ekonomiczna rolnictwa drugi rok z rzędu odnotowała straty. W 2013 roku, były one 

spowodowane załamaniem się rynku zbóż i rzepaku. Spadki cen dochodziły do 30 % w stosunku do 

2012 roku i były jego główna przyczyną. Podrożały środki do produkcji rolnej, przede wszystkim 

nawozy oraz media. 

MIR w 2013 roku koncentrowała się na trzech głównych problemach: 

 przygotowaniem propozycji programowych dotyczących regionu w PROW 2014-2020 

 sprzedaży bezpośredniej  

 oceną funkcjonowania i perspektywą dla małych gospodarstw rolnych 

W zakresie zadań nieinwestycyjnych zleconych przez WFOŚiGW przeprowadziliśmy 

wapnowanie gleb zdegradowanych w czasie powodzi 2009-2010.  

I. DZIAŁALNIOŚĆ STATUTOWA 

Walne Zgromadzenie 

 W 2013 r. odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia: 22 kwietnia 2013 r., 

7 października 2013 r. oraz 16 grudnia 2013 r. 

Walne Zgromadzenia podjęło następujące uchwały, które dotyczyły:  
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 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2012 r. 

 Wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2012 r. 

 Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 

 Udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2012 r. 

 Nowelizacji budżetu na rok 2013: 

- Wzrost o jedno płatne posiedzenie wszystkich Rad Powiatowych (kwota  

26 tys. zł) 

- Zakup dziewięcioosobowego samochodu służbowego do kwoty 140 tys. zł 

- Przeznaczenie kwoty 40 tys. zł z lokaty terminowej z przeznaczeniem na dotację do 

zakupu wapna dla rolników poszkodowanych w powodziach, które wystąpiły w latach 2009-

2010 

- Akceptacja Uchwały nr 3 z dnia 2 października 2013 roku Komisji Rewizyjnej 

uchwały nr 32/Z/2013/IV Zarządu z dnia 7 października 2013 r. dotyczących wzrostu 

wynagrodzeń pracowników Biura Izby o 5% netto od 1 października 2013 roku 

- Przeznaczenie kwoty 40 tys. zł na remont I piętra budynku Izby w Wadowicach 

 Wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zbycia udziału w nieruchomości Małopolskiej 

Izby Rolniczej znajdującej się w Tarnowie przy ul. Mościckiego 26/2. oraz zakupu nowej 

siedziby Izby w Tarnowie. 

 Przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na 2014 rok. 

 Akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na 2014 rok. 

 Ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 

obszarowych rolnikom. 

 Zezwolenia na zakup działki i budowę budynku administracyjnego lub zakup lokalu w 

Tarnowie z przeznaczeniem na działalność statutową Izby. 

 Zezwolenia na zakup lokalu biurowego w Miechowie z przeznaczeniem na działalność 

statutową Izby. 

 Wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie I piętra budynku w Wadowicach przy  

ul. Olbrychta 13 Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie  

ul. Raabego 13. 

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, uchwały zostały przesłane do Urzędu Wojewódzkiego 

w Krakowie. 

 

Wnioski WZ : 

Z dnia 22 kwietnia 2013 r.: 

 Obniżyć z 6% do 4% odpis na Krajową Radę Izb Rolniczych w roku wyborczym. 

 Wsparcie następnej edycji PROW skierowanej dla trzody chlewnej powinno dotyczyć tak jak 

uprzednio stada do 50 sztuk. 

(pismo do KRIR, L.dz. MIR-K: 105/05/2013) 

 Zorganizować spotkanie w celu uzgodnienie szczegółów co do uboju zwierząt (w tym 

dotyczących uboju z konieczności)  

(pismo do KRIR, L.dz. MIR-K: 105/05/2013, odp. KRIR z dnia 21.05.2013 wraz z korespondencją w 

tej sprawie z MRIR z dnia 16.05 2013 r., Zorganizowano naradę poświęconą ubojowi zwierząt w dniu 
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12.06.2013 r, na której wysunięto 4 wnioski – przesłano do KRIR pismo MIR-K/238/06/2013 z dnia 

28.06.2013, odpowiedź z KRIR /KP/864/2013 z dnia 25.07.2013 - pisma Zarządu 5.08.2013r.) 

 Zakupić samochód 9-cio osobowy. 

(Zakupiono w WV Caravelle) 

Z dnia 7 października 2013r.: 

 Utrzymać dopłaty agencyjne do kosztów certyfikacji wszystkich gospodarstw ekologicznych. 

 Wprowadzić dodatkowe rekompensaty dla gospodarstw położonych na obszarach Natura 

2000 

 Pakiet 5 – „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” – połączyć z możliwością łączenia takiego 

pakietu z produkcją zwierzęcą. 

 Brak propozycji w dotychczasowym projekcie PROW 2014-2020 dla prywatnych właścicieli 

lasów. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują wspólnoty leśne, którym pomoc 

systemowa jest niezbędna do pielęgnacji i zagospodarowania prywatnych lasów. 

 Kryteria pomocy dla np. gospodarstw trzodowych są zdecydowanie za wysokie i muszą 

uwzględniać one warunki produkcji dla mniejszych gospodarstw. Przykładem może być 

udzielenie pomocy gospodarstwom posiadającym już 50 sztuk macior, a nie od 150 sztuk tak 

jak jest aktualnie. 

 

pismo do KRIR,( L.Dz.: MIR-K:315/10/2013 z dnia 15.10.2013 r.) 

 Poparcie pomysłu utworzenia regionalnych zbiorników do odpadów poubojowych, zakupu 

ubojni objazdowych oraz budowy pawilonu przeznaczonego do sprzedaży produktów 

tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych w ramach sprzedaży bezpośredniej w ramach 

realizacji przyszłego PROW. 

pismo(L.dz. MIR-K: 316/10/2013 )do Marszałka Województwa Małopolskiego W. Kozaka 

Z dnia 16 grudnia 2013 r.: 

 Zwolnić osoby ubezpieczone w KRUS z konieczności obowiązkowego ubezpieczenia w ZUS 

przy zatrudnieniu w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Są to umowy 

krótkookresowe opiewające najczęściej na niewielkie kwoty i wynikają np. z usług 

świadczonych przez rolników lub strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Ze względu na cykl produkcyjny owiec związany m.in. z pobytem owiec poza owczarniami tj. 

na halach górskich, lekarze weterynarii intensyfikują kontrole stad w okresach IV kwartału. 

Wynikają z tego liczne problemy, których można uniknąć przekazując Wojewódzkiej 

Inspekcji Weterynaryjnej wcześniej informacje o pogłowiu poszczególnych stad przez 

ARiMR.  

