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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 
 ZA 2017 ROK

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIR 

WALNE ZGROMADZENIE 
 

W 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej:  
I. – 10 kwietnia, II. – 6 października i III. – 11 grudnia. 

W 2017 r. Walne Zgromadzenie V kadencji Małopolskiej Izby Rolniczej podjęło 11 uchwał. 

Uchwały nr 33-36/WZ/2017, z dn. 10 kwietnia 2017 r. dotyczyły: 
  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, 
  wykonania budżetu, 
  sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 
  udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność za 2016 rok, 

Uchwały nr 37-39/WZ/2017, z dn. 10 kwietnia 2017 r. dotyczyły: 
 Ustalenia wysokości opłat za wykonanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 

obszarowych,  
  zasad zwrotu kosztów poniesionych przez członków komisji szacujących szkody katastroficzne 

oraz łowieckie  
  nowelizacji budżetu związanej ze zwiększeniem pozycji ”Rezerwa na pomoc dla rolników 

poszkodowanych w klęskach żywiołowych” – w 2017 r. nie wykorzystano przeznaczonej kwoty 
80 000 zł. 

 
Realizacja wniosków WZ MIR z dnia 10.04.2018 r.: 

Zarząd MIR przesłał wnioski do dalszej realizacji do KRIR (MIR/114/26/04/2017/T  z dn. 26.04.2017 r.). 

Uzyskaliśmy pisemną odpowiedź MRiRW: 

 wniosek o włączenie szkód łowieckich w program dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych – 

odpowiedź z MRiRW z dnia 2.06.2017 r, znak: F.gr.071.37.2017 : „ (…) Możliwość włączenia szkód 

łowieckich do katalogu szkód, od ryzyka wystąpienia których może być stosowana z budżetu państwa 

dopłata do składek ubezpieczenia może być rozpatrywana jedynie w zakresie ubezpieczenia od ryzyka 

wystąpienia szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione. Ograniczenie stosowania pomocy 

państwa jedynie do zwierząt prawnie chronionych wynika z wytycznych UE w sprawie pomocy 

państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz obszarach wiejskich w latach 2014-2020, które muszą być 

przestrzegane aby program pomocy publicznej uzyskał notyfikacje w Komisji Europejskiej.” 
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 wniosek  w sprawie zagospodarowania nadprodukcji jagniąt poprzez ich wykup ze środków 
budżetowych z przeznaczeniem do uboju, a następnie przekazanie instytucjom charytatywnym – 
pismo MIR/129/26/05/2017/T z dnia 26.05.2017 r., MRiRW odpowiedziało pismem znak: 
RR.pz.071.2.19.2017 z dnia 28.06.2017 r.: „ (…) w MRiRW został opracowany projekt rozporządzenia 
Rady ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych  
z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych 
sektorach hodowlanych dotyczących m.in. przyznania wsparcia dla producentów mleka, świń oraz 
owiec w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt lub owiec. (…) W projekcie przewidziano 
refundacje zakupu jagniąt, mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 
40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy. Pomoc będzie udzielona do zakupu co najmniej 10 
i nie więcej niż 100 jagniąt lub owiec w kwocie 90 zł do jagnięcia oraz w kwocie 150 zł do owcy. (…) 
Zgodnie z projektem rozporządzenia wniosek o udzielenie ww pomocy będzie można złożyć w terminie 
do dnia 31 lipca 2017 r do ARR.”. 

W dniu 11 lipca wpłynęła do MIR informacja o wejściu w życie ww rozporządzenia z dniem 6.07.2017 
r. (Dz.U. poz. 1328) 
 wniosek o brak konieczności sporządzania umów na małe dostawy na podstawie określonej 

wielkości lub wartości produkcji -  pismo MIR/114/26/04/2017/T  z dn. 26.04.2017 r. – informacja 

z KRIR o odpowiedzi z MRiRW, znak; RR.rr.071.30.2017 z dnia 3.07.2017 r.: „(…) resort rolnictwa 

podjął się zmiany ustawy o zmianie ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych oraz 

zmianie niektórych innych ustaw. Projekt tej ustawy obecnie znajduje się w pracach 

parlamentarnych.(…) Zatem projektowane przepisy zwalniają z obowiązku posiadania pisemnych 

umów m.in.: sprzedaż bezpośrednią małych ilości własnych produktów rolnika, dostawy małych 

ilości produktów pochodzenia roślinnego. (…) Mając powyższe na względzie, wyłączenia dostaw 

bezpośrednich w procedowanej zmianie ww ustawy spowoduje, ze sprzedaż przez rolników 

produktów rolnych m.in. na targowiskach, rolno-spożywczych rynkach hurtowych, nie będzie 

wymagała pisemnej umowy z nabywcą, pod warunkiem, ze nabywca nie jest przetwórcą lub 

dystrybutorem, który dokonuje dalszej odsprzedaży nabytych produktów podmiotom innym niż 

konsumenci finalni.” 

 wniosek dotyczący uwzględnienia średnich gospodarstw w grupie potencjalnych beneficjentów 

instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – odpowiedź MRiRW znak: 

ROW.wrg.051.22.2017 z dnia 9.06.2017 r : „(…) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW  

i wprowadzającego przepisy przejściowe, państwa członkowskie określają górne i dolne progi 

umożliwiające gospodarstwom rolnym dostęp do wsparcia dla młodych rolników oraz małych 

gospodarstw, przy czym niższy próg wsparcia dla młodych rolników musi przewyższać górny próg 

dla małych gospodarstw. (…) W trakcie negocjacji PROW 2014-2020 wysokość górnego progu dla 

małych gospodarstw określona została na poziomie poniżej 10 000 eur. (…) W odniesieniu do 

gospodarstw , których wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 10 tys. euro należy wskazać, że 

gospodarstwa te mogą się ubiegać o wsparcie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw 

rolnych.” 

 wniosek o synchronizację naboru wniosków „Młody Rolnik” z terminem ukończenia szkoły – 

pismo z MRiRW j.w.: „ (…) warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, 

jeżeli osoba fizyczna posiada określone kwalifikacje (np. ukończony określony kierunek studiów 

lub zdany egzamin zawodowy), potwierdzony odpowiednimi dokumentami. (…) pomoc może być 

przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich 

uzupełnienia z wyłączeniem stażu pracy w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 

przyznaniu pomocy.” 



 

3 
 

 wniosek o zróżnicowanie przydziału punktów w działaniach PROW w zależności od wieku.(…) 

Propozycja przydziału punktów: do 40 lat – 3 pkt., 41-45 lat – 2 punkty, 46-50 lat – 1 punkt – dla 

premii na działalność pozarolniczą i podobnie dla innych programów” – odpowiedź z MRiRW 

znak: ROW.wrg.051.22.2017 z dnia 9.06.2017 r.: „(…) zgłoszona propozycja zostanie 

przeanalizowana przez resort rolnictwa.” 

 wniosek o rozłożenie naboru wniosków na działania w ramach PROW na cały rok, tak aby mogły 

one być przygotowywane bez zbędnego pospiechu przez doradców – odpowiedź z MRiRW  

w piśmie j.w. – „(…) harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 

2014-2020, zawierający terminy naborów wniosków w danym roku, jest publikowany na stronie 

ARiMR zazwyczaj na początku roku, co ułatwia przygotowanie się do naboru, w tym 

skompletowanie niezbędnej dokumentacji. (…) przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie 

pomocy powinno odbywać się w terminach pozwalających na przeprowadzenie wizytacji w 

gospodarstwie w okresie wegetacji roślin, m. innymi w celu potwierdzenia deklarowanej wielkości 

ekonomicznej gospodarstwa, co potencjalnie może się wiązać z natężeniem naboru wniosków w 

ww. terminach.” 

 wniosek do Wójta Gminy Gdów o przeprowadzenie modernizacji placu targowego z udziałem 

środków pomocowych – pismo MIR/115/26/04/2017/T z dnia 26.04.2017 r. Uzyskano odpowiedź 

od Wójta Gminy Gdów w dniu 10.05.2017 r.  znak: PPN-XI.6810.4.2017 r, informujące: (…) Gmina 

Gdów podejmuje starania o pozyskanie środków na modernizację placu targowego w Gdowie.  

W terminie do 31 maja 2017 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej  na „inwestycje  

w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  

w ramach funduszy z PROW 2014-2020, zostanie złożony.(…) W przypadku pozyskania środków 

pomocowych planujemy termin zakończenia operacji październik 2018.” 

 wniosek o zwiększenie planu odstrzału dla kół łowieckich (odstrzał dzików i lisów) – Zarząd MIR 

wystosował pisma do Zarządów Okręgowych Kół Łowieckich w: Bielsku-Białej, Katowicach, 

Kielcach, Tarnowie, Nowym Sączu, Krakowie o udzielenie odpowiedzi nt. planu pozyskania 

zwierzyny  oraz informacji nt pozyskania zwierząt objętych całoroczną ochroną takich jak: bóbr  

i wilk (pismo MIR/108-113/25/04/2017/T z dnia 25.04.2017 r.). Uzyskano odpowiedź od Zarządów 

Okręgowych Kół Łowieckich w Kielcach, Nowym Sączu, Bielsko-Białej, Katowicach, Tarnowie. 

  

Realizacja wniosków i uchwał WZ MIR z dnia 6.10.2018 r.: 

WZ podjęło Uchwałę nr 40/WZ/2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zbycia 

udziału we współwłasności nieruchomości Małopolskiej Izby Rolniczej Tarnowie działka nr 1/66 obręb 

200,o łącznej pow. 0,1338 ha, stanowiącej fragment drogi, na rzecz Miasta Tarnowa – sprawa jest  

w trakcie realizacji. 

 Wnioski WZ MIR przesłano 30.10.2017 r. do  KRIR, następnie MRiRW w dniu 13.12.2017 r. odpowiedziało 

na następujące wnioski (pismo znak: SSo.dws.073.7.2017): 

  Przeprowadzić akcję mającą na celu popularyzację wykorzystania Internetu w rejestrowaniu 

zwierząt w systemie IRZ prowadzonym przez ARiMR. 

