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W 2016 roku odnotowaliśmy znaczące zawirowania cenowe na podstawowych 

rynkach rolnych: zbóż, mleka trzody chlewnej, owoców i warzyw, spowodowane m.in. 

niekontrolowanym, bezcłowym importem zbóż z Ukrainy. 

W minionym roku uzyskaliśmy wysokie plony jabłek, cebuli i ziemniaków. Jednak 

z uwagi na zwiększoną podaż na rynku, oraz nadal obowiązujące rosyjskie embargo na te 

produkty, nie był to dobry rok dla producentów owoców i warzyw. W obecnej sytuacji, 

dla uzyskania opłacalności produkcji sadowniczej (szczególnie jabłek) konieczne jest 

właściwe ukierunkowanie rozwoju produkcji uwzględniające jej strukturę oraz jakość. 

Ponadto, obowiązkiem wszystkich, którzy mogą pomóc w zagospodarowaniu nadwyżek 

produktów rolnych, jest szukanie nowych rynków zbytu. 

2016 rok w produkcji zwierzęcej to powolny wzrost cen za mleko oraz huśtawka 

cen na rynku trzody chlewnej. Czasy, kiedy Polska była znaczącym dostawcą bekonu 

i szynki na rynek Europy i USA, minęły bezpowrotnie. Spadek pogłowia trzody do 

poziomu 10 mln sztuk – w porównaniu z 24 mln sztuk 20 lat temu – sprawił, 

że z eksportera staliśmy się importerem mięsa wieprzowego. Trudna sytuacja polskich 

producentów w znacznym stopniu determinowana jest przez dostawy na nasz rynek 

mięsa z Niemiec, Holandii i Danii. Dodatkowo, problemy naszych producentów pogłębia 

ciągle rozprzestrzeniający się ASF. 

Ważne dla rolnictwa ustawy i rozporządzenia – wprowadzone w życie w minionym 

roku, jak i te nadal procedowane – w zakresie: gospodarki ziemią, prawa łowieckiego 

oraz sprzedaży bezpośredniej – będą miały istotny wpływ na produkcję rolną 

w następnych latach. 

Rok 2016 to również jubileusz 120 lat istnienia izb w Polsce oraz 20-lecie 

reaktywowania izb rolniczych w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych. 
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MIR 

WALNE ZGROMADZENIE 
 

W 2016 roku odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej:  
I. – 29 kwietnia, II. – 17 października i III. – 28 grudnia. 

W 2016 r. Walne Zgromadzenie V kadencji Małopolskiej Izby Rolniczej podjęło 10 uchwał: 

Uchwały nr 23-27/WZ/2015, z dn. 29 kwietnia 2016 r. dotyczyły: 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu MIR za 2015 rok; 

 wykonania budżetu MIR za 2015 rok; 

 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok; 

 udzielenia absolutorium Zarządowi MIR za działalność w 2015 roku; 

 sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mościckiego 26/2 w Tarnowie. 

Uchwała nr 28/WZ/2016 z dn. 17 października 2016 r.: 

 w sprawie trudnej sytuacji na rynkach rolnych (zbóż, mleka, trzody chlewnej, warzyw i owoców) 
w województwie małopolskim: 

– wniosek o podjęcie szybkich działań legislacyjnych, które pozwolą rolnikom zachować 
minimalny poziom egzystencji oraz zapewnić prostą reprodukcję w swoich gospodarstwach. 

– negatywne stanowisko w zakresie projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych 
zaproponowane przez Kukiz’15. 

Uchwały nr 29-32/WZ/2016 z dn. 28 grudnia 2016 r. dotyczyły: 

 przyjęcia budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2017; 

 akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2017; 

 ustalenia wysokości opłat za wykonywanie usług związanych z wypełnianiem wniosków 
obszarowych; 

 skierowania wniosku do Sejmiku Województwa Małopolskiego o wprowadzenie zmian do 
Uchwały Nr XLVIII/789 w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych 
na terenie województwa małopolskiego dotyczącego zbioru kukurydzy. 

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

REALIZACJA WNIOSKÓW WZ MIR V KADENCJI, ZGŁOSZONYCH W 2016 r. 

Wnioski WZ z dnia 29 kwietnia 2016 r.: 

1. w sprawie podjęcia działań zmierzających do promowania podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie polskich jabłek i innych owoców (np. czarnej porzeczki), poprzez organizację 
poczęstunku sfinansowanego z programów promocyjnych oraz pomocowych UE; 

2. w sprawie zmiany zapisu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
w art. 20 ust 1d. pkt 2, poprzez zastąpienie słów „(…) wytwarzania mąk, kasz, płatków, otrąb ze 
zboża pochodzącego z własnej uprawy”, słowami: „(…) wytwarzanie mąk, kasz, płatków, otrąb 
i śruty z roślin pochodzących z własnej uprawy”; 

3. do ministra rolnictwa, w sprawie podjęcia działań mających na celu przywrócenie do pracy, 
w agencjach i innych instytucjach rolniczych, osób które zostały zwolnione z zajmowanych 
stanowisk w pierwszym kwartale 2016 r. na skutek zmian politycznych, jakie zaszły w kraju; 



 
3 

4. w sprawie uskutecznienia i uszczelnienia kontroli weterynaryjnych na granicy polsko-czesko-
słowackiej, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby niebieskiego języka u bydła; 

5. w sprawie podtrzymania wcześniejszego stanowiska MIR dotyczącego regionalizacji PROW 2014-
2020, z uwzględnieniem specyfiki danego regionu Polski; 

6. do administracji państwowej oraz Lasów Państwowych, w sprawie zwiększenia planów odstrzału 
dzików w roku gospodarczym 2016/17, z uwagi na coraz większe rozmiary szkód w uprawach 
rolnych powodowanych przez te zwierzęta. Podstawą do sporządzenia planów powinny być 
inwentaryzacje przeprowadzone przez koła łowieckie;  

7. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków, przy wdrażaniu kolejnych programów 
interwencyjnych na rynku owoców; 

8. w sprawie wprowadzenia możliwości zakupu siatek przeciwgradowych i urządzeń do 
nawadniania w starych sadach, w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”; 

Ad. 1. – 8. Zarząd MIR przesłał wnioski do dalszej realizacji do KRIR (MIR-K: 128/05/2016 z dn. 
31.05.2016 r.). Uzyskaliśmy pisemną odpowiedź tylko na wniosek 6. 

Odpowiedź MRiRW w piśmie z dn. 09.08.2016 r. (ŻWzz/mc-87-46/16(2914), w którym 
poinformowano o realizowanym odstrzale sanitarnym dzików w związku z wystąpieniem ASF, oraz 
o podstawach prawnych regulujących kwestie związane z realizacją planów łowieckich, wypłatą 
odszkodowań, oraz zasad wykonywania polowań. 

9. w sprawie poprawy warunków korzystania przez rolników ze stoisk utworzonych na Targu 
Pietruszkowym (obniżenia stawek opłat targowych i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających 
dojazd do straganów w celu rozpakowywania towaru). 

Ad. 9. Wniosek przekazany do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska (MIR-K: 129/05/2016 z dn. 
31.05.2016 r.). 

W odpowiedzi z dn. 31.05.2016 r. (e-mail), Prezes R. Serafin poinformował, że Fundacja nie ma już 
wpływu na decyzje administracyjne związane z Targiem Pietruszkowym. 

Wnioski WZ z dnia 17 października 2016 r.: 

1. w sprawie uzyskania informacji nt. stanu realizacji wniosku o utworzenie „Karty Rolnika”; 

2. w sprawie wprowadzenia rozwiązań uniemożliwiających powrót do obrotu rynkowego owoców 
i warzyw wycofanych z rynku w związku z rosyjskim embargiem; 

3. w sprawie złagodzenia kryteriów kwalifikowalności dla rolników z województwa małopolskiego 
ubiegających się o pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (PROW 2014-2020), 
w celu zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów; 

4. w sprawie zmiany terminu odbioru/dostawy pomidorów i ogórków gruntowych wycofywanych 
z rynku (w związku z rosyjskim embargiem) z października na sierpień-wrzesień, kiedy warzywa 
te są zbierane i zachowują wysoką jakość; 

5. w sprawie podjęcia działań w zakresie skupu interwencyjnego przez ARR mleka w proszku 
i trzody chlewnej oraz otwarcia handlu przygranicznego z Federacją Rosyjską; 

6. w sprawie zwiększenia dopłat do owiec utrzymywanych w zwykłym chowie, które są znacznie 
niższe niż płatności do owiec w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
…”, podczas gdy koszty utrzymania zwierząt są takie same; 

7. w sprawie zmniejszenia liczby krów, do których przyznawana jest płatność, z 30 do 20 sztuk, 
w celu wsparcia produkcji zwierzęcej w małych gospodarstwach rolnych; 
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Ad 1. – 7. Wnioski przekazano do dalszej realizacji przez KRIR (MIR-K/219/10/2016 z dn. 
07.11.2016 r.). Zrealizowany został tylko wniosek nr 7: 

Resort rolnictwa uwzględnił postulat w nowym rozporządzeniu – w 2017 r. dopłata będzie 
przyznawana do 20 szt. bydła. 

8. w sprawie zwiększenia stawki dopłaty do 1 ha upraw w gospodarstwach ekologicznych. 
Obowiązujący podział środków w pakietach RE, PRSK jest niesprawiedliwy i prowadzi do 
zmniejszania się liczby gospodarstw ekologicznych z certyfikatami; 

9. w sprawie zamieszczania protokołów WZ MIR na stronie internetowej kilka dni przed ich 
przyjęciem;  

10. w sprawie nie zwoływania WZ MIR w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy; 

Ad. 8. – 10. Wnioski zostały przyjęte do realizacji przez Zarząd MIR. 

11. w sprawie zobowiązania delegatów MIR piastujących wysokie funkcje i stanowiska 
państwowe z wyboru, szczególnie delegatów MIR wybranych na posłów do Sejmu RP, do 
uczestniczeniu w posiedzeniach ciał statutowych Izby oraz podejmowania działań w kierunku 
uzdrowienia sytuacji na rynkach rolnych i doprowadzenia do opłacalności produkcji rolnej. 