 Znaczącym i systematycznie narastającym problemem jest kwestia wzrastającej powierzchni 

odłogów i nieużytków (ziemi źle użytkowanej). Istnieje konieczność opracowania nowych 

aktów prawnych, które pozwoliłyby dotychczasowe grunty orne zachować w dobrej kulturze 

dla przyszłych pokoleń. Ponadto sugerujemy, aby stworzyć rejestr chwastów uciążliwych 

często obcych dla środowiska, które z urzędu powinny być zwalczane np. nawłoć kanadyjska. 

 W systemie dopłat do produkcji tytoniu łączy się dopłaty obszarowe z jakością 

produkowanego tytoniu. Według producentów tytoniu jest to niesprawiedliwy system i 

wyjątkowy w stosunku do systemu dopłat stosowanych przy innych produkcjach.  
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 Znacząca część obszaru województwa małopolskiego jest objęta programem NATURA 2000. 

System konsultacji,. który przeprowadziliśmy jesienią 2013 roku potwierdza opinie rolników, 

że plany opracowane przez Rejonową Dyrekcję Ochrony Środowiska były opracowywane o 

dane historyczne, a nie aktualne informacje odzwierciedlające rzeczywisty stan obszarów 

objętych planami. Według naszej informacji, taka sytuacja występuje w wielu innych 

województwach. Sugerujemy tym samym dokonania obowiązkowego przeglądu planów 

NATURA 2000 uwzględniających bieżącą sytuację konkretnych terenów.  

 Stwierdzamy występowanie sztuk bydła, które znajdują się poza systemem rejestracji 

obowiązującym od 2004 roku i nie jest to wina rolników ale systemu, gdyż dotyczy to 

zwierząt urodzonych przed 2004 roku. Sztuk takich nie można wprowadzić do obrotu i 

legalnie ubić. Według informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, sytuacja taka 

występuje w całym kraju i wymaga stworzenia rozwiązań prawnych, które pozwolą w sposób 

legalny wprowadzić te zwierzęta do obrotu.  

(pismo do KRIR, L.dz.: 31/07/01/2014/T) 

 Stworzenie regionalnych kontenerów na odpady poubojowe. 

 Budowa trzech sklepów w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, prowadzących sprzedaż 

bezpośrednią produktów rolnych. 

 W rozdziale „Żywność lokalna” prosimy o wprowadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, jako 

partnera przedsięwzięć.  

Komisja Rewizyjna 
Odbyły się 3 posiedzenia w tym jedno wyjazdowe. Porządek obrad posiedzeń komisji obejmował 

kontrolę wykonania uchwał i wniosków WZ i Rad Powiatowych, kontrolę wykonania budżetu, 

opiniowanie propozycji budżetowych oraz kontrolę funkcjonowania Biur MIR w tym dokumentację 

dotyczącą stanu nieruchomości w Izbie. 

Komisja wnioskowała w następujących sprawach: 

 aby w celu obniżenia kosztów ponoszonych przez Izbę wszelkie informacje przesyłać do 

delegatów MIR drogą mailową, za potwierdzeniem sms (po przeprowadzeniu rozeznania 

możliwości technicznych oraz dotychczasowego wykorzystania poczty elektronicznej, Zarząd 

postanowił, że wniosek ten może być zrealizowany w przyszłości) 

 przesłać wniosek do KRIR o obniżeniu składki płaconej przez MIR z 6% do 4% (wniosek do 

realizacji przez przedstawicieli Izby w KRIR. Zamiast obniżonej składki zaproponować aby 

całość kampanii informacyjnej przy wyborach przyjęła na siebie KRIR)  

 opracowanie grantu nt. zdrowego żywienia dzieci młodzieży szkolnej (propozycję złożono do 

KSOW) 

 dokończyć prace związane z remontem budynku w Wadowicach oraz wynająć część 

pomieszczeń instytucjom okołorolniczym (przeprowadzono remont pierwszego piętra oraz 

użyczono lokal instytucji współpracującej z Izbą) 

 zaplanować środki na wyposażenie kuchni w budynku w Nowym Sączu oraz oddzielić 

powierzchnie biurowe od gościnnych. Przygotować obiekt do wynajmu (zakończono remont 

strychu, przygotowano go do wykorzystania jako bazy noclegowej dla gości Izby) 

 przekazanie do dyspozycji Zarządu MIR środków finansowych na dofinansowanie dużych 

powiatów – Kraków, Tarnów (środki zabezpieczono w planie budżetowym na 2014 rok)  

 zabezpieczyć w budżecie środki do 5% netto na podwyżki dla dyrektora oraz pracowników 

Izby od 1.10.2013 r. (wykonano) 

 podjąć działania zmierzające do zakupu działki pod budowę biura MIR w Tarnowie 

(prowadzone są rozmowy z władzami Giełdy, Biuro przeprowadziło rozeznanie możliwości 

zakupu działki pod budowę budynku w Tarnowie) 

 dofinansować wystawę Polskiego Bydła Czerwonego w Szczyrzycu (w roku ubiegłym, 

dofinansowanie wyniosło 5 tys. zł ze względu na podjęte zobowiązania w stosunku do 
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Wystawy Podhalańskiej, którą zamierza się dofinansować w wysokości 2,5 tys. zł. Środki na 

Wystawę w Szczyrzycu planuje się wykorzystać również 2,5 tys. zł) 

 wystąpić z wnioskiem do urzędów gmin o zwalczanie chwastów z urzędu, nieużytki kosić, a 

kosztami obciążać właściciela gruntów. Wprowadzić podatek od nieużytków (Zarząd 

prowadzi szerokie konsultacje z WIORiN, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, 

Wojewodą Małopolskim oraz Posłem Falfusem w celu opracowania interpelacji poselskiej w 

powyższej sprawie. Zarząd MIR przyjął wstępne stanowisko w tej sprawie) 

 szkody łowieckie w gospodarstwach ekologicznych szacować na innych zasadach 

(przedstawicielem MIR w KRIR w Komisji ds. szacowania szkód łowieckich jest Pan 

R. Czaicki. Wniosek ten będzie przedmiotem obrad) 

 

 

Komisja Budżetowa  
W 2013 r. Komisja Budżetowa odbyła 2 posiedzenia, których tematem było omówienie 

wykonania budżetowego MIR za 2012 r., wykonanie budżetu za 10 miesięcy 2013 roku oraz 

omówienie projektu budżetu na rok 2014. 

 

 

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej 

W 2013 roku, odbyło się 21 posiedzeń Zarządu. Podjęto 40 uchwał.  

