
Sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu Związku Stowarzyszeń Podkarpacka 
Izba Rolnictwa Ekologicznego w latach 2005-2008.

Rok  2005  to  spotkania  czterech  stowarzyszeń  ekologicznych  mające  na  celu 

przygotowanie  wspólnego  projektu  powołującego  organizację  zrzeszającą  stowarzyszenia, 

których  głównym  celem  jest  wspieranie  i  rozwój  rolnictwa  ekologicznego 

w woj. Podkarpackim.  W  dniu  10.05.2005  r.  doszło  do  zebrania  na  którym  stawili  się 

przedstawiciele  czterech  stowarzyszeń  (Leżajskie  Stowarzyszenie  Gospodarstw 

Ekologicznych, Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych  „Truskawka”, Stowarzyszenie 

Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR”, Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa 

Ekologicznego  „EKOGAL”) i postanowili powołać Związek, którego pełna nazwa zgodnie 

z przegłosowaną  uchwałą  brzmi  Związek  Stowarzyszeń  „Podkarpacka  Izba  Rolnictwa  

Ekologicznego”. Na siedzibę wybrano Świlczę uchwalono Statut Izby oraz powołano komitet 

założycielski w składzie : Dorota Puzio, Tadeusz Pachorek, Zygmunt Radek. Powyższe osoby 

upoważniono do zarejestrowania Związku Stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Następnie uczestnicy zebrania zgłosili do Zarządu Stowarzyszeń następujące osoby:

1. Michał Zawadzki

2. Tadeusz Tupaj

3. Piotr Puchalski

4. Jan Pereszlucha

5. Tadeusz Pachorek

6. Lidia Aniołczyk

7. Marian Wójtowicz

8. Helena Gierula

Do Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń zgłoszono:

1. Ryszarda Masztalerza

2. Tadeusza Krawca

3. Józefa Długosza

4. Józefa Terecha

Podjęto uchwałę o corocznej  jednorazowej  wpłacie  składki  w wysokości  200,00 zł 

przez każde Stowarzyszenie  na rzecz Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa 

Ekologicznego. Zarząd wybrał Prezesa, którym został Pan Piotr Puchalski, jego zastępcami 



Pan Tadeusz Tupaj, Pan Tadeusz Pachorek oraz Pan Marian Wójtowicz. Skarbnikiem została 

Pani  Lidia  Aniołczyk,  sekretarzem  Pani  Helena  Gierula,  członkami  Zarządu  zostali  Pan 

Michał  Zawadzki,  oraz  Jan  Pereszlucha.  W skład  komisji  rewizyjnej  weszli  Pan  Ryszard 

Masztalerz, Pan Józef Długosz, Józef Terech oraz Tadeusz Krawiec.

Rejestracji  PIRE i  wpisu do KRS dokonano w dniu 27 czerwca 2005 r.  w Sądzie 

Rejonowym w Rzeszowie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od stycznia  2006 r  Zarząd  zaczął  regularne posiedzenia,  których było  7 (siedem), 

z których sporządzono protokoły.

Główne zadania jakie zrealizowała Izba w 2006 r. to:

1. Nawiązanie  współpracy  z  Urzędem Marszałkowskim,  Urzędem Wojewódzkim, 

PODR Boguchwała,

2. Podjęcie  działań  na  rzecz  drugiego  wydania  Poradnika  Ekologicznego  dla 

rolników.

3. Udział w organizacji Agrobieszczad w Lesku

4. Przygotowania do BioFachu 2007

5. Wystawa produktów ekologicznych na Targach Polagra Ford w Poznaniu 2006 r.

Rok 2007 to rok przełomowy dla Izby. Siedem posiedzeń Zarządu zaowocowało 

podjęciem kluczowych działań i inicjatyw:

1. Budowa własnego stoiska wystawienniczego o pow. 40 m²

2. Współorganizowanie  Konferencji  prasowej  przed  wyjazdem  na  Targi,  której 

przewodniczył  Marszałek Województwa Pan Zygmunt  Cholewiński  oraz udział 

wzięły wszystkie media lokalne.

3. Udział  w  Targach  BioFach  2007  to  pierwsze  przedsięwzięcie,  które  udało  się 

zrealizować, dzięki zaangażowaniu członków Izby.

