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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2018 r. 

Realizacja zadań statutowych oraz najważniejsze przedsięwzięcia Małopolskiej Izby Rolniczej 

WALNE ZGROMADZENIE 

W 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej: 

I. – 23 kwietnia, II. – 4 października i III. – 10 grudnia. 

 

Podczas posiedzeń Walne Zgromadzenie V kadencji MIR podjęło 8 uchwał: 

Uchwały nr 45-50/WZ/2018, z dn. 23 kwietnia 2018 r. dotyczyły: 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2017 rok; 

 wykonania budżetu MIR za 2017 rok; 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok; 

 udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2017 roku; 

 ustalenia wysokości odpłatności za wydanie opinii (rękojmi) o posiadaniu predyspozycji do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego celem przedłożenia w KOWR; 

 przeznaczenia kwoty 4 000 zł na rzecz Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

„Wyjdź z Domu” Moszczenica, ul. Średnie 85 - na działalność statutową – pomoc dla rolnika 

J. Krupy. 

Uchwały nr 51-52/WZ/2018 z dn. 10 grudnia 2018 r. dotyczyły: 

 przyjęcia budżetu MIR na rok 2019; 

 akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2019. 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, wszystkie uchwały WZ MIR zostały przesłane do Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

KOMISJA REWIZYJNA I KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2018 r. członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej spotkali się dwukrotnie: 5 kwietnia 

i 20 listopada 2018 r. Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna MIR dokonała oceny realizacji przez 

Zarząd MIR uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i rad powiatowych MIR podjętych w 2017 r., 

oraz wykonania budżetu za 2017 r. Członkowie Komisji podjęli uchwałę (nr 1/KR/2018 z dn. 

05.04.2018 r.) o przyjęciu sprawozdania i wykonaniu budżetu, wnioskując o udzielenie absolutorium 

Zarządowi MIR za 2017 r. Podczas spotkań Komisji Budżetowej MIR omówiono wykonanie budżetu 

MIR za 2017 r. oraz plan budżetu na rok 2019 r. 

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

Od stycznia do końca grudnia 2018 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu MIR, podczas których 

omawiano sprawy wynikające z bieżącej działalności Izby, w tym m.in. dotyczące: ▪ sposobu realizacji 

wniosków rad powiatowych; ▪ aktualnej sytuacji w rolnictwie (analiza sytuacji na rynkach zbóż, mleka, 

trzody chlewnej, owoców i warzyw); ▪ projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa; ▪ efektów 

interwencji samorządu rolniczego w zakresie regulacji prawnych, warunkujących prowadzenie 

działalności rolniczej. 
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REALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW MIR I EFEKTY INTERWENCJI 

Odpowiedź na wniosek zgłoszony przez WZ MIR w dniu 06.10.2017 r. 

1. W sprawie uproszczenia zasad legalnego uboju gospodarczego poprzez organizację – przez 

powiatowe inspektoraty weterynarii – szkoleń dla rolników, nadających im uprawnienia do 

samodzielnego dokonywania uboju. 

Odp. MRiRW: 15 marca 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 (DzU z 2018 r. poz. 539 tom 1). Zgodnie z zapisami 

znowelizowanego rozporządzenia, uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne (tzw. uboju 

gospodarczego) mogą dokonywać osoby, które odbyły szkolenie teoretyczne, organizowane (bezpłatnie) 

przez powiatowego lekarza weterynarii i otrzymały świadectwo kwalifikacji w tym zakresie, wydane 

przez PIW.  

W 2018 r. pracownicy MIR, we współpracy z powiatowymi inspektoratami weterynarii, zorganizowali 

4 szkolenia w zakresie uboju gospodarczego na potrzeby własne. 

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez WZ MIR w dniu 11.12.2017 r., 

przekazane w piśmie MRiRW z dn. 20.02.2018 r. 

2. W sprawie organizacji obowiązkowych dyżurów lekarzy weterynarii w celu rozwiązania 

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

Odp. MRiRW: Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. DzU 

z 2017 r. poz. 188), 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 pracy zakładów leczniczych dla zwierząt na jej terenie, 

z uwzględnieniem dostępności usług weterynaryjnych w porze nocnej, w święta i w dni wolne od pracy. 

Zgodnie z art. 26 ww. ustawy lekarz weterynarii 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. 

3. W kwestii obciążania – kosztami funkcjonowania funduszy promocji mięsa – rzeźni, które 

sprzedają mięso i jego przetwory, a nie producentów. 

Odp. MRiRW: 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), przetwórcy zobowiązani są do 

naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze, tj. ponoszą koszty o charakterze 

operacyjnym (koszty wynagrodzenia pracowników, opłaty bankowe, koszty prowadzenia księgowości). 

Podlegają oni również przepisom ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym ponoszą również 

konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z ustawy o funduszach promocji.  

