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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2020 r. 

 
Rok 2020 minął pod znakiem walki z pandemią koronawirusa, zjawiskiem które dla 

współczesnego pokolenia jest obce i kojarzy się bardziej ze średniowieczem niż z dniem dzisiejszym. 

Pandemia odcisnęła swoje piętno na całe życie współczesnego świata. Konsekwencją jej była śmierć  

i utrata zdrowia wielu milionów ludzi. Spowodowała również poważne perturbacje  

w gospodarce, która odradzać się będzie po pandemii przez wiele lat.  

Dla Małopolskiej Izby Rolniczej, tak jak dla wszystkich instytucji, miniony rok był również 

bardzo trudny. Obostrzenia sanitarne spowodowały ograniczenia działalności statutowej, doradczej,  

a przede wszystkim szkoleniowej. Nie zrealizowaliśmy wielu wygranych w konkursach projektów 

szkoleniowych związanych z wyjazdami zagranicznymi. Dla pracowników oznaczał ten okres pracę 

zdalną lub konieczność sprawowania opieki nad dziećmi zaś dla ciał statutowych wymusił częstsze 

korzystanie z platform internetowych.  

Rolnictwo z powodu pandemii odnotowało gwałtowne spadki cen trzody chlewnej i bydła 

opasowego. Otrzymane wsparcie finansowe Rządu nie w pełni i dla wszystkich było dostępne.  

W produkcji zwierzęcej aktualnym problemem w dalszym ciągu jest zagrożenie ze strony ASF, grypy 

ptasiej i koronawirusa u norek. Oceniając efekty produkcyjne małopolskiego rolnictwa należy 

odnotować dobre plony zbóż, kukurydzy, warzyw i owoców.  

Nie ominęły nas też miejscowe zjawiska katastroficzne, powodujące wielotysięczne straty  

w uprawach spowodowane przez gwałtowne powodzie i huragany (Gmina Łapanów, Raciechowice, 

Sułoszowa). Izba w miarę swoich możliwości pomagała poszkodowanym rolnikom udzielając im 

pomocy zbożowej.  

Zakres spraw, którymi zajmowaliśmy się na co dzień to opiniowanie aktów prawnych, w tym 

Planu Strategicznego WPR na 2023-2027, łagodzenie konfliktów z myśliwymi w zakresie szkód 

łowieckich, gospodarka ziemią i sprawami komorniczymi.  

Generalnie rolnictwo spełniło swoją rolę w tym trudnym okresie związaną z zaopatrzeniem  

w żywność mieszkańców naszego województwa. Pomimo dobrych plonów obserwuje się w dalszym 

ciągu znaczące dysproporcje dochodowe między mieszkańcami miast i wsi. 93% rolników nie osiąga 

dochodów równych lub wyższych od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W dalszym ciągu 

następuje również polaryzacja dochodów i powierzchni gospodarstw. Dla małych i średnich gospodarstw 

był to trudny okres ze względu na brak możliwości upełnorolnienia swoich gospodarstw.  

Pomimo pandemii, działalność Izby przeniosła się przede wszystkim na płaszczyznę internetu  

i niestety nie wiemy kiedy będzie możliwość powrotu do sprawdzonych, tradycyjnych form świadczenia 

naszych usług dla rolników.  

 

* * * * *  

  



 
2 

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

WALNE ZGROMADZENIE 

W 2020 r. odbyły się trzy posiedzenia WZ MIR VI kadencji: I. – 18 czerwca, II. – 24 września, III-7 

grudnia. 

W dniu 18 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie MIR podjęło 8 uchwał (nr 21-28/WZ/2020) dotyczących: 

➢ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2019rok 

➢ wykonania budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2019rok 

➢ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019rok 

➢ udzielenia absolutorium Zarządowi Małopolskiej Izby Rolniczej za działalność w 2019roku 

➢ wprowadzenia zmian do Statutu Małopolskiej Izby Rolniczej 

➢ przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej 

➢ przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Rolniczej  

➢ przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Problemowych Małopolskiej Izby Rolniczej 

 

W dniu 24 września 2020 r. Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnej uchwały.  