Ad. 11. Zarząd MIR przekazał wniosek do posła N. Kaczmarczyka – delegata RP MIR 
w Proszowicach (MIR-K/220/11/2016 z dn. 07.11.2016 r.). Brak odpowiedzi. 

Wnioski WZ z dnia 28 grudnia 2016 r.: 

1. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: wniosek o nowelizację ustawy Prawo budowlane, 
w celu umożliwienia rolnikom budowania hal namiotowych oraz silosów magazynowych 
(metalowych), przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych, o większych gabarytach niż 
określone w obecnie obowiązujących przepisach, na zasadach zgłoszenia budowlanego;  

Ad. 1. Zarząd MIR przekazał wniosek do MIiB (MIR-K/10/01/2017 z dn. 11.01.2017 r.). 

2. do Zarządu MIR: wniosek o zorganizowanie wyjazdu do Kombinatu Rolnego w Kietrzu dla 
rolników z województwa małopolskiego, w miesiącach czerwiec lub lipiec 2017 r.; 

Ad. 2. Zdaniem Zarządu MIR możliwość realizacji tego wniosku należy do autonomicznej decyzji 
członków poszczególnych Rad Powiatowych MIR. 

3. do Zarządu MIR: wniosek o dokonanie zapisu w akcie notarialnym oraz w księdze wieczystej, 
że nowopowstały budynek MIR w Tarnowie, przy ul. Giełdowej 9, będzie dożywotnio służył 
rolnikom i działalności związanej z rolnictwem; 

Ad. 3. Zarząd MIR stoi na stanowisku, aby budynek w Tarnowie służył dożywotnio rolnikom 
i organizacjom rolniczym, jednak w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma możliwości 
dokonania takiego zastrzeżenia. 

4. do ARiMR: wniosek o przekazanie obsługi działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
do biur powiatowych ARiMR; 

Ad. 4. Realizacja programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” przez biura Powiatowe ARiMR 
w obecnym stanie prawnym, w ramach obowiązujących rozporządzeń, jest niemożliwa 
do przeprowadzenia. 

5. do Zarządu MIR: wniosek o organizowanie co drugiego posiedzenia WZ MIR w Tarnowie; 

Ad. 5. Wniosek będzie realizowany w miarę bieżących potrzeb i możliwości. 
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6. do Zarządu MIR: wniosek o zmianę zasad rozliczania i zwrotu kosztów poniesionych w związku 
z szacowaniem szkód klęskowych; 

Ad. 6. Zarząd uznał wniosek za zasadny. Propozycja zmian zostanie przedstawiona na kolejnym 
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia 

7. do MRiRW: w sprawie złagodzenia kryteriów kwalifikowalności dla rolników z województwa 
małopolskiego (np. niewielkie gospodarstwa sadownicze lub zajmujące się uprawą warzyw), 
ubiegających się o pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (PROW 2014-2020), 
w celu zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów.  

Ad. 7. Zarząd MIR przesłał wniosek do dalszej realizacji przez KRIR (MIR-K/11/01/2017 z dn. 
10.01.2017 r.). 

KOMISJA REWIZYJNA 

W 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej (22.04.2016 r. i 25.11.2016 r.). Podczas 
pierwszego posiedzenia Komisja dokonała oceny realizacji przez Zarząd MIR uchwał i wniosków 
Walnego Zgromadzenia i rad powiatowych MIR podjętych w 2015 r., oraz wykonania budżetu za 
2015 r. Kolejne spotkanie Komisji poświęcone było ocenie realizacji uchwał i wniosków podje tych 
przez Walne Zgromadzenie MIR oraz omówieniu projektu budżetu na 2017 r.  

KOMISJA BUDŻETOWA 

W 2016 r. Komisja Budżetowa MIR odbyła 2 posiedzenia (22.04.2016 r. i 25.11.2016 r). 
Tematem pierwszego spotkania było omówienie wykonania budżetu MIR za 2015 r., natomiast 
podczas drugiego posiedzenia Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekt budżetu na rok 2017. 

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

W spotkaniach Zarządu MIR oprócz członków Zarządu uczestniczą również Dyrektor MIR oraz 
Delegat MIR do WZ KRIR. W 2016 r. odbyło się 21 posiedzeń Zarządu, podczas których omawiano 
wiele spraw wynikających z bieżącej działalności Izby, w tym m.in. dotyczących: 

 sposobu realizacji wniosków rad powiatowych; 

 aktualnej sytuacji w rolnictwie (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. 

Zarząd MIR podjął uchwały w sprawach: 

 akceptacji jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania dla pracowników Małopolskiej Izby 
Rolniczej obowiązującego od 1 marca 2016 roku. Uchwała nr 6/Z/2016/V. 

 przyznania nagród dla pracowników i dyrektora biura za I półrocze 2016 roku w tym za 
wypełnianie wniosków obszarowych. Uchwała nr 16/Z/2016/V. 

 akceptacji odznaczeń z okazji XX-lecia izb rolniczych w Polsce. Uchwała nr 19/Z/2016/V. 

 upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań 
majątkowych Izby. Uchwała nr 22/Z/2016/V. 

 akceptacji aneksu do umowy z firmą F.U.H. „NEOBUD”. Uchwała nr 26/Z/2016/V. 

 upoważnienia dyrektora MIR do czynności w zakresie zaopatrzenia budynku w Tarnowie  
w media oraz zapewnienia wywozu śmieci. Uchwała nr 28/Z/2016/V. 
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 wniosku Urzędu Miejskiego w Żabnie o ponowne rozpatrzenie sprawy przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne i nierolne w miejscowości Sieradza w gminie Żabno. 
Uchwała nr 32/Z/2016/V. 

 przyznania pracownikom MIR nagrody okolicznościowej. Uchwała nr 33/Z/2016/V. 

Ponadto Zarząd podejmował uchwały dotyczące rozdysponowania środków finansowych, 
pochodzących z budżetu MIR, na dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, zgodnie 
z działalnością statutową MIR:  

 pomoc finansowa dla 166 gospodarstw, które doznały szkód z powodu suszy w 2015 r. Uchwała 
nr 1/Z/2016/V. 

 dofinansowanie kosztów wyjazdu na Targi Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2016 r. Uchwała 
nr 2/Z/2016/V. 

 zakup nagród dla laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez 
ZMW w Małopolsce (26.02.2016 r.). Uchwała nr 3/Z/2016/V. 

 Dofinansowanie wyjazdu specjalistycznego do Finlandii (25-30.06.2016 r.) dla rolników oraz 
pracowników Małopolskiej Izby Rolniczej. Uchwała nr 4/Z/2016/V. 

 Dofinansowanie kosztów wyjazdu na wystawę bydła rasy Tarentaise i Abondance we Francji 
w dniach 17-20.03.2016 r. Uchwała nr 5/Z/2016/V. 

 dofinansowanie III Wiosennych EKO-Targów w Brzeznej w dniach 9-10.04.2016 r. Uchwała nr 
7/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji wyborów Chłopa Roku 2016 w Racławicach.  
Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Giełdy Agroturystycznej. Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji konkursu KRUS „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w 
wakacje”. Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Święta Zabawki Ludowej w Stryszawie.  
Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Jubileuszu 650-lecia lokacji wsi Śleszowice.  
Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji X Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego  
w Szczyrzycu. Uchwała nr 8/Z/2016/V. 

 pokrycie kosztów wyjazdu grupy z misją gospodarczą do Rumunii (18-22.05.2016 r.). Uchwała 
nr 9/Z/2016/V. 

 dofinansowanie realizacji programu PDO w sezonie wegetacyjnym 2016/2017.  
Uchwała nr 10/Z/2016/V. 

 zakup dwóch nagród dla laureatów konkursu KRUS „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Uchwała 
nr 11/Z/2016/V. 

 przeznaczenie środków finansowych na dodatkowe roboty związane z budową budynku 
administracyjno-handlowego w Tarnowie. Uchwała nr 12/Z/2016/V. 

 akceptacja kosztów remontu w biurze MIR w Wadowicach.  
Uchwała nr 13/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji konferencji międzynarodowej „Społeczno-gospodarcza aktywizacja 
kobiet na obszarach wiejskich” (01-02.07.2016 r.). Uchwała nr 14/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatu Miechowskiego i Gołeckiego Żniwogrania 
(28.08.2016 r.). Uchwała nr 14/Z/2016/V. 

 dofinasowaniu wyjazdu studyjnego do Finlandii dla Pani Józefy Wacławskiej.  
Uchwała nr 15/Z/2016/V. 



 
7 

 dofinansowanie organizacji IX Małopolskiego Święta Czosnku w Obrażejowicach (24.07.2016 
r.). Uchwała nr 17/Z/2016/V. 

 przekazanie darowizny dla Polskiego Towarzystwa Rybackiego na realizację działań 
promocyjnych w zakresie wzrostu spożycia ryb oraz ochrony naturalnych zbiorników wodnych. 
Uchwała nr 18/Z/2016/V. 

 akceptacja kosztów przyjęcia grupy z misją gospodarczą z Rumunii.  
Uchwała nr 20/Z/2016/V. 

 akceptacja kosztów sądowych orzeczonych w sprawie II SAB/Kr 84/16.  
Uchwała nr 20/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji XXII Dni Huculskich w Regietowie.  
Uchwała nr 20/Z/2016/V. 

 przekazanie darowizny dla Małopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 
Uchwała nr 20/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Charsznickich Dni Kapusty. Uchwała nr 21/Z/2016/V. 

 zakup obrazu o tematyce rolniczej dla KRIR z okazji Jubileuszu 20-lecia izb rolniczych w Polsce. 
Uchwała nr 23/Z/2016/V. 

 dofinansowanie organizacji Targów Żywności „Zasmakuj z UR” (01-02.10.2016 r.) Uchwała nr 
25/Z/2016/V. 

 akceptacja kosztów posiłku oraz upominków dla delegacji rumuńskiej (28.10.2016 r.). Uchwała 
nr 27/Z/2016/V. 

 zakup wyposażenia do budynku MIR w Tarnowie. Uchwała nr 29/Z/2016/V. 