Dla lepszego wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby 

w większym stopniu wspierały producentów produktów rolnych, od których wpłaty na fundusze 

promocji pochodzą, od stycznia 2017 r. w składach komisji zarządzających funduszami zwiększono 

liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejszono liczbę przetwórców z 4 do 3.  

4. Odnośnie zmiany przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwie rolnym – 

wniosek o skrócenie okresu oczekiwania obcokrajowca na legalne podjęcie pracy z 7 do 2 dni, 

od chwili zgłoszenia do urzędu pracy. 

Odp. MRiRW: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(DzU z 2017 r. poz. 1065) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (DzU z 2017 r. poz. 2345). 

Nowe przepisy nie dotyczą obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii. Zgodnie z nowymi przepisami 

istnieją dwie ścieżki: dotychczasowa procedura oświadczeniowa, która pozwala pracować w Polsce 

legalnie przez 6 miesięcy w ciągu roku, oraz nowe zezwolenie na pracę sezonową. Obowiązujące prawo 

zezwala na podjęcie pracy przez cudzoziemca w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, 

czyli po poinformowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi być jednak 

wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanym wcześniej przez urząd. 

Cudzoziemiec może także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę 

sezonową u tego samego pracodawcy. Natomiast u nowego pracodawcy – 30 dni.  

Odpowiedź na wniosek zgłoszony przez MIR w dniu 15.05.2018 r., 

5. W sprawie uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników - 

procedury obowiązujące przy ubieganiu się o zatrudnienie pracowników sezonowych są zbyt 

skomplikowane i czasochłonne, a ich załatwienie odrywa producentów od prac polowych 

związanych ze zbiorem plonów oraz z ich sprzedażą. Problemem jest też konieczność 

odprowadzania podatku za zakwaterowanie pracowników. Rolnicy, którzy umożliwiają 

zamieszkanie pracownikom sezonowym na terenie gospodarstwa bez pobierania jakichkolwiek 

opłat, zmuszeni są do sztucznego ustalanie kosztów zakwaterowania w celu wyliczania wysokości 

podatku. 

Odp. MRPiPS z dn. 16.08.2018 r.: 18 maja 2018 r. wszedł w życie przepis umożliwiający legalne 

powierzenie pracy w trakcie procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową. Trwają prace nad 

zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę 

sezonową cudzoziemca. Wykreślenie danych rodzajów prac z zakresu rozporządzenia sprawi, że 

prowadzące ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nie będą natomiast 

korzystały z zezwoleń na pracę sezonową. Dodatkowe, porządkujące zmiany w zakresie powierzenia 

pracy cudzoziemcom zostaną wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt jest 

procedowany.  

(Przyp. MIR.: minister rodziny i pracy zapowiedziała, że ustawa o rynku pracy, która zastąpi ustawę 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r., wejdzie w życie 01.01.2019 r., 

termin ten uległ przesunięciu na II kwartał 2019 r. Ze względu na liczne uwagi wpływające m.in. od 

urzędów pracy, projekt ustawy o rynku pracy został skierowany ponownie do Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w celu dalszego procedowania i analizy).  

Odp. MF z dn. 17.10.2018 r.: W przypadku umożliwienia przez rolnika cudzoziemcom bezpłatnego 

zamieszkania na terenie gospodarstwa, nie jest konieczne sztuczne ustalanie kosztu 

zakwaterowania. Jeśli powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na 

pracę sezonową, zapewnia mu zakwaterowanie, jest on zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem 

odrębnej umowy w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, 

przy czym czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość 

wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika 

w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę 

mieszkalną, nie spoczywają więc żadne, związane z takim użyczeniem, biurokratyczne obowiązki w 

podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności obowiązki płatnika. Użyczenie nie generuje 

bowiem dochodu po stronie rolnika udostępniającego kwaterę mieszkalną. Zgodnie bowiem z art. 710 

Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.  
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Odpowiedź na wniosek zgłoszony przez MIR w dniu 06.08.2018 r., 

przekazane w piśmie MRiRW z dn. 13.09.2018 r. 

6. Wniosek w sprawie zaniechania stosowania kar umownych przez podmioty kontraktujące, 

wobec rolników którzy nie wywiązali się z określonych w umowach dostaw produktów rolnych 

z powodu wystąpienia suszy. 

Odp. MRiRW: (…) Wświetle przepisów prawa cywilnego, organ administracji publicznej, w tym 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie ma możliwości prawnego wpływu na realizację takich umów. 

W przypadku sporu stron odnośnie dostosowania postanowień takich umów, właściwy do jego 

rozstrzygnięcia jest sąd cywilny. 

Mając na uwadze trudną sytuację rolników dotkniętych suszą, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zwrócił się z apelem do przedsiębiorców, z którymi rolnicy zawarli umowy, o niedochodzenie roszczeń 

odszkodowawczych, w tym niestosowanie kar umownych, z tytułu niedostarczenia przez rolników 

wymaganych ilości produktów rolnych, jeżeli z przyczyn niezależnych od rolników nie mogli oni 

w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań albo o umożliwienie rozliczenia umowy w inny sposób, np. 

poprzez rozliczenie innym towarem czy też prze niesienie niedostarczonej ilości na zbiory 2019 r. 

