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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W 2019 r. 

 

Działalność MIR w 2019 r. była integralnie związana z sytuacją w małopolskim rolnictwie. 

Wśród zadań realizowanych w ramach działalności statutowej w I półroczu 2019 r. dominowały te 

związane z organizacją wyborów do rad powiatowych Izby. Niestety, kolejny raz odnotowaliśmy niską 

frekwencję oraz stare problemy, z którymi od lat nie umiemy się uporać, wynikające m.in. z braku 

jednoznacznej definicji członka izby rolniczej. 

Działalność merytoryczna MIR koncentrowała się na rozwiązywaniu znanych już problemów, 

występujących na różnym poziomie intensywności. Wśród najważniejszych interwencji wymienić 

należy te dotyczące: ♦ rygorystycznych wymogów dotyczących nawożenia, ♦ szkód łowieckich, ♦ strat 

spowodowanych postępującą suszą, ♦ niekontrolowanego przepływu produktów rolnych z krajów 

z poza UE, ♦ przepisów w zakresie gospodarowania ziemią, ♦ rozprzestrzeniania się chorób 

prowadzących do strat w produkcji zwierzęcej (ASF, ptasia grypa). 

Nowe okoliczności, które miały wpływ na produkcję rolną, to ♦ podwyższenie norm paliw 

używanych w produkcji pod osłonami, ♦ zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych 

pozostających w gospodarstwie rolnym.  

Do negatywnych zjawisk, występujących od wielu lat w małopolskim rolnictwie, należą: 

♦ spadek dochodów w małych i średnich gospodarstwach; ♦ polaryzacja dochodów i powierzchni 

gospodarstw; ♦ postępujące wypadanie gruntów rolnych z produkcji; oraz ♦ systematyczny odpływ 

młodych rolników z gospodarstw. 

W działalności statutowej Izby następuje dalsze upodmiotowienie rad powiatowych na terenie 

ich funkcjonowania. Obecnie członkowie rad posiadają szereg uprawnień umożliwiających im 

autonomiczne podejmowanie decyzji w zakresie: ♦ gospodarowania ziemią (opiniowanie lokalnych 

planów zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych); ♦ gospodarki łowieckiej (opiniowanie 

planów łowieckich, opinie w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich); ♦ postępowań komorniczych 

prowadzonych w gospodarstwach rolnych (opinie na wniosek komornika) oraz; ♦ dysponowania 

funduszami przeznaczonymi do dyspozycji rady, m.in. w ramach działalności informacyjno-

promocyjnej Izby . 

Działalność Izby uwarunkowana jest wysokością odpisów podatkowych, które z roku na rok są 

coraz niższe. Wynika to ze zwolnień podatkowych oraz wypadania gruntów rolnych, które 

przeznaczane są na działalność inwestycyjną i rozwój infrastruktury gmin. Na sytuację finansową Izby 

mają również wpływ zmiany w metodologii świadczonych usług dla rolników. 

W kontekście zjawisk, z jakimi mamy do czynienia od początku 2020 r., należy uznać, 

że rok 2019 dla rolnictwa w Małopolsce był dobry. 

 

* * * * *  
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WYBORY DO WALNEGO ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI 

Wybory do rad powiatowych  

W 2019 roku odbyły się kolejne wybory do izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy 

podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, wybierali swoich przedstawicieli w gminach. Zarząd oraz 

pracownicy Izby wykonywali zadania związane z organizacją wyborów od kwietnia do sierpnia 2019 r. 

Przeprowadzenie wyborów możliwe było dzięki pomocy lokalnych samorządów, a w szczególności dzięki 

pracownikom urzędów gmin i miast, pełniącym funkcje pełnomocników ds. organizacji wyborów 

w poszczególnych okręgach wyborczych. Pełnomocnicy, oprócz powierzonych im zadań, zazwyczaj 

nadzorowali też prace okręgowych komisji wyborczych.  