W posiedzeniach zarządu oprócz członków Zarządu brali udział Delegat do KRIR, Dyrektor 

Biura MIR oraz zaproszeni goście: przedstawiciele ANR, przedstawiciele instytucji rolniczych, 

Urzędu Marszałkowskiego, delegaci do Rad Powiatowych i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Prace Zarządu koncentrowały się w znacznej mierze na realizacji uchwał i wniosków WZ i 

wniosków Rad Powiatowych. Zarząd na bieżąco omawiał i opracowywał propozycje aktów prawnych, 

w zakresie działalności merytorycznej Zarząd opracował propozycje dotyczące ułatwień w sprzedaży 

bezpośredniej, propozycje regionalne związane z PROW 2014-2020, propozycje dotyczące paliwa 

rolniczego, wapnowania, uboju zwierząt gospodarczych, szkód łowieckich, obrotu ziemią. 

Uczestniczył na bieżąco w kontaktach z Sejmikiem Wojewódzkim, przede wszystkim z Komisją 

Rolnictwa, Departamentem Rolnictwa UMWM, z Urzędem Wojewódzkim i instytucjami obsługi wsi i 

rolnictwa. Członkowie Zarządu zgodnie z przydziałem terytorialnym obsługiwali posiedzenia Rad 

Powiatowych oraz imprezy marketingowe realizowane na terenie województwa. Uczestniczyli w 

posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich oraz Sesjach Rad Gminy.  

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

 Pismo w sprawie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych spowodowanych przez dziki do 

Sejmiku Województwa Małopolskiego (l.dz. MIR-K:1/01/2013 z 3.01.2013r) 

 Przesłano wniosek do KRIR do rozpatrzenie na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Społecznej 

ANR w dniu 17.01.2013 r.: w kwestii ziemi pochodzącej z 30% wyłączeń od dzierżawców 

Małopolska Izba Rolnicza wnioskuje o przekazanie tej ziemi do rozdysponowania na 

powiększenie gospodarstw rodzinnych.  

(odp. KRIR/KK/74/13 z dnia 18.01.2013r. oraz odp. Dyr. ANR O/Rzeszów z dnia 18.01.2013 r. 

dot. udziału przedstawicieli izby rolniczej w posiedzeniach przetargowych) 

 Interwencja Prezesa MIR u Burmistrza Miasta i Gminy Radłów nt. możliwości instalacji siłowni 

wiatrowych na terenie gminy. 

 Pismo (l.dz. MIR-K: 68/03/2013) do Dyrektora ANR Oddz. w Rzeszowie w sprawie przetargu na 

dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Żabno, powiat tarnowski. 

 Wniosek zarządu MIR skierowany do wojewody małopolskiego Jerzego Millera o objecie terenu 

powiatu proszowickiego i Powiśla Dąbrowskiego programem klęsk żywiołowych. 
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(l.dz.:MIR/153/06/2013/T z dnia 13.06.2013 r, odpowiedź z MUW Wydział Rolnictwa w 

Krakowie WR-II.7160.40.2013 z dnia 26.06.2013 – pisma Zarządu 12.07.2013r.) 

 Interwencja w sprawie wezwania do zapłaty dla Gminnej Spółki Wodnej w Szczurowej, rolników 

z powiatu brzeskiego  

(pismo MIR-K: 321/10/2013 z dnia 18.10.2013r.) 

 Pismo do Wojewody Małopolskiego w sprawie Pana Marka Ożóg zamieszkałego Chobot sprawie 

niezgodności Planu Zagospodarowania Przestrzennego UMiG Niepołomice ze Studium w 

odniesieniu do obszaru Chobot, popierające w pełni jego opinię. (L.dz.: MIR-K: 299/09/2013, dn. 

25.09.2013 r., odpowiedź z MUW w Krakowie z dnia 12.12.2013r ) 

 Pismo do Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW z prośbą o wydania opinii 

prawnej dotyczącej prawa pierwokupu w obrocie działkami rolnymi 

(L.dz.: MIR/142/09/2013/T z dnia 19.09.2013r.) 

 Wsparcie starań p. Tadeusza Krzeczowskiego z gminy Szczurowa o odstąpienie od obciążenia go 

opłatą za bezumowne korzystanie z nieruchomości rolnej. 

(pismo MIR/229/06/12/2013/T z dnia 6.12.2013r do Dyr. ANR oddz. w Rzeszowie) 

 

Rady Powiatowe 

W roku 2013 odbyło się 86 posiedzeń Rad Powiatowych. Podczas posiedzeń analizowano 

sytuację w rolnictwie, opiniowano plany zagospodarowania przestrzennego oraz omawiano inne 

lokalne problemy nurtujące środowisko rolników i mieszkańców małopolskiej wsi. 

Wnioski Rad Powiatowych, rozpatrzone przez Zarząd MIR skierowane do dalszej realizacji do 

KRIR, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji rolniczych oraz sposoby ich rozpatrzenia: 

 Prośba o podjęcia starań, aby parlamentarzyści podjęli inicjatywę ustawodawczą zmierzającą 

do uproszczenia procedur regulacji z mocy prawa stanów prawnych nieruchomości zajętych 

pod drogi publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 

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

 

 Skrócić okres wypłacania środków pomocowych (dotyczy płatności bezpośrednich i 

rolnośrodowiskowych) z obowiązującego obecnie 1 XII – 30 VI do 1 XII – 30 IV tj. do okresu 

wiosennych prac polowych i zakupu przed tym okresem środków do produkcji rolnej 

(nawozy, materiał siewny i sadzeniakowy) 

 Przywrócić obowiązek wydawania przez ARiMR decyzji dotyczących płatności w formie 

skróconej (podając tytuł, wysokość płatności i jej termin wypłacenia) 

 Wydłużyć z 7 do 14 dni obowiązek zgłoszenia w ARiMR przemieszczenia zwierząt w 

gospodarstwie 

 Uprościć maksymalnie wydruki wypełnianych wniosków i pozostawić je w niezmienionej 

formie przez cały okres realizacji programu tak, aby rolnik mógł samodzielnie je wypełniać 

(pismo do KRIR z dnia 21.05.2013r, MIR-K:105/05/2013) 

 

 Zlikwidować w PROW 2014-2020 pakiet 5 – Ochrona siedlisk lęgowych ptaków. W razie 

niemożności realizacji tego wniosku wnioskujemy o połączenie tego pakietu z produkcją 

roślinną. 

 Uzależnić dopłaty do trwałych użytków zielonych od produkcji zwierzęcej 

 W nowym PROW 2014-2020 utrzymać dopłatę ARiMR do kosztów certyfikacji dla 

wszystkich rolników przez cały czas, którzy realizują pakiet – Rolnictwo ekologiczne. 