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaapelował do producentów rolnych, aby zawierali 

z odbiorcami swoich produktów rolnych umowy kontraktacji, które najbardziej odpowiadają specyfice 

prowadzonej przez rolników działalności, zamiast innych umów cywilno-prawnych. 

Wzór przykładowej umowy kontraktacji (…) został umieszczony na stronie internetowej MRiRW.  

Odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez WZ MIR w dniu 10.12.2018 r., 

przekazane w piśmie MRiRW z dn. 22.02.2019 r. 

7. W sprawie zmiany zasad kwalifikowalności programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 

i dostosowania ich do warunków produkcyjnych średnich gospodarstw. 

Odp. MRiRW: (…) W resorcie rolnictwa trwają prace nad możliwością wprowadzenia zmian w zakresie 

warunków ubiegania się o pomoc w ramach instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw”, tj.:  

 zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed 

złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, co stworzy szerszą ofertę dla rolników, którzy, niezależnie 

od statusu wynikającego z ubezpieczenia społecznego, planują zrestrukturyzować swoje 

gospodarstwa, oraz  

 podwyższenie górnego progu wyjściowej wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, 

co umożliwi szerszy dostęp do wsparcia zainteresowanym posiadaczom mniejszych gospodarstw, 

w szczególności tym, które nie osiągnęły w pełni orientacji rynkowej i wymagają restrukturyzacji. 

(…) Modyfikacje w ww. zakresie wymagają zmiany PROW 2014-2020, co oznacza, iż muszą być 

zaakceptowane przez KE. Obecnie strona polska oczekuje na stanowisko KE w ww. sprawie. 

8. Odnośne wniosku w sprawie ubezpieczenia pomocnika sezonowego w KRUS adekwatnie 

do liczby dni przepracowanych w miesiącu. 

Odp. MRiRW: (…) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (DzU z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.), składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 

i macierzyńskie za pomocnika rolnika jest opłacana proporcjonalnie do liczby dni, na które została 

zawarta umowa o pomocy przy zbiorach. 

9. W sprawie zmiany przepisów dot. wypłaty zasiłku chorobowego dla rolników, w szczególności 

w zakresie: skrócenia okresu niezdolności do pracy rolnika, uprawniającego go do wypłaty zasiłku, 

z 30 do 7 dni; oraz podniesiona kwoty wypłacanego zasiłku za jeden dzień. 

Odp. MRiRW: (…) Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek 

chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie 



P R O J E K T  
 

 
5 

przez co najmniej 30 dni, za każdy dzień niezdolności do pracy. (…) Wysokość ww. zasiłku ustala 

w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po zasięgnięciu opinii Rady 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z uwzględnieniem stanu finansów Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). 

Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie stanowi samofinansujący się element 

ubezpieczenia społecznego rolników w ramach FSUSR. Oznacza to, że składki ubezpieczonych muszą 

sfinansować wydatki na świadczenia z tego ubezpieczenia. W związku z powyższym, do wprowadzania 

ewentualnych zmian w zakresie wysokości i dostępu do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, 

chorobowego i macierzyńskiego, należy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ konsekwencją 

zwiększonych wydatków będzie konieczność podwyższenia składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie. Wpływy i wydatki z FSUSR muszą się zbilansować, aby nie zachwiać jego 

płynności finansowej. Takie też podejście reprezentuje Rada USR, która jednocześnie ustala wysokość 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Zdając sobie sprawę z braku 

akceptacji do podwyższania składek, trudno oczekiwać zasadniczego wzrostu wysokości zasiłku 

chorobowego. Te same argumenty przemawiają przeciwko skróceniu okresu wyczekiwania, po którym 

przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. 

10. Odnośnie wniosku dotyczącego terminów stosowania nawozów naturalnych uzależniając je od 

panujących warunków pogodowych, decydujących o zamarzaniu gruntu. Zgodnie z tak ustaloną 

zasadą obowiązywałby zakaz stosowania nawozów: jesienią – od zamarznięcia ziemi, a wiosną – do 

jej rozmarznięcia. 

Odp. MRiRW: (…) terminy stosowania nawozów płynnych i stałych określone w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018 r. poz. 1339) (dalej program azotanowy), są rezultatem wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, 

zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie (zakaz stosowania 

nawozów niezależnie od warunków klimatycznych i stanu gleby od początku grudnia do końca lutego) 

nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony wód, wynikającego ze stosowania przepisów 

dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) tzw. dyrektywy azotanowej. (…) 

Komisja Europejska, kierując się wynikami prac naukowo-badawczych, wskazała, że okres wegetacji 

roślin w Polsce trwa od 180 - 220 dni, zaczynając się pod koniec marca lub na początku kwietnia 

i kończąc pod koniec października lub na początku listopada. 