Do zadań pracowników MIR, wykonanych w ramach organizacji wyborów, należało m.in.: 

 opracowanie graficzne, zlecenie wydruku i dostawy oraz dystrybucja plakatu wyborczego; 

 opracowanie wzorów dokumentów wyborczych – na podstawie załączników do uchwały KRIR nr 1/2019; 

 bieżąca aktualizacja zakładki WYBORY na stronie internetowej – zamieszczanie dokumentów i informacji 

związanych z przebiegiem poszczególnych etapów procedury wyborczej; 

 ustalenia z wójtami/burmistrzami ws. wyznaczenia pełnomocników ds. organizacji wyborów; 

 organizacja spotkań z pełnomocnikami ds. organizacji wyborów (w maju 2019 r. odbyło się 6 spotkań 

(w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Wadowicach, Miechowie i Nowym Targu), oraz przekazanie 

pełnomocnikom kompletu dokumentów wyborczych w wersji papierowej i elektronicznej; 

 stały kontakt z pełnomocnikami – przekazywanie wszystkich bieżących informacji oraz dokumentów 

związanych z przebiegiem poszczególnych etapów procedury wyborczej; odpowiedzi na zapytania 

koordynatorów; 

 przygotowanie i wydruk i kart do głosowania oraz dostarczenie kart do gmin, w których odbywały się 

wybory; 

 odbiór kompletu dokumentów z gmin; 

 organizacja i obsługa pierwszych (wyborczych) posiedzeń rad powiatowych; 

 podsumowanie wyborów i archiwizacja dokumentacji wyborczej. 

Wybory do izb rolniczych VI kadencji odbyły się 28 lipca 2019 r. Ważną zmianą w ordynacji wyborczej 

jest zapis, zgodnie z którym w okręgach, w których liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych 

kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia, okręgowa komisja wyborcza 

podejmowała decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania. 

Zgodnie z Komunikatem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej MIR z dnia 2 sierpnia 2019 r.: 

 wybory zorganizowano w 182 okręgach wyborczych (w 74 okręgach jednomandatowych i w 108 okręgach 

dwumandatowych); 

 do okręgowych komisji wyborczych zgłoszono 307 kandydatów, którzy uzyskali poparcie ok. 16 tys. 

rolników); 

 z 290 mandatów do obsadzenia 22 mandaty zostały nieobsadzone ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat; 

 w 159 okręgach nie przeprowadzono głosowania – mandaty zostały obsadzone bez przeprowadzenia 

głosowania, lub nie zgłosili się kandydaci i mandaty pozostały nieobsadzone; 

 głosowanie odbyło się w 23 okręgach, w których: ● wybrano 268 delegatów; ● uczestniczyło 1 938 osób; 

● średnio frekwencja wyborcza wyniosła 3,02%. 

 najwyższą frekwencję odnotowano w następujących gminach: Uście Gorlickie (11,42%), Kamionka Wielka 

(10,69%); Łapanów (6,53%); Nowe Brzesko (5,06%); Moszczenica (4,92%). 

 najniższą frekwencję odnotowano w następujących gminach: Bochnia – gmina (1,33%); Jerzmanowice 

Przeginia (1,33%); Gmina Grybów (1,34%); Gródek n/Dunajcem (1,70%); Drwinia (1,94%).  

Podsumowując wybory delegatów do rad powiatowych Wojewódzka Komisja Wyborcza MIR 

przekazała do KRIR swoje uwagi dot. koniecznych zmian w ordynacji wyborczej izb rolniczych i ustawy 

o izbach rolniczych, sugerując zmiany, które w przyszłości pozwoliłyby uniknąć błędów, niedomówień oraz 

wątpliwych interpretacji prawnych, tj.: 
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1) konieczność jednoznacznego określenia definicji członka izby rolniczej; 

2) zmniejszenie liczby osób popierających kandydatury do 25, tak jak to ma miejsce w wyborach 

samorządowych; 

3) wprowadzenie zmian w liczbie osób wchodzących w skład walnego zgromadzenia w zależności od liczby 

wybranych delegatów do rady powiatowej. 