➢ Przyjęto stanowisko WZ w zakresie funkcjonujących, w województwie małopolskim programów ochrony 

środowiska 

W dniu 7 grudnia 2020 r. Walne Zgromadzenie MIR podjęło 1 uchwałę (nr 29/WZ/2020) dotyczącą: 

➢ przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na 2021 rok. 

 

 Szczegółowy wykaz przyjętych stanowisk i uchwał jest prezentowany w załączniku dotyczącym realizacji 

wniosków. 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, wszystkie uchwały WZ MIR zostały przesłane do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie. 

* * *  

KOMISJA REWIZYJNA I KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2020 r. członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej MIR spotkali się dwukrotnie: 

15 maja i 4 listopada 2020 r. (Komisja Rewizyjna), 21maja i 4 listopada (Komisja Budżetowa) 

Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna MIR: ● analizowała sprawozdanie z działalności Zarządu i biura 

MIR za 2019 r.; ● dokonała oceny realizacji przez Zarząd MIR uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i 

rad powiatowych MIR; ● przeanalizowała wykonanie budżetu na 2019 r. Członkowie Komisji podjęli uchwałę 

(nr 1/KR/2020 z dn. 15.05.2020 r.) ws. akceptacji sprawozdania Zarządu oraz wykonania budżetu za rok 2019, 

wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi MIR za 2019 rok. W dniu 4 listopada Komisja Rewizyjna 

rozpatrzyła zaproponowany przez Zarząd projekt budżetu na 2021 r. oraz zapoznała się ze stanem realizacji 

zadań MIR w 2020 r. oraz sytuacją finansową partnerów MIR tj. KRIR, Małopolski Rynek Hurtowy i Fundacja 

„Klikowska Ostoja Polskich Koni”. 

Podczas spotkań Komisji Budżetowej MIR omówiono: ●plan i wykonanie budżetu MIR za 2019 r., 

rozliczenie kasowe 2019 r., zestawienie obrotów i sald przychodów i kosztów ● plan budżetu na rok 2021 

● sytuację finansową partnerów MIR tj. KRIR, Małopolski Rynek Hurtowy i Fundacja „Klikowska Ostoja 

Polskich Koni”. 

 

* * *  
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ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

W 2020 r. odbyło się 20  posiedzeń członków Zarządu, podczas których omawiano sprawy wynikające 

z bieżącej działalności Izby, w tym m.in. dotyczące: ● sposobu realizacji wniosków rad powiatowych i 

WZ,● aktualnej sytuacji epizootycznej w woj. małopolskim dot. zagrożenia ptasią grypą i ASF, ● zasad 

działania Izby w zakresie ochrony zdrowia w aspekcie rozprzestrzeniania się epidemii wirusa Covid-19●obecnej 

sytuacji w zakresie szacowania szkód ,● sytuacji w rolnictwie w dobie pandemii (analiza sytuacji na rynkach 

zbóż, mleka, trzody chlewnej, owoców i warzyw, właścicieli gospodarstw agroturystycznych) ; ● projektów 

aktów prawnych dotyczących rolnictwa; ● efektów interwencji samorządu rolniczego w zakresie regulacji 

prawnych, warunkujących prowadzenie działalności rolniczej. 

 Zarząd przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy „Piątka dla zwierząt”. 

Sposób realizacji wniosków Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby 

Rolniczej VI kadencji, w 2020 r. przedstawiony został w oddzielnym dokumencie, który stanowi załącznik 

do niniejszego sprawozdania.  

* * * * *  

DOSKONALENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH 

1. Organizacja wyjazdów rolników na konferencje i spotkania branżowe 

➢ Konferencja w Jachrance pn.: „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji’- 09-10.09.2020 r. 

➢ Udział delegacji MIR w Dożynkach Jasnogórskich - 6.09.2020 r. 