 Dofinansowanie wyjazdu rolników i pracowników MIR na Targi Agromek w Dani  
(28.11.-02.12.2016 r.). Uchwała nr 30/Z/2016/V. 

 dofinasowanie kosztów transportu wyjazdu rolników na Centralne Targi Rolnicze  
do Nadarzyna (27.11.2016 r.). Uchwała nr 31/Z/2016/V. 

OPRACOWANE PROPOZYCJE, UWAGI I OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH: 

 

Lp. Tytuł aktu prawnego 
data przekazania 

opinii 

1. 

Projekt rozporządzenie MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy’’ objętego PROW na lata 
2007–2013. 

04.01.2016 

2. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
oraz niektórych innych ustaw. 

08 i 17.01.2016 

3. 

Projekt rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez 
grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014–
2020. 

11.01.2016 

4. 
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie 
stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. 

19.01.2016 

5. 
Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) 
stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. 

19.01.2016 
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6. 
Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. 

20.01.2016 

7. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. 

20 i 24.01.2016 

8. Uwagi dotyczące PROW 2014-20 oraz polityki spójności po 2020. 26.01.2016 

9. 
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem 
środowiskowym. 

27.01.2016 

10. 
Propozycje zmian regulujące dotychczasowe przepisy ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 
7 lipca 2005 r. 

27.01.2016 

11. Zadania do realizacji "Pakt dla obszarów wiejskich". 26.01.2016 

12. 
Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji 
produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze. 

04.02.2016 

13. 
Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie 
innych ustaw. 

05.02.2016 

14. Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej. 09.02.2016 

15. Konsultacje społeczne MRiRW w sprawie białkowego bezpieczeństwa kraju. 10.02.2016 

16. 
Opinia do dokumentu opublikowanego przez KE pn. "Sprawozdanie krajowe 
- Polska 2016" (Country Report - Poland 2016). 

15.03.2016 

17. 

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej 
infrastruktury” objętych PROW na lata 2014–2020. 

19.04.2016 

18. 

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

21.04.2016 

19. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie 
udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie 
terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013. 

21.04.2016 

20. 
Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników. 

26.04.2016 

21. 
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat 
za usunięcie drzew i krzewów. 

26.04.2016 

22. Projekt Paktu dla obszarów wiejskich 05.05.2016 

23. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o izbach rolniczych. 18.05 i 
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06.06.2016  

24. 
Projekt  ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego.  

02.06.2016 

25. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych 
przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie 
odrębnych przepisów. 

14.06.2016 

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. 20.06.2016 

27. Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. 25.06.2016 

28. 
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

06.07.2016 

29. 

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

07.07.2016 

30. Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. 12.08.2016 

31. Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. 09.08.2016 

32. Projekt ustawy o AROW. 23.08.2016 

33. Projekt ustawy Prawo wodne. 31.08.2016 

34. 
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań 
lub poddziałań PROW 2014-2020. 

12.09.2016 

35. 
Propozycje PIU do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

16.09.2016 

36. 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych 
dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

25.09.2016 

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczaniu społecznym rolników. 
10.08 i 
26.09.2016 

38. 

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 
2014–2020.  

29.09 i 
02.10.2016 

39. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

13.10.2016 

40. 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. 

23.10.2016 

41. 
Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnych sum 
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
na 2017 r.  

23.10.2016 

42. 
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników. 

30.10.2016 

43. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw (Kukiz'15). 

16 i 17.11.2016 
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44. 
Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu 
jej dokumentowania. 

23.11.2016 

45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. 09.12.2016 

46 
Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych 
za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego. 

27.12.2016 

 

REALIZACJA WNIOSKÓW RAD POWIATOWYCH 

RP MIR w Brzesku podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie przedłużenia terminu ważności świadectwa zdrowia o dwa kolejne dni robocze po 
dniu wystawienia (dotyczy: obowiązku posiadania świadectw zdrowia podczas transportu trzody 
chlewnej); 

Pismo MIR-K/32/02/2017 z dn. 01.02.2017 r. do KRIR. 

2) w sprawie utworzenia na terenie powiatu brzeskiego przez lekarzy weterynarii tzw. „ostrych 
dyżurów” w weekendy oraz w dni wolne od pracy, gdzie rolnicy mogliby uzyskać pomoc 
w przypadku zagrożenia życia zwierząt gospodarskich; 

Pismo MIR-K/32/02/2017 z dn. 31.01.2017 r. do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

3) w sprawie zmiany nowych przepisów dot. identyfikacji świń, zgodnie z którymi istnieje 
obowiązek znakowania zwierząt poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego 
z numerem siedziby stada, w którym zwierzę przebywa powyżej 30 dni.  

Pismo MIR-K/32/02/2017 z dn. 01.02.2017 r. do KRIR. 

RP MIR w Chrzanowie podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie utworzenia strony internetowej, która gromadziłaby najważniejsze informacje 
dotyczące nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (wniosek do prezesa ANR); 

Od 15 czerwca 2016 r. działa serwis internetowy – gospodarstwopolska.pl – poświęcony nowym 
przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.  

2) w sprawie przesłania członkom RP MIR w Chrzanowie wzorów wniosków do ANR; 

Wniosek zrealizowany przez biuro MIR w Krakowie. 

3) w sprawie zwiększenia odstrzału dzików w powiecie chrzanowskim (wniosek do ZO PZŁ 
w Krakowie); 

Pismo RP MIR w Chrzanowie z dn. 18.03.2016 r. Odpowiedź z ZO PZŁ (pismo L.dz.KR-378/16 
z dn. 23.03.2016 r.): (…) roczne plany odstrzału zostały zatwierdzone 21.03.2016 r. 

4) wniosek do urzędów gmin z woj. małopolskiego w sprawie wnioskowania o zwiększenie planów 
odstrzału dzików, w momencie opiniowania planów odstrzału wykonywanych przez koła 
łowieckie. 

Pismo RP MIR w Chrzanowie z dn. 18.03.2016 r. do burmistrzów i wójtów z pow. chrzanowskiego. 

RP MIR w Krakowie podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski:  
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1) w sprawie umożliwienia sadownikom dostępu do miejsc przeznaczonych do sprzedaży wprost 
z samochodów na placu targowym „Rybitwy”; 

Pismo MIR-K/23/01/2016 z dn. 18.01.2016 r. do Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. 

W odpowiedzi z dn. 01.02.2016 r. poinformowano, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
K.H.”Rybitwy” umożliwiają taką sprzedaż. 

2) w sprawie ugodowego załatwienia sprawy p. Bogusława Krawczyka, prowadzącego produkcję 
roślinną na dzierżawionych działkach, z których część została sprzedana pod wykonanie drogi; 

Pismo MIR-K/04/104/2016 z dn. 21.04.2016 r. do B. Krawczyka oraz do UG Zabierzów. 

3) w sprawie interwencji w Zarządzie KŁ „Ponowa” w celu dokonania szacowania szkód w uprawie 
pszenicy jarej, kukurydzy oraz trawy na działkach należących do p. Waldemara Kurlita;  

Pismo MIR-K/116/05/2016 z dn. 16.05.2016 r. do Zarządu Okręgu PZŁ w Krakowie. 

4) w sprawie przedłużenia dzierżawy gruntów rolnych od ANR w Karniowicach – poparcie prośby 
p. Bartłomieja Gąski; 

Pismo MIR-K/188/09/2016 z dn. 09.09.2016 r. do ANR o. w Rzeszowie. 

5) w sprawie przekazania informacji nt. obecnie obowiązujących procedur znakowania świń 
wszystkim rolnikom;  

Szczegółowe informacje nt. zmian w przepisach i nowych zasad znakowania dostępne są w biurach 
powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-
zwierzat.html. 

6) w sprawie wyjaśnienia przyczyn wstrzymania zakupu cebuli od małopolskich producentów przez 
TESCO Polska; 

Pismo MIR-K/02/01/2017 z dn. 04.01.2017 r. 

7) w sprawie wsparcia małopolskich rolników rozpoczynających uprawę winorośli, poprzez 
dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego. 

Pismo MIR-K/248/12/2016 z dn. 21.12.2016 r. do UMWM.  

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017 r. (ROI.040-2/2017) poinformowano, że w budżecie na 2017 r. 
nie przewidziano środków na realizację tego typu wyjazdów. 

RP MIR w Limanowej podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie przyznawania płatności do krów i bydła już od 1 szt. kwalifikującej się do płatności, 
a nie jak w 2015 i 2016 r. gdzie warunkiem przyznania dopłaty były min. 3 sztuk. 

Ad. 1 i 2. Pismo MIR-K/41/02/2016 z dn. 08.02.2016 r. do Dyrektora OR ARiMR. 

Odpowiedź ARiMR z dn. 15.02.2016 r. (BDSPB06.6401.8.2016): min. liczba krów uprawniająca do 
wnioskowania o przyznanie płatności jest określona w ustawie z dn. 5 lutego 2015 r. 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

2) w sprawie wydłużenia terminu opłacania składek w KRUS dla rolników ubezpieczających się na 
wniosek do końca kwartału br., a nie jak jest obecnie do końca pierwszego miesiąca kwartału. 
W przypadku nie dotrzymania terminu opłacenia składki rolnik zostaje wyłączony 
z ubezpieczenia. Tymczasem nawet 1-dniowe wyłączenie z ubezpieczenia skutkuje, 
pozbawieniem wszystkich świadczeń przez 1 rok. 

Pismo MIR-K/151/07/2016 z dn. 12.07.2016 r. do KRIR. 

3) w sprawie zwiększenia nadzoru przez służby weterynaryjne nad osobami zajmującymi się 
handlem zwierzętami (dotyczy to zwłaszcza nielegalnego handlu prosiętami). 

Pismo MIR-K/233/11/2016 z dn. 25.11.2016 r. do WIW w Krakowie. 

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html
http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html
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Odpowiedź WIW z dn. 09.01.2017 r. (WIW-ChZ.912.3.5.2016): (…) Każdy wykryty przypadek 
nielegalnego handlu zwierzętami zgłoszony do organów IW podlega karze (…) przekazywanie 
informacji o konkretnych nieprawidłowościach do PIW pozwoli zwiększyć skuteczność w tym 
zakresie. 

