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STAN REALIZACJI WNIOSKÓW I POSTULATÓW MIR W OKRESIE STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2020 r. 

WNIOSKI ZGŁOSZONE W 2019 r. 

Wniosek o zmianę przepisów regulujących dofinansowanie wapna nawozowego w formie granulowanej. 

Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Tarnowie 23.09.2019 r., przekazany przez Zarząd MIR do KRIR.  

Odp. KRIR w piśmie z dn. 13.01.2020 r.: (…) Z informacji uzyskanych w stacji chemiczno-rolniczej wynika, że forma 
granulowana wapna jest dopuszczona do stosowania z dopłatą w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Na fakturze należy zamieścić informację, że zakup dotyczy środka 
wapnującego ujętego w tabeli w pkt G1 Wapień naturalny ppkt 1b lub 2b. Przykładowy nawóz granulowany Wapno 
POLCALC Big Bag 500 kg (granulat 2-6 mm) zawiera nawet 98% granulatu pochodzenia kredowego węglanowego – 
mączka wapienna (CaCO3), która została poddana rozdrobnieniu, dzięki czemu jej ziarnistość wynosi mniej niż 
90 mikronów.  
(www.mir.krakow.pl, Interwencje, Realizacja wniosków RP MIR w Tarnowie, 17-01-2020). 

***** 

W sprawie wsparcia finansowego dla małych gospodarstw rolnych, które nie mają środków finansowych na 
przebudowę budynków gospodarczych aby spełnić wymóg oddzielenia chowu tuczników od bydła. 
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Miechowie w dn. 20.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (MIR-K/04/01/2020): Wniosek nie może zostać zrealizowany ze względu 
na specustawę dotyczącą walki z ASF i realne zagrożenie dla gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej. 
W okresie od 14 listopada do 15 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików 
w zachodniej części Polski. Utrzymywanie świń w jednym budynku z innymi zwierzętami wypasanymi na pastwiskach, 
na których przebywały dziki, lub żywionych zielonką pozyskaną z terenów gdzie przebywały dziki, może stanowić 
zagrożenie przeniesienia wirusa ASF z dzików na świnie utrzymywane w gospodarstwie. Za ochronę stada przed ASF 
odpowiadają przede wszystkim rolnicy i to oni muszą tak organizować produkcję świń, aby uniemożliwić 
wprowadzenie choroby do chlewni. W głównej mierze należy zabezpieczyć pasze oraz budynki inwentarskie przed 
dostępem dzikich zwierząt oraz ograniczyć dostęp osób postronnych do gospodarstwa. Nie wolno też skarmiać świń 
paszą niewiadomego pochodzenia oraz odpadkami kuchennymi, należy stosować maty dezynfekcyjne. 

***** 

W sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu umożliwienia rolnikom przechodzącym na 
emeryturę dalsze prowadzenie gospodarstwa (analogicznie jak osoby ubezpieczone w ZUS, które za zgodą 
pracodawcy mogą kontynuować pracę zawodową i jednocześnie pobierać emeryturę). Proponowane rozwiązanie 
jest szczególnie ważne w przypadku braku następców, dając możliwość kontynuacji działalności rolniczej przez 
rolnika–emeryta, pozwalając jednocześnie na zachowanie gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz produkcyjnego 
charakteru gospodarstwa. 

Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Miechowie w dn. 20.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (MIR-K/04/01/2020): Wniosek był już składany do MRiRW. Odpowiedź 
znajduje się w biuletynie MIR nr 53(60) Jesień 2019. 

Odpowiedź MRiRW w piśmie (SSO.zs.071.32.2019) z dn. 30.04.2019 r. zamieszczona jest w zał. do Sprawozdania 

z działalności MIR za 2019 r., dostępna również na www.mir.krakow.pl, Interwencje, Odpowiedź resortu rolnictwa na wnioski 
MIR przekazane 26.03.2019 r., 06-05-2019.  
 

*****  

W sprawie skreślenia wilków z listy gatunków chronionych ze względu na wyrządzane przez nie szkody w stadach 
zwierząt gospodarskich oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.  
Wniosek zgłoszony przez WZ MIR w dn. 09.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (l.dz.: MIR-K/05/01/2020): Wnioski o redukcję populacji wilka były 
zgłaszane wielokrotnie (począwszy od 2016 r.) przez delegatów MIR, a Zarząd KRIR występował z postulatami w tej 
sprawie wiele razy do ministra środowiska. W kwestii ewentualnego odstrzału wilków otrzymaliśmy już co najmniej 
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kilka odpowiedzi – zarówno z MŚ jak i z RDOŚ, których fragmenty zacytowano w piśmie MIR. Ponadto przytoczono 
również dane liczbowe podane przez MŚ z dn. 12.06.2019 r.: 
W okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. do GDOŚ wpłynęło 14 wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwo od 
zakazu umyślnego zabijania dziko występujących osobników wilka. 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie 
(1 dotyczył eliminacji hybryd wilka z psem domowym), w jednym przypadku odmówiono wydania zezwolenia, 
1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia (nie został uzupełniony przez wnioskodawcę), 5 wniosków jest 
w trakcie rozpatrywania. W 2018 r. do GDOŚ wpłynęło 14 wniosków z czego 3 wnioski dotyczyły eliminacji hybryd 
wilka z psem domowym. W dwóch przypadkach odmówiono zgody, jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, 
w jednym przypadku ograniczono liczbę osobników (z 4 do 2). W 2017 r. wpłynęły 4 wnioski. do GDOŚ odmówił 
wydania 1 zezwolenia, jeden wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. W 2016 r. do GDOŚ wpłynęło 
5 wniosków, w dwóch przypadkach odmówiono wydania zezwolenia, w jednym przypadku ograniczono liczbę 
osobników (z 12 do 2). 