 

2. Organizacja spotkań szkoleniowych dla małopolskich rolników z udziałem pracowników ARiMR, 

KRUS, PZDR, PIW, WIORIN oraz przedstawicieli TUW „TUW”. Głównym celem spotkań było przekazanie 

ważnych dla rolników informacji dotyczących m.in.: ➢ zasad składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich ➢zmian w programach PROW; ➢zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników; 

➢ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie; ➢ kształtowanie  żyzności gleby, zasady dofinansowania do 

wapnowania , innowacyjne  wapnowanie ze skutecznym  odstraszaniem dzików ➢programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, ➢ szkody łowieckie, ➢zasady rejestracji 

i kontroli  rolników  przez WIORiN  ➢ASF i przepisów dot. warunków bioasekuracji, ➢ szkolenie z zakresu 

cross-compliance dla grupy młodych rolników . Spotkania były też okazją do zaprezentowania 

najważniejszych działań i osiągnięć Izby, oraz realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Łącznie 

w 40 spotkaniach uczestniczyło ok. 983 osób.  

 

3. Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu uboju gospodarczego na użytek własny– w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników w poszczególnych powiatach, w 2020 r. MIR zorganizowała 

6 szkoleń, przeprowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii. W szkoleniach uczestniczyło  

315 rolników, którzy otrzymali zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania uboju zwierząt 

w gospodarstwie na własne potrzeby. 

4. Organizacja spotkań dotyczących szkód łowieckich w rolnictwie spowodowanych przez zwierzynę 

łowną – wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji szkoleń na ten temat, w powiecie tarnowskim  

i bocheńskim, MIR zorganizowała 5 spotkań z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Gromnik, Brzesko, 

Lisiej Góry oraz Łowczego Okręgowego PZŁ w Krakowie. W spotkaniach uczestniczyło 90 osób. 

5. Organizacja szkoleń wyjazdowych – w minionym roku Izba zorganizowała i dofinansowała 3 szkolenia 

wyjazdowe: 

➢ wyjazd na „Wojewódzką konferencję dla hodowców i producentów trzody chlewnej” – 28.01.2020 r., 

Karniowice, 7 osób- rolnicy z powiatu wadowickiego 
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➢ wyjazd szkoleniowy rolników z pow. oświęcimskiego i wadowickiego do Biskupin – Jaracz- Rogalin – 

Lednica- Szreniawa - 21-23.02.2020 r. – 9 osób; 

➢ wyjazd rolników z pow. wadowickiego na konferencję „Wapnowanie-gleba i plony naturalnie lepsze” 

Karniowice– 26.02.2020r.- 7 osób. 

6. Organizacja wyjazdów na krajowe wystawy rolnicze: 

➢ Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie k. Warszawy (31.01.2020 r.) – w 2020 r. w Targach uczestniczyła 

65-osobowa grupa małopolskich rolników z powiatu miechowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego. 

* * * * *  

DOSKONALENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI DORADCZYCH 

Wdrażanie zmian w przepisach prawnych – zarówno unijnych jak i krajowych – wiąże się z modyfikacją 

dotychczasowych lub wprowadzaniem nowych wymogów wobec producentów rolnych, w szczególności tych, 

którzy korzystają z różnego rodzaju programów wsparcia. Dlatego, w celu doskonalenia swoich kompetencji 

doradczych pracownicy MIR uczestniczą szkoleniach, konferencjach i seminariach. W 2020 r. pracownicy oraz 

członkowie Zarządu MIR uczestniczyli w następujących konferencjach, spotkaniach i szkoleniach: 

➢ Regionalna Konferencja metodyczna w Krakowie „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin” – konferencja 

stacjonarna, COBORU, 14.02.2020 r.  

 

➢ Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020 - 

szkolenie CDR Kraków, 04.03.2020 r. 

 

➢ Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 

płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2020,-szkolenie CDR Kraków, 6.03.2020 r 

 

➢ Spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji zadań KSOW przez partnerów - szkolenie dla partnerów 

KSOW, Kraków UMWM, 03.06.2020 r.  

 

➢ „Rzeźnia o małej zdolności produkcyjnej…” - CDR Radom, webinarium, 18.06.2020 r. 

 

➢ „Rolnictwo ekologiczne” – szkolenie online, 09.07.2020 r. 

 

➢ „Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych” – szkolenia Kraków, 20.08.2020 r. 

 

➢ „Tworzenie sieci współpracy w ramach produktu lokalnego” - e-konferencja, 03.09.2020 r. 