 

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (DzU z 2017 
r. poz. 546) pozwalają na dokonywanie przez posiadaczy świń zgłoszeń zdarzeń dotyczących 
posiadanych zwierząt w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo elektronicznie na formularzu umieszczonym na 
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stronie internetowej administrowanej przez Agencję (aplikacja CK IRZ). Na stronie internetowej 
Agencji stale dostępna jest informacja na temat możliwości stosowania aplikacji CK IRZ wraz  
z opisem funkcjonalności, instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania 
dostępu do aplikacji przez posiadaczy zwierząt. Ponadto Agencja prowadzi prace w zakresie 
budowy nowego systemu, który zastąpi obecnie użytkowany system IRZ (projekt e-IRZ). Projekt 
przewiduje zgłaszanie zdarzeń, jak również dostęp posiadacza do danych gromadzonych  
w systemie w zakresie zgłoszeń oraz przeglądu zwierząt w siedzibie stada posiadacza. Agencja jest 
w trakcie analizy oceny ofert potencjalnych wykonawców biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 Wykorzystać wysyłane do rolników co kwartał przesyłki z KRUS (zawierające z nakazy płatnicze 

dot. składki emerytalno-rentowej), na przesyłanie ważnych informacji branżowych, 

przekazywanych przez inne państwowe instytucje okołorolnicze.  

 

Biuro Ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może wysyłać dodatkowe 
materiały/ulotki wraz z kwartalnymi przekazami z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne 
rolników. Ostatecznymi terminami, w których Kasa wysyła przekazy jest połowa pierwszego 
miesiąca danego kwartału (np. do 15 stycznia za I kwartał). Wobec powyższego jednostki 
organizacyjne Kasy powinny otrzymywać materiały najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego 
kwartał, w którym będą wysyłane przekazy, aby włączyć je do pojedynczych przesyłek. 
Jednocześnie istnieje potrzeba każdorazowego informowania Biura o potrzebie dystrybucji 
materiałów informacyjnych wraz z przekazami, w celu ustalenia możliwości wysyłki. 
 

 Ponowić wniosek o przywrócenie dopłat do bydła do 30 sztuk, a nie jak to jest obecnie do 20 

sztuk.  

Wsparcie do produkcji zwierzęcej, w tym do bydła, w ramach systemu płatności bezpośrednich 
należy do grupy płatności związanych z produkcją. Możliwość realizacji płatności związanych z 
produkcją w niektórych sektorach produkcji rolnej, poprzez wydzielenie na ich finansowanie części 
środków unijnych przeznaczonych na płatności bezpośrednie w danym kraju, przewidują przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/2013. Należy jednak podkreślić, że 
wsparcie związane z produkcją można przyznawać jedynie w zakresie, który jest niezbędny do 
utrzymania aktualnych poziomów produkcji. Nie może ono prowadzić do wzrostu produkcji.  
W związku z tym, wsparcie to jest skierowane jedynie do tych sektorów lub regionów państwa 
członkowskiego, w których określone typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa mają 
szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdują się 
w trudnej sytuacji. Opracowanie programu wsparcia dla któregokolwiek z sektorów 
wyszczególnionych wart. 52 ust. 2 rozporządzenia unijnego nr 1307/2013 wymaga wykazania, że 
sektor ten ma szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne oraz że znajduje się 
w trudnej sytuacji. Oznacza to, że chcąc wyodrębnić dany sektor, należy wykazać w nim spadek 
produkcji przedstawiając odpowiednie dane statystyczne. W przeciwnym razie (brak wykazania 
spadku produkcji), taki program wsparcia mógłby zostać uznany za niezgodny z ww. przepisami. 
 

 Przeprowadzić akcję promocyjną – polegającą na wyprodukowaniu i emisji na antenie TVP 

spotu reklamowego – zachęcającą konsumentów do kupowania żywności wyprodukowanej 

przez rolników (w ramach sprzedaży bezpośredniej, działalności MOL i rolniczego handlu 

detalicznego). Wniosek do realizacji przez KRIR i Fundusze Promocji. 

 

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych (DzU z 2015 
r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170), zwana dalej "ustawą o funduszach promocji" jest 
odpowiedzią na postulaty branż. Reprezentanci branż wystąpili z wnioskiem do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmu zapewniającego 
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skuteczną promocję branżową, której celem byłby wzrost sprzedaży polskich produktów rolnych, a 
w konsekwencji zdobycie trwałych rynków zbytu, poprawa jakości produkowanych wyrobów oraz 
integracja branżowa. 
Fundusze promocji zostały utworzone dla tych sektorów, o które wnioskowały organizacje 
branżowe. Na podstawie ustawy utworzono 9 funduszy (…).Powyższe stanowi, że do wyłącznych 
kompetencji komisji zarządzających, reprezentowanych przez przedstawicieli poszczególnych 
branż, w tym przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, należy planowanie oraz dysponowanie 
środkami funduszy promocji. 
 

 W nowym naborze wniosków z PROW 2014-2020 zmienić warunki przyznawania pomocy –  

z poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja 

gospodarstw rolnych”, obszar d – tak, aby pierwszeństwo przyznawania wsparcia mieli ci 

rolnicy, którzy w I. naborze nie zostali zakwalifikowani. 

(…)Przyjęcie zaproponowanego przez Państwa podejścia, polegającego na tym, aby w kolejnym 

naborze wniosków o przyznanie pomocy, rolnicy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, 

lecz nie otrzymali wsparcia w ramach naboru w 2016 r., mogli być automatycznie obsłużeni w 

pierwszej kolejności, jest niezgodne z przyjętym podejściem, że pomoc powinna być skierowana 

do wniosków najlepiej ocenionych. Ponadto spowodowałoby to, że wnioski o przyznanie pomocy, 

które zostaną złożone po raz pierwszy, a byłyby wyżej ocenione nie otrzymałyby wsparcia. 

Kryterium takie nie byłoby zgodne z zasadami dotyczącym i ustalania kryteriów wyboru, 

określonymi w PROW 2014-2020. 

 

 WZ MIR sugeruje aby, w celu uproszczenia zasad legalnego uboju gospodarczego, powiatowe 

inspektoraty weterynarii zorganizowały szkolenia dla rolników, nadające im uprawnienia do 

samodzielnego dokonywania uboju. Małopolska Izba Rolnicza podejmuje się zadania 

współorganizacji oraz współfinansowania takich szkoleń na terenie województwa 

małopolskiego. 

 

W świetle obowiązujących przepisów ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na 
potrzeby własne, powinien być dokonywany przez osoby posiadające takie same kwalifikacje, 
jakich wymaga się od osób uprawnionych do zawodowego uboju. Ze względu na wykreślenie z 
Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt (UC59) wprowadzającego do polskiego porządku prawnego przepisów wykonujących 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 dalsze prace dotyczące ułatwienia uzyskiwania 
kwalifikacji przy uboju na użytek własny będą kontynuowane poprzez nowelizację rozporządzenia 
w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju 
 i uśmiercania zwierząt. Prace nad projektem rozpoczęto w listopadzie 2017 r.  
Dnia 15.03.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków  
i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia uboju 
zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne (tzw. uboju gospodarczego) będą mogły dokonywać 
osoby, które: 
-ukończyły odpowiednie szkolenie teoretyczne, organizowane (bezpłatnie) przez powiatowego 
lekarza weterynarii; 
-otrzymały świadectwo kwalifikacji w tym zakresie, wydane przez powiatowego lekarza 
weterynarii. 
 

 WZ MIR w dalszym ciągu postuluje o regionalizację krajowej polityki rolnej, uwzględniającą 

specyficzne, regionalne uwarunkowania środowiskowe, klimatyczne i społeczne – szczególnie w 

odniesieniu do programów pomocowych UE. 
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W piśmie nie odniesiono się do powyższego postulatu. 

 

 Należy objąć dopłatami materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany, wykorzystywany do 

produkcji towarowej warzyw gruntowych – na podobnych zasadach jak to ma miejsce w 

przypadku dopłat do zbóż, ziemniaków i roślin strączkowych. 

  

W produkcji warzyw powszechnie stosowany jest materiał siewny kategorii standard, za którego 
wytwarzanie i jakość odpowiada wytwarzający ten materiał zachowujący odmianę (hodowca albo 
przedsiębiorca). Materiał tej grupy roślin oraz tej kategorii nie jest objęty ustanowionym 
programem wsparcia. Jednocześnie należy podkreślić że w produkcji towarowej warzyw wymiana 
materiału siewnego jest na wysokim poziomie, ponieważ są to głównie odmiany mieszańcowe 
(F1), a produkcja materiału siewnego jest skomplikowana, ponieważ każdorazowo do wytwarzania 
materiału siewnego używa się komponentów odmian mieszańcowych (Ro, Rm). Mając powyższe 
na uwadze, w szczególności wysoki poziom wymiany materiału siewnego warzyw należy uznać, że 
materiał siewny warzyw nie może zostać objęty dopłatami, których podstawowym celem jest 
zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. 
 

 Z uwagi na brak w systemie doradztwa rolniczego obiektywnych ocen stosowania nowych 

technologii czy środków produkcji, m.in. ze względu na likwidację gospodarstw 

demonstracyjnych i wdrożeniowych, w których rolnicy mogliby poznać nowe metody uprawy czy 

hodowli lub zalety nowych środków produkcji, WZ MIR sugeruje aby proces upowszechnienia 

wiedzy rolniczej przebiegał wg następującego schematu: MRiRW we współpracy instytutami 

badawczymi i uczelniami rolniczymi opracowują wykaz nowatorskich rozwiązań przeznaczonych 

do wdrożenia w praktyce rolniczej; na podstawie tego opracowania jednostki doradztwa 

rolniczego – w tym np. ODR-y i izby rolnicze identyfikowałyby gospodarstwa, w których 

poszczególne rozwiązania mogłyby być zastosowane, a następnie koordynowałyby przebieg 

prac wdrożeniowych. Gospodarstwa, w których z sukcesem wprowadzone zostaną nowatorskie 

metody będą pełniły rolę gospodarstw demonstracyjnych lub pokazowych dla innych rolników, 

zainteresowanych danym rozwiązaniem.  