Uwzględniając powyższe, w wydanym na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (DzU z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) programie azotanowym obowiązują określone zasady 

stosowania nawozów zawierających azot, obejmujące również nawozy naturalne, uwzględniające 

potrzebę ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Program azotanowy wskazuje, że na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się w terminie od dnia 

l marca do dnia 20 października dla nawozów naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do dnia 

15 października lub dnia 25 października) oraz od dnia l marca do dnia 31 października – dla nawozów 

naturalnych stałych. Na trwałych użytkach zielonych nawozy inne niż nawozy naturalne stałe stosuje się 

w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 października, a nawozy naturalne stałe w terminie od dnia 

1 marca do dnia 30 listopada. (…). Mając na uwadze konieczność prowadzenia działalności rolniczej 

w specyficznych warunkach uprawowych lub pogodowych, wprowadzono dodatkowe rozwiązania dla 

podmiotów, które: 

• będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedpłonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub 

późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych 

upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, 

datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy; 
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• nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, 

w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania 

nawozów to dzień 30 listopada. Należy tutaj jednak podkreślić, że przepis ten umożliwia działanie 

w sytuacjach niekorzystnych warunków pogodowych i nie powinien być wykorzystywany podczas lat 

o zwyczajowo panujących warunkach pogodowych w danym okresie roku. 

11. Odnośnie wniosku dotyczącego ogłaszania naborów wniosków w ramach innych programów 

PROW w terminach nie pokrywających się z okresem składania wniosków o dopłaty obszarowe ze 

względu na duże obciążenie służb doradczych w tym okresie. 

Odp. MRiRW: (…) wniosek obszarowy jest to wspólny wniosek płatności bezpośrednich i działań 

obszarowych PROW
1
. Wniosek o przyznanie ww. płatności wraz z załącznikami składa się od dnia 

15 marca do dnia 15 maja danego roku (…). Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni 

kalendarzowych po ww. terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 

W przypadku działania zalesieniowego PROW 2014-2020, w zakresie jednej spośród trzech płatności 

zalesieniowych tzw. wsparcia na zalesienie (część inwestycyjna), nabór wniosków o przyznanie ww. 

wsparcia ogłaszany jest przez Prezesa ARiMR, nie później niż w dniu 1 marca. W przypadku ogłoszenia 

w danym roku naboru wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie, wniosek o przyznanie tego 

wsparcia składa się w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca tego roku. W związku z powyższym, 

termin składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie nie koliduje z terminem naboru 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. 

Ponadto, planując szkolenia dla doradców rolniczych, okres sporządzania wniosków o płatności 

obszarowe został wyłączony z planowania zajęć dydaktycznych. 

1 
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami PROW 2014-2020, 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020, Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, 

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 - w zakresie premii 

pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, Płatności rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013. Zalesianie gruntów rolnych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 – w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii 

zalesieniowej. 

12. Odnośnie wniosku dot. wyłączenia przez KOWR z istniejących dzierżaw co najmniej 30% 

areału (ze względu na brak upełnorolnienia) i przeznaczenia go w ramach przetargów 

ograniczonych dla rolników. Dotyczy to obszarów dzierżaw powyżej 50 ha. 

Odp. MRiRW: (…) Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, KOWR gospodaruje Zasobem WRSP 

w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawiania albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. W związku ze zmianą przepisów, wprowadzoną 

ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 585), podstawową formą 

zagospodarowania gruntów Zasobu o charakterze rolnym co do zasady jest dzierżawa. 

W myśl art. 38 ust. la ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w każdej 

nowo zawieranej umowie dzierżawy zamieszcza się zapis o możliwości wyłączenia 30% powierzchni 

użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Umowy dzierżawy nieruchomości ZWRSP 

przedłużane są na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy na nowych warunkach uzgodnionych 

z dzierżawcą, z tym, że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego. 

Kwestie związane z przedłużaniem umów dzierżawy uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 95/2017/Z 

Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy 

nieruchomości Zasobu WRSP. Na wydłużenie albo odmowę wydłużenia terminu obowiązywania umowy 

dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 50 ha, wymagana jest obecnie zgoda Dyrektora 

Generalnego KOWR. Jednym z warunków przedłużenia umowy jest złożenie przez dzierżawcę 
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oświadczenia o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości, najpóźniej na 3 miesiące, przed 

zakończeniem umowy dzierżawy (art. 39 ust. 4 pkt l ustawy), jak też prawidłowość wywiązywania się 

dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (…). Decyzja o przedłużeniu okresu 

dzierżawy podejmowana jest po przeprowadzeniu odrębnej analizy i jest zależna m.in. od charakteru 

i przeznaczenia nieruchomości, zapotrzebowania na grunty zgłaszanego przez okolicznych rolników, 

aktualnej sytuacji dzierżawcy (np. profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach 

finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, poziom zatrudnienia, nakłady 

poniesione w ramach prowadzonej działalności rolniczej). Jeżeli dzierżawca wywiązuje się 

z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy i nie ma przeszkód formalno-prawnych do jej 

wydłużenia, wniosek dzierżawcy rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującą procedurą (…). 