 

➢ „Ekonomiczna i środowiskowa efektywność technologii upraw rolniczych w warunkach zmiany klimatu - 

uprawa kukurydzy w Polsce” - webinarium, 30.09.2020 r. 

 

➢ „Integrowana ochrona roślin sadowniczych” - szkolenie online, 26.10.2020 r.” 

 

➢ „Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i żyzności gleby” – IO Skierniewice, 

szkolenie online, 29.10.2020 r. 

 

➢ „Czy możliwe są innowacje w ekologicznej produkcji owoców? Przykłady nowych praktyk zwalczania 

szkodników i zarządzania glebą w świetle strategii Zielonego Ładu” – szkolenie online, instytut 

Ogrodnictwa PIB, 04.11.20220 r. 

 

➢ „Pszczoły i hodowla pszczół” - szkolenie on-line,12.11.2020 r. 
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➢ „Ekologiczna uprawa wybranych roślin jagodowych ukierunkowana na prozdrowotne ich właściwości” – 

szkolenie online, 17.11.2020 r. 

 

➢ „Hodowla i chów pszczół” - szkolenia online, 20.11.2020 r. 

 

➢ Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej efektywnej i niskoemisyjnej 

gospodarki na obszarach wiejskich - szkolenie on-line, 25.11.2020 r. 

 

➢ „Innowacyjne technologie przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw”, szkolenie online, 

26.11.2020 r. 

 

➢ Owoce – hit eksportowy? - szkolenie on-line, 27.11.2020 r. 

 

➢ Ekologiczna produkcja owoców - szkolenie on-line, 30.11.2020 r. 

 

➢ Wyzwania branży mięsnej - szkolenie on-line, 02.12.2020 r. 

 

➢ „Precyzyjne nawadnianie roślin” -szkolenie online, 3.12.2020 r. 

 

➢ Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” – szkolenie online, 03.12.2020 r. 

 

➢ SEGAE – gra edukacyjna o agroekologii UR w Krakowie – webinarium, 8.12.2020 r. 

 

➢ Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych - szkolenie on-line, 09.12.2020 r. 

 

➢ Programy i aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym – szkolenie-on-line, 10.12.2020 r. 

 

➢ Spotkanie informacyjne dla partnerów KSOW w ramach konkursu 5/2021, Kraków UMWM, 

wideokonferencja, 14.12.2020 r. 

 

➢ Przyszłość WPR-innowacje i wyzwania - szkolenie on-line, 16.12.2020 r.  

 

➢ „Zastosowanie lamp LED w uprawie roślin ogrodniczych” Instytut Ogrodnictwa – szkolenie online, 

18.12.2020 r. 

 

➢ „Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji” - CDR Brwinów, 

wideokonferencja, 21.12.2020 r. 

W ramach podwyższania kwalifikacji, czworo pracowników zostało oddelegowane na studia podyplomowe 

dwusemestralne w trybie stacjonarnym, w zakresie tematycznym Rolnictwo Ekologiczne, zorganizowanie przez 

CDR Radom.  

* * * * *  

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA I OPINIODAWCZA 

➢ Pracownicy MIR, oraz doradcy społeczni pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie 

dopłat bezpośrednich za pomocą formularza e-WniosekPlus. Pełniąc dyżury m.in. w biurach MIR. Od 15.03. 

do 31.05.2020 r. pracownicy i działacze społeczni MIR wypełnili 451 e-wnioski. Łączna kwota darowizn z 

tego tytułu to 21 892 zł. 

➢ Pracownicy MIR pomagali rolnikom w :➢ przygotowaniu oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 

r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019; w opracowaniu wniosków: ➢ o 
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dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (14); ➢ o płatności w ramach pakietów rolno-środowiskowo-

klimatycznych (2); ➢ przygotowaniu korekt do wniosków składanych w ramach programów pomocowych 

(głownie płatności bezpośrednie i dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego); ➢ wypełnianiu wniosków 

o pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 (12), ➢ wypełnianiu wniosków o pomoc 

dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 posiadających trzodę (8), ➢ sporządzaniu spisu 

rolnego (7), ➢ wypełnianiu wniosków o zakup komputerów dla dzieci rolników (4). 