 Wprowadzić dodatkowe rekompensaty do gospodarstw położonych na obszarach Natura 

2000. 
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(w tej sprawie KRIR przesłała kopię pisma z MRIRW z dnia 19.03.2013r. PBrś-076-6/13 (bm-

1160 – pisma Zarządu 2.04.2013r.) 

 W ustawie o szacowaniu szkód dziczych uwzględnić wyższe odszkodowanie dla gospodarstw 

ekologicznych. (pismo do KRIR, L.Dz.: MIR-K:315/10/2013 z dnia 15.10.2013 r.) 

 

 Podjęcie interwencji u Starosty Powiatu Bocheńskiego w sprawie zobligowania Kół 

Łowieckich do rzetelnego szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w 

uprawach rolniczych (pismo do Starosty Bocheńskiego, L.dz.MIR-K: 348/11/2013 z dnia 

14.11.2013) 

 

 Zorganizowanie Pikniku na terenie powiatu bocheńskiego podczas uroczystości około 

rolniczych (decyzja do podjęcia w 2014 roku zgodnie z sugestiami Funduszu Promocji) 

 

 Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do likwidacji RZD w Borusowej i 

umożliwienie zakupu gruntów rolnych pozostałych po w/w zakładzie rolnikom prowadzącym 

gospodarstwa rolne w gminie Gręboszów. 

(pismo do MRiRW z dnia 18.01.2013 r , l.dz.:MIR-K: 16/01/2013) 

 Wniosek o interwencje u Prezesa ARIMR oraz ministra rolnictwa w sprawie przesyłania 

rolnikom decyzji o wysokości środków przyznanych w ramach dopłat bezpośrednich. 

 Wniosek o wprowadzenie zakazu uboju rytualnego 

(pismo MIR-K:14/01/2013 z dnia 17.01.2013 do KRI, odp. KRIR/Kk/152/13 z dnia 8.02.2013 

r. wraz z kopią pisma z MRIRW) 

 

 Zwrócić się do UMiG Radłów w sprawie opłat za poświadczenie zgodności z oryginałem 

kopii faktur za zakup oleju napędowego 

(pismo MIR-K: 41/18/02/2013 z dnia 18.02.2013r.) 

 

 Wystąpić do KRIR z żądaniem podtrzymania stanowiska przeciwko wprowadzeniu podatku 

dochodowego w rolnictwie przez Rząd RP. 

 Podjęcie działań mających na celu zwrot podatku drogowego czyli inaczej opłaty paliwowej 

do całości lub części paliwa wykorzystywanego w rolnictwie. 

 Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków krajowych bądź unijnych na 

dofinansowanie działalności KGW. 

 Wystąpić z wnioskiem o zmianę sposobu dokumentowania uprawnień do otrzymywania 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego w gospodarstwie 

rolnym. 

 Podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do waloryzacji rent, emerytur rolniczych i 

zrównanie ich do poziomu co najmniej najniższego wynagrodzenia. 

(pismo do KRIR z dnia 12.03.2013 r , l.dz.MIR-K:64/03/2013) 

 

 Wniosek o objęcie kontrolą zakładów produkujących nawozy sztuczne w zakresie sposobu 

ustalania cen oraz rzeczywistych kosztów produkcji nawozów sztucznych 

 Opracowanie ogólnopolskiego lub regionalnego programu zwalczania nawłoci kanadyjskiej 

 Podjęcie skutecznych działań mających na celu ograniczenie dopuszczalnej ilości kontroli 

przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych 
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 Wniosek o uczestnictwo przedstawicieli izb w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa Stanisławem 

Kalembą organizowanym w dniu 17.09.2013 r przez Związek Hodowców Jeleniowatych 

odnośnie poparcia postulatów dotyczących organizacji grup producenckich. 

 Wniosek o wystąpienie do UMWM celem pozyskania informacji o opracowywanym w 

urzędzie programie odbudowy na terenie województwa małopolskiego hodowli bydła 

mięsnego. 

 Podjęcie działań w kierunku autentycznej wyceny produktów rolnych w tym zbóż, roślin 

strączkowych itp. I podniesienie progu cenowego pod uwagę podczas uruchamiania skupów 

interwencyjnych. 

 Wniosek o wystąpienie do WZ MIR o bardziej sprawiedliwy podział środków finansowych na 

poszczególne rady. 

 Wystąpienie do Prezesa KRIR o wcześniejsze informowanie o członków izb o 

organizowanych przez KRIR protestach i strajkach rolniczych. 

 Wniosek o przejęcie przez Skarb Państwa obowiązku wypłat odszkodowań za zniszczenia 

spowodowane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. 

 Wniosek o powstrzymanie zakładów energetycznych przed prowadzeniem wycinki drzew na 

gruntach rolnych i terenach leśnych należących do indywidualnych rolników bez uzyskania 

zezwolenia od właścicieli gruntów. 

 Wniosek do MRiRW, aby środki zaoszczędzone w puli środków przeznaczonych na 

modernizację gospodarstw rolnych 

(pismo MIR-K:297/09/2013 z dnia 25.09.2013 r.) 

 Wystosowanie pisma do Wojewody Małopolskiego w celu przeprowadzenie szkoleń oraz 

wpisania delegatów powiatu krakowskiego na listę członków komisji ds. likwidacji szkód 

wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi 

(zebrano oświadczenie delegatów wyrażających chęć udziału w/w Komisji) 

 

 Zorganizować wyjazd studyjny jesienią 

Zorganizowano wyjazd na Słowacje i do Wiednia w dniach 4-6.10.2013r (56 osób z powiatów: 

krakowskiego, miechowskiego i wielickiego) 

 Zaplanować szkolenie z zakresu uprawy roślin warzywniczych i sadowniczych 

(W 2013 r. odbyły się szkolenia z zakresu „Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa 

rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w województwie małopolskim”, 

„Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie małopolskim”, oraz „Z Naturą 2000 

za pan brat”.) 

 Zorganizować szkolenie dla rolników powiatu krakowskiego dotyczące zwalczania pędraków. 

Szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 21.03.2013 r w Muniakowicach (19 osób) 

 Przebudować przepust rzeki, która przepływa przez Maciejowice przy działce 315/9, gmina 

Kocmyrzów-Luborzyca  

(MIR-K /349/11/2013 z dnia 14.11.2013 r, odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z 

dnia 18.12.2013r. DM/5201-1-24/13.MO) 

 

 Zwrócić się do Małopolskiej Hodowli Roślin HBP Sp. z o.o, Kraków ul. Zbożowa 4, o 

utrzymanie punktu sprzedaży materiału kwalifikowanego w Myślenicach 

(pismo MIR-K/398/12/2013) 

 

 Wniosek, aby w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kontynuować 

program tworzenia i modernizacji placów targowych w województwie małopolskim 

 Umieszczenie kukurydzy na liście materiału siewnego objętego dopłatami 

(Pismo MIR-K/22/01/2013 do KRIR, odpowiedź z KRIR z dnia 15.02.2013r.wraz z pismem z 

MRIRW, wyjaśniającym dlaczego niemożliwe jest objęcie dopłatami nasion kukurydzy (zmiana 
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rozporządzenie będzie możliwa po 31.12.2013 r, kiedy zostanie zmienione rozporządzenie 

komisji WE w odniesieniu pomocy de minimis z grudnia 2007r). 

 

 Wyrażenie zgody na legalny ubój bydła w rzeźniach pod kontrolą PIW dla sztuk 

zakolczykowanych i wprowadzonych do ewidencji zwierząt po 1.05.2004 r. bez znanego nr 

matki zwierzęcia. 

(pismo MIR-K: 351/11/2013 z dnia 14.11.2013 r. do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii) 

 

 Wniosek do burmistrza Wolbromia z prośbą o przedstawienie informacji na jakim etapie 

znajdują się prace modernizacyjne prowadzone na targowisku, w związku z uzyskaniem przez 

Gminę funduszy z programu „Mój Rynek”, oraz kiedy targowisko będzie w pełni 

funkcjonalne i dostępne dla rolników chcących sprzedawać tam wyprodukowane płody rolne, 

w tym również zwierzęta gospodarskie. 

(pismo przesłane przez Przewodniczącego RP w Olkuszu) 

 

 Pieniądze na poszczególne rady powiatowe w przyszłym budżecie dzielić według ilości 

delegatów (decyzja WZ) 

 Wesprzeć wapnowanie rolników z powiatu proszowickiego dotkniętych powodzią w 2010 

roku (decyzja do podjęcia w 2014 roku) 

 przedstawić stanowisko MIR w sprawie konsultacji społecznych dotyczących PROW 2014-

2020 (pismo wysłane do KRIR) 

 Dokonać regulacji rzeki Szreniawy od miejscowości Przesławice do Koszyc 

 Przedstawić delegatom założenia dyrektywy tytoniowej 

(Pismo MIR-K:350/11/2013 z dnia 14.11.2013r. do Dyr. Małopolskiego oddz. Regionalnego 

ARiMR w Krakowie oraz MIR-K: 353/11/2013 z dnia 14.11.2013 r do Przewodniczącego RP 

w Proszowicach) 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Szkolenia:  

W 2013 roku przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 

 „Konsultacje dotyczące propozycji ułatwień dla sprzedaży produktów lokalnych przez 

rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne”. W styczniu 2013 r. odbyło  

18 spotkań, w których uczestniczyło 391 osób (łącznie w 2012 i 2013 r. odbyły się 44 

spotkania, w których uczestniczyło 961 osób) oraz spotkanie podsumowujące (18.03.2013 r. 

w MIR Kraków, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli MRiRW i przedstawicieli 

UMWM, FPdŚ oraz rolników) – około 45 uczestników. 

 

  „Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i 

gospodarstw rolnych w województwie małopolskim”. W okresie luty-marzec oraz w 

październiku 2013 r. zorganizowaliśmy łącznie 50 dwudniowych szkoleń, w których 

uczestniczyło ok. 1 100 osób. 

 „Szkolenia w zakresie cross-compliance w województwie małopolskim”. W okresie 

październik-listopad 2013 r. pracownicy i delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej zorganizowali 

27 dwudniowych szkoleń, uczestniczyło w nich ok. 540 rolników.  
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 „Szkolenia z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT” (1 068 osób)  

Kursy i szkolenia (organizowane według potrzeb zgłaszanych przez Rady Powiatowe): 

 Szkolenia z zakresu wapnowania gleb (850 rolników w 35 gminach) 

 Szkolenia z zakresu ogniw fotowoltaicznych (115 osób)  

 Szkolenie z zakresu zakładania grup producentów rolnych (20 osób) 

 Kurs z uprawy roślin strączkowych (40 osób) 

 Kursy z zasad wypełniania wniosków obszarowych (38 osób) 

 Szkolenie pt. „Bezpieczna drabina” (12 osób) 

 Kurs szydełkowania (12 osób) 

 Szkolenie dotyczące odchowu cieląt (24 osoby) 

 Szkolenie nt. biologii, profilaktyki i zwalczania pędraków (19 osób) 

 Szkolenie nt. integrowanej ochrony roślin w Jasienicy (16 osób) 

 

Konferencje, w których MIR była głównym organizatorem lub współorganizatorem: 

 Konferencja podsumowująca cykl szkoleń z „NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT”  

– Kraków. 

 Konferencja nt. drobnych gospodarstw rolnych – Chotowa, Kraków.  

 Konferencje, które odbyły się w ramach Memoriału Racławickiego dotyczące PROW 2014-

2020 oraz małych gospodarstw – Chotowa, Kraków, Racławice.  

 Konferencja nt. uboju zwierząt z konieczności – Kraków.  

 Konferencja nt. produktu lokalnego i sprzedaży bezpośredniej – Kraków. 

 Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego dotycząca PROW 2014-2020 

oraz spotkanie Zarządu MIR z ministrem rolnictwa – Kraków. 

 

Inna działalność doradcza: 

 Udzielanie porad związanych z obrotem gruntów rolnych, planami rolno-środowiskowymi, 

rolnictwem ekologicznym, agroturystyką, kwotami mlecznymi, wypełnianiem wniosków 

dotyczących materiału siewnego, szkody łowieckie. 