Wybory do Walnego Zgromadzenia MIR 

W dniach od 1 do 8 sierpnia 2019 r. odbywały się pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych MIR. 

Podczas spotkań delegaci wybierali przewodniczącego Rady oraz Delegata do WZ MIR. Łącznie 

w 19 powiatach wybrano 38 osób – członków VI kadencji WZ MIR. 

Wybory do samorządu rolniczego w woj. małopolskim zakończyły się w dniu 4 września 2019 r., 

podczas pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia MIR VI kadencji. Zebrani delegaci wybrali wówczas 

przedstawicieli do pozostałych organów Izby: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej, oraz 

Delegata do WZ KRIR.  

Przedstawiciele WZ MIR w krajowych strukturach samorządu rolniczego 

27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 

podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Prezesem KRIR pozostał Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu 

Małopolskiej Izby Rolniczej, Ryszard Czaicki wybrany został na członka Zarządu KRIR. Natomiast 

Jan M. Lenczowski, delegat MIR do WZ KRIR, został przewodniczącym Komisji Budżetowej KRIR. 

* * * * *  

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

WALNE ZGROMADZENIE 

25 kwietnia 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie WZ MIR V kadencji. 

 

Podczas posiedzenia Walne Zgromadzenie MIR podjęło 8 uchwał (nr 53-60/WZ/2019), dotyczących: 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej za 2018 rok; 

 wykonania budżetu MIR za 2018 rok; 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok; 

 udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2018 roku; 

 wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego 

Zgromadzenia MIR na kadencję 2019-2023;  

 ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa do składu Krakowskiej Rady Powiatowej MIR;  

 nowelizacji budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na 2019 rok; 

 stanowiska WZ MIR w sprawie suszy. 

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia WZ MIR VI kadencji: I. – 4 września i II. – 9 grudnia. 

W dniu 4 września 2019 r. Walne Zgromadzenie MIR podjęło 14uchwał (nr 1-14/WZ/2019) dotyczących 

wyborów członków poszczególnych organów i ciał statutowych MIR. 

W dniu 9 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie MIR podjęło 6 uchwał (nr 15-20/WZ/2019) dotyczących: 

 powołania oraz wyboru członków Komisji Problemowej ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich; 

 nowelizacji budżetu MIR na 2019 rok, oraz przyjęcia budżetu MIR na 2020 rok. 
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 przyjęcia cennika usług świadczonych na rzecz członków Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2020; 

 akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2020. 

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

* * *  

KOMISJA REWIZYJNA I KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2019 r. członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowej MIR spotkali się dwukrotnie: 

5 kwietnia (V kadencja MIR) i 12 listopada 2019 r. (VI kadencja MIR). 

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

i biura MIR za 2018 r.; ● dokonała oceny realizacji przez Zarząd MIR uchwał i wniosków Walnego 

Zgromadzenia i rad powiatowych MIR; ● przeanalizowała plan nowelizacji budżetu na 2019 r. Członkowie 

Komisji podjęli uchwałę (nr 1/KR/2019 z dn. 05.04.2019 r.) ws. akceptacji sprawozdania Zarządu oraz 

sprawozdania finansowego, wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi MIR za 2018 rok. W dniu 

12 listopada Komisja Rewizyjna rozpatrzyła zaproponowane przez Zarząd: nowelizację budżetu na 2019 r. 

oraz projekt budżetu na 2020 r. 

Podczas spotkań Komisji Budżetowej MIR omówiono: ● wykonanie budżetu MIR za 2018 r., 

● nowelizację projektu budżetu na 2019 r. oraz ● plan budżetu na rok 2020 r. 