(Odpowiedź MŚ z dn. 16.02.2019 r. (DOP-WOŚ.055.243.2019.KW), zamieszczona jest w zał. do Sprawozdania z działalności 

MIR za 2019 r., dostępna również na www.mir.krakow.pl, Interwencje, Ministerstwo środowiska w sprawie zarządzania 
populacją wilka, 23-09-2019). 

Inne odpowiedzi dostępne na www.mir.krakow.pl w zakładce Interwencje: 

Informacje GDOŚ w sprawie liczebności wilka i bobra, 15-12-2016 
Odpowiedź w sprawie ograniczenia populacji wilka, 08-06-2017 
Odpowiedź Ministra Środowiska na wniosek KRIR w sprawie wilków, 29-06-2017 
Odpowiedź resortu środowiska ws. populacji wilka, 24-05-2019 

*****  

W sprawie udostępnienia wykazu działek niezagospodarowanych rolniczo należących do ZNR Skarbu Państwa. 
Wniosek zgłoszony przez PRP MIR w Olkuszu. 

Odpowiedź Zarządu MIR: na wniosek MIR, w dn. 03.01.2020 r. OT KOWR w Krakowie udostępnił wersję 
elektroniczną takiego wykazu i jest on do wglądu w biurach MIR. 

*****  

W sprawie uruchomienia dyżurów lekarzy weterynarii w porze nocnej oraz w niedziele i święta w powiecie 
limanowskim, tak jak to jest praktykowane w sąsiednich powiatach. 

Wniosek zgłoszony RP MIR w Limanowej w dn. 20.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (l.dz.: MIR-K/05/01/2020): Lekarze weterynarii w Polsce nadzorowani są 
przez Krajową Izbę Lekarsko–Weterynaryjną której podlegają Okręgowe Izby Lekarsko–Weterynaryjne. W okresie 
funkcjonowania Państwowych Zakładów Leczniczych wyznaczane były lecznice, które pełniły dyżury nocne oraz 
świąteczne. Obecnie wszystkie lecznice zwierząt są sprywatyzowane i nie ma przepisu regulującego obowiązek 
pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych przez lekarzy weterynarii. Wszystko zależy od dobrej woli lekarza 
weterynarii, który zgodzi się przyjechać w sytuacji pilnej do chorego zwierzęcia. 

Działalność lecznic dla zwierząt regulują przepisy ustawy z dn. 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 
(DzU z 2004 r. nr 11 poz. 95 ze zm.), a zapisy dotyczące podawania do publicznej wiadomości informacji 
o funkcjonowaniu zakładów leczniczych dla zwierząt reguluje art. 29 ww. ustawy, który stanowi że: 
1. Zakład leczniczy dla zwierząt może podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach 
świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia zakładu leczniczego dla zwierząt oraz adresie zakładu 
leczniczego dla zwierząt. Forma i treść tych informacji nie mogą nosić cech reklamy. 

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady podawania do publicznej 
wiadomości informacji, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres świadczonych przez zakłady lecznicze dla 
zwierząt usług weterynaryjnych. Ustęp pierwszy powołanego wyżej artykułu wyraźnie określa granicę i zakres 
informacji, jakie zakład leczniczy dla zwierząt może publicznie ogłaszać w ramach informacji o własnej działalności 
stanowiąc jednocześnie, iż w żadnym wypadku nie można nadawać tym informacjom cech reklamy. 

Ponadto, Zarząd MIR zwrócił się do Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (znak MIR-K/06/2020 z dn. 
13.01.2020 r.) z prośbą o wykaz zakładów leczniczych w Małopolsce oraz godzin ich urzędowania. W odpowiedzi 
(z dn. 30.01.2020 r.) MIL-W poinformowała, że przedmiotowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej 
https://www.milw.pl/ w zakładce: Pobierz aktualny rejestr ZLZ (plik excel do pobrania). 
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***** 

W sprawie terminów stosowania nawozów naturalnych uzależniając je od panujących warunków pogodowych 
(i od średnich temperatur dobowych) decydujących o zamarzaniu gruntu. Zgodnie z tak ustaloną zasadą 
obowiązywałby zakaz stosowania nawozów: jesienią – od zamarznięcia ziemi, a wiosną – do jej rozmarznięcia.  

Wniosek zgłoszony wielokrotnie, m.in.: 
przez WZ MIR V kadencji w dn. 10.12.2018 r., przekazany przez Zarząd KRIR 15.01.2019 r. 
przez RP MIR w Miechowie 29.01.2019 r., przekazany przez KRIR do MRiRW 26.03.2019 r. 
przez WZ MIR VI kadencji w dn. 09.12.2019 r., przekazany przez MIR do KRIR 10.01.2020 r. (4/10/01/2020/T) 
przez Zarząd KRIR w dn. …02.2020 r.: www.mir.krakow.pl, Interwencje: Wniosek o zmianę zapisów dyrektywy 
azotanowej, 04-02-2020.  