➢ Przewodniczący i członkowie rad powiatowych MIR opiniowali: 

✓ wnioski o zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych zgłaszane przez wójtów i burmistrzów w 

związku ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego. Łącznie, przewodniczący rad 

powiatowych MIR funkcjonujący we wszystkich powiatach Małopolski wydali 45 postanowień i opinii; 

✓ wnioski o wydanie opinii rękojmi dla rolnika kupującego grunty rolne z zasobów KOWR, wydano 

1 opinię.  

✓ wnioski o opinię do projektów uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2021 r. – w minionym roku o opinię w tej sprawie wystąpiło 

19 małopolskich gmin. 

✓ opiniowanie rocznych planów łowieckich – zaopiniowano 34 plany łowieckie. 

✓ postępowania komornicze – wydano 22 opinie dotyczące egzekucji komorniczych. 

➢ Przewodniczący, członkowie rad powiatowych MIR oraz pracownicy uczestniczyli w pracach gminnych 

komisji szacujących szkody w uprawach i gospodarstwach spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi – w szczególności suszą, oraz w komisjach szacujących szkody łowickie. Izba pokryła 

koszty przejazdów poniesionych w związku z pracami w komisjach szacujących.  

➢ Radczyni Prawna MIR, pełniąca dyżury w krakowskim biurze MIR, udzielała rolnikom bezpłatnych porad 

prawnych dotyczących m.in.: ➢szkód wyrządzanych w uprawach przez zwierzynę łowną (np. sporządzanie 

pozwów przeciwko kołom łowieckim); ➢ zadłużenia kredytowego i postępowań komorniczych; ➢ 

współwłasności, dziedziczenia i spraw spadkowych; ➢ wywłaszczeń; ➢ dzierżawy gruntów rolnych;  

➢ odrolnienia gruntów; ➢rolniczego ubezpieczenia społecznego (np. emerytury i renty rolnicze);➢wypłaty 

odszkodowań za utracone mienie. 

* * * * *  

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,  

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW 

1. W styczniu 2020 r. pracownicy MIR opracowali i złożyli wnioski o wybór operacji do realizacji  

w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020. W kwietniu otrzymaliśmy decyzje o przyznaniu 

finansowania na realizację czterech projektów: 

• Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji -warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem operacji 

było podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji 

poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób okolicznościowych. Efektem realizacji operacji było 

przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych 

ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety 

dożynkowe), które będą przydatne w działalności KGW. W ramach operacji zorganizowano zajęcia 

warsztatowe dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: 

gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim – łącznie dla grupy 60 osób. Poszczególne zajęcia, w 

których uczestniczyło po 15 osób, odbyły się: 

• 18.08.2020 r. w Gospodzie Magurskiej w Małastowie (powiat gorlicki) 

• 20.08.2020 r. w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski w Rytrze (powiat nowosądecki) 

• 25.08.2020 r. w Willi „Jasna” w Czorsztynie (powiat nowotarski). 

• 27.08.2020 r. w Borowym Dworze- Biznes, Spa&Fun w Bańskiej Niżnej (powiat tatrzański) 
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Łączny koszt realizacji projektu: 13 854,16 zł. 

• „Operacja pn. „Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych”. Celem operacji było przekazanie 

wiedzy i umiejętności związanych z uprawą, pozyskiwaniem oraz samodzielnym wytwarzaniem produktów z 

ziół i miodów a także z ich sprzedażą. Zdobyte podczas szkoleń umiejętności przyczynią się do zwiększenia 

świadomości uczestników szkoleń na temat możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów, a tym samym 

do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej oraz rozwoju drobnych gospodarstw. Efektem realizacji operacji 

była organizacja szkoleń połączonych z zajęciami praktycznymi dla: rolników, rolników ekologicznych, 

właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli LGD, doradców MODR z województwa 

małopolskiego w powiatach: wadowickim, tarnowskim, krakowskim oraz nowosądeckim – łącznie dla 60 osób. 