* * *  

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

W 2019 r. (od stycznia do sierpnia) Zarząd V kadencji MIR spotkał się 16 razy, natomiast Zarząd VI 

kadencji MIR zebrał się 7 razy (od września do grudnia 2019 r.). Łącznie w 2019 r. odbyły się 

23 posiedzenia członków Zarządu, podczas których omawiano sprawy wynikające z bieżącej działalności 

Izby, w tym m.in. dotyczące: ● sposobu realizacji wniosków rad powiatowych; ● poszczególnych etapów 

przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych, ● 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. 

Sposób realizacji wniosków Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby 

Rolniczej V i VI kadencji, w 2019 r. przedstawiony został w oddzielnym dokumencie, który stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania.  

* * * * *  

DOSKONALENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH 

1. Współorganizacja konferencji nt. polskiego rolnictwa w UE, z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Phila Hogana. Głównym organizatorem tego wydarzenia było biuro poselskie Czesława 

Siekierskiego, z udziałem MIR oraz Świętokrzyskiej IR. Konferencja, poświęcona zagadnieniom Wspólnej 

Polityki Rolnej UE, odbyła się w CK UR w Krakowie 01.03.2019 r. Prezes Zarządu MIR był jednym 

z prelegentów. Omawiając Zmiany w rolnictwie Polski i Małopolski po akcesji do UE przedstawił 

oczekiwania małopolskich rolników wobec głównych założeń tej polityki w kolejnej perspektywie. 

W spotkaniu uczestniczyło ok 150 osób – głownie rolnicy z Małopolski, w tym delegaci MIR, a także 

pracownicy MIR. 

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

w organizowanych przez MIR wyjazdach, były to m.in.: 
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konferencje organizowane przez MODR w Karniowicach (dla hodowców i producentów trzody chlewnej – 

30.01.2019 r.; nt. ekologicznej uprawy roślin jagodowych – 20.02.2019 r.; nt. poprawy higieny doju 

i odchowu cieląt – 28.02.2019 r.); 

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce – 02.03.2019 r.; 

konferencje nt. roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa (w UMWM 

w Krakowie – 24.05.2019 r., oraz w Sejmie RP w Warszawie – 28.05.2019 r.); 

spotkanie Zarządów, dyrektorów izb rolniczych z ministrem rolnictwa w Jachrance – 20-21.11.2019 r.,  

konferencja dot. rozwoju turystyki wiejskiej podczas XI Międzynarodowych Targów 

AGROTRAVEL&Active Life w Kielcach pn. Marka terytorialna – jak ją kreować, wzmacniać i promować 

z korzyścią dla gospodarki turystycznej – 29.11.2019 r. 

3. Organizacja spotkań szkoleniowych dla małopolskich rolników (I kwartał 2019 r.) z udziałem 

pracowników ARiMR, KRUS, PZDR, OSCh-R, WIOŚ, PIW oraz przedstawicieli TUW „TUW”. Głównym 

celem spotkań było przekazanie ważnych dla rolników informacji dotyczących m.in.: zasad składania 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich (oświadczenia o braku zmian i e-wniosek); zmian 

w programach PROW; ustawy o kołach gospodyń wiejskich; zmian w ubezpieczeniach społecznych 

rolników; ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie;nowelizacji ustawy Prawo Wodne; programu działań 

mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, ASF i przepisów dot. warunków 

bioasekuracji. Spotkania były też okazją do zaprezentowania najważniejszych działań i osiągnięć Izby, oraz 

realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Łącznie w 45 spotkaniach uczestniczyło ok.1 620 osób.  

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

zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników w poszczególnych powiatach, w 2019 r. MIR zorganizowała 

23 szkolenia, przeprowadzone przez powiatowych lekarzy weterynarii. W szkoleniach uczestniczyło 

1 058rolników, którzy otrzymali zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania uboju zwierząt 

w gospodarstwie na własne potrzeby. 

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

26 i 27.06.2018 r. w biurze w MIR w Tarnowie oraz w GR p. J. Mazura w Szynwałdzie. W szkoleniu 

uczestniczyło 47 osób. 