(Dotychczasowe odpowiedzi MRiRW z dn. 22.02.2019 r. (pismo SSO.dws.073.5.2019), oraz z dn. 30.04.2019 r. (pismo 

SSO.zs.071.32.2019) zamieszczone w zał. do Sprawozdania z działalności MIR za 2019 r., dostępne również na 
www.mir.krakow.pl: Interwencje, Odpowiedzi resortu rolnictwa na wnioski zgłoszone przez WZ MIR 10.12.2018 r., 21-03-2019; 
oraz Odpowiedzi resortu rolnictwa na wnioski zgłoszone przez WZ MIR 10.12.2018 r., 21-03-2019). 

*****  

W sprawie zwiększenia promocji produktów ekologicznych certyfikowanych.  

Wniosek zgłoszony RP MIR w Limanowej w dn. 20.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (l.dz.: MIR-K/05/01/2020): (…) W Polsce rozwija się wiele kanałów 
sprzedaży, którymi produkt ekologiczny trafia bezpośrednio od rolnika do konsumenta, jednym z nich jest np. 
Rolniczy Handel Detaliczny. System ten sprzyja budowaniu zaufania oraz istotnie obniża koszt zakupu, a także 
zwiększa dochody rolników dzięki pominięciu pośredników. W piśmie poinformowano również dostępnych źródłach 
informacji oraz sposobach promowania certyfikowanej żywności ekologicznej: 

 strony internetowe jednostek certyfikujących (Lista jednostek certyfikujących w Polsce – stan na 28.11.2019 r.); 
 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 
 działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne MRiRW (kampanie edukacyjne, konkursy, targi itp.); 
 przedsięwzięcia Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE) (…). 

***** 

W sprawie uproszczenia przepisów umożliwiających budowę farm fotowoltaicznych. Istotnym problemem 
blokującym pozyskiwanie energii słonecznej są przepisy, zgodnie z którymi farmę można wybudować tylko na 
terenie, który w planach zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod tereny przemysłowe. 
Tymczasem w Małopolsce jest wiele niezagospodarowanych gruntów rolnych, wyłączonych z produkcji ugorów, na 
których farmy z powodzeniem mogłyby powstać. 
Wniosek zgłoszony przez PRP MIR w Myślenicach dn. 14.11.2019 r., przekazany przez Zarząd MIR do KRIR 
(MIR/192/28/11/2019/T) w dn. 28.11.2019 r. Wniosek został przeformułowany przez Zarząd KRIR, 09.01.2020 r. 
zwrócono się do MFiPR o zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy 
farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, na obszarach z obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Obecnie przepisy w tym zakresie, uniemożliwiają takie inwestycje. Argumentem za zaproponowaną 
zmianą przepisów jest możliwość okresowego wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych.  
(www.mir.krakow.pl: Interwencje, Budowa farm fotowoltaicznych na gruntach IV-VI klasy, 09-01-2020). 

Odpowiedź z Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju z dn. 10.02.2020 r. (DPR-II.720.11.2020): 
(…) Obecnie trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem 
reformy będzie wyeliminowanie możliwości prowadzenia polityki przestrzennej gminy w sposób nieplanowany, 
niekontrolowany i doraźny, również wbrew prognozom rozwojowym gminy, oraz racjonalizacja wydatków 
publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury. Nowe regulacje z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego wyposażą gminy w narzędzia pozwalające prowadzić kompleksową i racjonalną 
politykę przestrzenną, tworzyć przestrzenie przyjazne mieszkańcom oraz zapewniać większą swobodę inwestycyjną 
w granicach ram określonych przez gminę. 
Zadaniem samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w zakresie ładu 
przestrzennego, które gmina wykonuje przez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy stanowi 
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podstawowy dokument stwarzający warunki formalne sytuowania inwestycji w zgodzie z kierunkiem polityki 
przestrzennej gminy, zapisanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Projekt planu musi być 
zaopiniowany i uzgodniony, w tym musi uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. Następnie przeprowadzane są konsultacje społeczne i finalnie plan przyjmowany jest przez 
radę gminy. 
Przesądzenia dotyczące przeznaczenia terenu w planie miejscowym, wraz ze sposobem zagospodarowania opierają 
się na wiedzy, stanie prawnym i możliwościach w zakresie zagospodarowania konkretnej przestrzeni w chwili 
tworzenia planu, jego uzgadniania i konsultacji społecznych. Zmiana przepisów z poziomu ustawy, która dopuści do 
sytuowania farm fotowoltaicznych na terenach przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na tereny rolnicze spowoduje, że na gruntach przewidzianych wyłącznie do 
produkcji rolniczej powstaną obiekty, których nie przewidziano na etapie sporządzenia planu. 
Przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko. Jeżeli z ustaleń planu miejscowego nie wynika wprost, że dopuszczalne jest 
usytuowanie farmy fotowoltaicznej, oznacza to, że taka inwestycja nie została oceniona pod względem 
oddziaływania na środowisko. 
Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW ustala się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Proponowana zmiana naruszyłaby przepis art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(DzU z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Wprowadzenie przepisu ustawowego, dopuszczającego sytuowanie farm 
fotowoltaicznych w sposób naruszający obecne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
naruszałoby zasadę demokratycznego państwa prawa, art. 2 Konstytucji. 
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, niedopuszczalne jest stworzenie przepisów ingerujących w ustalenia 
obowiązujących planów miejscowych w sposób, który dopuści sytuowanie farm fotowoltaicznych na gruntach klas 
IV-VI w przypadkach, gdy aktualne ustalenia planów miejscowych nie przewidziały takiego sposobu 
zagospodarowania terenu. 