 

(…) Informuję, że podzielam pogląd Małopolskiej Izby Rolniczej o tym, że najbardziej skutecznym 
sposobem przekazywania wiedzy, a później wdrażania jej w życie, jest demonstracja. Po 
przekształceniach w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego, obecnie gospodarstwa 
posiada 11 jednostek doradztwa rolniczego (ODR): Lubelski, Lubuski, Małopolski, Mazowiecki, 
Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski i Świętokrzyski. ODR-y te prowadzą porejestrowe 
doświadczalnictwo odmianowe, a także współpracują z instytutami badawczymi w zakresie 
transferu wiedzy i innowacji. Gospodarstwo posiada również Centrum Doradztwa Rolniczego 
oddział w Radomiu. Równocześnie trwa proces tworzenia gospodarstw demonstracyjnych  
i wdrożeniowych u rolników. Jako przykład można podać Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu, który utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych. W sieci aktualnie 
funkcjonuje 98 gospodarstw o profilach działalności zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. 
Gospodarstwa reprezentują najwyższy poziom produkcji rolniczej, wykorzystują nowoczesne 
technologie, są dobrze zorganizowane i mają dobre wyniki ekonomiczne. Zadaniem ich jest 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych osiągnięć technicznych i sposobów 
gospodarowania oraz propagowanie osiąganych wyników w regionie. W gospodarstwach 
odbywają się szkolenia, pokazy oraz demonstracje przeprowadzane przez doradców rolniczych 
WODR. W gospodarstwach, które wyraziły na to zgodę, jest też możliwość odbywania praktyk 
przez uczniów szkół rolniczych i studentów. W wielu z nich zainstalowano polowe stacje 
meteorologiczne. Ponadto Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu zorganizowało  
w kraju sieć ekologicznych gospodarstw demonstracyjnych, która obecnie liczy 123 gospodarstwa. 
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Realizacja wniosków i uchwał WZ MIR z dnia 11.12.2018 r.: 

Uchwały nr 41 - 44/WZ/2017, z dn. 11.12.2017 r. dotyczyły: 

  akceptacji nowelizacji budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na 2017 rok i  wyraża zgodę na 
zaciągnięcie kredytu do kwoty 100.000 zł celem zakupu samochodów – uchwała nie została 
zrealizowana, zakup samochodów nastąpił ze środków bieżących, 

 przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2018, 
 akceptacji planu pracy MIR na rok 2018, 
 ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 

obszarowych rolnikom. 
 
Wnioski z WZ MIR przesłano 3.01.2018 r. (l.dz.: MIR-K/03/01/2018) do KRIR, która otrzymała odpowiedź z 

MRiRW w piśmie z dnia 20.02.2018 r., znak: SSO.dws.073.3.2018 

 Odnośnie wniosku o organizację obowiązkowych dyżurów lekarzy weterynarii w celu 

rozwiązania poważnego problemu jakim jest brak opieki weterynaryjnej w dni wolne od pracy: 

(...) w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. DzU z 2017 r. 
poz. 188) określono zasady świadczenia usług weterynaryjnych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy, 
rozkład godzin pracy zakładów leczniczych dla zwierząt ma uwzględniać potrzeby ludności, a zadaniem 
właściwej terytorialnie okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej jest w razie potrzeby ustalenie rozkładu 
godzin prac) zakładów leczniczych dla zwierząt na jej terenie. Właściwa okręgowa rada lekarsko-
weterynaryjna obowiązana jest uwzględnić dostępność usług weterynaryjnych w porze nocnej, w święta i 
w dni wolne od pracy. Zaznaczyć należy, że lekarz weterynarii. zgodnie z art. 26 powyższej ustawy, może 
odmówić świadczenia usługi lekarsko weterynaryjnej, ale równocześnie obowiązany jest do udzielenia 
posiadaczowi zwierzęcia informacji o możliwości uzyskania pomocy weterynaryjnej w innym zakładzie 
leczniczym dla zwierząt. 

W dniu 20.02.2018 r. MRiRW przesłało odpowiedź (SSO.dws.073.3.2018) do KRIR  dotyczącą powyższej 
kwestii: „(…) Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt), rozkład 
godzin pracy zakładów leczniczych dla zwierząt ma uwzględniać potrzeby ludności, a zadaniem właściwie 
terytorialnie okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej jest w razie potrzeby ustalenie rozkładu godzin 
pracy zakładów leczniczych dla zwierząt na jej terenie. Właściwa okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 
jest obowiązana uwzględnić dostępność usług weterynaryjnych w porze nocnej, w święta, w dni wolne od 
pracy. Zaznaczyć należy, że lekarz weterynarii zgodnie z art. 26 powyższej ustawy może odmówić 
świadczenia usługi lekarsko-weterynaryjnej, ale równocześnie obowiązany jest do udzielenia posiadaczowi 
zwierzęcia informacji o możliwości uzyskania pomocy weterynaryjnej w innym zakładzie leczniczym dla 
zwierząt.(…)” 

 W kwestii obciążania kosztami funkcjonowania funduszy promocji mięsa rzeźni, które sprzedają 

mięso i jego przetwory, a nie producentów: 

(...) przetwórcy zobowiązani są na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów 
rolno-spożywczych (DzU z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) do naliczania, pobierania i 
przekazywania wpłat na poszczególne fundusze, a także do składania deklaracji Dyrektorowi Generalnemu 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego 
funduszu. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy ponoszą koszty związane z obsługą wpłat na fundusze, 
tj. koszty o charakterze operacyjnym (koszty wynagrodzenia pracowników, opłaty bankowe, koszty 
prowadzenia księgowości). Ponadto należy zauważyć, że przetwórcy jako podmioty zobowiązane do 
naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze, podlegają przepisom działu 
III Zobowiązania podatkowe i działu VI Kontrola podatkowa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa. W myśl przepisów Ordynacji podatkowej, przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim 
majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, a także poddawani są kontroli podatkowej 



 

8 
 

celem sprawdzenia, czy wywiązują się z ww. obowiązków wynikających z ustawy o funduszach promocji. 
Jak wynika z powyższego, konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustawy o 
funduszach promocji ponoszą bezpośrednio przetwórcy. 
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o funduszach promocji. Jedną z 
kluczowych zmian w tej ustawie jest zmiana składu komisji zarządzających zapewniająca przedstawicielom 
producentów produktów rolno-spożywczych znaczącą przewagę. Taka zmiana ma na celu umożliwienie 
przedstawicielom środowiska, z którego wpłaty na fundusze promocji pochodzą, większy wpływ na sposób 
wydatkowania środków tych funduszy. Zwiększono liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5. natomiast 
zmniejszono liczbę przetwórców z 4 do 3 (udział przedstawiciela KRIR nie zmienił się). Zmiana ta nie miała 
wpływu na zwiększenie, ani zmniejszenie ogólnej liczby członków komisji zarządzających funduszy 
promocji, a jedynie zmieniła proporcję pomiędzy liczbą producentów a liczbą przetwórców, dając większą 
przewagę niż dotychczas przedstawicielom podmiotów, od których wpłaty na fundusze promocji 
pochodzą. Celem nowelizacji była ponadto zmiana sposobu wykorzystania środków funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, tak aby środki te w większym stopniu wspierały podmioty, od których 
wpłaty na fundusze promocji pochodzą (producentów produktów rolnych). 
 

 W sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów regulujących budowę hal z przykryciem 
namiotowym (plandeką) do celów rolniczych takich jak: hodowla zwierząt, zadaszenie maszyn, 
przechowywanie słomy, siana: 

(...) kwestie dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych 
uregulowane są w ustawie z dnia i lipca 1991 r. Prawo budowlane (DzU z 2017 r., poz. 1332), której 
interpretacja należy do właściwości ministra do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jedynie na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, wydaje rozporządzenie wykonawcze, 
określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, a 
następnie je realizuje w zakresie określonym w art. 9 ustawy (wydawanie zgody na odstępstwa od tych 
warunków). 
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych. Za 
budowle rolnicze w myśl rozporządzenia rozumie się budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa 
produktów rolnych, w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do 
składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu 
rolniczego. 
 

 W sprawie zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwie rolnym MIR wnioskowała o skrócenie 

okresu oczekiwania obcokrajowca na możliwość podjęcia pracy do 2 dni od chwili zgłoszenia do 

Urzędu Pracy. Obowiązujące prawo dopuszcza podjęcie pracy przez cudzoziemca po 7 dniach od 

chwili zgłoszenia do Urzędu. W tym czasie nie może on podjąć pracy, ponieważ w razie kontroli 

Służby Granicznej grozi za to pracodawcy wysoka kara pieniężna, a cudzoziemcowi deportacja: 

(...) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 26 stycznia 2018 r. zwrócił się do Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie Krajowej Radzie Izb Rolniczych wyjaśnień w tej kwestii. 

 W sprawie wniosku dotyczącego możliwości podpisywania umów kontraktacji warzyw i owoców 

bezpośrednio z producentem (rolnikiem): 

(...) zgodnie z § 1 art. 613 Kodeksu Cywilnego przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się 
wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a 
kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz 
spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek 
spełnienia takiego świadczenia. Zatem stronami umowy kontraktacyjnej są producent rolny i nabywca 
produktów rolnych. Zawieranie umów kontraktacyjnych nie jest obligatoryjne. 
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Natomiast obligatoryjny wymóg zawarcia umowy pomiędzy producentem produktów rolnych, a 
pierwszym nabywcą zawarty jest w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych 
rynków rolnych (DzU z 2017 r. poz. 1006 z późn. zm.) stosowanych na podstawie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. Obowiązek zawarcia ww. 
umowy dotyczy sektorów produktów rolnych: zboża, burak cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, 
owoce i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe. 
Umowa musi spełniać warunki określone odpowiednio w art. 125, art. 148 oraz art. 168 (w zależności od 
produktu) ww. rozporządzenia nr 1308/2013, jednak  wszystkie elementy umów na dostawę produktów 
rolnych zawieranych przez producentów z przetwórcami lub dystrybutorami są swobodnie negocjowane 
pomiędzy stronami. 
Wymóg zawarcia umowy obowiązuje w przypadku, gdy zbywającym jest producent będący rolnikiem a 
nabywcą - przetwórca lub dystrybutor, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio 
konsumentom finalnym. Niezależnie czy jest to umowa kontraktacyjna, czy umowa na dostarczanie 
produktów rolnych, stronami umowy są producent rolny oraz bezpośredni nabywca towarów rolnych 
wyprodukowanych przez tego producenta. 
Producenci rolni, w tym producenci owoców i warzyw, powinni dążyć do skracania łańcucha dostaw. 
Sposobem na wzmacnianie pozycji rolników na rynku jest tworzenie przez rolników wspólnych struktur 
gospodarczych w postaci grup lub organizacji producentów. Podmioty te, za nadrzędny cel swojej 
działalności, powinny postawić sobie dążenie do konsolidacji jak największej liczby producentów rolnych 
celem sprostania wyzwaniom wynikającym z coraz większej zmienności relacji podażowo-popytowych na 
rynkach rolnych. (…) 
 

 Utworzenie nowego miejsca targowego dla lokalnych rolników i ogrodników i drobnych 
przetwórców z Krakowa. 
 