Dlatego też KOWR, rozpatrując wnioski dzierżawców o wydłużenie umów dzierżaw, bierze pod uwagę 

zarówno potrzeby rolników indywidualnych chcących powiększać swoje gospodarstwa rodzinne, jak też 

uwzględnia sytuację wieloletnich dzierżawców, w przypadku których nieprzedłużenie okresu trwania 

umowy lub ograniczenie przedmiotu dzierżawy może wywołać negatywne skutki. 

(…) Przy przedłużaniu przez KOWR umów dzierżaw z podmiotami, które prowadzą gospodarstwo rolne 

o powierzchni powyżej 300 ha UR w zawieranych aneksach do umowy co do zasady zamieszczany jest 

zapis dotyczący możliwości wyłączenia nie więcej niż 30% powierzchni użytków rolnych będących 

przedmiotem dzierżawy na zabezpieczenia pod ewentualne w przyszłości zapotrzebowanie na grunty 

rolne rolników indywidualnych. 

DOSKONALENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH 

 Organizacja posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rolnej (13.03.2018 r.) – komisji problemowej MIR, 

w której skład wchodzą przewodniczący rad powiatowych i delegaci do WZ MIR reprezentujący 

małopolskich rolników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich (MUW, 

UMWM) oraz instytucji obsługujących sektor rolniczy w Małopolsce (ARiMR, KOWR, KRUS, WLW, 

WIORiN, MODR, CDR i in.). Tematy przewodnie posiedzenia koncentrowały się na problemach 

wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sytuacji epizootycznej związanej głównie z zagrożeniem 

wystąpienia ASF i ptasiej grypy, oraz informacji na temat bieżących prac parlamentarzystów nad 

ustawami: Prawo wodne i Prawo łowieckie w zakresie nowych wymogów, z którymi musi się zmierzyć 

środowisko wiejskie. Spotkanie odbyło się w krakowskim biurze MIR, a uczestniczyło w nim łącznie 

ok. 50 osób. 

 Współorganizacja konferencji: 

 „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” – konferencja odbyła się 

21.06.2018 r. w CK UR w Krakowie; uczestniczyło w niej ok 150 osób. 

 „Przemiany w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego” – 26.11.2018 r. w Konsulacie 

Generalnym Węgier w Krakowie; ok. 50 uczestników. 

 Organizacja wyjazdów rolników na konferencje i spotkania branżowe – ok. 70 rolników 

uczestniczyło w organizowanych przez MIR wyjazdach. Były to m.in. konferencje organizowane przez 

MODR w Karniowicach (dot. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych a terenach wiejskich, chowu 

trzody chlewnej, odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych i soi), Europejskie Forum Rolne 

w Jasionce; oraz konferencja poświęcona urządzeniom do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych zorganizowana w OS-D AGH w Miękini. 

 Organizacja spotkań szkoleniowych dla małopolskich rolników (I kwartał 2018 r.) z udziałem 

pracowników MODR, ARiMR, KOWR, KRUS, powiatowych inspektoratów weterynarii oraz 

przedstawicieli TUW „TUW”. Głównym celem spotkań było przekazanie ważnych dla rolników 

informacji dotyczących m.in.: nowych zasad składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 

(oświadczenia o braku zmian i e-wniosek); zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników; ASF 

i nowych przepisów dot. warunków bioasekuracji; zamian w zakresie dzierżawy i sprzedaży ziemi; 

ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie. Spotkania były też okazją do zaprezentowania 
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najważniejszych działań i osiągnieć Izby, oraz realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Łącznie 

w 120 spotkaniach uczestniczyło ok. 3 000 osób.  

 Szkolenie dla rolników z zakresu uboju gospodarczego – w 2018 r. MIR zorganizowała 4 szkolenia, 

przeprowadzone przez powiatowych lekarzy weterynarii. W szkoleniach uczestniczyło 149 rolników, 

którzy otrzymali zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania uboju zwierząt w gospodarstwie na 

potrzeby własne. W 2019 roku Izba organizuje i będzie organizowała kolejne takie szkolenia, zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rolników z poszczególnych powiatów. 

 Organizacja szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad cross-compliance – 

10 i 11.07.2018 r. w biurze w MIR w Tarnowie.  

 Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych – zwyczajowo, do udziału w posiedzeniach 

członków rad powiatowych MIR zapraszani są przedstawiciele instytucji związanych z branżą rolniczą, 

którzy przedstawiają aktualne i ważne dla rolników informacje dotyczące m.in. zmian w obowiązujących 

przepisach i ich konsekwencji dla działalności rolniczej. W 2018 r. tematy, którym poświęcane były 

spotkania dotyczyły m.in.: nowych zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych; zasad 

bioasekuracji związanych z ptasią grypą i ASF; składania plików JPK VAT; rejestracji KGW 

i możliwości uzyskania finansowania z ARiMR; zasad funkcjonowania programu „Rabat Rolniczy”. 