(www.mir.krakow.pl: Interwencje, Odpowiedź MRiRW ws. budowy farm fotowoltaicznych, 20-02-2020) 

***** 

W sprawie zmiany w sposobie szacowania szkód katastroficznych w gospodarstwach prowadzących uprawy pod 
osłonami. Wartość poszczególnych tuneli foliowych istniejących w gospodarstwie powinna być sumowana, 
co pozwoli na spełnienie wymogu minimalnej ilości strat w środkach trwałych. 
Wniosek zgłoszony przez PRP MIR w Proszowicach dn. 18.11.2019 r., przekazany przez Zarząd MIR do KRIR 
(MIR/192/28/11/2019/T) w dn. 28.11.2019 r. 

Odpowiedź MRiRW: (…) Mając na względzie długość procesu legislacyjnego, którego wymagałaby wnioskowana 
zmiana, stosowne działania zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r. 

(www.mir.krakow.pl, Interwencje, Prawo umożliwiające szacowanie strat oddzielnie dla produkcji roślinnej i zwierzęcej - 
po 2021 r., 12-05-2020). 

***** 

W sprawie umożliwienia rolnikom wykonywania pracy, niezależnie od pory dnia/nocy, w okresach natężonych 
prac polowych. Coraz częściej zdarza się, że rolnicy pracujący do późnych godzin nocnych – co ma miejsce w okresie 
żniw - narażeni są na konsekwencje w postaci nałożenia na nich mandatu za naruszenie ciszy nocnej.  
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Miechowie w dn. 20.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (MIR-K/04/01/2020): Wniosek jak najbardziej zasadny. Przeciwdziałanie 
sytuacjom konfliktowym pomiędzy rolnikami a nowymi mieszkańcami wsi należy do samorządu terytorialnego. 
Zdaniem MIR, ewentualne spory na tym tle powinny być rozwiązywane przez lokalne samorządy gminne przy udziale 
przedstawicieli Izby. 

***** 

W sprawie utworzenia stron MIR w mediach społecznościowych.  
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Miechowie i w Myślenicach w grudniu 2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR z dn. 13.01.2020 r. (MIR-K/04/01/2020): Małopolska Izba Rolnicza posiada oficjalny portal 
internetowy, na którym na bieżąco zamieszczane są informacje branżowe, związane głownie z funkcjonowaniem 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-MRiRW-ws.-budowy-farm-fotowoltaicznych,12585.html
http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Prawo-umożliwaijące-szacowanie-strat-oddzielnie-dla-produkcji-roślinnej-i-zwierzęcej---po-2021-r.,12878.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Prawo-umożliwaijące-szacowanie-strat-oddzielnie-dla-produkcji-roślinnej-i-zwierzęcej---po-2021-r.,12878.html
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rolnictwa w Małopolsce, jak również dotyczące działalności statutowej MIR (działania doradcze, organizacyjne oraz 
interwencyjne). 

***** 

W sprawie zintensyfikowania działań na rzecz utworzenia giełdy rolnej pod Krakowem. 
Wniosek zgłoszony przez WZ MIR w dn. 09.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR: Zagadnienie to znajduje się w bieżącej problematyce prac Zarządu. Kwestię organizacji 
giełdy towarowej na terenie woj. małopolskiego omówiono m.in. na spotkaniu Zarządu MIR z Dyr. Departamentu 
RiROW UMWM panią A. Glixelli w dn. 09.01.2020 r. 
(www.mir.krakow.pl: Aktualności, Spotkanie Zarządu MIR z Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
UMWM, 09-01-2020,  

***** 

Wniosek do Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie włączenia przedstawicieli rolników do Rady Eko-
Małopolska. 
Wniosek zgłoszony przez WZ MIR w dn. 09.12.2019 r. 

Odpowiedź Zarządu MIR: Po interwencji Zarządu MIR przedstawicielem Rady Eko-Małopolska przy Sejmiku 
Województwa Małopolskiego została wiceprezes Zarządu MIR pani Krystyna Janecka. 

***** 

WNIOSKI ZGŁOSZONE W 2019 r. POZOSTAJĄCE BEZ ROZPATRZENIA 

W sprawie wpisania fasoli wielokwiatowej na listę roślin wysokobiałkowych, których uprawa umożliwia rolnikom 
ubieganie się o dodatkowe płatności. Do 2015 r. rolnicy uprawiający fasolę wielokwiatową otrzymywali z tego tytułu 
dodatkowe dopłaty. Od 2016 r. nie ma już takiej możliwości. W 2019 r. płatność do powierzchni upraw roślin 
strączkowych na ziarno przysługuje jedynie do uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi 
zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu 
siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Skutkiem tego ograniczenia jest zanikanie w Polsce upraw fasoli 
wielokwiatowej, a polski rynek trafiają uprawy z państw z poza UE. Uprawa fasoli wielokwiatowej jest w Małopolsce 
tradycją i trudno wyobrazić sobie krajobraz tego województwa bez plantacji tej rośliny. 
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Tarnowie 23.09.2019 r., przekazany przez Zarząd KRIR do MRiRW 11.12.2019 r. 