6. Organizacja spotkań informacyjnych dla KGW nt. zasad uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 

KGW i możliwości uzyskania wsparcia – informacje na ten temat przekazywano również podczas spotkań 

informacyjnych organizowanych w I kw. 2019 r. (pkt. 3). Ponadto, w powiecie wadowickim zorganizowano 

2 spotkania poświęcone wyłącznie ww. tematowi, z udziałem przedstawicieli ARiMR oraz US, na które 

zaproszone zostały przedstawicielki lokalnych KGW – uczestniczyło w nich 59 osób.  

7. Organizacja szkolenia dot. RHD, z udziałem eksperta MIR z zakresu sprzedaży bezpośredniej i rolniczego 

handlu detalicznego oraz przedstawicieli PIS i PIW – szkolenie odbyło się w Wadowicach, a uczestniczyło 

w nim 30 rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności. 

8. Organizacja warsztatów praktycznych – w 2019 r. pracownice MIR w biurach: w Wadowicach, 

Miechowie i w Nowym Sączu zorganizowały łącznie 7 warsztatów rękodzielniczych (wykonywanie 

dekoracji bożonarodzeniowych, zdobienie metodą dekupażu, malowanie na szkle). Łącznie, w warsztatach 

uczestniczyło 112 osób. 

9. Organizacja szkoleń wyjazdowych – w minionym roku Izba zorganizowała i dofinansowała 2 szkolenia 

wyjazdowe: 

 wyjazd szkoleniowy RP w Krakowie do stadniny koni w Michałowie - 20.05.20219 r.  - 50 osób; 

 wyjazd szkoleniowy rolników z pow.: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego 

do kombinatu w Kietrzu - 19.11.2019 r. 60 osób. 



P R O J E K T  
 

 
6 

10. Organizacja wyjazdów na krajowe wystawy rolnicze: 

 Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie k. Warszawy (03.02.2019 r.) – w 2019 r. w Targach 

uczestniczyła 45-osobowa grupa małopolskich rolników. 

 Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach to najchętniej odwiedzana przez 

rolników z Małopolski branżowa wystawa. W minionym roku MIR rozdystrybuowała ok. 2,5 tys. 

bezpłatnych biletów oraz dofinansowała przejazd na XXV edycję Targów (17.03.2019 r.) dla 

ok. 300 rolników.  

 Targi AGRO-SHOW w Bednarach k. Poznania (20-21.09.2019 r.) – w 2019 r. w Targach 

uczestniczyła50-osobowa grupa rolników z pow. gorlickiego. 

* * * * *  

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  2019 r. pracownicy oraz 

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

 Nowe kryteria wyznaczania obszarów ONW – spotkanie - 08.01.2019 r., Warszawa, MRiRW; 

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

płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2019. Aplikacja e-Wniosek Plus”  

– szkolenie - 08.02.2019 r., CDR w Krakowie;  

 „Ograniczanie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”  

– szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych - 18-19.02. i 18-19.03.2019 r., CDR w Krakowie; 

 „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż i rzepaku na obszarze województwa małopolskiego” 

– szkolenie - 28.05.2019 r., ZD Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Grodkowicach ; 

 „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”   

- spotkanie inaugurujące wdrożenie programu - 01.07.2019 r., Warszawa, MŚ; 

 „Zasady i tryb przyznawania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Płatności dla rolników 

przekazujących małe gospodarstwa. Premie dla młodych rolników. Restrukturyzacja małych gospodarstw” 

– szkolenie - 25.09.2019 r., Warszawa, ARiMR; 

 „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych - sporządzanie dokumentacji” - szkolenie warsztatowe (przeprowadzone przez pracowników 

CDR w Krakowie - 01.10.2019 r.,  biuro MIR w Krakowie; 

 „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 

stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”– spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu, 

RDOŚ w Krakowie – 14.10.2019 r., Jaworki. 