 W dniu 07.02.2018 r. (pismo znak MIR-K/36/02/2018) Izba zwróciła się do kilku wspólnot mieszkaniowych 
w Krakowie o umożliwienie sprzedaży produktów i przetworów rolnych na terenach zarządzanych przez te 
wspólnoty. 
Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedź Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Os. AVIA5, o następującej treści: 
„W nawiązaniu do pisma (…) w sprawie stworzenia mini placu na Osiedlu Avia, aby przedstawić Państwa 
propozycję Wspólnocie Mieszkaniowej na zebraniu właścicieli, które odbędzie się w drugiej połowie 
marca, prosimy o podanie informacji: 
1) czy stragany na placu będą zamontowane na cały czas umowy czy po każdym dniu sprzedaży będą 
demontowane? 
2) na jaki czas chcieliby Państwo podpisać umowę dzierżawy terenu? 
3) jaką stawkę proponują Państwo za dzierżawę ok. 380m2 terenu? 
4) jakie towary będą sprzedawane na placu i czy będą posiadały odpowiednie certyfikaty? 
Kolejne spotkanie z Zarządcą Nieruchomości Avia5 zaplanowane jest na dzień 17 kwietnia 2018 r. w 
siedzibie Izby. 
 

 Wniosek dotyczy terenów zmeliorowanych. Na terenach rolnych zmeliorowanych gdzie 
występują zadrzewiania lub zalesienia lub nieużytkowanie wymusić na właścicielach usunięcie 
rosnących drzew oraz pozbawić ich dopłat rolnych; a koszt naprawy drenów powinien ponosić 
właściciel zadrzewionego gruntu. 
 

KRIR zwrócił się o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawnych  
w zakresie nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (pismo znak: KRIR/MJ/1387/17 z dnia 
21.12.2017 r. do MRiRW, które zostało przekazane zgodnie z kompetencjami do Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Otrzymano odpowiedź w dniu 23.01.2018 r., znak: 
GZ.me.6703.2.2018: 
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(…) Na etapie prac nad projektem obecnie obowiązującej ustawy – Prawo wodne, MRiRW proponował, 
aby nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracyjnych zamiast starosty sprawował wójt. Propozycje te 
nie spotkały się z akceptacją samorządów gminnych. Ostatecznie kompetencje w tym zakresie 
powierzono nowej jednostce – Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Zgodnie z art.206 
ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo Wodne, jeżeli obowiązek utrzymywania urządzeń melioracyjnych 
nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Z 
uwagi na to, że przepis ten obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2018 r., w mojej opinii obecnie nie jest 
zasadne wprowadzanie zmian w tym zakresie, do czasu oceny funkcjonowania tego przepisu. 

 
Realizacja wniosków Rad Powiatowych MIR: 

 Rada Powiatowa MIR w Brzesku  wnioskowała o utworzenie w weekendy i dni wolne od pracy  

tzw. ”ostrych dyżurów” lekarzy weterynarii na terenie powiatu brzeskiego, celem świadczenia 

usług weterynaryjnych w przypadku zagrożenia życia zwierząt gospodarskich. (l.dz.: MIR-

K/31/01//2017 z dnia 31.01.2017 r.) 

Odpowiedź z Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ( MILW 06/8/2017) z dnia 8.03.2017 r. 
informująca, że (…) z uwagi na wyjątkową złożoność sprawa nie jest możliwa do rozwiązania w 
trybie szybkim. Dlatego też nie znalazła pomyślnego rozwiązania na dzień dzisiejszy. (…) Na tle 
przepisów tylko lecznice i kliniki dla zwierząt mają obowiązek zapewnienia całodobowej 
obserwacji i leczenia zwierząt. (…) Na terenie powiatu brzeskiego funkcjonuje zaledwie 12 
zakładów leczniczych dla zwierząt, w tym 9 z nich to zakłady prowadzone jednoosobowo. Jedynie 
1 z nich deklaruje całodobową dostępność w czasie opieki i leczenia zwierząt. (…) 
Ponadto otrzymano z odpowiedź z MRiRW , znak: SSO.dws.073.3.2018 z dnia 20.02.2018 r. (patrz: 
odpowiedzi na wnioski WZ MIR z dnia 11.12.2018). 

 Rada Powiatowa MIR w Chrzanowie w dniu 26.06.2017 r. zgłosiła wnioski: 

Wystąpić z wnioskiem do Ministra rolnictwa o zmianę terminu składania wniosków 

obszarowych w całej Polsce na termin 1 kwiecień do 31 maj. 

Pismo do KRIR MIR/196/27/07/2017/T z dnia 27.07.2017 r. 

Odpowiedź: KRIR/JM/1032/2017 z dnia 18.09.2017 r. w załączeniu odp. MRiRW nr 

PB.pb.057.6.2017z dnia 5.09.2017 r. Zamieszczono na stronie internetowej MIR 19.09.2017 r. 

Wprowadzenie regulacji prawnych zmuszających właścicieli gruntów do utrzymywania ich w 

dobrej kulturze rolnej ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Pismo MIR /195/27/07/2017/T z dnia 27.07.2017 r. – Dotychczasowe przepisy jednoznacznie 

regulują możliwość zmuszania właścicieli nieużytków do przeciwdziałania zagrożeniu 

pożarowemu. 

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na wystawę Horti Tech w Kielcach w dniu 20.11.2017 r. – 

wnioskowana kwota: 300 zł. 

Zarząd w dniu 13.11.2017 wniosek rozpatrzył pozytywnie (uchwała nr 22/Z/2017/V). 

  Rada Powiatowa MIR w Olkuszu wnioskuje o przywrócenie wieku emerytalnego dla rolników 

(55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) którzy przepracowali min.30 lat w gospodarstwie). 

Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach  
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 38), która 
weszła w życie z dniem 1 października 2017 r., przywrócony został stan prawny, dotyczący 
powszechnego wieku emerytalnego, obowiązujący przed1 stycznia 2013 r., zarówno dla osób 
ubezpieczonych w systemie powszechnym, jaki rolników i domowników ubezpieczonych na 
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2013 
r.poz. 277 z późn. zm.). Od tej daty powszechny wiek emerytalny obniżony został dla kobiet do 60 
lat., a dla mężczyzn do 65 lat. 
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Przepisy ww. ustawy nie zmieniły regulacji wprowadzonej ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw (DzU z 2012 r. poz. 637), zgodnie z którą prawo do świadczenia w postaci tzw. 
"wcześniejszej" emerytury rolniczej, tj. emerytury dla rolników będących w wieku 
przedemerytalnym (po ukończeniu 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) ma charakter 
wygasający. O "wcześniejszą" emeryturę rolniczą, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy, którzy wszystkie ustawowe warunki do 
przyznania tego świadczenia spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.  
Ww. ustawa jest zbieżna z zadeklarowanym w expose Pani Premier Beaty Szydło powrotem do 
powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r. Jest także zgodna ze 
Stanowiskiem Rządu wobec tego projektu, przyjętym przez Radę Ministrów, w którym stwierdza 
się, że powrót do obwiązującego przed1 stycznia 2013 r. wieku emerytalnego nie powinien 
oznaczać utrzymania preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę rolników oraz w stan 
spoczynku sędziów i prokuratorów po dniu 31 grudnia 2017 r. Wcześniejsze emerytury w 
powszechnym systemie emerytalnym wygaszone zostały bowiem już w 2008 r. Przedłużenie 
funkcjonowania w systemie ubezpieczenia społecznego rolników świadczenia w postaci 
"wcześniejszej" emerytury rolniczej zburzyłoby koncepcję Rządu mającą na celu wprowadzenie 
jednolitych powszechnych zasad dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę. Ponadto mając 
na uwadze znaczne koszty związane z przywróceniem od 1 października 2017 r. dotychczasowego 
wieku emerytalnego, wygaszanie preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę przez 
rolników po 31 grudnia 2017 r. pozytywnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Funduszu 
Emerytalno-Rentowego, z którego wypłacane są emerytury i renty rolnicze. Należy bowiem mieć 
na uwadze, że obecnie wypłata emerytur i rent rolniczych z Funduszu Emerytalno-Rentowego 
pokrywana jest w ponad 90% z dotacji budżetowej. 
 

 Wniosek RP MIR w Olkuszu  z dnia 21.12.2017 r. o zorganizowanie pikniku wraz z degustacją 

promującego produkty lokalne oparte na bazie mięsa wieprzowego podczas przyszłorocznych 

Dożynek Gminnych  w miejscowości Wierzchowisko (druga połowa sierpnia 2018 r.) 

Ilość pikników i miejsce ich realizacji zależne są od decyzji KRIR. 

 

 Rada Powiatowa MIR w Limanowej oraz w Chrzanowie  zgłosiły wniosek, który przesłano do 

Zarządów Okręgowych PZŁ działających na terenie Małopolski akceptację zgłaszania szkód przez 

rolników w formie elektronicznej (Znak: MIR/288/14/11/2017/T) 

Odpowiedź od Zarządu PZŁ w Katowicach z dnia 17.11.2017 r., znak: 2383/2017, informująca, że w 
ramach posiadanych kompetencji nie może zmienić rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
8 marca 2010 roku. 
Otrzymano również odpowiedź z Zarządu Okręgowego w Krakowie l.dz.: 1943/2017 z dnia 
1.12.2017 r.”(…) Tutejszy Zarząd na najbliższym spotkaniu z prezesami i łowczymi kół łowieckich 
przekaże propozycję MIR z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wzajemnego uproszczenia 
komunikacji w sprawie zgłaszania szkód łowieckich, pomiędzy rolnikiem a dzierżawcą obwodu 
łowieckiego.” 
 