 Organizacja warsztatów praktycznych – oprócz organizowanych już w poprzednich latach warsztatów 

rękodzielniczych (ozdoby i kartki świąteczne, dekupaż, filcowanie), Izba organizowała również warsztaty 

kulinarne i kosmetyczne. Łącznie, w 14 tego typu kursach, uczestniczyło ponad 200 osób. 

 Organizacja szkoleń wyjazdowych – w minionym roku Izba zorganizowała i dofinansowała 15 szkoleń 

wyjazdowych, w których uczestniczyło niemal 370 małopolskich rolników. Większość wyjazdów 

poświęcona była zagadnieniom drobnego przetwórstwa i działalności w ramach RHD. Rolnicy chętnie 

odwiedzali również stadniny koni (Janów Lubelski, Michałów, Gładyszów), Stację Oceny Odmian 

w Węgrzcach oraz Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Brzeznej.  

 Organizacja wyjazdów na krajowe i zagraniczne wystawy rolnicze – Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej AGROTECH to najchętniej odwiedzana przez rolników z Małopolski branżowa 

wystawa. W minionym roku MIR rozdystrybuowała ok. 2 tys. bezpłatnych biletów oraz dofinansowała 

przejazd na XXIV edycję Targów dla ok. 500 rolników. W 2018 r. 16-osobowa grupa rolników oraz 

pracowników MIR zwiedzała również Międzynarodowe Targi Grüne Woche w Berlinie, a siedmiu 

rolników wzięło udział w II Narodowym Dniu Mlecznej Fermy.  

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 minionym roku – w związku z ograniczeniem możliwości składania wniosków o przyznanie płatności 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-

2020, do formy elektronicznej, większość szkoleń poświęcona była właśnie zasadom funkcjonowania 

aplikacji eWniosekPlus. Ponadto pracownicy i delegaci MIR uczestniczyli w szkoleniach, seminariach 

i konferencjach poświęconych m.in.: nowym procedurom w szacowaniu szkód łowieckich; 

innowacyjnym rozwiązaniom w małych gospodarstwach rolnych; rolnictwu ekologicznemu i działaniom 

rolno-środowiskowo-klimatycznym; nowym formom aktywizacji gospodarstw agroturystycznych, 

edukacyjnych i opiekuńczych na obszarach wiejskich Małopolski. 

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA I OPINIODAWCZA 

1. Pracownicy MIR, oraz doradcy społeczni pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków 

o przyznanie dopłat bezpośrednich pełniąc dyżury m.in. w biurach powiatowych ARiMR. 

Od 2018  roku rolnicy zobligowani zostali do składania wniosków za pomocą formularza 

geoprzestrzennego – eWniosekPlus. W trakcie kampanii okazało się, ze aplikacja obarczona jest 

błędami, które nie tylko wydłużały proces wypełniania wniosków, ale były przyczyną błędnych 
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informacji podawanych we wnioskach. Od 15.03. do 31.05.2018 r. pracownicy i działacze społeczni 

MIR wypełnili łącznie 878 e-wnioski. Łączna kwota darowizn z tego tytułu to 32 450 zł. 

2. Pracownicy MIR pomagali rolnikom w przygotowaniu oświadczeń potwierdzających brak zmian 

w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017; w opracowaniu 

wniosków: o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego; o płatności w ramach pakietów rolno-

środowiskowo-klimatycznych; o premię dla młodych rolników; o premię na rozpoczęcie działalności; 

doradzali w zakresie dywersyfikacji upraw i EFA, programu bioasekuracji; pomagali przygotować 

korekty do wniosków składanych w ramach programów pomocowych. 

3. 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 

79 takich postanowień i opinii; 

 wnioski o wydanie opinii rękojmi, o które zwracali się rolnicy oraz osoby chcące zakupić grunty 

rolne w celu rozpoczęcia działalności rolniczej. W minionym roku wydano ok. 260 takich opinii.  

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

podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2019 r. – w minionym roku o opinię w tej sprawie 

wystąpiło 18 małopolskich gmin. 

4. Przewodniczący i członkowie rad powiatowych MIR 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. W 2018 r. 

wypłacono na ten cel 3 070 zł. 

W 2018 r. 34 gminy z terenu województwa małopolskiego złożyły wnioski o oszacowanie szkód 

spowodowanych suszą, przez komisję powołaną przez wojewodę małopolskiego. Poszkodowanych zostało 

734 producentów rolnych, a powierzchnia uszkodzonych upraw rolnych wyniosła 4 256 ha. W związku 

z koniecznością szybkiej weryfikacji wniosków w celu wypłaty rolnikom należnych odszkodowań, we 

wrześniu br. pracownicy MIR, wspólnie z pracownikami ODR-ów, zostali czasowo oddelegowani do 

realizacji tych zadań do Wydziału Rolnictwa MUW.  