 Sympozjum agroturystyczne „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”  

- 14-16.10.2019 r., Kraków; 

 „Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz 

klimatozależnych”  - 22.10.2019 r.  Kraków, Hotel City SM; 

 Spotkanie Zarządów, dyrektorów izb rolniczych z ministrem rolnictwa, europosłem K. Jurgielem, i posłem 

W. Telusem – Przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa - 20-21.11.2019 r., Jachranka. 

* * * * *  
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DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA I OPINIODAWCZA 

1. 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 powiatowych 

ARiMR. Od 15.03. do 31.05.2019 r. pracownicy i działacze społeczni MIR wypełnili 1 368 e-wnioski. 

Łączna kwota darowizn z tego tytułu to 45 564 zł. 

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

w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019; w opracowaniu 

wniosków:  o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego (34);  o płatności w ramach pakietów 

rolno-środowiskowo-klimatycznych (6);  o dopłaty do zakupu wapna nawozowego (6);  przygotowaniu 

korekt do wniosków składanych w ramach programów pomocowych (głownie płatności bezpośrednie 

i dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego);  przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczo-

monitorującej po zakończeniu działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych (1). 

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 61 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 127 opinii.  

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

podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2020 r. – w minionym roku o opinię w tej sprawie wystąpiło 

14 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 2019 r. wypłacono 

na ten cel 11 240 zł. 

5. 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 2019 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 jednego projektu: 

 „Operacja pn. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” –celem operacji było 

zapoznanie uczestników warsztatów (przedstawicieli KGW) z nowoczesnymi technikami dekorowania 

potraw tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji podczas warsztatów. Efektem realizacji 

operacji była organizacja jednodniowych, 6-godzinnych warsztatów w trzech powiatach woj. małopolskiego, 

w sumie dla 45 przedstawicieli KGW. Poszczególne zajęcia, w których uczestniczyło po 15 osób, odbyły się: 

 29.08.2019 r. w Gospodzie Magurskiej w Małastowie (powiat gorlicki); 

 21.09.2019 r. w „Osadzie nad Słotwinką” w Krynicy Zdroju (powiat nowosądecki); 
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 28.09.2019 r. w Willi „Jasna” w Czorsztynie (powiat nowotarski). 

Łączny koszt realizacji projektu: 9 421,44 zł. 

 

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:  

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

 12-21 stycznia w Zakopanym (20 uczestników); 

 17-27 sierpnia w Chłapowie (47 uczestników). 

Łącznie, w 2019 r. z wypoczynku organizowanego/współorganizowanego przez MIR skorzystało 91 dzieci 

rolników z Małopolski. 

3. W drugim kwartale 2019 r. wykonano analizy gleb w celu wykazania efektu ekologicznego osiągniętego 

w rezultacie realizacji zadania „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi oraz lokalnych podtopień 

w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa małopolskiego” dofinansowanego z WFOŚiGW 

w Krakowie, przeprowadzonego w 2016 r. (dotację do zakupu wapna otrzymały 72 gospodarstwa). Liczba 

analizowanych prób: 337 (pobranych z 41 gospodarstw). Łączny koszt badań wykonanych przez SCh-R: 

4 421,44 zł. 

* * * * *  

PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM 

1. Izba zorganizowała i zrealizowała dwie imprezy, których celem było promowanie żywności 

wyprodukowanej przez polskich rolników, dofinansowane z funduszy promocji: 

  „Wołowiny smak lubimy” – wydarzenie miało miejsce 28.04.2019 r. w Janowiczkach k. Racławic (pow. 

miechowski), podczas Wyborów Chłopa Roku 2019.Kwota dofinansowania z Funduszu Promocji Mięsa 

Wołowego: 33 000 zł). 

 „Produkty mleczne w żywieniu człowieka - ich wyjątkowa wartość” – wydarzenie miało miejsce 02.06.2019 

r. w Szczyrzycu (pow. limanowski), podczas Krajowej Wystawa Bydła Czerwonego. Kwota dofinansowania 

z Funduszu Promocji Mleka: 36 103 zł). 