*****  

W sprawie wprowadzenia dopłat do rodzin pszczelich. Z uwagi roli jaką pełnią pszczoły dla środowiska istnieje 
konieczność systemowego wspierania gospodarki pasiecznej w Polsce.  
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Limanowej w dn. 18.11.2019 r., przekazany przez Zarząd MIR do KRIR 
(MIR/192/28/11/2019/T) w dn. 28.11.2019 r. 

***** 

W sprawie określenia optymalnego zagęszczenia populacji zwierząt łownych w siedliskach, nie powodującego 
zagrożenia związanego ze szkodami łowieckimi, oraz zagrożenia spadku pogłowia tych zwierząt niebezpiecznego 
dla poszczególnych gatunków. 
Wniosek zgłoszony przez PRP MIR w Chrzanowie dn. 25.10.2019 r., przekazany przez Zarząd MIR do KRIR 
(MIR/192/28/11/2019/T) w dn. 28.11.2019 r. 

***** 

W sprawie wprowadzenia dofinansowania małych instalacji fotowoltaicznych dla małych gospodarstw rolnych, 
w tym przede wszystkim dla gospodarstw ekologicznych. 
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Limanowej, przekazany przez Zarząd MIR do KRIR (MIR/192/28/11/2019/T) 
w dn. 28.11.2019 r. 

*****  

W sprawie obniżenia wysokich kosztów utylizacji odpadów poubojowych owiec powyżej 12. miesiąca życia. 
Wniosek zgłoszony przez RP MIR w Limanowej, przekazany przez Zarząd MIR do KRIR (MIR/192/28/11/2019/T)  
w dn. 28.11.2019 r. 

*****  

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Spotkanie-Zarządu-MIR-z-Dyrektor-Departamentu-Rolnictwa-i-Rozwoju-Obszarów-Wiejskich-UMWM,12522.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Spotkanie-Zarządu-MIR-z-Dyrektor-Departamentu-Rolnictwa-i-Rozwoju-Obszarów-Wiejskich-UMWM,12522.html
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REALIZACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH W 2020 r. 

27.01.2020 r. Zarząd MIR interweniował ws. trudności rolników z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie do 
zakupu wapna nawozowego lub środków wapnujących celem ich wykorzystania do regeneracji środowiskowej 
gleb (pismo l.dz.: MIR-K/14/01/2020 skierowane do Dyrektor Departamentu Środowiska UMWM). W piśmie 
przekazano informacje dot. najczęściej zgłaszanych problemów: 1) błędy w formularzu wniosku; 2) błędnych 
informacji udzielanych przez pracowników WFOŚiGW oraz OSChR (że w przypadku błędnego wypełnienia wniosku po 
jego odrzuceniu rolnik nie może ubiegać się ponownie o dofinansowanie wapnowania na działkach zdeklarowanych 
we wniosku).  

*****  

Odpowiedzi Zarządu MIR na wnioski Rady Powiatowej w Nowym Sączu zgłoszone w dniu 27.01.2020 r.  
(pismo l.dz/MIR-K/31/02/2020 z dn. 17.02.2020) 

W sprawie zwiększenia odstrzału dzików a tym samym zmniejszenie ich populacji z powodu licznych szkód 
spowodowanych w uprawach.  

Odpowiedź Zarządu MIR: Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się z pismem do ZO Polskiego Związku Łowieckiego 
w Nowym Sączu. 

***** 

W sprawie tzw. dzikich dzierżaw (bezumownych) które prowadzą do tego, że pieniądze z dotacji omijają rolnika, 
ponadto powstaje problem ze spełnieniem dyrektywy azotanowej. 

Odpowiedź Zarządu MIR: Na pytanie komu przysługują płatności bezpośrednie, w przypadku gdy o dopłaty do działki 
rolnej, tej samej powierzchni, ubiega się np. właściciel działki i jej dzierżawca odpowiada nam ARiMR, tzn. istotą 
płatności obszarowych jest przyznawanie finansowania osobie, która rzeczywiście uprawia grunty rolne. Dopłaty nie 
są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną. Bardzo 
często spotykamy się w praktyce z sytuacją, że właściciel gruntu pobiera dopłaty, a dzierżawca w zamian nie płaci 
czynszu dzierżawnego. W przepisach unijnych dotyczących płatności bezpośrednich jest unormowane, że 
dofinansowanie należy się posiadaczowi gruntów. Nie jest uregulowane natomiast, czy ubiegający się o przyznanie 
płatności bezpośrednich, musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Oficjalnie jednak to dzierżawca powinien być 
beneficjentem dopłaty, a następnie zapłacić właścicielowi czynsz dzierżawny. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych interweniowała w tej sprawie (pismo KRIR/MR/W/33/2020 z dn. 09.01.2020 r.). 
Odpowiedź MRiRW z dn. 31.01.2020 r. (PB.pb.073.1.2020) dostępna na www.mir.krakow.pl, Interwencje: Dopłaty 
obszarowe dla osób faktycznie uprawiających ziemię, rolnik aktywny, 14-02-2020. 