4) w sprawie łagodniejszego traktowania rolników (poprzez pouczenie, a nie nakładanie kar 
pieniężnych), u których podczas pierwszej kontroli stwierdzono braki w wywiązaniu się 
z obowiązku rejestracji i oznakowania trzody chlewnej zgodnie z nowymi przepisami 
(obowiązującymi od 18.10.2016 r.). 

Pismo MIR-K/233/11/2016 z dn. 25.11.2016 r. do WIW w Krakowie. 

Odpowiedź WIW z dn. 09.01.2017 r. (WIW-ChZ.912.3.5.2016): (…) inspektorzy kontrolujący 
gospodarstwa w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie identyfikacji świń (jeśli przypadek 
taki nie ma charakteru celowego działania oraz nagminnego i uporczywego uchylania się rolnika 
od w/w obowiązków) kończą swoje postępowanie na pouczeniu, mając także na względzie 
zasadę pogłębiania zaufania obywatela do organów państwa. 

5) w sprawie zwiększenia odstrzału dzików w Gminie Laskowa w związku z licznymi przypadkami 
szkód powodowanymi przez te zwierzęta.  

RP MIR w Miechowie podjęła i przekazała do dalszej realizacji: 

1) wniosek w sprawie zmiany zasad kolczykowania trzody na rzecz tatuowania; zniesienia 
obowiązku kolczykowania w gospodarstwach, które prowadzą tucz w cyku zamkniętym; 
przedłużenia okresu ważności świadectw zdrowia dla tuczników. 

Pismo MIR-K/32/02/2017 z dn. 01.02.2017 r. do KRIR. 

RP MIR w Nowym Sączu podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie zwolnienia z obowiązku rejestrowania w systemie IRZ stada owiec i kóz do 10 sztuk 
w małych gospodarstwach rolnych, gdzie zwierzęta mogą być wykorzystywane jako naturalne 
„kosiarki”.  

IRZ jest jednym z wymogów z zakresu wzajemnej zgodności, a zasady rejestracji zwierząt określa 
ustawa z dn. 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które są zgodne 
z wymogami UE.  

2) w sprawie ustalenia harmonogramu przyjmowania wniosków tak, aby termin przyjmowania 
wniosków o płatności obszarowe nie pokrywał się z terminami składania wniosków na inne 
działania, gdyż powoduje to powstawanie dużych kolejek w czasie ich składania. 

3) w sprawie złagodzenia kryteriów kwalifikowalności dla rolników z województwa małopolskiego 
ubiegających się o pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (PROW 2014-2020), 
w celu zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów. 

Ad. 2 i 3. Pismo MIR-K/151/07/2016 z dn. 12.07.2016 r. do KRIR. 

RP MIR w Olkuszu podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie wsparcia producentów rolnych prowadzących działalność na terenie Gminy Wolbrom 
poprzez podjęcie działań prowadzących do zwiększenia planów odstrzału dzika i sarny przez koła 
łowieckie dzierżawiące obwody na tych terenach. 

Pismo MIR-K/98/04/2016 z dn. 19.04.2016 r. do Burmistrza MiG Wolbrom oraz do Zarządu 
Okręgowego PZŁ w Katowicach. 

2) o podjęcie interwencji w sprawie rolnika z gminy Olkusz, p. Tadeusza Małysa, dot. przekazania 
kompletnego elektryzatora sieciowego przez KŁ „Kuropatwa” Jaroszowiec.  
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Pismo MIR-K/97/04/16z dn. 19.04.2016 r. do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji UMWM 
(dw. KŁ „Kuropatwa”, Burmistrz MiG w Olkuszu). 

Odpowiedź z UMWM z dn. 10.05.2016 r.: Gmina Olkusz otrzymała z UMWM wsparcie finansowe 
w kwocie 10 000 zł, które zostało wydatkowane w ramach działań prewencyjnych na zakup 
18 szt. elektryzatorów sieciowych oraz 15 szt. preparatów zapachowych, które Gmina miała 
prawo rozdysponować w sposób suwerenny, niezależny od Samorządu WM. 

Pismo MIR-K/110/05/16 z dn. 11.05.2016 r. do Burmistrza MiG w Olkuszu. 

Odpowiedź z UMiG w Olkuszu z dn. 25.05.2016 r.: (…) żaden z zakupionych i rozdysponowanych 
elektryzatorów nie był wyposażony w linki i słupki. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie podmiotem 
odpowiedzialnym za szkody w uprawach poczynione przez zwierzynę łowną są dzierżawiące 
ziemię koła łowieckie, których zadaniem jest również stosowanie profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania szkodom wyrządzanym w uprawach przez zwierzynę łowną. 

3) w sprawie zorganizowania pikniku rybackiego w gminie Bolesław, w okolicy stawu w Podlipiu. 

Zarząd MIR rozważy wniosek w 2017 r. w zależności od możliwości pozyskania funduszy na 
realizację pikniku. 

4) w sprawie złagodzenia i uproszczenia przepisów weterynaryjnych tak, aby umożliwić ubój 
przeżuwaczy (zwłaszcza w przypadku zwierząt wybrakowanych) we własnym gospodarstwie, na 
własne potrzeby oraz z możliwością wprowadzenia do obrotu uzyskanego mięsa (po uprzednim 
zbadaniu przez lek. weterynarii). 

Pismo MIR-K/233/11/2016 z dn. 25.11.2016 r. do WIW w Krakowie. 

Odpowiedź WIW z dn. 09.01.2017 r. (WIW-ChZ.912.3.5.2016): Wszystkie zmiany prawa w tym 
ustaw i rozporządzeń regulujących poruszane zagadnienia znajdują się w gestii Sejmu oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i tam należy kierować wnioski o zmianę przepisów.  

5) w sprawie zaostrzenia kontroli weterynaryjnej mięsa i jego przetworów wprowadzanych do 
obrotu z innych krajów UE, w celu uniemożliwienia wwożenia do Polski mięsa złej jakości lub nie 
nadającego się do spożycia.  

Pismo MIR-K/233/11/2016 z dn. 25.11.2016 r. do WIW w Krakowie. 

Odpowiedź WIW z dn. 09.01.2017 r. (WIW-ChZ.912.3.5.2016): W śledzeniu przemieszczania zwierząt 
i produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym mięsa) istotnym narzędziem jest system TRACES - 
ekspercki system kontroli handlu, który pozwala organom IW zarówno na wystawianie 
potrzebnej dokumentacji handlowej jak również śledzenie przemieszczenia towaru w obrębie 
państw członkowskich UE. Dlatego też wszelki towar w tym mięso bez ważnego świadectwa 
weterynaryjnego wystawionego w tym systemie, jak również bez świadectwa oryginalnego 
w wersji papierowej, jest natychmiast zabezpieczone przez IW i wycofywane z rynku (utylizacja 
lub zwrot do nadawcy). Takie same uprawnienia jak niemieckie służby weterynaryjne posiadają 
służby polskie na wschodniej granicy oraz w portach morskich będących zewnętrzną granicą Unii 
Europejskiej. Wydane przez naszych lekarzy weterynarii dokumenty uprawniają do wwozu 
towaru na teren całej Wspólnoty. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wdrażane jest 
postępowanie, które eliminuje taki środek spożywczy z obrotu. 

5) w sprawie wyrobienia wizytówek dla wszystkich członków Rady po ok. 200 szt., którzy dzięki 
temu będą identyfikowani z samorządem rolniczym zarówno w środowisku rolników jak wobec 
przedstawicieli innych organizacji czy instytucji. 

Wniosek do realizacji zgodnie z decyzją, i ze środków pozostających do dyspozycji Rady. 

 

RP MIR w Proszowicach podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski:  

1) w sprawie zakupu lokalu na potrzeby Rady Pow. MIR w Proszowicach za kwotę 800 tys. zł. 

Pismo MIR-K/32/02/2016 z dn. 19.02.2016 r. – odpowiedź negatywna Zarządu MIR. 
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2) w sprawie wydania pozwolenia, na okres trwania kampanii wywozu ziemiopłodów z pól, na 
doraźne korzystanie z dróg publicznych, zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do pól, przez 
pojazdy o większej ładowności, bez stosowania opłaty skarbowej wynoszącej 82 zł – poparcie 
prośby producentów buraków cukrowych z powiatu krakowskiego i proszowickiego. 

Pismo MIR/112/21/10/2016/T z dn. 21.10.2016 r. do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.  

Odpowiedź z dn. 22.11.2016 r. (IR/6121-2-374/16.TS): wniosek należy skierować do UM Krakowa. 

3) w sprawie uregulowania koryta rzeki Szreniawy. 

Zarząd MIR interweniował w tej sprawie do RZGW w Krakowie. 

RP MIR w Tarnowie podjęła i przekazała do dalszej realizacji nw. wnioski: 

1) w sprawie zobowiązania przedstawicieli Parlamentu RP do przedstawienia suwerenowi 
(wyborcom) swoich pomysłów i prowadzonych w Parlamencie RP działań mających na celu 
naprawę prawa krajowego, a przede wszystkim wprowadzenie ustaw ważnych dla polskiego 
rolnictwa; 

Wniosek pokrywa się z wnioskiem zgłoszonym na WZ MIR w dn. 17.10.2016 r. – pismo MIR-
K/220/11/2016 z dn. 7.11.2016 r. wysłane do Posła N. Kaczmarczyka. 

2) w sprawie wystąpienia do ministra rolnictwa z wnioskiem o powiązanie możliwości ubiegania 
się o przyznanie dopłat bezpośrednich z produkcją towarową; 

3) w sprawie wystąpienia do ministra rolnictwa z wnioskiem o systemowe uregulowane obowiązku 
budowy przez inwestora dróg dojazdowych oraz mostków, umożliwiających dojazd do działek 
rolnych w przypadku prowadzenia zadań z zakresu komasacji gruntów rolnych; 

4) w sprawie wystąpienia do ministra rolnictwa z wnioskiem o nowelizację ustawy o KRUS 
w zakresie możliwości łączenia w systemie emerytalnym okresów składkowych z ZUS i KRUS; 

5) w sprawie wystąpienia do KRIR z wnioskiem o wcześniejsze przekazywanie informacji 
o możliwości korzystania przez dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS ze zorganizowanych form 
wypoczynku letniego; 

6) w sprawie wystąpienia do ministra infrastruktury z wnioskiem o zmianę rozporządzenia 
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie badania 
ciągników i przyczep rolniczych; 

7) w sprawie wystąpienia do ministra rolnictwa z żądaniem wyjaśnienia dlaczego rolnicy polscy 
otrzymali pomoc finansową, z tytułu niekorzystnej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego oraz 
mleka, w wysokości znacznie niższej niż rolnicy z innych krajów UE. 