Łączna kwota uzyskana na organizację imprez: 99 103 zł. 

2. MIR zorganizowała i sfinansowała funkcjonowania minitargowiska na os. Avia 5 w Krakowie  

– w ramach umowy, podpisanej z osiedlową wspólnotą mieszkaniową, zapewniono miejsce i infrastrukturę dla 

pięciu stoisk, w których lokalni rolnicy prowadzili sprzedaż bezpośrednią (działalność w ramach RHD i MLO) 

produkowanej przez siebie żywności. Targowisko funkcjonowało od maja do sierpnia 2019 r. 

* * * * *  

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

Organizacja wizyt i wyjazdów zagranicznych 

1. Wizyta delegacji z Chorwackiej Izby Rolniczej w Małopolsce (6 osób) – 19-22.05.2019 r.  

2. Wizyta rolników z USA w krakowskim biurze MIR (25 osób) – 06.06.2019 r.  

3. Wizyta rolników z Nowej Zelandii w krakowskim biurze MIR (23 osoby) – 19.06.2019 r.  

4. Wizyta rolników i przedstawicieli Węgierskiej Izby Rolniczej w Małopolsce (14 osób) –  07-11.10.2019 r. 

5. Wizyta rolników z Finlandii w krakowskim biurze MIR (30osób) – 18.10.2019 r.  

6. Wizyta przedstawicieli Słoweńskiego Związku Spółdzielczego w krakowskim biurze MIR (30 osób)  

– 18.10.2019 r.  
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7. Wyjazd młodych rolników z Małopolski (5 osób) do Francji (region Owernia-Rodan Alpy)  

– 29.09-03.10.2019  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 2019 r. wydaliśmy 2 numery Informatora MIR: Nr 52(59) zima - wiosna 2019 

(5 tys. egz.) i Nr 53(60) jesień 2019 (3 tys. egz.). Łączny koszt wydruku i dostawy: 11 508 zł.  

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

głownie 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 2019 r. 

Izba wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 1 500 egz. kalendarza rolniczego na 2020 rok.  

Koszt wydruku i dostawy: 5 756,40 zł. 

4. 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 MIR. Strona odwiedzana jest coraz chętniej użytkowników sieci Internet - stan licznika na dzień 

17.04.2020 r. (aktywny od 2008) to 1 187 934 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. 

* * * * *  

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO 

1. Zarząd MIR podjął uchwały o dofinansowaniu organizacji: 

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

Chłopa Roku, Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie, 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, dożynki powiatowe i gminne); 

 ogólnokrajowych i lokalnych olimpiad i konkursów (m.in.: Olimpiada Młodych Producentów 

Rolnych, szkolne olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, 

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne województwa małopolskiego, konkursy rękodzieła ludowego 

i potraw regionalnych). 

http://www.mir.krakow.pl/
https://mir.krakow.pl/wspolpracamiedzynarodowa
https://mir.krakow.pl/analizymiesieczne
https://mir.krakow.pl/informatormir
https://mir.krakow.pl/
http://www.bip.gov.pl/
https://mir.krakow.pl/bip
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2. MIR zorganizowała i przeprowadziła wojewódzki etap konkursu „Rolniczki gwarancją innowacyjności 

w polskich gospodarstwach”. Komisja konkursowa wyłoniła dwie laureatki: Władysławę Borzęcką 

i Elżbietę Drapała. Obydwie panie otrzymały nagrody ufundowane przez MIR. Uroczyste wręczenie miało 

miejsce 08.09.2019 r. podczas Agropromocji w Nawojowej. 

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 – członek Zarządu KRIR, 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. 

 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). 

 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 uczestniczą w posiedzeniach Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, oraz w powiatowych komisjach rolnictwa. 

 Członkowie Zarządu oraz pracownicy Izby uczestniczą w sesjach rad gmin. 