III. WYJAZDY SPECJALISTYCZNE: 

 Rada Powiatowa w Nowym Targu i Zakopanem: 

- Wyjazd na Targi AgroTech (135 osób) 

- Wyjazd na Wystawę Bydła Czerwonego Szczyrzycu (25 osób) 

 Rada Powiatowa w Gorlicach: 

- Wyjazd na Targi AgroTech (58 osób) 

- Wyjazd szkoleniowy do Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej, Pasieki 

„Brać” w Kamiannej oraz producenta serów w Mochnaczce – Wojciecha Gala  

23 osoby) 

 Rada Powiatowa w Oświęcimiu: 

- Wizyta na poletkach doświadczalnych w okolicach Opola, w gospodarstwie specjalizującym 

się hodowlą trzody chlewnej (15 osób) 

- Wyjazd na Targi AgroTech (55 osób) 
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 Rada Powiatowa w Suchej Beskidzkiej: 

- Wizyta na poletkach doświadczalnych w SDOO w Głupczycach oraz w trzech 

gospodarstwach specjalizujących się w: hodowli trzody, bydła mlecznego, produkcji owocowo-

warzywnej pod osłonami (gospodarstwo realizujące sprzedaż bezpośrednią), a także w 

gospodarstwie agroturystycznym (17 osób) 

 Rada Powiatowa w Krakowie: 

- Wyjazd studyjny na Słowację (47 osób) 

- Wyjazd na konferencję w Tarnowie nt. biologizacji (42 osoby) 

- Wyjazd do Kielc na Targi AgroTech (50 osób) 

 Rada Powiatowa w Myślenicach:  

- Wyjazd do Kielc na Targi AgroTech (48 osób) 

- Wyjazd do Nawojowej na „Agropromocję” (29 osób) 

 Rada Powiatowa w Wadowicach: 

- Wyjazd na Targi AgroTech (155 osób) 

 Rada Powiatowa w Wieliczce: 

- Wyjazd na obchody „Chłopa Roku” w Racławicach (38 osób) 

- Wyjazd do Nawojowej na „Agropromocję” (42 osoby) 

- Wyjazd studyjny na Słowację (2 osoby) 

 Rada Powiatowa w Olkuszu: 

- Wyjazd szkoleniowy do SOO COBORU w Węgrzcach (8 osób) 

 Rada Powiatowa w Chrzanowie: 

- Wyjazd pszczelarzy gminy Alwernia do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Pszczelarzy z okazji św. Ambrożego (20 osób)  

- Wyjazd edukacyjny na Święto Kwitnącej Azalii w Musznej (95 osób) 

 Rada Powiatowa w Dąbrowie Tarnowskiej: 

- Wyjazd rolników na dożynki odbywające się na Jasnej Górze (47 osób) 

 Rada powiatowa w Limanowej: 

- Wyjazd na konferencję pt. „Zapobieganie zaburzeniom rozrodu u krów mlecznych” (6 osób) 

- Wyjazd na konferencję podsumowującą cykl szkoleń ze sprzedaży bezpośredniej  

- Wyjazd na konferencję pt. „Partnerstwo szansą Sądecczyzny – budowanie przewagi 

gospodarczej i turystycznej regionu” (3 osoby) 

- Uczestnictwo w spotkaniu dotyczącym przyszłości produktów lokalnych, tradycyjnych i 

regionalnych oraz roli LGD w promocji tych produktów 

 Rada powiatowa w Nowym Sączu: 

- Wyjazd na konferencję podsumowującą cykl szkoleń ze sprzedaży bezpośredniej  

- Wyjazd do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (27 osób) 

- Wyjazd do Wojkowej na konferencję na szlaku Redyku Karpackiego (17 osób) 

 Rada Powiatowa w Bochni: 

- Wyjazd na Targi AgroTech (90 osób) 

 Rada Powiatowa w Tarnowie: 

- Wyjazd na Targi AgroTech (7 osób) 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA IZBY 

W roku 2013, Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała 4 pikniki: 

 „Małopolski Piknik Rybacki”  

W dniach 1 – 2 czerwca br. w Książu Wielkim k. Miechowa, na terenie boiska sportowego 

Zespołu Szkół odbył się plenerowy Małopolski Piknik Rybacki. Organizatorami Pikniku byli: 

Małopolska Izba Rolnicza, Polskie Towarzystwo Rybackie, Gospodarstwo Rybackie Przyborów, 

Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Gminy w Książu Wielkim oraz Zespół Szkół im. W. 

Witosa w Książu Wielkim. Potrawy z ryb przygotowane zostały przez firmę „ELPA” z Miechowa. 
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Piknik sfinansowany został ze środków Promocji Ryb, a jego celem było zachęcanie do zwiększenia 

udziału ryb w naszych jadłospisach.  

 

 „Piknik Wieprzowy”  

30 czerwca 2013 roku Małopolska Izba Rolnicza, we współpracy z KRIR, zorganizowała Piknik 

Wieprzowy. Impreza odbyła się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, podczas IX 

Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Potrawy z mięsa wieprzowego przygotowane zostały przez firmę 

„GABI” z Klimontowa. Organizację Pikniku sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego. 

 „Piknik Zbożowy”  

7 lipca 2013 roku na Rynku Miasta w Tarnowie zorganizowany został Piknik Zbożowy. Piknik 

ten odbywał się podczas obchodów Święta Miasta Tarnowa. Degustację przygotowała Piekarnia 

„Głęziowscy i Ania” z Uszewa. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik wraz ze współpracy 

z Krajową Radą Izb Rolniczych, a sfinansowany został z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i 

Przetworów Zbożowych. 

 

 „Piknik Drobiowy” 

8 września 2013 roku podczas trwania AGROPROMOCJI w Nawojowej odbywał się Piknik 

Drobiowy pt. „Jedz drób będziesz zdrów” organizowany przez Małopolską Izbę Rolniczą we 

współpracy z KRIR. Potrawy, które można było skosztować podczas Pikniku przygotowane zostały 

przez firmę „PARKUR” z Mochnacki. Organizację Pikniku sfinansowano ze środków Funduszu 

Promocji Mięsa Drobiowego. 

 

V. IMPREZY PLENEROWE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI 

PRZEDSTAWICIELE MIR 

 
W 2013 roku, przedstawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w następujących 

imprezach plenerowych: 

 XVI Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie – 13-14 kwietnia 2013 roku 

 Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej – 5 maja 2013 roku 

 Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku – 10-12 maja 2013 roku 

 Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie - 1 czerwca 2013 roku 

 Święto Gminy Wieprz – 9 czerwca 2013 roku 

 VII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu  

– 15-16 czerwca 2013 r. 

 XI Święto Owoców i Produktów Pszczelich w Pleśnej – 20-21 lipca 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Łowiczkach – 18 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Wietrzychowicach – 18 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Budzowie – 18 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Spytkowicach – 18 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Tyliczu – 24 sierpnia 2013 roku 

 Powiatowe Dożynki w Radłowie – 24-25 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Ryczowie – 25 sierpnia 2013 roku 

 Dożynki Diecezjalno-Gminne w Wieprzu – 25 sierpnia 2013 roku 

 XI Dożynki Powiatu Myślenickiego w Wiśniowej – 28 sierpnia 2013 roku 

 XIV Święto Fasoli w Zakliczynie – 31 sierpnia 2013 roku – 1 września 2013 roku 

 XV Dożynki Województwa Małopolskiego w Rodakach – 8 września 2013 roku 

 Dożynki Powiatu Suskiego w Skawicy – 8 września 2013 roku 

 Dożynki Prezydenckie w Spale – 15 września 2013 roku 

 Dożynki Gminne w Izdebniku – 15 września 2013 roku 

 VII Święto Ziemniaka w Gminie Trzyciąż – 22 września 2013 roku 
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VI. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

 
Rok 2013 był rokiem wymiany w ramach współpracy zagranicznej z regionem Rhone-Alpes i Doubs 

(Francja), a także z partnerami z Węgier oraz Rumunii.  