***** 

W sprawie wprowadzenia dodatkowych dopłat z tytułu ONW dla rolników posiadających grunty terenach miast, 
gdzie występują tereny o dużym nachyleniu stoków. 

Odpowiedź Zarządu MIR: Od 2019 r. obowiązują nowe sposoby wyznaczania ONW. Zmiany dotyczą głównie 
obszarów zakwalifikowanych do ONW typu nizinnego oraz ONW ze specyficznymi utrudnieniami. ONW typu 
górskiego pozostanie po staremu. Do wsparcia włączono obszary miejskie. Postanowiono, że od 2019 r. obszary 
ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami od przyszłego roku zostaną rozszerzone i podzielone na dwie strefy: strefa 
I – niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych oraz strefa II – podgórska. Wysokie walory 
przyrodnicze i turystyczne określono w oparciu o WWRPP oraz cenność przyrodniczo-turystyczną (WCPT). Natomiast 
podgórskie według dotychczasowego podejścia, tzn. do tej strefy zakwalifikowano gminy (obręby ewidencyjne), 
w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m. i występują złożone 
problemy wynikające z rozdrobnienia struktury agrarnej i niekorzystnej rzeźby terenu, a jednocześnie są one 
znaczące dla rozwoju turystyki, zachowania krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
W powiecie nowosądeckim włączono do wsparcia Miasto Piwniczna Zdrój oraz Miasto Muszyna, które to treny były 
wyłączone z dodatkowej płatności ONW. 

***** 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Dopłaty-obszarowe-dla-osób-faktycznie-uprawiających-ziemię,-rolnik-aktywny,12573.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Dopłaty-obszarowe-dla-osób-faktycznie-uprawiających-ziemię,-rolnik-aktywny,12573.html
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W sprawie poszerzenia listy beneficjentów w działaniach PROW 2014-2020 Restrukturyzacja małych gospodarstw 
oraz na RHD, uwzględniając rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek, aby mogli korzystać z działań tak samo 
jak rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy. Ubezpieczenie na wniosek jest związane z niską klasą bonitacyjna 
gleb kl. IV, V, VI, mimo posiadania nawet 8-10 ha gruntów fizycznych, co nie daje 1 ha przeliczeniowego. 

Odpowiedź Zarządu MIR: W dniu 30.04.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniające 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 PROW na lata 2014–2020. 

Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia, rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi 
działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mogą być 
beneficjentami działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. 

W ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"  
(RHD) beneficjentem tego działania mogą być rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy w pełnym zakresie. Rozporządzenie wyklucza rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek w pełnym 
zakresie. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do KRIR w Warszawie w dn. 19.02.2020 r. 

***** 

Odpowiedzi Zarządu MIR na wnioski Rady Powiatowej w Wieliczce zgłoszone w dniu 03.02.2020 r.  
(pismo l.dz/MIR-K/34a/02/2020 z dn. 24.02.2020) 

W sprawie uelastycznienia przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Wymiary boksów dla loch powinny 
uwzględniać różnice w wielkości zwierząt w zależności od rasy. 
 
Odpowiedź Zarządu MIR: w dniu 27.01.2020 r. MIR przesłała opinię do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” 
objętego PROW 2014-2020, a w niej: „Uważam za niedorzeczny pomysł przyznawać dodatkową płatność za 
wypuszczanie loch na wybieg w dobie szalejącego ASF niemal w całej Europie i Azji przy jednoczesnym wydawaniu 
dużych środków na bioasekurację, oraz zwiększania wymagań i kontroli w gospodarstwach związanych z zasadami 
bioasekuracji. Ponadto proponowana kwota wsparcia 612 zł/szt. za to działanie jest zbyt wysoka.” W dalszej części 
zwrócono uwagę, że „(…) program będzie wspierał tych co już często wcześniej skorzystali ze środków na 
modernizację, natomiast średnie i mniejsze gospodarstwa najczęściej nie skorzystają z dobrodziejstwa programu. 
Dotyczy to również gospodarstw trzodowych. Takie podejście do wsparcia rodzi niezadowolenie i frustrację wśród 
rolników.” 

***** 

W sprawie umożliwienia rolnikom po przejściu na emeryturę z KRUS leczenia sanatoryjnego. Rolnicy podczas 
wykonywania swojego zawodu, rzadko kiedy mogą opuścić swoje gospodarstwa, w momencie przejścia na 
emeryturę są pozbawieni możliwości skorzystania z tego typu leczenia. 
 
Odpowiedź Zarządu MIR: Prawo do skorzystania z finansowanego przez KRUS wyjazdu do sanatorium mają osoby, 
które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie lub są uznane okresowo za całkowicie 
niezdolne do pracy, przy czym odbyta rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy. Należy 
spełniać kryterium wieku: ze świadczenia mogą skorzystać kobiety do ukończenia 60 roku życia oraz mężczyźni, 
którzy nie ukończyli 65 lat (Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 07.04.2005 r. 
w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na 
świadczenia i usługi rehabilitacyjne). Po przejściu rolnika na emeryturę przysługuje mu możliwość skorzystania 
z leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ. 

***** 

W sprawie podniesienia świadczenia chorobowego wypłacanego przez KRUS. Zasiłek chorobowy za każdy dzień 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10,00 zł. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, 
który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 
180 dni. 
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Odpowiedź Zarządu MIR: Wniosek przekazany do KRIR w dn. 19.02.2020 r. (l.dz.:MIR-K/34/02/2020). 