Poszczególne szkolenia, w których uczestniczyło po 15 osób, odbyły się: 

• 18.08.2020 r. w hotelu "Gospoda Szlachecka” w Niedomicach (pow. tarnowski) 

• 19.08.2020 r. w Restauracji „Bartna Chata” w Stróżach (pow. nowosądecki) 

• 20.08.2020 r. w hotelu FERO EXPRESS w Krakowie (pow. krakowski) 

• 21.08.2020 r. w Restauracji „Graniczna” w Wadowicach (pow. wadowicki) 

Łączny koszt realizacji projektu: 14616,66 zł. 

 

 Mając na uwadze sytuację sanitarno-epidemiologiczną i obostrzenia z tym związane, oraz 

zdrowie i bezpieczeństwo osób uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, Zarząd Małopolskiej Izby 

Rolniczej, w dniu 17.08.2020 r., podjął decyzję o rezygnacji z realizacji dwóch operacji, których celem 

była organizacja zagranicznych wyjazdów studyjnych: 

• Operacja pn. „Współczesna kobieta w środowisku wiejskim” – wyjazd studyjny do Rumunii i 

Węgier, oraz 

• Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów 

na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi” – wyjazd studyjny do Austrii i 

Niemiec. 

 

2. Pracownicy MIR (biuro w Krakowie i w Wadowicach) przeprowadzili nabór dzieci rolników na ferie zimowe 

oraz kolonie letnie koordynowane przez KRIR (dofinansowane z FSUSR), które odbyły się:  

• 31 stycznia -9 lutego 2020 r zimowisko w Białym Dunajcu (21 uczestników); 

• 14-22 sierpnia 2020 r. kolonia letnia we Władysławowo-Chłapowie (47 uczestników). 

Łącznie, w 2020 r. z wypoczynku organizowanego/współorganizowanego przez MIR skorzystało 68 dzieci 

rolników z Małopolski. 

PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM 

• W ramach operacji pt.: „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć 

oddziaływanie Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by 

wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce” przygotowano i zrealizowano ogólnopolska kampanię 

multimedialna opisującą możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania 

systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) w większej skali.  

Cykl 12 programów opowiada o realiach żywnościowych rynkach lokalnych i sprzedaży bezpośredniej 

w czasach pandemii oraz o tym, jak rolnicy i producenci żywności w różnych częściach Polski 

podejmują współpracę by tworzyć i rozwijać rynki dla żywności wyprodukowanej lokalnie. Podane są 

informacje o kulinariach i żywnościowych produktach lokalnych, oraz o ludziach, którzy je tworzą i 

którzy angażują się w tworzeniu tzw. Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. 

Operacje zrealizowała firma Iso-Tech sp. z o. o. wraz z Polską Fundacją Innowacji i Małopolską Izbą 

Rolniczą. 
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Wszystkie odcinki zrealizowanego programu dostępne są na stronie: https://www.prostoodrolnika.pl 

 

• „Jesz kolorowo – żyjesz zdrowo - warzywa i owoce podstawą prawidłowego żywienia”. Wniosek 

częściowy (przesłany do KRIR) na realizację zadania finansowanego z FPOiW. Zmiana założeń formy 

realizacji przedsięwzięcia, do którego FPOiW przyznał dofinansowanie w związku z wnioskiem 

złożonym w 2019 r. (zamiast imprezy plenerowej - medialna kampania  informacyjno-promocyjna). 

Projekt niezrealizowany z powodu braku ostatecznej decyzji FPOiW. 

 

• „Mleko - Promocja przetworów mlecznych z Małopolski” zadanie finansowane z FPM, otrzymało ocenę 

pozytywną. Projekt będzie realizowany w 2021 r. 

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

Organizacja wizyt i wyjazdów zagranicznych 

1. Wyjazd małopolskich rolników na Węgry (14osób) – 04-08.02.2020 r. 

2. Wizyta Dyrektora Regionalnego EGIS Rumunia oraz pracownika naukowego Uniwersytetu „Vasile Goldis” 

w Rumunii-– 25-26.02.2020 r.  

Więcej informacji na www.mir.krakow.pl w zakładce WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I WYDAWNICZA 

1. INFORMACJA BIURA MIR – każdego miesiąca pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej opracowują 

broszurę zawierającą informacje na temat: funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, opublikowanych 

aktów prawnych dot. działalności rolniczej, aktualności branżowych, odpowiedzi na interwencje samorządu 

rolniczego, bieżącej działalności Zarządu i pracowników Izby. Informacja wysyłana jest drogą elektroniczną do 

wszystkich delegatów MIR oraz do urzędów małopolskich gmin. Comiesięczne opracowania zamieszczane są 

również na stronie internetowej MIR w zakładce ANALIZY MIESIĘCZNE. 