RP MIR w Wieliczce podjęła i przekazała do dalszej realizacji: 

1)  wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji zachwaszczeń na działkach 
rolnych będących w zasobach ANR (01.06.2016 r.). 

Pismo MIR-K/147/07/2016 z dn. 04.07.2016 r. do ANR w Rzeszowie. 
Odp. z ANR (pismo RZ.SGZ.4201.269.1.2551.2016.ZB z dn. 11.07.2016 r.) z prośbą 
o wyszczególnienie nr działek, celem usunięcia zagrożeń. 

2) wniosek o podjęcie działań mających na celu utrzymanie w czystości stołów na placu targowym 
przy ul. Bednarka w Wieliczce (14.12.2016 r.). 

Pismo MIR-246/12/2016 z dn. 21.12.2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. 
Odp. z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG Wieliczka informująca, że  
w ubiegłym roku zamontowano kolce przeciw ptakom na belkach poziomych wiaty nad 
stanowiskami handlowymi, w roku bieżącym planowane jest uzupełnienie zabezpieczeń na 
pozostałych belkach wiaty. 
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DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I DORADCZA 

Szkolenia i warsztaty organizowane przez pracowników biur MIR,  
finansowane ze środków budżetowych MIR: 

 

Temat szkolenia, warsztatów Data Miejsce 
L. 

uczestników 

Ubezpieczenia majątkowe 
i Integrowana Ochrona Roślin  

21.01.2016 Wadowice 18 

Obowiązujące regulacje prawne 
z zakresu sprzedaży bezpośredniej 
produktów pochodzenia 
zwierzęcego oraz płodów rolnych 
oraz podatku VAT. 

12.01.2016 Babice 17 

13.01.2016 Zabłocie (gm. Buiskupice) 23 

15.01.2016 Myślenice 36 

21.01.2016 Kraków 27 

22.01.2016 Gorlice 35 

27.01.2016 Bochnia 24 

02.02.2016 Zawoja 23 

03.02.2016 Ciężkowice 56 

11.02.2016 Brzesko 27 

17.02.2016 Dąbrowa Tarnowska 36 

18.02.2016 Olkusz 15 

10.03.2016 Drwinia 15 

Szkolenie dla likwidatorów szkód 
w uprawach rolnych 

10.02.2016 Kraków 43 

06.05.2016 Kraków 23 

11.02.2016 Tarnów 31 

Uprawa zbóż, soi i rzepaku 25.02.2016 Osiek 30 

Obowiązujące regulacje prawne 
w zakresie szkód łowieckich 
wyrządzonych przez zwierzynę 
w płodach i uprawach rolnych 

02.02.2016 Zawoja 23 

04.02.2016 Myślenice 26 

04.02.2016 Myślenice 26 

05.02.2016 Poręba Żegoty 7 

16.02.2016 Kłaj 17 

17.02.2016 Kraków 30 

10.03.2016 Drwinia 15 

15.04.2016 Olkusz 24 

26.04.2016 Wolbrom 26 

Szkolenie z zakresu wsparcia dla 
producentów trzody oraz mleka  

25.02.2016 Wietrzychowice 15 

Zmiany w ustawach dotyczących 
obrotu ziemią rolną 

10.06.2016 Poręba Żegoty 10 

23.06.2016 Miechów 18 

21.06.2016 Myślenice 10 

06.10.2016 Olkusz 14 
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Warsztaty wikliniarskie 29.02-04.03.2016 Nowa Wieś 13 

Wielkanocne warsztaty 
rękodzielnicze 

16-17.03.2016 Mucharz 14 

Warsztaty artystyczne - techniki 
dekupażu 

02.08.2016 Gorlice 16 

Warsztaty rękodzieła - ozdoby 
bożonarodzeniowe i kartki 
świąteczne itp. 

07.12.2016 Gorlice 15 

16.12.2016 Nowy Targ 14 

25.11.2016 Mucharz 14 

 
Szkolenia i warsztaty organizowane przez pracowników biur MIR,  

dofinansowane ze środków zewnętrznych: 

Temat szkolenia: Sprzedaż bezpośrednia – identyfikacja i prezentacja najlepszych praktyk z zakresu 
wytwarzania i promocji produktów lokalnych i regionalnych na terenie woj. małopolskiego oraz 
promocja mechanizmów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych.  

Źródło finansowania: UMWM, KSOW - środki UE w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. 

 

Data Miejsce L. uczestników 

25.10.2016 Kraków 23 

25.10.2016 Tarnów 23 

27.10.2016 Brzesko 22 

27.10.2016 Wieliczka 13 

13.11.2016 Wadowice 18 

08.11.2016 Dąbrowa Tarnowska 19 

08.11.2016 Olkusz 19 

09.11.2016 Chrzanów 13 

15.11.2016 Bochnia 19 

15.11.2016 Miechów 18 

16.11.2016 Oświęcim 21 

17.11.2016 Gorlice 19 

17.11.2016 Proszowice 18 

21.11.2016 Nowy Targ 18 

22.11.2016 Myślenice 18 

22.11.2016 Nowy Sącz 23 

23.11.2016 Zakopane 13 

25.11.2016 Sucha Beskidzka 18 

29.11.2016 Limanowa 27 

*  *  * 
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Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy i delegaci MIR  
w ramach doskonalenia zawodowego: 

 Działania rolno środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne – szkolenie uzupełniające dla 
doradców rolnośrodowiskowych. W szkoleniu uczestniczyło 5 pracowników MIR posiadających 
uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego. Szkolenie odbyło się w dwóch etapach,  
I. – e-learningowe (15-24.02.2016 r.), oraz II. – stacjonarne w CDR w Krakowie (10-11.03.2016 r  
i 26-27.04.2016 r.). 

 Szkolenie z zakresu zmian w uzupełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich – 
08.03.2016 r., Kraków – w szkoleniu uczestniczyło 8 osób: pracowników oraz działaczy 
społecznych Izby. 

 Działalność MOL oraz sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – 28.06.2016 r., Karniowice  
– 8 osób: rolnicy, delegaci z powiatu limanowskiego. 

 Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014–2020  
– 21.09.2016 r., CDR w Krakowie – 1 pracownik MIR.  

 „Najważniejsze aspekty związane z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020”  
– 30.09.2016 r., Warszawa – 1 delegat MIR. 

 Agroturystyka – doskonalenie zawodowe jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski 
– 10-12.10.2016 r., CDR w Krakowie – 4 pracowników MIR. 

 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – 14.10.2016 r., Wadowice  
– 1 pracownik MIR. 

Konferencje, seminaria, spotkania organizowane lub współorganizowane przez MIR: 

 18.01.2016 r. Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych MIR z Nowego Sącza i Limanowej, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli reprezentujący Zarząd MIR - 
Prezes Ryszard Czaicki i Karol Zachwieja, parlamentarzyści z okręgu nowosądeckiego, 
przedstawiciele organizacji rolniczych, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz rolnicy 
i delegaci MIR z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego. Podczas spotkania dyskutowano 
o konieczności przyspieszenia prac związanych z wdrażaniem przepisów dotyczących nowelizacji 
prawa łowieckiego i sprzedaży bezpośredniej. 

 22.03.2016 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rolnej (zespołu doradczego MIR), Kraków 
(UMWM). Do udziału w konferencji zaprosiliśmy rolników, przedstawicieli małopolskich 
związków hodowców zwierząt, przedstawicieli wojewódzkich władz administracyjnych 
i samorządowych posłów i senatorów różnych ugrupowań politycznych,. Celem spotkania było 
przekazanie opinii środowiska wiejskiego na temat niepokojących zmian zachodzących aktualnie 
w rolnictwie i środowisku wiejskim. W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób. 

 05.05.2016 r. Konferencja podsumowująca projekt „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego”, 
Kraków (UR) –W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin, w których realizowano 
zwalczanie barszczu, koordynatorzy projektu, władze UR w Krakowie i przedstawiciele UMWM. 
Dyrektor MIR H. Dankowiakowski omówił „Społeczne i przyrodnicze znaczenie 
bioróżnorodności”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. 

 01.07.2016 r. Konferencja „Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich”, 
Kraków (CK UR). Wiceprezes MIR K. Janecka wystąpiła z prelekcją nt. roli izb rolniczych 
w aktywizacji kobiet wiejskich. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób. 

 10.09.2016 r. Seminarium nt. hodowli ryb w Polsce, w ramach Małopolskiego Pikniku 
Rybackiego, Klikowa. Wykłady wygłosili pracownicy naukowo dydaktyczni UR w Krakowie oraz 
przedstawiciele GR Przyborów. W seminarium uczestniczyło 38 osób. 
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 07.11.2016 r. 120-lecie istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich oraz 20-lecie działalności 
Małopolskiej Izby Rolniczej, Kraków (CK UR). Jubileuszowa konferencja, podczas której 
uhonorowano osoby zasłużone dla rolnictwa i dla samorządu rolniczego. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 200 osób. 

Konferencje, seminaria, spotkania w których uczestniczyliśmy: 

 20.01.2016 r., Warszawa. Pierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. 
monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz 
sprzedaży bezpośredniej odbyło się W pracach Komisji uczestniczy Prezes MIR Ryszard Czaicki. 

 26.01.2016 r., Węgrzce. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), podczas którego ustalono LZO dla 
Małopolski na rok 2016. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu MIR Marek Boligłowa 
(Wiceprzewodniczący MZPDO). 