***** 

W sprawie wprowadzenia możliwości pozostawienia do gospodarowania około 4-5 ha ziemi przez rolnika 
przechodzącego na emeryturę. 

Odpowiedź Zarządu MIR: Na podstawie Ekspertyzy Prawnej zleconej przez Zarząd KRIR nt. „Ocena adekwatności 
regulacji prawnej zabezpieczeń społecznych rolników wobec zachodzących zmian gospodarczych w kontekście 
zabezpieczenia społecznego ZUS”, informujemy, że przepisy dotyczące zaprzestania prowadzenia działalności 
rolniczej doczekały się wykładni orzecznictwa sądów powszechnych, która przyjmuje brak związku między 
zaprzestaniem działalności rolniczej a koniecznością wyzbycia się (utraty) prawa własności do gospodarstwa rolnego 
(gruntów rolnych). (…) Rolnik uzyskuje prawo do świadczeń nie dlatego, że wyzbył się własności lub posiadania 
gospodarstwa, lecz dlatego, że z powodu wieku lub stanu zdrowia utracił zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, 
czyli możliwość jego prowadzenia i czerpania z niego środków utrzymania. Dalej SN w wyroku z dnia 26.11.2013 r. 
stwierdził, że rolnik uzyskuje prawo do świadczeń bez konieczności wyzbycia się gospodarstwa rolnego, zatem 
stwierdzenie, że warunek wyzbycia się gospodarstwa rolnego (…) nadal jest konieczny w zakresie ich wypłaty, nie 
może być zaakceptowany (…) Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma ustalenie, czy wnioskodawca 
faktycznie prowadzi działalność rolniczą. Sam fakt bycia współwłaścicielem gospodarstwa rolnego nie jest bowiem 
tożsamy z prowadzeniem działalności rolniczej. W opinii SN także uzyskiwanie przez posiadaczy gospodarstw rolnych 
dopłat w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie stwarza domniemania prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dn. 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.” A zatem na skutek ewentualnej odmowy przyznania emerytury z KRUS z uwagi na niespełnienie warunku 
zbycia gospodarstwa, można tę odmowę zaskarżyć do sądu. Generalnie jednak należy zauważyć, że zmiana kryteriów 
jak proponowane we wniosku, wymaga zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rolników. 
Wniosek przekazany do KRIR w dn. 19.02.2020 r. (l.dz.:MIR-K/34/02/2020). 

26.03.2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezydenta RP (pismo z dn. 26.03.2020 r.) o rozważenie 
możliwości podjęcia działań legislacyjnych celem dokonania koniecznych zdaniem rolników zmian w ww. ustawie. 
Zdaniem Zarządu KRIR nie tylko zgłaszane przez rolników i samorząd rolniczy problemy, ale i ekspertyza prof. B. Jeżyńskiej 
świadczą o tym, że rolnicy dostrzegają te nierówności i po 30 latach nadszedł czas, aby je zmienić. 

(www.mir.krakow.pl, Interwencje: Czas na zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 27-03-2020). 

***** 

WNIOSKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄD MIR w 2020 r. 

W sprawie ograniczenia zakazu ogrzewania pomieszczeń służących do produkcji sadzonek, przy użyciu pieców na 
drewno, węgiel i pochodne produkty opałowe, w związku z wprowadzeniem w życie uchwały antysmogowej 
podjętej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  
Wniosek przesłany do KRIR w dn. 14.01.2020 r. (MIR-K/7a/01/2020).  

W imieniu rolników (głównie producentów rozsady warzyw i kwiatów z powiatu krakowskiego i proszowickiego) MIR 
zwraca się z prośbą podjęcie działań prowadzących do wprowadzenia przepisów, które umożliwią producentom 
sadzonek dotychczasową działalność poprzez wydanie zezwolenia na ogrzewanie tuneli i szklarni drewnem, węglem 
oraz jego pochodnymi w miesiącach X-XI i I-II. Zmiana sposobu ogrzewania w tunelach i szklarniach służących do 
produkcji materiału sadzonek, to inwestycja wymagająca dużego nakładu finansowego, którego znaczna cześć 
rolników nie udźwignie. Przyczyni się to do zniszczenia ważnej gałęzi produkcji, która dotychczas dobrze 
prosperowała w podkrakowskich gminach. 

Ponadto w dn. 09.04.2020 r. (pismo l.dz.: MIR-K/71/04/2020) Zarząd MIR przekazał do Dep. Środowiska UMWM 
opinię do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: 

Małopolska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 
uważa że w chwili obecnej, kiedy priorytety potrzeb mieszkańców naszego województwa są skierowane na ochronę 
zdrowia i życia, nie ma uzasadnienia jego wdrożenia. Wszystkie środki przewidziane na jego wdrożenie powinny być 
skierowane na ochronę zdrowia i życia mieszkańców Małopolski. 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Czas-na-zmianę-ustawy-o-ubezpieczeniu-społecznym-rolników,12698.html
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Główna idea programu polegająca na ograniczeniu ilości pyłów PM10 oraz benzo(a)pirenu poprzez eliminację paliw 
stałych i wymianę urządzeń na urządzenia nowej generacji, musi być przełożona do czasu unormowania sytuacji 
gospodarczej kraju. 