22 luty 2013 – Przyjazd 24-osobowej delegacji studentów Uniwersytetu Rolniczego oraz nauczycieli z 

Francji. Celem wizyty było zapoznanie się funkcjonowaniem Małopolskiej Izby Rolniczej oraz 

zwiedzenie gospodarstw rolnych Pana Jana Jagły oraz Pani Cecylii Strojnej.  

8-9 kwietnia 2013 – Przyjazd przedstawicieli francuskiego regionu Rhone-Alpes w ramach komitetu 

sterującego. Celem wizyty było ustaleniem programu współpracy pomiędzy Małopolską i regionem 

Rhone-Alpes.  

26-29 kwietnia 2013 – Przyjazd czterech delegacji (Francja: Rhone-Alpes – 4 osoby, Francja: Doubs – 

8 osób, Rumunia – 6, Węgry – 12 osób. Razem 30 osób). Celem wizyty delegacji było uczestnictwo w 

festiwalu Chłopa Roku 2013 w Racławicach. Uczestnicy konkurowali w zawodach 

Międzynarodowego Chłopa Roku 2013.  

7 maja 2013 – Przyjazd delegacji studentów z Niemiec (60 osób). Spotkanie w gospodarstwie Pana 

Grzegorza Płażka.  

12 czerwca 2013 – Przyjazd delegatów ze Szwajcarii (2 osoby) na spotkanie w siedzibie MIR 

w Krakowie dotyczące sprzedaży bezpośredniej. Spotkanie współorganizowane zostało przez 

Fundację Partnerstwo dla Środowiska.  

21-27 lipca 2013 – Wyjazd studyjny członków Zarządu MIR do Rumunii (9 osób). Przedstawiciele 

MIR przebywali w Rumunią z misją gospodarczą.  

12 września 2013 – Wizyta studentów z Francji oraz ich nauczycieli (34 osoby). Celem wizyty było 

zapoznanie się z funkcjonowaniem Małopolskiej Izby Rolniczej.  

15-22 września 2013 – Wyjazd młodych rolników (pod kierownictwem Prezesa MIR) 

z Małopolski do Francji (9 osób). Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z młodymi rolnikami z 

Francji oraz zapoznanie się z warunkami i zasadami funkcjonowania gospodarstw rolnych we Francji, 

a także uczestnictwo w targach BioTech.  

1-5 października 2013 – Wyjazd studyjny do Krainy Siedmiogrodu. Zwiedzanie gospodarstw rolnych, 

udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Rumunii. 

4-6 października 2013 – Wyjazd studyjny rolników (50 osób) z Małopolski na Słowację i do Austrii. 

Jednym z celów wizyty było spotkanie z przedstawicielami słowackiej Izby Rolniczej.  

24-26 października 2013 – Wyjazd trzech przedstawicieli Małopolskiej Izby Rolniczej  na Węgry w 

celu uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji poświęconej przyszłości drobnych gospodarstw 

rolnych. 

2-6 listopada 2013 – Wyjazd delegacji MIR do Brukseli. Udział w seminarium poświęconym 

przyszłości drobnych gospodarstw rolnych, organizowanym przez Posła do Parlamentu Europejskiego 

– Czesława Siekierskiego.  

13-14 listopada 2013 – Przyjazd delegacji z Rumunii (3 osoby). Celem ich przyjazdu było nawiązanie 

kontaktów pomiędzy producentami warzyw i owoców z Małopolski a rumuńskim regionem Bistrita. 

10-13 grudnia 2013 – Przyjazd delegacji z Francji (Valerie Morier-Genoud oraz Nicolas Weirich) na 

konferencję podsumowującą cykl szkoleń „Z NATURĄ 2000 ZA PAN BRAT”. Oprócz uczestnictwa 

w konferencji, celem przyjazdu było także ustalenie programu działań na rok 2014 pomiędzy 

regionem Rhone-Alpes i Małopolską. 

 

VII. KOLONIE, PÓŁKOLONIE 

 
W bieżącym roku Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała letni wypoczynek łącznie dla 

ponad 400 dzieci: 

Kolonia letnia w Dźwirzynie w terminie od 27 lipca do 9 sierpnia – 50 uczestników 

Kolonia letnia nad Jeziorem Rychnowskim w terminie od 1 do 14 sierpnia – 20 uczestników 

Kolonia letnia w Zakopanem w terminie od 19 sierpnia do 1 września – 11 uczestników 

Kolonia letnia we Władysławowie w terminie od 25 lipca do 7 sierpnia – 11 uczestników 

Kolonia letnia w Mrzeżynie w terminach: 

 od 18 do 31 lipca – 10 uczestników 
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 od 1 do 13 sierpnia – 3 uczestników 

Półkolonia organizowana w SP im. M. Kopernika w Brzanie w terminie od 1 do 14 sierpnia  

– 40 uczestników 

Półkolonia organizowana w ZS w Stróżówce w terminie od 19 do 30 sierpnia  

– 52 uczestników 

Półkolonia organizowana w ZPO w Sromowcach Niżnych w terminie od 19 do 30 sierpnia  

– 50 uczestników 

Półkolonia organizowana w ZS w Korzennej w terminie od 19 do 30 sierpnia  

– 51 uczestników 

Półkolonia organizowana w ZS SPiG nr 4 w Przydonicy w terminie od 22 lipca do 2 sierpnia – 50 

uczestników 

Półkolonia organizowana w Restauracji „Polonez” w Wieprzu w terminie od 5 do 19 sierpnia – 54 

uczestników 

 

VIII. PORADY PRAWNE 

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

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

zniesienia współwłasności.  

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

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

wszystkich Delegatów Rad Powiatowych informacje nt. rynku produktów rolnych, zmian w 

prawie w sektorze rolniczym , działalności Zarządu i bieżących informacji  

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

 Ukazały się 3 numery informatora MIR oraz kalendarz na 2014 rok. 

 W ramach Filmoteki Małopolskiej wykonano w ramach wygranego projektu film pt. „Powrót 

do przeszłości – zapomniane smaki Małopolski”. 