 02.02.2016 r. IS w Brzeznej. Konferencja „Przedwiośnie sadownicze”. W konferencji 
uczestniczyli głównie sadownicy i rolnicy z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego oraz grupa 
sadowników z powiatu grójeckiego. Izbę reprezentował Karol Zachwieja, członek Zarządu MIR 
oraz pracownice biura MIR w Nowym Sączu, które przygotowały stoisko informacyjno-
promocyjne Izby. 

 03.02.2016 r. Warszawa (Senat RP). Konferencja „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”, 
Prezes R. Czaicki przedstawił stanowisko MIR nt. koniecznych zmian w funkcjonowaniu 
doradztwa rolniczego.  

 12.02.2016 r. Międzyświecie (woj. śląskie). Forum Rolnicze. Prezes R. Czaicki wystąpił 
z prezentacją nt. sprzedaży bezpośredniej artykułów żywnościowych. 

 16.03.2016 r. Warszawa (Sejm RP). Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa ws. ustawy 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie 
niektórych ustaw, Warszawa. Prezes R. Czaicki przedstawił uwagi i zastrzeżenia do 
proponowanych zmian.  

 03.06.2016 r. UR w Krakowie. Konferencja „Pszczoły w środowisku rolniczym”. W konferencji 
w charakterze słuchaczy licznie uczestniczyli delegaci oraz pracownicy MIR. 

 15.06.2016 r. Warszawa (KRIR). Spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem 
rolnictwa i przedstawicielami ANR. MIR reprezentowali przedstawiciele Zarządu – Prezes R. 
Czaicki i M. Boligłowa. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat sytuacji na rynkach 
rolnych (szczególnie mleka i wieprzowiny), zmian w ustawie Prawo łowieckie, szacowania strat 
spowodowanych przez tegoroczne wymarznięcia i suszę, obrotu ziemią i wstrzymaniu jej 
sprzedaży z ZWRSP oraz włączeniu izb w proces sprzedaży i dzierżawy ziemi. 

 24.10.2016 r. Kraków (CK UR). „Aktualne i przyszłe potrzeby rozwoju obszarów wiejskich 
w Polsce” – międzynarodowa konferencja inaugurująca pierwszy w Polsce „Instytut Rozwoju 
Obszarów Wiejskich”. 

 09.12.2016 r. Warszawa (Sejm RP) – V konferencja samorządu rolniczego „Aktualna sytuacja 
w rolnictwie: rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.  

ORGANIZACJA WYJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 

 19-20.03.2016 r. – AGROTECH Kielce – Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

W 2016 r. pracownicy i delegaci MIR zorganizowali 11 grupowych wyjazdów rolników na Targi 
w Kielcach, z których skorzystało 650 osób:  
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 z pow. bocheńskiego – 47 
 z pow. brzeskiego – 37 
 z pow. dąbrowskiego – 55 
 z pow. gorlickiego – 59 
 z powiatu nowosądeckiego – 9 
 z pow. nowotarskiego i tatrzańskiego – 140 
 z pow. olkuskiego – 12 
 z pow. suskiego – 9 
 z pow. tarnowskiego – 137 
 z pow. wielickiego – 25 
 z powiatu wadowickiego – 61 
 z gminy Wieprz – 59. 

Pozostałe 550 biletów wstępu, za pośrednictwem członków rad powiatowych Izby, przekazaliśmy 
małopolskim rolnikom, którzy dojeżdżali na AGROTECH własnymi środkami transportu.  

 08-09.06.2016 r. – Nadarzyn, Targi China Homelife Show 2016 oraz spotkanie w MRiRW 

MIR zorganizowała wyjazd 44-osobowej grupy małopolskich rolników do Warszawy. W pierwszym 
dniu w budynku MRiRW odbyło się spotkanie z prezesem KRIR oraz przedstawicielami resortu 
rolnictwa, poświęcone w głównej mierze unormowaniom prawnym dot. sprzedaży bezpośredniej 
żywności produkowanej i przetwarzanej przez rolników. W drugim dniu uczestnicy wyjazdu 
zapoznawali się z ofertą wystawców prezentowaną podczas China Homelife Show oraz China 
Machinex. 

 25-30.06.2016 r. – Wyjazd studyjny do Finlandii – zorganizowany przez MIR, MSDR i UR 
w Krakowie. W programie wyjazdu znalazły się m.in. wizyty w fińskich gospodarstwach, 
w muzeum rolnictwa oraz w ministerstwie rolnictwa i na uniwersytecie rolniczym. W wyjeździe 
uczestniczyło 28 małopolskich rolników.  

 28.06.2016 r. – szkolenie wyjazdowe z zakresu produkcji owczarskiej – 24 rolników z powiatów 
nowotarskiego i tatrzańskiego uczestniczyło w szkoleniu, które odbyło się w gospodarstwie 
owczarskim i bacówce w Sromowcach Wyżnych. 

 30.08.2016 r. – „Przetwórstwo mleka, możliwości sprzedaży bezpośredniej produktów oraz 
możliwości zagospodarowania w gospodarstwach agroturystycznych i pensjonatach”. 
15 rolników z powiatu limanowskiego uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym 
do gospodarstwa rolnego, zajmującego się produkcją serów, w Zębie i do gospodarstwa 
agroturystycznego w Czorsztynie. 

 „Produkty regionalne i tradycyjne dobrym przykładem integracji i współpracy rolników 
w Małopolsce” – wyjazd studyjny w ramach realizacji zadania dofinansowanego z UMWM 
(KSOW). Odbyły się dwa szkolenia połączone z wyjazdami studyjnymi szlakiem produktów 
tradycyjnych i regionalnych, wytwarzanych i promowanych przez rolników zrzeszonych 
w stowarzyszeniach i grupach producentów rolnych w Małopolsce: 

 06.09.2016 r., Nowy Sącz, Kobyłczyna, Zegartowice, Nowa Wieś Szlachecka – w szkoleniu, 
uczestniczyło 27 rolników z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego.  

 06.09.2016 r., Kraków, Kobyłczyna, Brzezna, Stróże - w szkoleniu, uczestniczyło 
27 rolników z powiatu krakowskiego. 

 14.09-18.09.2016 r. – wyjazd specjalistyczny do Rumuni, region Bistrita-Nasaud – 
46 małopolskich rolników z pow.: krakowskiego, wielickiego, suskiego, oświęcimskiego 
i wadowickiego.  
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 18.10.2016 r. – „Produkcja owczarska, produkcja mleczarska, agroturystyka – 27 rolników 
z powiatu gorlickiego uczestniczyło w szkoleniu wyjazdowym, podczas którego odwiedzili 
gospodarstwo owczarskie w Sromowcach Wyżnych, zakład produkcji mleczarskiej w Nowym 
Targu i gospodarstwo agroturystyczne w Zakopanem. 

 27.11.2016 r. – Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie k. Warszawy – wyjazd 28-osobowej 
grupy rolników z powiatów: wadowickiego, suskiego i oświęcimskiego. 

 28.11-02.12.2016 r. – Targi Agromek, Dania – w wyjeździe uczestniczyło 46 małopolskich 
rolników. 

 13.12.2016 r. – „Dywersyfikacja produkcji rolnej i usług szansą dla małych rodzinnych 
gospodarstw". W szkoleniu wyjazdowym do: winnicy "Nowiny” w Połomie Małym i do 
gospodarstwa ogrodniczego w Żmiącej uczestniczyło 20 rolników z powiatu limanowskiego. 

DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA IZBY 

PIKNIKI PROMUJĄCE SPOŻYWANIE POLSKIEJ ŻYWNOŚCI 

Główne zadania realizowane podczas pikników to: przygotowanie i przeprowadzenie 
degustacji produktów (podczas każdego z pikników jest to ok. 10 różnego rodzaju wyrobów, potraw 
lub dań); opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych (plakaty  
i zaproszenia, ulotki i broszury nt. promowanych produktów; organizacja i przeprowadzenie 
konkursów z nagrodami dla dzieci (konkurs plastyczny) i dorosłych (konkurs wiedzy).  

W roku 2016 zorganizowaliśmy 4 pikniki: 

 PIKNIK WOŁOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego  
– 10 lipca 2016 r. w Ludźmierzu, podczas V Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych;  

 PIKNIK WIEPRZOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego  
– 28 sierpnia 2016 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, podczas Dożynek Powiatu Dąbrowskiego; 

 MAŁOPOLSKI PIKNIK RYBACKI sfinansowany z Funduszu Promocji Ryb  
– 10-11 września 2016 r. w Klikowej k. Tarnowa, podczas Klikowskiej Parady Konnej; 

 PIKNIK DROBIOWY sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego  
– 2 października 2016 r. w Trzyciążu, podczas X Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż.  

PROMOWANIE SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRODUKTÓW LOKALNYCH 

Pracownicy MIR przygotowali projekt zadania, którego celem była promocja produktów 
lokalnych wytwarzanych przez małopolskich rolników, których nie można nabyć w ramach 
sprzedaży bezpośredniej. Na realizację projektu uzyskaliśmy dofinansowane z UMWM w ramach 
KSOW („Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań 
informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”). Nasze przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu 
5-ciu stoisk informacyjno-promocyjnych poświęconych tematyce ograniczeń prawnych odnośnie 
prowadzenia przez rolników sprzedaży bezpośredniej przetworów owocowych i warzywnych oraz 
wyrobów mięsnych pochodzących z gospodarstw rolnych: 

 5 czerwca – podczas X Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu; 

 10 lipca – podczas V Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu; 

 3 września – podczas AGROPROMOCJI w Nawojowej; 

 4 września – podczas Święta Fasoli w Zakliczynie; 

 2 października – podczas Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż. 
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TWORZENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA”  
– KLUB ZAKUPOWY „MARCHEWKA” 

Izba wraz z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska podjęła działania mające na celu 
uruchomienie, w siedzibie MIR w Krakowie, punktu odbioru w ramach projektu „Klub Zakupowy 
Marchewka”. W ramach tego przedsięwzięcia poszukiwaliśmy również rolników – produkujących 
i przetwarzających żywność, którzy chcieliby podjąć współpracę w ramach dostaw wyprodukowanej 
przez siebie żywności.  