4. Pomysł i realizacja powołania Targów Ekologicznych „EKOGALA” pierwszych 

w województwie i kraju. Organizatorami zostali:

 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

 - Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE

 - Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego

Honorowy Patronat nad Targami EKOGALA objęli:

- Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa

- Wojewoda Podkarpacki



- Marszałek Województwa

- Prezydent Miasta Rzeszowa

Targi były strzałem w dziesiątkę jako innowacyjny pomysł dający prestiż nie tylko dla 

Podkarpacia ale również naszego kraju.

Kolejnym ważnym osiągnięciem Izby to napisanie i wdrożenie programu WFOŚiGW. 

Program napisały Pani dr Janina Błażej oraz Pani Anna Kluz

Projekt składał się z:

a) szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego 

b) wyjazdów szkoleniowych rolników 

c) opracowanie i druk ulotek promocyjnych 

d) wykonanie ekologicznych toreb na zakupy 

e) doposażenie stoiska wystawienniczego

f) cykl  audycji  radiowych  –  8  audycji  po  2  dla  każdego  stowarzyszenia 

wyemitowanych w radiu VIA.

g) Udział w imprezach:

- Agrobieszczady w Lesku

- Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie

5. Prezentacja Podkarpackiej żywności ekologicznej w Strasburgu – czerwiec 2007 r.

6. Wystawa produktów ekologicznych na Targach Polagra Ford w Poznaniu 2007 r.

7. Wizyta dwóch członków Zarządu PIRE w Parlamencie Europejskim w Brukseli – 

 październik 2007 r.

8. Udział przedstawicieli Izby w audycji Radia Maryja w Toruniu 2007 r.

Rok 2007 to również zmiany w składzie Zarządu Izby.

Rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli Pan Tadeusz Pachorek, Pan Tadeusz Tupaj 

oraz Pan Jan Pereszlucha a z funkcji Prezesa zrezygnował Pan Piotr Puchalski. W wyniku 

tych rezygnacji, w dniu 17.12.2007 r Zarząd podjął uchwały o zmianie w składzie Zarządu 

zgodnie z § 24 Statutu PIRE powołując na:

Prezesa Zarządu Pana Mariana Wójtowicza

Wiceprezesów Zarządu: Piotra Puchalskiego, Zygmunta Radka, Michała Zawadzkiego 

Skarbnika; Lidię Aniołczyk

Sekretarza: Helenę Gierula

Członków Zarządu: Tomasza Obszańskiego, Antoniego Tudryna



Rok 2008 to  jedenaście  posiedzeń Zarządu  PIRE.  W dniu  02.02.2008r  odbyło  się 

posiedzenie  Walnego  Zebrania  Delegatów  Związku  Stowarzyszeń  „Podkarpacka  Izba 

Rolnictwa Ekologicznego” na którym podsumowano działania Izby za rok ubiegły udzielono 

absolutorium dla Zarządu (uchwała nr 1 i 2 Walnego Zebrania Delegatów). Zarząd realizując 

Uchwałę nr 3 Walnego Zebrania Podkarpackiej  Izby Rolnictwa Ekologicznego wyrażająca 

sprzeciw i odrzucenie wszelkich przedsięwzięć służących popularyzacji i wdrażania praktyk 

GMO w polskich gospodarstwach zwrócił  się z pismami do Sejmu RP, Senatu RP, Rady 

Ministrów  RP,  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  Ministra  Środowiska  Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego. Nakreślono zadania na rok br.

Osiągnięcia Izby w 2008 r. to:

- Udział  w  Targach  BioFach  2008,  co  było  największym  sukcesem  promocyjnym 

podkarpackiego  rolnictwa  ekologicznego  oraz  Województwa  Podkarpackiego. 

Województwo  Podkarpackie  zaprezentowało  się  na  60  m²  powierzchni  i  doskonale 

wypadło  na  tle  stoisk  narodowych  innych  krajów i  firm.  Ze  względu  na  specyficzny 

charakter,  przyciągający  uwagę  wystrój  oraz  gościnność  wystawców nasze  stoisko  od 

samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedstawicieli 

innych  stoisk  jak  też  zwiedzających.  Nasi  wystawcy  mogli  poszczycić  się  swoimi 

doskonałymi  wyrobami  częstując  odwiedzającego  podkarpackie  stoisko  Ministra  ds. 