 Małopolska Izba Rolnicza dysponuje aktualizowaną na bieżąco stroną internetową, na której 

zamieszczane są najważniejsze informacje odnośnie aktualnej sytuacji w rolnictwie  

i przemyśle rolno-spożywczym, przesłane do opiniowania przez MIR projekty aktów 

prawnych, informacje o najciekawszych wydarzeniach z życia samorządu rolniczego oraz 

bieżące analizy ekonomiczne. 

 Zamieszczano informacje na stronach PPR, Kultura Wsi.  

 Informacje o Izbie były zamieszczane w „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim”, 

„Temi”, „Wiadomościach Rolniczym”, „Sądeczaninie” i „Poradniku Rolniczym”.  

 Członkowie Zarządu MIR oraz Dyrektor udzielali wywiadów do TVP oraz radia RDN i Radia 

Kraków. Prezes Zarządu uczestniczył dwukrotnie w ogólnopolskim programie „Tydzień”.  

 Małopolska Izba Rolnicza we wrześniu 2012 r. przystąpiła do projektu finansowanego  

z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego pn. „Smaki Polskie – wieprzowina – polska 

tradycja”. Partnerami projektu są Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Agencja Rynku Rolnego. 

Realizacją projektu w poszczególnych województwach zajmują się izby rolnicze za 

pośrednictwem Ambasadorów Regionalnych. W ramach realizacji Projektu odbywały się 

kampanie promocyjne w różnych miastach województwa małopolskiego: w Wadowicach – w 

sklepie Społem LUX, w Podstolicach – w karczmie pod stokiem narciarskim, gdzie podczas 

promocji TVP Kraków nagrywała program pt. „Nie taka wieprzowina straszna, jak się nam 

wydaje” dla Kroniki Krakowskiej oraz audycję dla Magazynu Rolniczego. Przeprowadzono 

również trzy mini degustacje, podczas których oprócz informacji na temat walorów 

odżywczych i smakowych wieprzowiny można było również jej skosztować wspaniałych 

przetworów. 
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X. PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

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

w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przedstawicie 

Zarządu MIR pełnią społeczne funkcje doradcze w następujących instytucjach: 

 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 KRIR, Małopolska Grupa Robocza ds. KSOW. 

 Henryk Dankowiakowski – Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej, 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. 

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

Terenia całej Małopolski, przedstawiciele Rad Powiatowych w Powiatowych Radach 

Zatrudnienia.  

 

XI. POMOC ROLNIKOM 

 
 W 2013 roku, Małopolska Izba Rolnicza realizowała zadanie pt. „Wapnowanie gleb 

zdegradowanych podczas powodzi w latach 2009-2010”. W związku z tym projektem, zostało 

zwapnowanych ponad 4100 ha gruntów na terenie naszego województwa, a do rolników 

zostało dostarczone ponad 14 tys. ton wapna. Kwotę otrzymaną jako dotację z WFOŚiGW w 

wysokości 517 506,73 zł przekazano dostawcy tj. firmie AGRIA. Ogólny koszt realizowanego 

projektu wapnowania wyniósł ponad 1 045 000 zł. 

 W 2013 roku wypełniono 2645 wniosków obszarowych. 

 W lipcu 2013 roku, na prośbę Małopolskiej Izby Rolniczej, browar Carlsberg Polska mający 

swoją siedzibę w Brzesku, zdecydował się nieodpłatnie przekazać 600 ton młóta browarnego 

dla rolników, którzy najbardziej ucierpieli na skutek niekorzystnych warunków 

atmosferycznych panujących w tym roku w tamtejszym regionie. W/w ilość młóta została 

przyznana 60 rolnikom z gmin: Radłów, Wietrzychowice, Żabno, Bolesław, Szczucin, 

Radgoszcz, Borzęcin. 

  We wrześniu, wspólnie z Gazetą Wyborczą i Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, 

zorganizowaliśmy akcję pt. „Spacerownik Szlakiem Małopolskich Produktów Lokalnych”. 28 

września 2013 roku, 20 gospodarstw z całego regionu, w większości posiadających certyfikaty 

ekologiczne, podejmowało spragnionych prawdziwego jedzenia krakowian otwierając swe 

gościnne progi dla zwiedzających. Inicjatywa organizacji „Spacerownika” powstała w 

związku z realizacją projektu „Produkt Lokalny Małopolska”, współfinansowanego ze 

środków szwajcarskich, w ramach szwajcarskiego programu współpracy, którego celem 

projektu jest wspieranie rozwoju i promocja produktu lokalnego. 

 

XII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY 

 
 Decyzją Zarządu, Rady powiatowe MIR są uprawnione do opiniowania : 

o Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gmin, 

o Zmian dotyczących sposobu użytkowania ziemi rolniczej i leśnej przeznaczonej na cele 

nierolnicze i nieleśne, 

o Działalności kół łowieckich – delegaci Izby wielokrotnie uczestniczyli przy szacowaniu 

szkód spowodowanych przez zwierzęta. 
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o Projektów określających powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi 

włóknistych. 

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

wyliczona wysokość podatku rolnego w 2014 r. 

 MIR w omawianym okresie wydała opinie do projektów aktów prawnych regulujących 

kwestie dotyczące rolnictwa. 

 Opiniowanie zakupu ziemi przez cudzoziemców 

 W dniach 16-17 marca 2013 roku, Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała I Forum Kobiet 

Wiejskich w Małopolsce, w którym uczestniczyło 60 kobiet zaangażowanych w działalność 

Izby, reprezentujących niemal wszystkie powiaty województwa małopolskiego.  

 

XIII. UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI MIR W PRACACH KRIR 

 

Małopolską Izbę Rolniczą w KRIR reprezentuje Prezes – R. Czaicki, który uczestniczył w 

pracach komisji ds. nowelizacji ustawy o Izbach Rolniczych, ustawie Prawo Łowieckie oraz 

opracowaniu nowych rozporządzeń związanych ze sprzedażą bezpośrednią. 

Delegat do KRIR – M. Lenczowski – jest członkiem Komisji Budżetowej KRIR oraz 

Komitecie Sterującym KSOW.  

 

XIV. INWESTYCJE MIR 

 

1. Zakończono adaptacyjny remont pokoi na drugim piętrze nieruchomości w Nowym Sączu w 

zakresie tworzenia miejsc noclegowych dla gości Izby.  

2. Przeprowadzono remont adaptacyjny strychu w Wadowicach dostosowując jego funkcje jako 

Sali wykładowej oraz wyremontowano dostosowując do potrzeb Biura pierwsze piętro 

budynku w Wadowicach (użyczono dla TUW „TUW”). 

3. Zakupiony został bus VW na kwotę 132 tys. zł. 

 