Punkt odbioru w krakowskim biurze MIR (os. Krakowiaków 45A/15) funkcjonował w okresie 
czerwiec – lipiec 2016 r. Zakończenie działalności punktu wynikało ze zbyt małej liczby składanych 
zamówień  

WYDARZENIA – TARGI, WYSTAWY I IMPREZY PLENEROWE, 
W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI PRZEDSTAWICIELE MIR 

 Grüne Woche 2016, targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa w Berlinie – 15-24 stycznia 2016 r. 

 Wybory Chłopa Roku, Racławice – 24 kwietnia 2016 r.  

 Małopolska Giełda Agroturystyczna, Kraków – 23-24 kwietnia 2016 r. 

 Wystawa ogrodnicza w Suchej Beskidzkiej – 30 kwietnia 2016 r. 

 Święto Kwitnących Sadów, Łososina Dolna – 8 maja 2016 r. 

 650-lecie Śleszowic– 8 maja 2016 r. 

 Święto Truskawki, Zalipie – 29 maja 2016 r. 

 Święto Zabawki Ludowej, Stryszawa – 3-5 czerwca 2016 r. 

 Krajowa Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego, Szczyrzyc – 5 czerwca 2016 r. 

 Festyn OSP w Kleczy Górnej – 2 lipca 2016 r.  

 Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 9-10 lipca 2016 r. 

 Małopolskie Święto Czosnku, Obrażejowice – 24 lipca 2016 r.  

 Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna – 24 lipca 2016 r.  

 Dożynki Gminy Dębno – 14 sierpnia 2016 r.  

 Dożynki Powiatu Chrzanowskiego, Karniowice – 21 sierpnia 2016 r.  

 Dożynki Gminy Jordanów, Toporzysko – 21 sierpnia 2016 r. 

 Dożynki Gminy Wieprz, Gierałtowice – 28 sierpnia 2016 r. 

 Dożynki Powiatu Miechowskiego, Gołcza – 28 sierpnia 2016 r. 

 Dożynki Powiatu Tarnowskiego, Szerzyny – 28 sierpnia 2016 r. 

 Dożynki Jasnogórskie – 3-4 września 2016 r. 

 Święto Fasoli w Zakliczynie – 4 września 2016 r. 

 Dożynki Powiatu Suskiego, Bystra - Sidzina – 4 września 2016 r. 

 AGROPROMOCJA w Nawojowej – 4 września 2016 r. 

 Dożynki Prezydenckie w Spale – 10 września 2016 r. 

 Charsznickie Dni Kapusty – 11 września 2016 r. 

 Dożynki w Gminie Stryszów, Stronie – 11 września 2016 r. 

 Festiwal Produktu Lokalnego z Małopolski - uroczyste otwarcie Inkubatora Kuchennego 

w Zakrzowie – 22 września 2016 r. 

 Dożynki Parafialne w Barwałdzie Dolnym – 2 października 2016 r.  
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

W roku 2016 w ramach współpracy zagranicznej kontynuowaliśmy współpracę z francuską izbą 
w regionie Rodan-Alpy. Zorganizowaliśmy specjalistyczne wyjazdy do Finlandii, Rumunii i Danii. 
Podobnie jak w poprzednich latach gościliśmy również uczniów szkół rolniczych z Francji.  

Do ważnych wydarzeń w zakresie współpracy zagranicznej należy bliższe nawiązanie 
partnerskiej współpracy z samorządem w okręgu Bistrita-Nasaud, a w szczególności z rumuńską Izbą 
Handlowo-Przemysłową w Bistrity. Podczas spotkania, w dn. 09.06.2016 r. w Warszawie, w którym 
uczestniczył Prezes MIR, powołano do życia Polsko-Rumuńską Bilateralną Izbę Handlowo -
Przemysłową.  

W okresie 08.06-03.08.2016 r. w biurze MIR w Krakowie odbywała staż studentka francuskiej 
uczelni ISARA w Lyonie. Tematem jej pracy były produkty regionalne i tradycyjne w Polsce 
i w Małopolsce. 

Grupy wyjeżdżające:  

 17-20.03.2016 r. Wyjazd hodowców bydła rasy polska-czerwona na wystawę bydła ras 
Tarentaise i Abondance w Chambery (Francja) – 4 uczestników. 

 19-22.05.2016 r. Misja gospodarcza w Rumunii, Beclean, region Bistrita-Nasaud (nawiązanie 
kontaktów handlowych - sprzedaż jabłek, mleka i nasion oferowanych przez małopolskich 
przedsiębiorców) – 8 uczestników. 

 25-30.06.2016 r. Rolnictwo Finlandii - wyjazd studyjny – 28 uczestników. 

 14.09-18.09.2016 r. Wyjazd specjalistyczny małopolskich rolników do Rumuni, region Bistrita-
Nasaud – 46 uczestników. 

 28.11-02.12.2016 r. – wyjazd na targi rolnicze Agromek, Herning (Dania) – 46 uczestników. 

Grupy przyjmowane przez Izbę: 

 15.02.2016 r. Wizyta 2 przedsiębiorców z branży mleczarskiej (LECH LACTO) z Rumunii (Bistrita-
Nasaud), nawiązanie współpracy z powiatem myślenickim.  

 05.04.2016 r. Wizyta 30 uczniów ze szkoły rolniczej w Besançon (Francja) w gospodarstwie 
produkującym mleko (Janowiczki, GR R. Jędruch). 

 22-27.04.2016 r. Wizyta 4 przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin z regionu Bistrita-Nasaud 
(Rumunia) w Małopolsce – Kraków (Polan, UR, MIR), Tarnów.  

 02.09.2016 r. Wizyta 17 uczniów ze szkoły Legta St Andre (Francja) – Kraków. 

 28.10.2016 r. Wizyta 13-osobowej delegacji z Rumunii (z marszałkiem regionu Bistrita-Nasaud 
i burmistrzem Beclean) – nawiązanie współpracy między powiatem myślenickim i regionem 
Bistrita-Nasaud – Kraków, Myślenice. 

 06-08.11.2016 r. Przyjazd 2 przedstawicieli Izby Handlowo-Przemysłowej w Bistrity na obchody 
XX-lecia izb rolniczych w Małopolsce – Kraków. 

 15-19.11.2016 r. Targi Wina Enoexpo w Krakowie – 3 producentów wina z regionu Owernia-
Rodan Alpy (Francja). 

 21-23.11.2016 r. Wizyta eksperta z regionu Rhône-Alpes – udział w szkoleniach dotyczących 
sprzedaży bezpośredniej, prezentacja zasad funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej w Polsce 
i Francji – Nowy Sącz. 
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WYPOCZYNEK DLA DZIECI ROLNIKÓW 

W 2016 r. łącznie 743 dzieci rolników skorzystało z wypoczynku organizowanego lub 
współorganizowanego przez Izbę. Najmniej bo zaledwie 28 dzieci wyjechało na zimowisko: 

w terminach: 16-25.01.2016 r.  do Kościeliska – 5, 
      25-31.01.2016 r. do Poronina – 13, 

               do Białego Dunajca – 10. 

91 dzieci wyjechało na kolonie do trzech nadmorskich miejscowości: 

w terminach:  25.07-07.08.2016 do Stegny Gdańskiej – 50, 
      24.07-06.08.2016 do Stegny Gdańskiej – 19, 
      14-27.08.2016 do Ustki – 4, 
      14-28.08.2016 do Jarosławca – 18. 

W 2016 roku Izba zdobyła fundusze na organizację półkolonii startując w konkursie ogłoszonym 
przez FS USR na: Zorganizowanie wypoczynku letniego w 2016 roku w formie półkolonii 
z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym 
systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 238 125 zł i pozwoliła na 
zorganizowanie 15 półkolonii dla 629 dzieci: 

w terminach: 24.07-06.08.2016, Krasne-Lasocice – 38, 
01-12.08.2016, Przydonica – 60, 
01-12.08.2016, Siedlce – 50, 
01-12.08.2016, Olesno – 60, 
01-12.08.2016, Zarzecze Duże – 45, 
01-12.08.2016, Głębowice – 46, 
08-22.08.2016, Zbydniów – 25, 
16-26.08.2016, Skrzyszów – 11, 
16-29.08.2016, Gnojnik – 26, 
16-29.08.2016, Siedliska – 53, 
16-29.08.2016, Sromowce Wyżne – 50, 
16-29.08.2016, Szymbark – 50, 
01-12.08.2016, Łętownia – 65, 
18-29.07.2016, Frydrychowice – 50. 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

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 do wszystkich delegatów MIR oraz do urzędów małopolskich gmin. Comiesięczne 
opracowania zamieszczane są również na stronie internetowej MIR w zakładce ANALIZY MIESIĘCZNE. 

INFORMATOR MIR – w 2016  r. wydaliśmy 3 numery „Informatora” (nr: 44(51); 45(52); 46(53)) – 
łącznie 11 000 egz. Izba jest wydawcą biuletynu informacyjnego od 1998 r. Autorami artykułów 
zamieszczanych w Informatorze są głownie pracownicy oraz delegaci Izby. Pismo wydawane jest 
obecnie w nakładzie 3,5-4,5 tys. egzemplarzy i 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. 
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KALENDARZ MIR 2017 – od 2013 r. kalendarz Izbowy opracowujemy m.in. w oparciu o informacje 
przekazane przez agencje rolnicze wdrażające i obsługujące programy przeznaczone dla rolnictwa. 
W 2016 r. Izba wydała i przekazała do dyspozycji delegatów MIR 1 200 egz. kalendarza rolniczego 
na 2017 rok. 

STRONA INTERNETOWA MIR (www.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. Każdego dnia strona odwiedzana jest przez ok. 300 
użytkowników sieci Internet (stan licznika odwiedzin w dn. 01.02.2017 r. (od 2008), to ponad 
448 tys.). 

Od maja 2016 r. MIR jest zarejestrowana na głównym portalu BIP (www.bip.gov.pl). Izba ma 
również własny adres strony BIP MIR (mir.krakow.pl/bip), na której udostępnia informacje 
publiczne. 

POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ: 

 Członkowie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia MIR oraz pracownicy biura MIR 
zamieszczali artykuły w ogólnopolskiej prasie rolniczej oraz na rolniczych portalach 
internetowych. 