 Rada Powiatowa MIR w Tarnowie (z dnia 17.10.2017 r.): Wykonanie napisu „Małopolska Izba 

Rolnicza tu kupisz płody rolne  od polskich rolników” na elewacji  północnej budynku  (od strony 

RTRH w Tarnowie). 

Koszt pokrycia umów-zleceń dla 4 studentów w okresie 1 miesiąca w celu odwiedzenia 

bezpośrednio mieszkańców miasta Tarnowa i przedstawienie im konkretnej oferty zaopatrzenia 

gospodarstw domowych w płody rolne pochodzące od polskich rolników. 

Pokrycie kosztów dojazdu do Tarnowa (ryczałt w wysokości 100 zł/osobę/dzień wypłacany przez 

6 miesięcy) rolnikom dostarczającym szeroką paletę owoców i warzyw oraz serów górskich. 
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Działanie to jest niezbędne na czas rozruch handlu w budynku izby w Tarnowie ponieważ w tym 

okresie działalność handlowa nie przyniesie rolnikom wystarczających dochodów. 

Umożliwienie postawienia chłodni kontenerowej celem przechowywania owoców i warzyw na 

terenie parkingu mieszczącego się przy biurze MIR w Tarnowie  

Odpowiedź MIR-K/236/10/2017 z dnia 26.10.2017 r – propozycja, aby powierzchnie sklepu w 
Tarnowie oddać nieodpłatnie na okres 12 miesięcy osobie/podmiotowi, który będzie realizował 
RHD. Podpisanie umowy zlecenia na okres 4 miesięcy z osobą organizującą tę sprzedaż. 
Ostatecznie ze względu na bardzo nikłe zainteresowanie kupnem – sprzedażą w ramach RHD, w 
dniu 22.02.2018 r. podpisano umowę najmu w/w pomieszczenia z F.H. „DIK-PAP” na czas 
nieoznaczony.  
 

 Rada Powiatowa MIR w Krakowie w dniu 17.01.2017 r. zgłosiła wnioski: 

o wprowadzenie w prawie budowlanym zapis, aby gminy  były zobligowane do ich 

wprowadzenia co pozwoli swobodnie dojeżdżać do pól i zapewnić swobodną rozbudowę 

infrastruktury drogowej oraz mediów 

Wysłano pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, pismo nr MIR/176/03/07/2017/T z dnia 
03.07.2017 r. 
Odp. MIiB pismo DAB.2.050.394.2017. MK.1 z dn. 29.09.2017 r.: „(…) trwają prace nad projektem 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zwanym dalej Kub. Jego celem jest kompleksowe 
uregulowanie procesu inwestycyjno-budowlanego.(…) wszelkie pochodzące od organów i 
obywateli uwagi oraz propozycje dotyczące materii objętej zakresem projektowego Kub 
wykorzystywane są przez ministerstwo infrastruktury i Budownictwa w celu wypracowania 
najlepszych rozwiązań poszczególnych zagadnień. Ponadto zakłada się, że Kub wraz z pakietem 
regulacji okołopakietowych zostanie skierowany do Sejmu RP na początku 2018 r.(…)” 
Nałożyć obowiązek na budujących domy, aby przed przystąpieniem do budowy zebrać 25 cm 

warstwę gleby-humusu i przewieść go w miejsce gdzie będzie rolniczo wykorzystany. 

Wyeliminowanie zabudowy zagrodowej na obszarach objętych tym planem, aby nie 

powodować antagonizmów pomiędzy działkowiczami a rolnikami. Równocześnie umożliwić 

aktywnym rolnikom prowadzenie produkcji rolniczej, czyli chowu i hodowli zwierząt na 

odpowiednich przestrzeniach bez ograniczeń ze strony nowych mieszkańców. 

Przy zabudowach deweloperskich na obszernych terenach wiejskich nie uzyskuje się opinii 

mieszkańców, izby rolniczej ani nie przeprowadza się konsultacji społecznych, co często 

powoduje konflikty między starymi i nowymi mieszkańcami podkrakowskich wsi. 

Zarząd MIR opracował stanowisko w zakresie  przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego  terenów wiejskich z dnia 10.02.2017 r. z dnia, które przesłano 

do  KRIR, UW i WMWM. 

Odp. MRiRW pismo  nr GZ.tr.600.9.2017 z dnia 14.04.2017 r. 

Wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w sprawie uchylenie dla rolników produkujących rozsadę 

wprowadzonego na obszarze województwa małopolskiego   ograniczenia i zakazu w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) 

Pismo  do UMWM nr MIR-K/29/01/2017  z dnia 30.01.2017 r.  

Otrzymano odpowiedź od Wicemarszałka W.Kozaka oraz Przewodniczącej Sejmiku UM  

U. Nowogórskiej, podtrzymujące stanowisko Sejmiku. 

 

 W dniu 30.06.2017 r. Rada Powiatowa MIR w Krakowie zgłosiła: 

Prośba o interwencję w sprawie nielegalnie przywożonych i sprzedawanych owoców  

w kompleksie handlowym Rybitwy. 
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Pismo MIR/173/03/07/2017/T z dnia 03.07.2017 r. skierowane do WIORiN w Krakowie oraz 
odpowiedź z WIORIN z dnia 17.07.2017 r., znak; WNF.7124.5.29.2017, informująca, że  
w Województwie przeprowadzono 188 kontrolo giełd i targowisk, skontrolowano 753 podmioty  
w zakresie występowania organizmów szkodliwych. Inspekcja obejmuje kontrola głównie materiał 
rozmnożeniowy i ziemniaki konsumpcyjne. Inspekcja nie przeprowadza kontroli w zakresie 
wymogów jakościowych, gdyż nie posiada uprawnień w tym zakresie. 
 

 W dniu 22.11.2017 r. Rada Powiatowa MIR w Krakowie zgłosiła wniosek, dotyczący 

opracowania minimalnych warunków sprzedaży, dostaw oraz parametrów zbóż  

i kukurydzy. (pismo MIR-K/268/11/2017 z dnia 27.11.2017 r.) Poniżej zamieszczamy treść 

odpowiedzi z resortu rolnictwa (dnia 2.03.2018 r.): 

 (…)mając na względzie pozycję izb rolniczych w sektorze rolnym, zdaniem MRiRW, powinny one 
odegrać istotną rolę w tworzeniu organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych, jak również 
wypracowaniu wzorów umów, czy ogólnych zasad współpracy oraz ich propagowaniu wśród 
uczestników rynku. Ponadto wychodząc naprzeciw zgłaszanej przez uczestników rynku potrzebie 
funkcjonowania w kraju zorganizowanego rynku handlu towarami rolno-spożywczymi MRiRW 
podjęło inicjatywę utworzenia w Polsce platformy sprzedażowej. Umożliwi ona uczestnikom rynku 
handel towarami rolno-spożywczymi z wykorzystaniem kontraktów typu SPOT, a w przyszłości 
również kontraktów terminowych. W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wypracowano 
wniosek o sfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prac koncepcyjnych oraz 
pilotażowego wdrożenia tej platformy. Zostaną wypracowane między innymi wymogi stawiane 
instytucjom organizującym obrót, zasady obrotu towarami, wzory dokumentów itp. 
Przedstawiając powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca uczestników rynku do 
organizowania się w struktury, takie jak organizacje międzybranżowe, mające na celu zacieśnianie 
dobrej, przynoszącej korzyści współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha 
marketingowego." 
Wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o zwiększenie wsparcia finansowego dla 

hodowców koni rasy małopolska w Małopolsce ( w tym w zakresie promocji tej rasy w ramach 

dofinansowania wyścigów oraz wystaw hodowlanych). 

Pismo MIR-K/270/11/2017 r. z dnia 27.11.2017 r. – Marszałek nie ustosunkował się do pisma. 

Wniosek o zapewnienie właściwych warunków lokalowych w Oddziale Terenowym KOWR w 

Krakowie - Pismo MIR-K/269/11/2017 z dnia 27.11.2017 r. do Centrali KOWR w Warszawie – brak 

odpowiedzi na w/w pismo. 

 

 Rada Powiatowa MIR w Nowym Targu w sprawie działań Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa W 

Skierniewicach wobec Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa - 

Brzezna Sp. z o.o. Pismo MIR-K/29/12/2017 z dnia 28.12.2017 r. 

Odpowiedź z MRiRW z dnia 2.02.2018 r., znak: NW.nw.073.15.2018: 
(…) Konsekwencją sytuacji, w której poprzedni Zarząd, pomimo licznych wezwań nie przedstawił 
właścicielowi i Radzie Nadzorczej spójnej wizji, zarówno rozwiązania bieżących problemów Spółki, 
jak i długookresowej wizji jej rozwoju, było odwołanie go w dniu 19.12.2017 r. z funkcji Prezesa 
Zarządu Spółki Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Ogrodnictwa – Brzezna Sp. z o.o. w 
Brzeznej. (…) 
 

 Rada Powiatowa MIR w Myślenicach w dniu 11.07.2017 r. zgłosiła wnioski: 

1. Dofinansować z budżetu MIR  zakup wapna nawozowego przez rolników, 

2. Ponowić szkolenia nt. szacowania szkód łowieckich, 

3. Rozeznać sprawę placu hurtowego Rybitwy. Czy krążące pogłoski likwidacji placu są 

prawdziwe. Podjąć działania by rolnicy mieli gdzie sprzedawać swoje produkty. 

4. Przekazać informacje nt wyjazdów zagranicznych jakie organizowała MIR, 
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5. Zakupić gadżety izbowe, które byłyby rozdawane podczas np. dożynek, 

6. Stworzyć izbowego Facebooka, 

7.Przesyłać do gmin i delegatów gazety w sposób systematyczny, 

8. Utworzyć w Myślenicach punkt sprzedaży bezpośredniej. 

 Na powyższe wnioski Zarząd skierował pismo do Pani J. Majki – Przewodniczącej Rady - pismo  

MIR-K/182/07/2017 z dnia 25.07.2017 r. 