Rozwoju  Wiejskiego,  Ochrony  Środowiska  i  Konsumenta  w  Brandenburgii  Dietmara 

Wojdke,  który  został  jednocześnie  zaproszony  na  Międzynarodowe  Targi  Żywności 

Ekologicznej  Ekogala  2008  do  Rzeszowa.  Ponadto  stoisko  nasze  odwiedzane  było 

niejednokrotnie  przez  przedstawicieli  resortu  rolnictwa,  władze  samorządowe  innych 

województw  i  jednostki  certyfikujące  oraz  osoby  z  branży  reprezentujące  różne 

środowiska. nie tylko w Europie ale również na całym świecie. Nasze stoisko oblegane 

było  zarówno  przez  rzesze  zwiedzających,  ale  również  przez  władze  polskie 

i zagraniczne.  Targi  to  również  bardzo  ważna  możliwość  obserwacji  tendencji 

rynkowych.  Można  nieskromnie  powiedzieć  obserwując  Targi  w  Norymberdze, 

że Podkarpackie  stoisko swoim wyglądem i gościnnością  zdominowało  wszystkie  inne 

stoiska  polskie  i  nie  tylko,  a  będąc  w centralnym  miejscu  przy  wejściu  do  hali  nr  5 

nie mogło być pominięte i niezauważone.

- Współorganizacja II Międzynarodowych Targów EKOGALA 2008 to drugie bardzo duże 

przedsięwzięcie  Izby.  To  największa  tego  typu  inicjatywa  w  Europie  Środkowo 

Wschodniej.  Targi  to  doskonałe  miejsce  spotkań,  wymiany  doświadczeń,  zawierania 

korzystnych kontraktów handlowych oraz zdobywania wiedzy z zakresu rolnictwa i rynku 



żywności  ekologicznej.  Należy zaznaczyć,  iż Stowarzyszenie  EKO DAR zajęło drugie 

miejsce w konkursie na najlepiej przygotowane stoisko Targowe.

Kolejnym wydarzeniem to udział w Konferencji Prasowej w Ministerstwie Rolnictwa 

promującej Rolnictwo Ekologiczne i Targi Ekogala.

Listopad  2008  r.  to  przygotowanie  przez  Izbę  dużego  przedsięwzięcia  jakim była 

Organizacja  Podkarpackiej  Konferencji  Rolnictwa  Ekologicznego  pt.  Hasłem  Rozwój 

Rolnictwa  Ekologicznego  na  Podkarpaciu  w  Trzcianie,  to  jedyna  taka  konferencja  na 

Podkarpaciu  wpisana  w  stały  kalendarium  edukacyjny  rozwoju  rolnictwa  ekologicznego 

naszego województwa oraz. program działania Izby.

Głównym  zadaniem  i  przesłaniem  powyższej  konferencji  jest  promocja  rolnictwa 

ekologicznego  i  edukacji  ekologicznej  wśród  mieszkańców  naszego  województwa  jak 

również  pomoc  w  pozyskiwaniu  funduszy  na  prowadzenie  i  rozwój  rolnictwa  oraz 

przetwórstwa  ekologicznego.  To  również  chęć  zainteresowania  uczestników  konferencji, 

zbliżającymi się Międzynarodowymi Targami Żywności Ekologicznej EKOGALA, których 

głównym organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz PIRE. 

Liczba uczestników 250 osób, w tym senator RP Pan Zdzisław Pupa, który wspiera 

wszystkie działania podejmowane przez Izbę, ekspert ds. Rolnictwa w Brukseli Pan Bogusław 

Moskal,  Wójtowie  i  Burmistrzowie  na  terenie  których  istnieją  stowarzyszenia  rolników 

ekologicznych,  ludzie  nauki  jak  również  dziennikarze  stacji  regionalnych  (prasy,  radia 

i telewizji). W trakcie spotkania zwiedzano gospodarstwo Ekologiczne P. Zygmunta Radka 

z Trzciny.  W  telewizji  ogólnopolskiej  (Agrobiznes,  Teleekspres)  i  lokalnej  ukazały  się 

informacje z konferencji i reportaż z gospodarstwa.