 Prezes, członkowie Zarządu oraz Dyrektor MIR udzielali wywiadów telewizyjnych i radiowych 
oraz występowali w regionalnych programach telewizyjnych, m.in. w audycjach TVP Kraków tj.: 
„Tematy dnia”, „Kronika Krakowska” „Ludzie wydarzenia, opinie”. 

 Przygotowano obszerną informację dotyczącą działalności merytorycznej Izby oraz 
wydatkowania środków finansowych w latach 2010-2016 na wniosek posła J. Sachajko, 
w ramach tzw. dostępu do informacji publicznej. 

POMOC DLA ROLNIKÓW 

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA 

W 2016 roku pracownicy i działacze społeczni Izby wypełnili łącznie 3 036 wniosków  
o przyznanie płatności bezpośrednich. Pracownicy MIR pomagali też rolnikom w przygotowaniu 
korekt wniosków i wyjaśnianiu wezwań z ARiMR. Ponadto rolnicy otrzymali pomoc w postaci: 

 opracowania wniosków i planów rolno-środowiskowych; 

 opracowania wniosku na "Modernizację gospodarstw…"; 

 wypełniania wniosków o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany;  

 uzupełniania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów trzody; 

 porad z zakresu zazielenienia, terenów EFA, dopłat do roślin wysokobiałkowych; 

 mediacji i porad z zakresu szacowania szkód łowieckich; 

 porad w zakresie zmian w przepisach dot. obrotu ziemią rolną. 

PORADY PRAWNE 

Radca Prawny 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; 

http://www.mir.krakow.pl/
http://www.bip.gov.pl/
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 dziedziczenia i spraw spadkowych; 

 możliwości podjęcia pracy przez osobę pobierającą rentę strukturalną; 

 prawnych możliwości świadczenia usług rolniczych; 

 określenia własności nieruchomości; 

 prawa do użytkowania nieruchomości rolnej (serwituty);  

 zagospodarowania wspólnoty gruntowej; 

 rolniczego ubezpieczenia społecznego;  

 opłat na rzecz spółki wodnej; 

 odrolnienia gruntów. 

Wapnowanie gleb zdegradowanych  

 W 2016 r. MIR zrealizowała zadanie pn.: „Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi 
oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa 
małopolskiego”. Zadanie, którego celem była sanitacja gleb uszkodzonych przez powódź oraz 
lokalne podtopienia poprzez przeprowadzenie zabiegu wapnowania, zostało zrealizowane dzięki 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Do zadań MIR należało przeprowadzenie przetargu i wybór dostawcy, organizacja logistyczna całego 
przedsięwzięcia oraz jego rozliczenie merytoryczne i finansowe. Do realizacji przedsięwzięcia bardzo 
aktywnie włączyły się lokalne samorządy – to dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników urzędów 
gmin otrzymywaliśmy wykazy rolników, którzy spełniali wszelkie formalne wymogi kwalifikujące ich 
do uzyskania wsparcia. Do 15 września realizowano dostawy wapna. Rolnicy którzy przystąpili do 
projektu, zobowiązani byli do wykonania zabiegu sanitacji gleb do 30.09.2016 r. 

Z projektu skorzystało 72 rolników poszkodowanych przez żywioł z gmin: Szczucin, Nowe Brzesko, 
Mędrzechów, Gręboszów, Wietrzychowice, Chełmiec, Trzyciąż, Żabno, Olesno i Radgoszcz. Rolnicy 
otrzymali wapno nawozowe odmiany 02 o zawartości CaO nie mniejszej niż 70%. Łącznie, w efekcie 
realizacji zadania, na powierzchni 547 ha wysiano 2 816 ton nawozu o wartości 450 506,54 zł. 

  Pomoc dla rolników poszkodowanych podczas suszy 

 Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia w styczniu 2016 r. Zarząd MIR podjął uchwałę 
(Uchwała nr 1/Z/2016/V) o przekazaniu środków z budżetu Izby na pomoc paszową dla rolników 
poszkodowanych podczas suszy w 2015 r. Pomoc w łącznej wysokości 51 354,49 zł. otrzymało 
167 małopolskich gospodarstw, w których gminne komisje szacujące stwierdziły straty na poziomie 
co najmniej 20%, i w których utrzymywane są co najmniej 3 szt. bydła. Wysokość wsparcia wynosiła 
od 150 do 1 000 zł dla 1 gospodarstwa – w zależności od liczby sztuk utrzymywanego bydła.  

  W 2016 r. delegaci i pracownicy MIR uczestniczyli w szacowaniu szkód w uprawach 
powstałych w efekcie długotrwałej suszy oraz innych niekorzystnych zjawisk pogodowych. Izba 
pokryła koszty przejazdów poniesionych w związku z pracami w komisjach szacujących. W 2016 r. 
wypłacono na ten cel 6 816 zł. 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA PZYRODNICZEGO I MIESZKAŃCÓW WSI 

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego w ramach projektu „Środowisko bez barszczu 
Sosnowskiego” dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014. 

W kwietniu 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu. W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 
2016 r. odbyły się 62 szkolenia – po 2 w 31 gminach (które przystąpiły do projektu), położonych 
w 12 powiatach województwa małopolskiego: brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, limanowskim, 
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myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, olkuskim, tarnowskim, tatrzańskim, wadowickim 
i wielickim. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 2 474 osób. 

Wiosną 2016 r. przeprowadzono ostatni etap zwalczania barszczu. Pracownicy MIR, 
koordynujący zadania związane z realizacją przedsięwzięcia, monitorowali przebieg i efektywność 
przeprowadzonych zabiegów na terenie trzech powiatów: 

 w powiecie nowosądeckim powierzchnia zajęta przez barszcz Sosnowskiego wynosiła 7,7 ha. 
Zabiegi zwalczania były prowadzone na terenie 5 gmin: Podegrodzie, Łącko, Korzenna, Krynica 
Zdrój oraz Kamionka Wielka; 

 w powiecie nowotarskim barszcz zwalczany był na powierzchni 16 ha w 5 gminach: Szaflary, 
Nowy Targ Gmina, Nowy Targ Miasto, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna.  

 w powiecie tatrzańskim zwalczanie barszczu prowadzono w 3 gminach: Gminy Miasta 
Zakopane, Bukowiny Tatrzańskiej i Białego Dunajca, na obszarze o powierzchni 23 ha.  

PRZEDSTAWICIELE IZBY W CIAŁACH DORADCZYCH 

 Ryszard Czaicki, Prezes Zarządu MIR – Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej 
Wisły, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Konwent UR, 
Małopolski Rynek Hurtowy, Komitet Monitorujący Małopolski Program Operacyjny, Rada LGD 
„Podbabiogórze”, uczestnictwo w sesjach Sejmiku Województwa Małopolskiego, posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM, oraz udział w posiedzeniach komisji 
sejmowych; udział w komisjach pojednawczych ds. szacowania szkód łowieckich; 
Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych 
przy KRIR. 

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

 Marek Boligłowa, Członek Zarządu MIR – Rada Terenowa przy Oddziale Terenowym ANR 
w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Małopolskiego Związku PDOiR. 

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

 Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – Rada Produktu Regionalnego.  

 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. 

 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. 

 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 uczestniczyli w sesjach rad gmin. 



 
27 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI IZBY 

 Decyzją Zarządu MIR Rady Powiatowe MIR uprawnione są do opiniowania: 

 planów zagospodarowania przestrzennego gmin; 
 wniosków dotyczących zmiany użytkowania/przeznaczenia ziemi rolniczej i leśnej na cele 

nierolnicze i nieleśne; 
 działalności kół łowieckich – delegaci Izby uczestniczą przy szacowaniu szkód 

spowodowanych przez zwierzynę łowną; 
 projektów określających powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych; 
 uchwał rad gmin, w kwestii ustalenia ceny skupu żyta, na podstawie której wyliczana jest 

wysokość podatku rolnego. 

 Wydawanie opinii do projektów aktów prawnych regulujących kwestie dotyczące rolnictwa. 
 Opiniowanie zakupu ziemi przez cudzoziemców. 
 Opiniowanie przetargów ograniczonych organizowanych przez ANR. 
 Wydawanie wniosków i propozycji w zakresie zmian legislacyjnych, interpretacji prawnych oraz 

interwencji dotyczących rolnictwa. 

INWESTYCJE MIR 

 Biuro MIR w Krakowie – przeprowadzono remont polegający na przebudowie układu 
pomieszczeń w celu powiększenia sali szkoleniowo-konferencyjnej, oraz pomalowano ściany. 
Koszt remontu: 17 008,10 zł. 

 Biuro MIR w Wadowicach – przeprowadzono prace remontowo-wykończeniowe II piętra 
budynku przy ulicy Olbrychta 13. Koszt remontu: 26 988,17 zł. 

 Biuro MIR w Tarnowie 
– sprzedaż biura MIR przy ul. Mościckiego 26/2 (1/3 udziału w kamienicy z własnościowym 
prawem do lokalu biurowego o powierzchni 107 m2, na I piętrze kamienicy, oraz  
6-stanowiskowy parking z odrębnym wjazdem). 
– kontynuacja prac związanych z budową i wykończeniem budynku administracyjno-
usługowego przy ul. Giełdowej 9 w Tarnowie, na potrzeby Rad Powiatowych MIR w Bochni, 
Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.  

Nowa nieruchomość powstała dzięki zaangażowaniu wielu działaczy Izby oraz pracowników 
biura. Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2015 r., a w listopadzie 2016 r. budynek oddano 
do użytku. Koszt budowy budynku (o powierzchni użytkowej 388,61 m²), wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą i utwardzeniem terenu, wyniósł 971 525 zł. 

W budynku, obok dużej sali konferencyjnej, zaplecza socjalnego oraz niewielkiej powierzchni 
biurowej, planowane jest uruchomienie sklepu, w którym rolnicy będą sprzedawać swoje 
przetwory w ramach rolniczego handlu detalicznego.  

 

 

      

 
DELEGACI MIR, KTÓRZY ODESZLI W 2016 R. 

Śp. Józef Pituch – RP MIR w Krakowie – styczeń 2016 r. 

Śp. Jan Kośnik – RP MIR w Krakowie – czerwiec 2016 r. 

Śp. Czesław Szopa – RP MIR w Krakowie – lipiec 2016 r. 

 