 

 Rada Powiatowa MIR w Proszowicach w dniu 9.11.2017 r zgłosiła wniosek: Wniosek  

o dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego rolników do Kietrza i Wrocławia w dniach  

17-18.11.2017 r.  Wnioskowana kwota: 2332 zł 

Zarząd w dniu 13.11.2017 r. pozytywnie rozpatrzył prośbę (uchwała nr 22/Z/2017/V) 

Zarząd nie ustosunkował się do w/w wniosków. 

 

 Rada Powiatowa w Wieliczce w dniu 16.10.2017 r. zgłosiła wniosek: zorganizować dla rolników 

z Małopolski (nie tyko delegatów) tematyczne krajowe wyjazdy szkoleniowe do gospodarstw 

zaawansowanych technologicznie. 

 

Zarząd planuje zorganizować duży wyjazd szkoleniowy dla rolników w roku 2018 r. 

 

 Rada Powiatowa MIR w Oświęcimiu w dniu 23.10.2017 oraz Rada Powiatowa MIR w 

Wadowicach w dniu 24.10.2018 r. zgłosiły wniosek o podjęcie działań, mających na celu 

uzupełnienie zapisu określającego spełnienie wymogu odbytych praktyk. Jednogłośnie 

twierdzimy, że osobę, posiadającą co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w 

gospodarstwie, powinno się zwolnić z wymogu odbycia trzymiesięcznej praktyki i dać możliwość 

uzyskania kwalifikacji, o których mowa. Ewentualnie osoba posiadająca co najmniej 5-letni 

udokumentowany staż pracy w gospodarstwie powinna mieć możliwość uzyskania kwalifikacji 

zawodowych po odbyciu szkolenia teoretycznego oraz jednodniowej praktyki na stanowisku 

ubojowca.  

Wniosek ten został zgłoszony przez WZ MIR w dniu 6.10.2017 r.  i otrzymano na niego odpowiedź 
z MRiRW (patrz realizacja wniosków WZ MIR z dnia 6.10.2017 r.). W DzU poz. 539 zamieszczono 
rozporządzenia MRiRW z dnia 12.03.2018 r. w tej sprawie. 
 

 Rada Powiatowa MIR w Nowym Sączu zgłosiła wnioski w dniu 20.01.2017 r.: Wniosek do 

ARiMR. Wprowadzenie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2016 rok pomogło co prawda 

finansowo gospodarstwom rolnym przetrwać bolesne skutki trudnego roku w rolnictwie, ale nie 

jest to dobra forma w przyszłości. Brak jest bowiem przejrzystości otrzymywanych dopłat. 

Konieczne wydaje się informowanie rolników w jakiejkolwiek formie po wyliczeniu przyznanych 

dopłat o wysokości dopłat za co, ale i w jakim terminie je otrzymają. Przesyłanie dopłat 

bezpośrednio na konto w kilku ratach bez podawania tytułu jest dezinformacją dla rolników. Nie 

chodzi tu o „elaboraty” z uzasadnieniem decyzji, lecz o krótką zwięzłą informację, ile naliczono 

środków, z jakiego tytułu. Są to środki finansowe często niemałej wysokości i nieuzasadnione są 

tutaj oszczędności na niedoinformowanie beneficjentów. 

Należy ujednolicić przepisy dotyczące badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. 

Żądania przez instytucje kontrolujące od producentów żywności dodatkowych badań wody, 

którzy korzystają z wody pochodzących ze zbiorników zbiorczych lub z sieci wodociągowej i 

posiadają aktualne wyniki badań wody wydaje się niepotrzebne i nie uzasadnione. 
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Wysłano wniosek do KRIR 20.03.2017 r. KRIR przesłał wnioski do : ARiMR (pismo nr  

KRIR/MJ/450/17) , odp. ARIMR  pismo nr ZP-198DF.WPPWPR.322.4.2017.MF z dnia 26.05.2017 

oraz do GIW. Odpowiedź z GIW pismo nr: GIS-BW-43230-60/AS-KK/17/2 z dnia 09.06.2017 r. 

 

W dniu 29.06.2017 r wnioskowano o umożliwienie korzystania z programów unijnych także 

rolnikom posiadających przynajmniej 5 ha fizycznych i ubezpieczających się w KRUS na wniosek. 

Pismo do KRIR  nr MIR/196/27/07/2017/T z dnia 27.07.2017 r. Odpowiedź KRIR /JM/1032/2017 z 

dnia 18.09.2017 r w załączeniu pismo  nr PB.pb.057.6.2017 z dnia 5.09.2017 r. MRiRW. - 

Zamieszczono na stronie internetowej MIR 19.09.2017 r. 

 

Wniosek: W ustawie o prawie łowieckim, która ma obowiązywać od 01.01.2018 roku należy 

utrzymać poprzedni zapis, by 50 % funduszu odszkodowawczego stanowił wkład budżetu 

państwa a drugie 50% stanowiły składki kół łowieckich. Komisje szacujące szkody łowieckie 

powinny być niezależne, a w skład ich wchodzili: po 1 przedstawicielu urzędu gminy, izby 

rolniczej oraz doradztwa rolniczego przy udziale zainteresowanych stron czyli rolnika 

poszkodowanego oraz przedstawiciela koła łowieckiego. 

Odpowiedź Zarządu pismo MIR/194/27/07/2017/T z dnia 27.07.2017 r. 

 

 Rada Powiatowa MIR w Gorlicach w dniu 14.02.2017 r. zgłosiła wniosek: aby wnioski składane 

przez rolników na działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i ”Inwestycje  

w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” były przyjmowane i rozpatrywane  

w na szczeblu biur powiatowych ARiMR a nie w Oddziale Regionalnym ARiMR w Krakowie. 

Odpowiedź Zarządu została zamieszczona na stronie internetowej MIR i przesłano ją mailem w 

dniu 24.02.2017 r. („Realizacja programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” przez biura 

Powiatowe ARiMR w obecnym stanie prawnym, w ramach obowiązujących rozporządzeń, jest 

niemożliwa do przeprowadzenia.”) 

 

W dniu 24.10.2017 r. zgłoszono wniosek: aby ponowić wprowadzenie w życie przepisów 

dotyczących sprzedaży bezpośredniej według projektu Klubu Kukiz’15. Do dotychczasowej 

ustawy o sprzedaży bezpośredniej i detalicznej wprowadzić następujące zmiany: produkt 

identyfikowalny, odpowiednio oznakowany mógł być sprzedawany przez osobę upoważnioną  

przez rolnika i bez konieczności osobistego zaangażowania rolnika 

Rada wnioskowała również o zmianę przepisów dotyczących windykacji kredytów  

w gospodarstwach rolnych. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

W 2017 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (4.04.2017 r. i 13.11.2017 r.). Podczas 

pierwszego posiedzenia Komisja dokonała oceny realizacji przez Zarząd MIR uchwał i wniosków 

Walnego Zgromadzenia i rad powiatowych MIR podjętych w 2016 r., oraz wykonania budżetu za 

2016 r. Podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi MIR za 2016r. Kolejne spotkanie 

Komisji poświęcone było ocenie realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne 

Zgromadzenie MIR i Rady Powiatowe oraz omówieniu projektu budżetu i planu pracy na 2018 r.  
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KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2017 r. Komisja Budżetowa MIR odbyła 2 posiedzenia (4.04.2017 r. i 13.11.2017 r). Tematem 

pierwszego spotkania było omówienie wykonania budżetu MIR za 2016 r., natomiast podczas 

drugiego posiedzenia Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu na rok 2018. 

 

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

W spotkaniach Zarządu MIR oprócz członków Zarządu uczestniczą również Dyrektor MIR oraz 

Delegat MIR do WZ KRIR. W 2017 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, podczas których omawiano 

wiele spraw wynikających z bieżącej działalności Izby, w tym m.in. dotyczących: 

  Sposobu realizacji wniosków rad powiatowych, 

 Aktualnej sytuacji w rolnictwie (m.innymi: Opinia do opracowania pt. „ Rozwój obszarów wiejskich 

i rolnictwa województwa małopolskiego do 2030 roku”, Stanowisko Zarządu w zakresie 

przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego terenów 

wiejskich z dnia 10.02.2017 r., ) 

 projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa ( w tym m.innymi: Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie 

ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych 

ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt, Opinia na temat ubezpieczeń upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich, Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, projekt 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich,) 

Zarząd MIR podjął uchwały w sprawach: 

 przyznania nagrody za nadzór nad realizacją inwestycji w Tarnowie, 

 niewykorzystanych środków przez Rady Powiatowe MIR w 2016 r., 

 dofinasowania wyjazdu na Targi Güne Woche w Berlinie, wyjazdu szkoleniowego dla delegatów 

i pracowników MIR w Gruzji, do Kietrza, wyjazdu szkoleniowo-studyjnego sołtysów z powiatu 

miechowskiego, wyjazdu szkoleniowego dla delegatów RP MIR w Bochni, wyjazdu na targi 

Horti-Tech w Kielcach, 

 dofinasowania zakupu reproduktora dla Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, 

 podwyżek wynagrodzenia dla pracowników MIR, 

 dofinasowania organizacji Konferencji Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich 

przy KRIR, konferencji „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych” 

 dofinasowania imprez: Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, IV Wiosenne „Eko-Targi”  

w Brzeznej, Wybory „Chłopa Roku”, święta Zabawki w Stryszawie, Żniw w Paryji, konkursu 

„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”, Małopolskiego Święta Czosnku w Prandocinie, Krajowej Wystawy 

Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, Gołeckiego Żniwobrania, Dożynek Powiatu 

Miechowskiego, Agropromocji w Nawojowej, Pikników Owczarskich, Małopolskiego Święta 

Warzyw w gminie Igołomia –Wawrzeńczyce, Święta Fasoli w Zakliczynie, Konkursu Potraw 

Regionalnych „Choinka przy wigilijnym stole”,  

 akceptacji sprawozdania z prac Zarządu za 2016 r. oraz  wykonania budżetu za 2016 r. 

 dofinasowania zespołu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca  „Słopniczanie”, zwrotu kosztów 

transportu dla zespołu reprezentującego Małopolskę w Konkursie  Wybory Chłopa Roku, 

dofinansowania zespołu folklorystycznego Modlnicanie,  



 

17 
 

 zakończenia budowy biura w Tarnowie, przeznaczenia środków finansowych na remont biura 

w Nowym Sączu, zakupu komputerów do biur MIR, zakupu kserokopiarki, remontu lokalu 

 w Wadowicach oraz zakupu nagłośnienia sali konferencyjnej w Tarnowie, 

  nagród dla pracowników, 

 Zawarcia ugody z firmą Neobud Anna Maciaś, 

 przeznaczenia środków finansowych dla finalistek etapu wojewódzkiego konkursu „Rolniczki 

motorem innowacyjności w Polsce”, 

 rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. 

 zakupu dwóch samochodów dla Małopolskiej Izby Rolniczej 

 zatrudnienia na stanowisku  dyrektora Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. 