2. INFORMATOR MIR – w 2020 r. wydaliśmy 3 numery Informatora MIR: Nr 54(61) zima - wiosna 2020 

(4 tys. egz.), Nr 55(62) lato 2020 (3.5 tys. egz.) i Nr 56 (63) zima 2020 (3,5 tys. egz). Łączny koszt wydruku i 

dostawy: 19 000,32 zł.  

Izba jest wydawcą biuletynu informacyjnego od 1998 r. Autorami artykułów zamieszczanych w Informatorze są 

głównie pracownicy oraz delegaci Izby. Pismo jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich rolników 

uczestniczących w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, seminariach i konferencjach, jak również 

podczas wystaw, dożynek i innych plenerowych imprez rolniczych. Elektroniczne wersje bieżących 

i archiwalnych numerów dostępne są na stronie internetowej w zakładce INFORMATOR MIR. 

3. KALENDARZ MIR 2020 – od 2013 r. kalendarz Izbowy opracowujemy m.in. w oparciu o informacje 

przekazane przez agencje rolnicze wdrażające i obsługujące programy przeznaczone dla rolnictwa. W 2020 r. Izba 

wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 1 000 egz. kalendarza rolniczego na 2021 rok.  

Koszt wydruku i dostawy: 4 489,50 zł. 

4. „PRZEWODNIK DOBREGO SĄSIEDZTWA” – w 2020 r. Izba opracowała i wydała broszurkę 

informacyjną dotycząca wspólnej koegzystencji na obszarach wiejskich. Izba rozesłała do wszystkich urzędów 

gmin i miast woj. małopolskiego 3 000 egz. broszurki z prośbą o przekazanie nowym mieszkańcom wsi, 

szczególnie tym, którzy starają się o pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych na terenach wiejskich.  

Koszt wydruku i dostawy: 1070, 10zł 

5. STRONA INTERNETOWA MIR (https://mir.krakow.pl) – na stronie zamieszczane są informacje związane 

z bieżącą działalnością Izby; interwencje podejmowane przez samorząd rolniczy i odpowiedzi na zgłaszane 

wnioski, które otrzymujemy z poszczególnych resortów lub instytucji; ważne dla rolników aktualności branżowe; 

opiniowane akty prawne. Znajdują się tu również informacje dot. struktury organizacyjnej i zakresu działalności 

http://www.mir.krakow.pl/
https://mir.krakow.pl/wspolpracamiedzynarodowa
https://mir.krakow.pl/analizymiesieczne
https://mir.krakow.pl/informatormir
https://mir.krakow.pl/
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MIR. Strona odwiedzana jest coraz chętniej użytkowników sieci Internet - stan licznika na dzień 25.02.2021 r. 

(aktywny od 2008) to 1390414 odwiedzających. 

MIR jest również zarejestrowana na głównym portalu BIP (www.bip.gov.pl) i ma własny adres strony BIP MIR 

(mir.krakow.pl/bip), na której udostępnia informacje publiczne. 

6. FACEBOOK: w 2000 r. MIR utworzyła konto na Facebooku na którym, na bieżąco umieszczane są informacje 

dotyczące działalności MIR. 

 

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH   

I KULTURALNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 

1. Zarząd MIR podjął uchwały o dofinansowaniu organizacji: 

✓ imprez promocyjno-marketingowych (m.in. Wyścigi Koni na ściernisku Łobzów, Konkurs Pasiek),  

✓ ogólnokrajowych i lokalnych olimpiad i konkursów (m.in.: X edycji Ogólnopolskiego  Konkursu 

Plastycznego dla dzieci pt.; „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 

organizowanego  przez KRUS (etapy powiatowe i  etap wojewódzki), Wojewódzkiego etapu Olimpiady 

Młodych Producentów Rolnych organizowanego przez  Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce, 

Konkursu Pasiek organizowanego przez MODR zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym, 

nagrody na dożynkach  w Dębnie). 