- Wrzesień 2008 r. to zatrudnienie pracownika do prowadzenia biura Izby.

- udział w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracownika Izby na 

temat Targów w Norymberdze 2009

- Utworzenie własnej strony internetowej www. pire.swilcza.com.pl,

- podjęcie rozmów o współpracy z Doliną Lotnicza i Podkarpacką Informatyką jak 

również Uniwersytetem Rzeszowskim,

- przygotowanie  i  złożenie  wniosku  o  dotację  na  edukację  ekologiczną  do 

WFOŚiGW,  oraz  programu  „Neutralizację  szkodliwych  substancji  glebowych  

w rolnictwie ekologicznym na Podkarpaciu”. 

W 2008 r. powołano zespół ds. przygotowania wyjazdu na Targi BioFach oraz Zespół 

do spraw Targów EKOGALA – spotkania odbywały się co dwa tygodnie.



2009  r.  to  systematyczne  spotkania  w  Urzędzie  Marszałkowskim  na  temat 

Targów BioFach 2009 oraz prace związane z przygotowaniem do wyjazdu. 

- 27  stycznia  2009  r.  na  wniosek  Podkarpackiej  Izby  Rolnictwa  Ekologicznego  po 

rozmowach z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Rzeszowie 

zorganizowała szkolenie na temat  prawidłowego znakowania i  etykietowania produktów 

ekologicznych,  dla rolników i  przetwórców ekologicznych.  Miejsce szkolenia  budynek 

PODR Boguchwała.

- Luty  to  dalsze  przygotowywania  do  Targów  BioFach  2009  jak  również  przebudowa 

stoiska  wystawienniczego  Izby.  Stoisko  zostało  odnowione,  zmieniono  konstrukcję 

mocowania stropu przez co stało się lżejsze i prostsze w montażu. Stoisko przerobiono do 

zabudowy prawo lub lewostronnej.

- 12.02.2009  r.  to  konferencja  prasowa  zorganizowana  Przez  Izbę  wspólnie 

z Uniwersytetem Rzeszowskim pokazująca stoisko wystawiennicze przed wyjazdem na 

Targi oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju 

naukowego  i  gospodarczego  Województwa  Podkarpackiego  pomiędzy  Izbą  Rolnictwa 

Ekologicznego a Uniwersytetem Rzeszowskim.

- W  miesiącu  lutym  Izba  otrzymała  propozycję  współpracy  z  Instytutem  Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach na co zarząd udzielił swojej aprobaty. 

Również w lutym na zaproszenie pierwszego programu Telewizji Polskiej w Warszawie 

Pan Prezes Wójtowicz wziął udział w audycji na żywo promując PIRE oraz Targi Ekogala 

2009 w Rzeszowie.

- Związek  Stowarzyszeń  Podkarpacka  Izba  Rolnictwa  Ekologicznego  oraz  Polski  Klub 

Ekologiczny w Krakowie - Koło Miejskie w Gliwicach wspólnie zorganizowali w dniach 

25.02.2009  r.  do  05.03.2009  r.  dziesięć  seminariów  adresowanych  do  rolników 

ekologicznych  posiadających  gospodarstwa  z  certyfikatem  zgodności  w  rolnictwie 

ekologicznym oraz w okresie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, w ramach 

kampanii  informacyjnej”  Rolnictwo Ekologiczne”.  Kampania  finansowana ze środków 

UE i Rzeczpospolitej Polskiej.

Seminaria  odbywały  się  w  10  miejscowościach  na  terenie  Województwa 

Podkarpackiego: 

Koordynatorem całego przedsięwzięcia  była  Pani  mgr  inż.  Barbara  Migurska z  Polskiego 

Klubu Ekologicznego Koło Miejskie w Gliwicach.



- Podkarpacka  Izba  Rolnictwa  Ekologicznego  zgłosiła  chęć  udziału  w  pracach  na 

przygotowywanym  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podkarpackiego 

Departament  Programów  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  projekcie  w  ramach  KSOW 

w Województwie Podkarpackim na lata 2008/2009. 

- Udział  w dniu  22.03.2009 r.  Prezesa  PIRE w TV Trwam promującego  podkarpackie 

rolnictwo ekologiczne i Izbę.