 

 

DOSKONALENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH 

 

KONFERENCJE I SEMINARIA 

 Organizacja cyklu 5-ciu seminariów i spotkań, z udziałem eksperta z Francji oraz przedstawicielami 

lokalnych władz samorządowych, pt.: „Koegzystencja na obszarach wiejskich”. Spotkania odbyły się w 

dniach 8 – 10 lutego 2017 r. w UMiG Tarnów, UMiG Bochnia, UG Lisia Góra oraz w biurach MIR w 

Tarnowie i w Krakowie, łącznie uczestniczyły w nich 92 osoby. 

 Organizacja konferencji pt. „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej 

sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie” połączonej z posiedzeniem Rady ds. Kobiet 

i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w Warszawie. Konferencja odbyła się dniach 9 – 10 marca 

w Krakowie, a uczestniczyły w niej przedstawicielki izb rolniczych całej Polski oraz liczna grupa 

delegatek reprezentujących rady powiatowe funkcjonujące w województwie małopolskim – w 

obradach uczestniczyło ponad 106 osób.  

 Konferencja połączona z uroczystym otwarciem punktu sprzedaży RHD dla rolników w biurze MIR 

w Tarnowie – 02.07.2017 r., z udziałem 46 osób. 

 Organizacja seminarium pt.: „Rybactwo i morze 2014 -2020” – 09.09.2017 r. w biurze MIR w Tarnowie, 

we współpracy z PTR. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób. 

 

SZKOLENIA 

 Szkolenia dla doradców i rolników (06 i 13.03.2017 r.) z zakresu wypełniania wniosków o płatności 

bezpośrednie i rolnośrodowiskowe oraz niektórych działań PROW 2014-2020, przeprowadzone przez 

pracowników ARiMR w biurach MIR w Tarnowie i w Nowym Sączu, uczestniczyły w nich 73 osoby.  

 Dwudniowe szkolenie z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad cross-compliance – 

01 i 02.06.2017 r. w biurze w MIR w Tarnowie, uczestniczyły w nim 22 osoby. 

 Szkolenia dla producentów rolnych (z udziałem pracowników MODR, PIW, ARiMR) organizowane na 

przedwiośniu oraz w okresie jesienno-zimowym, poświęcone bieżącym tematom tj.: płatności 

obszarowe, wybrane działania PROW 2014-2020, zasady bioasekuracji związane z ptasią grypą i ASF, 

sprzedaż bezpośrednia i RHD. Łącznie, w 20 szkoleniach uczestniczyło 490 rolników.  

 Spotkania dotyczące organizacji punktu RHD z potencjalnymi dostawcami oraz PPIS, US i PLW – 

w Tarnowskim biurze MIR zorganizowano 4 takie spotkania, w których uczestniczyły 43 osoby. 

  

WARSZTATY 

 Organizacja warsztatów rękodzielniczych poświęconych m.in. różnym technikom wykonywania 

kartek i ozdób świątecznych oraz carvingu. Łącznie w 5-ciu warsztatach, organizowanych przez 

pracowników MIR w Wadowicach i w Nowym Sączu, uczestniczyło 78 osób. 
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WYJAZDY SZKOLENIOWE 

 Tematyczne wyjazdy szkoleniowe dla rolników (m.in. „Alternatywne źródła dochodu w 

gospodarstwach – szansą przetrwania”, „Przetwórstwo owoców, produkcja soków i wyrobów 

akcyzowych”, „Produkcja mleczarska i sprzedaż bezpośrednia”, „Szlakiem oscypka”). W 6-ciu wyjazdach 

uczestniczyło 131 rolników.  

 Wyjazd do Kombinatu Rolnego w Kietrzu – 2 wyjazdy w których uczestniczyło 102 rolników. 

 Organizacja wyjazdów na targi i inne wydarzenia branżowe (tj. AgroTech Kielce, Ferma Bydła, Ferma 

Drobiu, Dni Pola, CTR w Nadarzynie, Międzynarodowy Dzień Mlecznej Fermy „Agromarina” – łącznie dla 

600 uczestników. 

  

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA 

1. Pracownicy MIR, oraz działacze społeczni pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności 

obszarowe, pełniąc dyżury m.in. w biurach powiatowych ARiMR, w gminach i sołectwach naszego 

województwa. Podczas tegorocznej kampanii (od 13.03. do 31.05.) wypełnili oni łącznie 3 654 

wniosków (o 506 więcej niż w ub.r.). Łączna kwota darowizn: 137 452 zł. Łączna kwota przychodu 

netto (po zapłacie należności w ramach umów zleceń oraz przyznaniu nagród pracownikom): 85 473 zł. 

2. Pracownicy MIR pomagali również w uzupełnianiu wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału 

siewnego oraz wniosków o płatności w ramach pakietów rolnośrodowiskowych. 

3. Przewodniczący i członkowie rad powiatowych MIR (23 osoby) uczestniczyli w pracach gminnych 

komisji szacujących szkody w uprawach i gospodarstwach spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, oraz w komisjach szacujących szkody łowickie. Kwota zwrotu kosztów dojazdu 

refundowana z budżetu MIR: 5 800 zł. 

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW 

1. W pierwszym kwartale 2017 r. wykonano analizy gleb (w celu wykazania efektu ekologicznego 

osiągniętego w rezultacie realizacji zadania „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi 

w latach 2009-2010 w wybranych miejscowościach województwa małopolskiego” dofinansowanego 

z WFOŚiGW w Krakowie, przeprowadzonego w 2013 r. Liczba analizowanych prób: 1 006 (pobranych 

z 221 gospodarstw) x 13,12 zł. Łączny koszt: 13 198,72 zł. 

2. W lutym 2017 r. pracownicy MIR opracowali cztery wnioski o wybór operacji do realizacji w ramach 

KSOW. W maju otrzymaliśmy decyzje o przyznaniu finansowania na realizację trzech projektów: 

 biuro MIR w Tarnowie – „Nowe możliwości – rolniczy handel detaliczny” – projekt skierowany do 

rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz osób zainteresowanych możliwością zakupu 

płodów i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów. Przyznana dotacja: 26 642,80 zł. Termin 

realizacji: od 15.05. do 15.11.2017 r.  

Najważniejsze zadania realizowane w ramach projektu: 

o uruchomienie pierwszego w Małopolsce punktu sprzedaży, w którym rolnicy mogą sprzedawać 

swoje produkty w ramach funkcjonujących w naszym kraju systemów sprzedaży (sprzedaż 

bezpośrednia, RHD, MOL). Uroczyste otwarcie punktu miało miejsce 02.07.2017 r.  

o uruchomienie portalu kupurolnika.pl. Portal funkcjonuje od 29.06.2017 r.  

o organizacja 3 imprez targowych promujących sprzedaż bezpośrednią: 

 02.07.2017 r. – w Tarnowie przy ul. Giełdowej 9; 

 02.09.2017 r. – w Nawojowej podczas Agropromocji 2017; 

 03.09.2017 r. – w Zakliczynie podczas „Święta Fasoli”. 

o organizacja 19 szkoleń (po jednym w każdym powiecie Małopolski) nt. sprzedaży produktów 

rolnych i przetworów z gospodarstwa w świetle ustawy o rolniczym handlu detalicznym. Zgodnie 

z harmonogramem szkolenia odbywały się we wrześniu i październiku 2017 r., a uczestniczyło 

w nich 296 osób. 
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 biuro MIR w Nowym Sączu – „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – projekt 

skierowany do rolników – właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli KGW oraz 

przedstawicieli LGD, mający na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzących działalność 

agroturystyczną z zakresu dekoracji stołu oraz estetycznego podawania posiłków.  

Przyznana dotacja: 12 237 zł. Termin realizacji: od 15.05. do 30.10.2017 r. 

Najważniejsze zadania realizowane w ramach projektu: 

o organizacja trzech 2-dniowych warsztatów z zakresu nowoczesnych technik wykonywania dekoracji 

i zdobienia potraw i ciast oraz aranżacji stołu w różnych porach roku. Warsztaty zorganizowano: 8-

9.08 w pow. gorlickim, 23-24.08 w pow. nowosądeckim, oraz 19-20.09 w pow. nowotarskim. W 

warsztatach uczestniczyło 45 osób. 

 biuro MIR w Wadowicach – „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi” – 

projekt skierowany do rolników zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw w kierunku małego 

przetwórstwa, szczególnie dla właścicieli małych gospodarstw rolnych funkcjonujących w gminach i 

powiatach sąsiadujących z gminą Stryszów, w której znajduje się wzorcowy inkubator kuchenny 

przeznaczony do prowadzenia małego przetwórstwa.  

Przyznana dotacja: 8 856 zł. Termin realizacji: od 01.09. do 15.11.2017 r. 

Najważniejsze zadania realizowane w ramach projektu: 

o przeprowadzenie trzech 1-dniowych szkoleń w Inkubatorze kuchennym w Zakrzowie, 

połączonych z praktycznymi warsztatami. Szkolenia odbyły się w dniach: 21 i 27.09 oraz 

05.10.2017 r., a uczestniczyło w nich 78 osób. 

3. Rozliczenie półkolonii organizowanych przez MIR w 2016 r. (z dofinansowaniem FSUSR) – 04.05.2017 

r. wpłynęła II transza w kwocie 116 054,61 zł (łączna kwota dotacji do organizacji 14 turnusów 

półkolonijnych dla 628 dzieci jaką otrzymaliśmy z FSUSR to 235 117, 11 zł). 