2. Zarząd oraz Rady Powiatowe MIR postanowili dofinansować: 

✓ Wsparcie rolników poszkodowanych przez  niekorzystne zjawiska atmosferyczne w  powiatach krakowskim, 

myślenickim, bocheńskim i wielickim, poprzez zakup paszy, zboża paszowego oraz materiału siewnego – 

pszenicy odmiana „Medalistka” w ilości 7 ton. 

✓ Wsparcie losowe dla poszkodowanych w wyniku pożaru rolników.  

✓ Zakup nagród dla uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. 

✓ Zakup książek „Stare ciągniki”. 

✓ Pomoc na zakup konia. 

✓ Nagrody dla KGW -Suche 

✓ Pokrycie części kosztów wykonania sztandaru dla krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła 

Polskiego. 

✓ Wsparcie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów 

Samopomocy w Płazie jako darowizny na wsparcie projektu „Dobro z ula dla człowieka – uloterapia” 

✓ W związku z pandemią wywołaną COVID – 19, zakupiono środki ochronne i zabezpieczające przed 

zakażeniem dla delegatów i pracowników MIR oraz dla szpitala im. Św. Anny w Miechowie zakupiono 

przyłbice.  

Fundusze na organizację ww. przedsięwzięć pochodziły ze środków przeznaczonych do dyspozycji rad 

powiatowych MIR oraz z budżetu centralnego Izby. 

 

PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

➢ Ryszard Czaicki, Prezes Zarządu MIR –Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada Społeczna przy 

Oddziale Terenowym KOWR w Krakowie, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, 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 

http://www.bip.gov.pl/
https://mir.krakow.pl/bip
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Problemowej ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych przy KRIR, przedstawiciel MIR w zespołach 

konsultacyjnych ds. obrotu ziemią rolną i rolnictwa na obszarach górskich w MRiRW. 

➢ Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR – Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy 

KRIR, Powiatowa Rada Rynku Pracy UM w Krakowie, Sołtys Bębła, przedstawicielka MIR w zespole 

konsultacyjnym ds. konstytucji dla rolnictwa, miejsca rolnictwa na obszarach wiejskich w MRiRW. 

➢ Marek Boligłowa, Członek Zarządu MIR – Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR 

w Krakowie, Wiceprzewodniczący Małopolskiego Zespołu PDOiR, przedstawiciel MIR w zespole 

konsultacyjnym ds. Afrykańskiego Pomoru Świń w MRiRW. 

➢ Dariusz Włudyka, Członek Zarządu MIR – członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni. 

➢ Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – przedstawiciel MIR w zespole konsultacyjnym ds. rolnictwa 

na obszarach górskich w MRiRW, Rada Produktu Regionalnego, Rady ds. Produktów Tradycyjnych 

i Dziedzictwa Kulinarnego, Powiatowa Rada Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym 

Targu (na kadencję w latach 2017-2021, 2021-2025). 

➢ Marek Lenczowski, Delegat MIR do WZ KRIR – członek Komisji Budżetowej KRIR, Małopolska Grupa 

Robocza ds. KSOW, Krajowa Grupa Robocza ds. KSOW, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Grupa 

Tematyczna ds. podejścia Leader, Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, Prezes 

LGD Turystyczna Podkowa, Radny Powiatu Myślenickiego, przedstawiciel MIR w zespole 

konsultacyjnym ds. infrastruktury na obszarach wiejskich w MRiRW. 

➢ Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR – Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada Programowa 

Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Rada Konsultacyjna Wydziału Hodowli i Biologii UR. 

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

➢ Krzysztof Ciesielski – przedstawiciele MIR w zespole konsultacyjnym ds. rynków rolnych w MRiRW. 

➢ Członkowie rad powiatowych Izby wchodzą w skład Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) jako 

przedstawiciele organizacji rolniczej. 

➢ Delegaci i członkowie MIR działają w Lokalnych Grupach Działania (LGD) funkcjonujących na terenie 

całej Małopolski. 

➢ Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 

Małopolskiego. 

➢ Członkowie Zarządu oraz pracownicy Izby uczestniczą w sesjach rad gmin. 