5. Radca Prawny MIR, pełniąca dyżury w krakowskim biurze MIR, udzielała rolnikom bezpłatnych porad 

prawnych dotyczących m.in.: szkód łowieckich (np. sporządzanie pozwów przeciwko kołom 

łowieckim);  szkód wyrządzanych w uprawach przez zwierzęta nie będące zwierzyną łowną; 

zadłużenia kredytowego i postępowań komorniczych; dziedziczenia i spraw spadkowych; 

wywłaszczeń; dzierżawy gruntów rolnych; rolniczego ubezpieczenia społecznego; odrolnienia 

gruntów. 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,  

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW 

1. W styczniu 2018 r. pracownicy MIR opracowali pięć wniosków o wybór operacji do realizacji 

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

finansowania na realizację trzech projektów: 

 „Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej 

rzeczywistości” - celem operacji było lobbowanie na rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży 

produkowanej przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) zasadach jakie obowiązują we 

Francji – szczególnie w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów sprzedaży jako działalności 

rolniczej, oraz zwiększenia możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży produktów o lokalne 

punkty sprzedaży detalicznej (targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące na obszarze 

powiatu, w którym rolnik prowadzi działalność oraz na terenie powiatów ościennych. W ramach tego 

zadania zorganizowano wyjazd studyjny dla 20-osobowej grupy z Małopolski do Francji (Region 
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Owernia-Rodan-Alpy). Wyjazd odbył się w dniach 24-28.06.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu dostępne 

jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz w INFORMATORZE MIR Nr 51(58) JESIEŃ 2018.  

Łączny koszt realizacji projektu: 86 111 zł. 

 "Dobre praktyki w uprawie winorośli i produkcji wina” – celem operacji było zorganizowanie wyjazdu 

studyjnego dla 45 osób, którego uczestnicy mogli poznać dobre praktyki i technik winifikacji stosowane 

w winnicach ziemi lubuskiej, oraz możliwości ich zastosowania w regionie Małopolski. Uczestnicy 

wyjazdu wymienili doświadczenia zarówno w prowadzeniu uprawy winorośli (zabiegi agrotechniczne, 

cięcie, formowanie dobór odmian, opryski) jak i przeprowadzenia procesu winifikacji. Wyjazd odbył się 

w dniach 28-29.08.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu dostępne jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz 

w INFORMATORZE MIR Nr 51(58) JESIEŃ 2018.  

Łączny koszt realizacji projektu: 19 342 zł. 

 "Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do Mołdawii" – celem operacji było 

umożliwianie grupie 30 osób (posiadających własne winnice lub zamierzających je założyć) zapoznanie 

się z doświadczeniem winiarzy mołdawskich jako osób, które od wielu wieków kultywują tradycje 

winiarstwa prowadzonego w zbliżonych do naszego regionu warunkach klimatyczno-glebowych. Wyjazd 

odbył się w dniach 10-15.09.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu dostępne jest na stronie 

www.mir.krakow.pl oraz w INFORMATORZE MIR Nr 51(58) JESIEŃ 2018.  

Łączny koszt realizacji projektu: 112 700 zł. 

2. W marcu 2018 r. pracownicy MIR opracowali ofertę konkursową na zorganizowanie wypoczynku 

letniego w formie półkolonii w 2018 r., z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

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

Wnioskowaliśmy o dofinansowanie 5 turnusów półkolonijnych dla 304 dzieci, Fundusz przyznał dotację na 

120 miejsc w łącznej kwocie 45 000 zł (375 zł na dziecko).  

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

uczestniczyło czterdzieścioro dzieci: 

 w Wieprzu (pow. wadowicki) – 02-13.07.2018 r. 

 w Przydonicy (gm. Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki) – 23.07 - 03.08.2018 r. 

 w Oleśnie (pow. dąbrowski) – 30.07 - 10.08.2018 r. 

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:  

 11-20 lutego w Białym Dunajcu (24 uczestników); 

 12-21 lutego w Wiśle (11 uczestników); 

 12-22 lipca w Jarosławcu (46 uczestników); 

 19-30 sierpnia w Kołobrzegu (36 uczestników). 

Łącznie, w 2018 r. z wypoczynku organizowanego/współorganizowanego przez MIR skorzystało 

ok. 240 dzieci rolników z Małopolski. 

3. W drugim kwartale 2018 r. (17-28 maja 2018 r.) wykonano analizy gleb w celu wykazania efektu 

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

powodzi w latach 2009-2013 w wybranych miejscowościach powiatów: krakowskiego, proszowickiego 

i miechowskiego, w województwie małopolskim” dofinansowanego z WFOŚiGW w Krakowie, 

przeprowadzonego w 2015 r. (dotację do zakupu wapna otrzymało 112 gospodarstw). Liczba analizowanych 

prób: 170 (pobranych z 44 gospodarstw). Łączny koszt badań wykonanych przez SCh-R: 2 230,40 zł. 

PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM 

1. Izba zorganizowała 4 pikniki sfinansowane lub częściowo dofinansowane z funduszy promocji.  

Łączna kwota uzyskana na organizację pikników: 79 171 zł 

http://www.mir.krakow.pl/
http://www.mir.krakow.pl/
http://www.mir.krakow.pl/
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 PIKNIK OWOCOWO-WARZYWNY sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw  

– 05.08.2018 r. w Wygiełzowie, podczas Powiatowego Święta Miodu; (kwota finansowania: 26 340 zł).  

 PIKNIK MIĘSA OWCZEGO sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Owczego  

– 15.08.2018 r. w Zakopanem, podczas Europejskich Targów Produktów Regionalnych;  

(kwota dofinansowania: 4 996 zł). 

 PIKNIK ZBOŻOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 

– 26.08. 2017 r. w Podolanach, podczas Dni Bochni; (kwota finansowania: 26 340 zł); 

 PIKNIK WIEPRZOWY MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego – 02.09.2018 r. na Krakowskich Błoniach, (kwota finansowania: 21 495 zł). 

2. MIR zorganizowała SPOTKANIE Z IZBĄ – 01.09.2018 r. na Krakowskich Błoniach – celem tego 

przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom Krakowa i okolic informacji o działalności MIR oraz 

specyfice małopolskiego rolnictwa. Odwiedzający mogli zobaczyć i degustować owoce pracy naszych 

rolników, a przede wszystkim spotkać i porozmawiać z małopolskimi producentami wysokojakościowej 

żywności. Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz w INFORMATORZE 

MIR Nr 51(58) JESIEŃ 2018. 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

1. Wizyta 23-osobowej grupy (uczniów i nauczycieli) z francuskiej szkoły rolniczej w Małopolsce 

(03.04.2018 r.). 

2. Wizyta 17-osobowej grupy (uczniów i nauczycieli) z francuskiej szkoły rolniczej w Małopolsce 

(10.10.2018 r.). 

3. Pobyt delegacji węgierskiej w ramach seminarium w Konsulacie Węgier w Krakowie 

(26.10.2018 r.).  

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

doświadczeń (16-20.12.2018 r.).  

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I WYDAWNICZA 

1. Wydano 2 numery Informatora MIR: Nr 50(57) Wiosna 2018 i Nr 51(58) Jesień 2018 w nakładzie 

3 000 i 2 500 egz. Łączny koszt wydruku i dostawy: 7 804 zł). 

2. Wydano „Kalendarz MIR 2018” w nakładzie 1 500 egz. Koszt wydruku i dostawy: 5 756,40 zł. 

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 

1. Zarząd MIR podjął uchwały o dofinansowaniu (na łączną kwotę ok. 10 000 zł) organizacji: 

 imprez promocyjno-marketingowych (m.in. Międzynarodowa Giełda Agroturystyczna, Wybory 

Chłopa Roku, Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, Podhalańska 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, Małopolskie Święto Czosnku, Agropromocja 

w Nawojowej, Święto Fasoli, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”, Święto Ziemniaka 

w gm. Trzyciąż); 

 ogólnokrajowych i lokalnych konkursów (m.in.: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Najlepsze 

gospodarstwo agroturystyczne województwa małopolskiego, O złotą warzechę). 

2. MIR zorganizowała i przeprowadziła wojewódzki etap konkursu „Rolniczki motorem innowacji 

w Polsce”. Pani Magdalena Węgiel – właścicielka Gospodarstwa Rybackiego „Pstrąg Ojcowski” 

została laureatką tego konkursu na szczeblu wojewódzkim, a następnie ogólnopolskim i została 

wytypowana do udziału w piątej edycji konkursu „Europejska Nagroda za Innowacje dla Rolniczek”, 

organizowanego przez COPA-COGECA, którego celem jest zwrócenie uwagi na nowatorskie projekty 

prowadzone przez europejskie kobiety zaangażowane w sektorach rolnym i/lub leśnym. Ceremonia 

wręczenia nagród odbyła się 15 października br. w Brukseli. Pani Magdalena Węgiel otrzymała 
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pierwszą nagrodę za projekt z zakresu akwakultury, przywracający hodowlę pstrąga potokowego w 

Ojcowskim Parku Narodowym. 

 

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 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. 

 Tadeusz Wójcik, Członek Zarządu MIR – Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Żabnie, Sołtys 

Niecieczy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP, przedstawiciel MIR w zespole 

konsultacyjnym ds. Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW. 

 Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – Rada Produktu Regionalnego, przedstawiciel MIR 

w zespole konsultacyjnym ds. rolnictwa na obszarach górskich w MRiRW.  

 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. 

 Łukasz Gaweł, 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. 