4. W maju 2017 r. pracownicy MIR opracowali ofertę konkursową na zorganizowanie wypoczynku 

letniego w formie półkolonii w 2017 r., z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

dla dzieci rolników, z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Wnioskowaliśmy o dofinansowanie 11 turnusów półkolonijnych dla 605 dzieci, Fundusz przyznał 

dotację na 150 miejsc w łącznej kwocie 56 250 zł (375 zł na dziecko). 

Ostatecznie pracownicy biur MIR w Nowym Sączu i w Wadowicach zorganizowali 3 turnusy, w każdym 

uczestniczyło 50 dzieci: 

• Szkoła Podstawowa w Jankowej (gmina Bobowa, pow. gorlicki) – 31.07 - 11.08.2017 r. 

• Zespół Szkół w Szymbarku (gmina Gorlice, pow. gorlicki) – 14.08 - 28.08.2017 r. 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni (gmina Jordanów, powiat suski) – 31.07 - 11.08.2017 r. 

Ponadto, pracownicy MIR przeprowadzili nabór dzieci rolników na zimowiska i kolonie letnie 

organizowane przez KRIR/ZMW/ZZCNMR, z dofinansowaniem z FSUSR, które odbyły się:  

• 29 stycznia-7 lutego w Białym Dunajcu (15 uczestników);  

• 3-12 lutego w Wiśle (14 uczestników); 

• 15-26 lipca w Mrzeżynie (15 uczestników); 

• 21-31 lipca w Jarosławcu (50 uczestników); 

• 9-22 sierpnia w Stegnie Gdańskiej (24 uczestników). 

5. W grudniu 2017 r. otrzymaliśmy decyzję o ostatecznym rozliczeniu projektu „Środowisko bez barszczu 

Sosnowskiego”. Ostatnia transza zwrotu kosztów poniesionych przez MIR to 49 539 zł. 

PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM 

1. Izba zorganizowała 4 pikniki sfinansowane z funduszy promocji (zlecone przez KRIR).  

Łączna kwota uzyskana na organizację pikników: 145 631 zł 
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 PIKNIK WIEPRZOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 

– 25 czerwca 2017 r. w Bochni, podczas Dni Bochni; (kwota finansowania: 36 800 zł); 

 PIKNIK DROBIOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego 

– 19 sierpnia 2017 r. w Przybradzu, podczas Dożynek Gm. Wieprz; (kwota finansowania: 37 832 zł) 

 MAŁOPOLSKI PIKNIK RYBACKI sfinansowany z Funduszu Promocji Ryb – 10 września 2017 r. w Klikowej 

k. Tarnowa, podczas Klikowskiej Parady Konnej; (kwota finansowania: 30 000 zł) 

 PIKNIK OWOCOWO-WARZYWNY sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw  

– 10 września 2017 r. w Charsznicy, podczas Dni Kapusty; (kwota finansowania: 40 999 zł).  

2. Izba sfinansowała i zorganizowała pięć pikników owczarskich (Zarząd MIR podjął decyzję 

o przeprowadzeniu akcji promującej spożycie baraniny w województwie małopolskim w związku z 

trudną sytuacją rolników zajmujących się chowem owiec. Łączna kwota przeznaczona na organizację 

pikników: 34 000 zł. 

 27 sierpnia w Bobowej – podczas Dożynek Województwa Małopolskiego; 

 27 sierpnia w Dobczycach – podczas Dożynek Powiatu Myślenickiego; 

 3 września w Podlipiu – podczas Dożynek Gminy Bolesław (pow. olkuski); 

 10 września w Łętowni (Gmina Jordanów) – podczas Dożynek Powiatu Suskiego; 

 17 września w Iwkowej (pow. brzeski) – podczas Święta Suszonej Śliwki. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

1. Wizyta młodych rolników (4 osoby) z regionu Owernia-Rodan-Alpy w Małopolsce – wymiana 

doświadczeń (29.01 – 02.02.2017 r.). Koszty po stronie MIR: 4 859,12 zł (wyżywienie i zakwaterowanie).  

2. Wizyta eksperta francuskiego z regionu Owernia-Rodan Alpy w dziedzinie koegzystencji na obszarach 

wiejskich (07-11.02.2017 r.). Koszty po stronie MIR: 3 820,13 zł (wyżywienie i zakwaterowanie).  

3. Wyjazd specjalistyczny rolników i delegatów MIR do Gruzji – poznanie rolnictwa w Gruzji, nawiązanie 

kontaktów pomiędzy rolnikami z Gruzji i Małopolski: 

 28.05-05.06.2017 r. – 39 uczestników; 

 20-28.08.2017 r. – 17 uczestników.  

Koszty po stronie MIR: 36 000 zł. 

4. Wizyta grupy 23 farmerów z Australii w Małopolsce (28.06.2017 r.)  

5. Wizyta grupy 14 farmerów z Australii w biurze MIR w Krakowie (21.08.2017 r.) 

6. Wizyta delegacji rządowej z Rumunii w biurze MIR w Krakowie – omówienie możliwości współpracy 

pomiędzy partnerami z Rumunii i z Małopolski (05.09.2017 r.). 

7. Wizyta 28-osobowej grupy (uczniów i 3 nauczycieli) z francuskiej szkoły rolniczej Legta z Cote St. 

Andre (Owernia-Rodan-Alpy) w biurze MIR w Krakowie (06.09.2017 r.) 

8. Wizyta Prezesa MIR na posiedzeniu Izby Rolniczej regionu Owernia-Rodan-Alpy – rozmowy na temat 

przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 (28.09-01.10.217 r.). Koszty po stronie MIR: 378 zł 

(transport). 

9. Udział producentów rolnych z Małopolski (4 osoby) w wystawie hodowlanej w Clermont-Ferrand we 

Francji (region Owernia-Rodan-Alpy, 03-05.10.2017 r.). Koszty po stronie MIR (transport, ubezpieczenie): 

1 762 zł. 

10. Wyjazd młodych rolników z Małopolski (6 osób) do Francji (02-08.12.2017 r.) – wymiana doświadczeń 

pomiędzy młodymi rolnikami z regionu Owernia-Rodan-Alpy. Koszty po stronie MIR (transport, 

ubezpieczenie): 1 010 zł. 
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I WYDAWNICZA 

1. Wydano 3 numery „Informatora” (47(54): Wiosna 2017, 48(55) Lato 2017) i Jesień-Zima 2017 49(56), 

w nakładzie po 3,5 tys. egz. Łączny koszt wydruku i dostawy: 13 256,40 zł). 

2. Wydano broszurę informacyjno-promocyjną w związku z akcją promującą spożycie baraniny 

w nakładzie 1 500 egz. Koszt wydruku i dostawy: 2 029 zł. 

3. Wydano „Kalendarz MIR 2018” w nakładzie 1 500 egz. Koszt wydruku i dostawy: 5 387,40 zł. 

4. Izba prezentowała swoje stanowiska w programach TVP Regionalnej i centralnej oraz w prasie lokalnej. 

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH SŁUŻĄCYCH 
ROZWOJOWI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 

1. Zarząd MIR podjął uchwały o dofinansowaniu (na łączną kwotę ok. 17 500 zł) organizacji: 

 imprez promocyjno-marketingowych (m.in. „Eko-Targi”, Wybory Chłopa Roku, Małopolskie 

Święto Czosnku, Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, Agropromocja  

w Nawojowej, Święto Fasoli); 

 konkursów (m.in. Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, „Bezpiecznie na wsi – to podstawa – 

środki chemiczne to nie zabawa!”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”); 

 wyjazdów branżowych (m.in. Targi Güne Woche).  

2. W porozumieniu z KRIR Małopolska Izba Rolnicza przeprowadziła i sfinansowała (łączny koszt nagród 

5 100 zł) wojewódzki etap konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Laureatka, p. Magdalena 

Węgiel (właścicielka GR „Pstrąg ojcowski”) zdobyła II miejsce w etapie ogólnopolskim i została głoszona 

do konkursu organizowanego przez Komisję Kobiet Copa w Brukseli.  

3. Członkowie Zarządu MIR uczestniczyli w komisji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 

organizowanego przez KRUS. 

PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

4. 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”, uczestnictwo w sesjach Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM, oraz udział w 
posiedzeniach komisji sejmowych; udział w komisjach pojednawczych ds. szacowania szkód 
łowieckich; Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. nowelizacji ustawy 
o izbach rolniczych przy KRIR. 

5. Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR – Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich 
przy KRIR, Powiatowa Rada Zatrudnienia (pow. krakowski), Grodzka Rada Zatrudnienia,  

6. Marek Boligłowa, Członek Zarządu MIR – Rada Terenowa przy Oddziale Terenowym ANR 
w Rzeszowie, po zmianach od września 2017 r przy KOWR, członek Małopolskiego Związku 
PDOiR. 

7. Tadeusz Wójcik, Członek Zarządu MIR – Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Żabnie, Sołtys 
Niecieczy, członek Komisji ds. scalania gruntów na terenie Żabna, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej OSP Nieciecza. 

8. Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – Rada Produktu Regionalnego.  

9. Marek Lenczowski, Delegat MIR do WZ KRIR – członek Komisji Budżetowej KRIR, Małopolska 
Grupa Robocza ds. KSOW, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Krajowa Grupa Tematyczna ds. 
podejścia Leader. 
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10. Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR – Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada 
Programowa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Rada Konsultacyjna Wydziału Hodowli 
i Biologii UR. 

11. Michał Chwastek, Tadeusz Kwiatkowski – Komitet Monitorujący Małopolski Program 
Operacyjny. 

12. Członkowie Rad Powiatowych Izby wchodzą w skład Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) 
jako przedstawiciele organizacji rolniczej. 

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

14. Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. 

15. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Izby uczestniczyli w sesjach rad gmin. 
 

INWESTYCJE IZBOWE 

 Zakończono i rozliczono budowę w Tarnowie dokonując dodatkowego wyposażenia zleconego przez 

WZ MIR w zakresie nagłośnienia. 

 Przeprowadzono adaptację strychu w Wadowicach pod salę wykładową. 

 Przeprowadzono malowanie biura w Nowym Sączu. 

 Zakupiono samochody osobowe na potrzeby biura MIR w Krakowie i Wadowicach. 