Ograniczenia, które generowałby ten program w stosunku do producentów żywności, w tym przede wszystkim 
producentów warzyw pod osłonami, stanowią zagrożenie dla ekonomicznej przyszłości wielu gospodarstw 
ogrodniczych oraz dla dostaw żywności. Tym bardziej, że obok kwestii ochrony zdrowia, priorytetem jest 
zapewnienie mieszkańcom Małopolski odpowiedniej ilości i jakości żywności. 

(www.mir.krakow.pl, Interwencje: Opinia MIR dotycząca Programu ochrony powietrza, 10-04-2020). 

***** 

Wnioski przekazane do KRIW dn. 19.02.2020 r. (l.dz.:MIR-K/34/02/2020) 

W sprawie poszerzenia listy beneficjentów w działaniach PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” oraz w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój" (RHD), uwzględniając rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek, aby mogli korzystać 
z działań, tak samo jak rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy. 

Producenci rolni gospodarujący na gruntach o niskiej klasie bonitacyjnej (IV, V, VI - które przeważają w terenach 
podgórskich), mimo posiadania nawet 8-10 ha gruntów fizycznych, nie posiadają nawet 1 ha przeliczeniowego, co 
według ustawy skutkuje ubezpieczeniem rolnika w KRUS na wniosek. 

***** 

W sprawie wprowadzenia możliwości pozostawienia do gospodarowania około 4-5 ha ziemi przez rolnika 
przechodzącego na emeryturę (wniosek ponowiony). 

Emerytura wypłacana z KRUS jest tak niska (1 200 zł brutto), że emeryt, aby przeżyć musi mieć możliwość 
prowadzenia niewielkiego gospodarstwa rolnego. Emeryci pobierający świadczenia emerytalne z ZUS mają 
możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez zawieszenia wypłaty emerytury (jest to 70%. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia czyli kwota 3 465,70 zł brutto). 

***** 

02.03.2020 r. Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej przekazał uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. 
(pismo do Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMWM, znak: MIR/52/02/03/2020/T). 

1. Uznajemy, że zakres konsultacji w ramach których odbywały się spotkania dotyczące ww. Programu był 
niedostateczny, przede wszystkim w zakresie konsultacji ze środowiskiem wiejskim, w tym z rolnikami. Nie 
jesteśmy w tej opinii odosobnieni, gdyż na ostatnim spotkaniu w Tarnowie opinię taką wyrażało kilku wójtów 
z tego terenu.  

2. Odnosimy wrażenie, na postawie przekazanych materiałów i informacji, że produkcyjne rolnictwo w Programie 
jest marginalizowane. Nie możemy się zgodzić, aby tak ważna dziedzina gospodarki, szczególnie istotna z punktu 
widzenia zaopatrzenia społeczeństwa w żywność, nie była traktowana w sposób ważny i tak jak to określił we 
wstępie raportu o stanie województwa Województwo Małopolskie 2019 Marszałek Kozłowski „(…) wierząc, że 
w kolejnych latach potencjał Małopolski będzie rósł, pozwalając na zrównoważony i harmonijny rozwój 
wszystkich jej części”.  

3. Szczególnie niepokoją nas zawarte w analizie Województwo Małopolskie 2019 informacje dotyczące działalności 
na rzecz zachowania potencjału produkcyjnego użytków rolnych. Według raportu, systematycznie ubywa 
zasobów produkcyjnych rolnictwa użytków rolnych i tylko w roku 2018 ubyło 27 tys. ha. Biorąc pod uwagę tzw. 
grunty o złej strukturze uprawy, a więc ugory, odłogi, niekontrolowane obszary zalesień i zadrzewień, 
możliwości produkcyjne rolnictwa systematycznie się zmniejszają. Dzieje się tak nie tylko za sprawą nowych 
inwestycji ale również z powodu nie przeciwdziałania ochronie gruntów wynikających z uregulowań prawnych 
zawartych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 03.12.2015 r. Proponujemy zatem, aby przy 
rozstrzyganiu różnych konkursów na projekty zgłaszane przez urzędy gmin, stosować kryterium, w którym suma 
przyznanych punktów mogłaby ulec pomniejszeniu po uwzględnieniu powierzchni użytków rolnych niebędących 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Opinia-MIR-dotycząca-Programu-ochrony-powietrza,12727.html
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Rozwoj%20Regionalny/INTERNET_wojewodztwo_malopolskie_2019_ma%C5%82y%20(1).pdf
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w dobrej kulturze rolnej. Ponadto oczekujemy dalszej intensywnej działalności w zakresie scalania gruntów 
rolnych oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.  

4. Niepokojącym zjawiskiem dotykającym przede wszystkim obszarów górskich jest spadające pogłowie owiec, 
które jest synonimem polskich gór. 30% krajowego pogłowia owiec jest zlokalizowana w naszym województwie. 
Niestety ilość ta spada, czego konsekwencją jest zarastanie terenów obszarów podgórskich i górskich. 
Proponujemy wzorem programu Małopolska Pszczoła stworzyć program zachowujący pogłowie owiec 
w Małopolsce. Przy braku wsparcia finansowego dla gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec, przy bardzo 
niskich cenach na wełnę i skórę owczą oraz braku sieci restauracji i sklepów oferujących mięso baranie, 
pogłowie owiec będzie spadać.  

5. Doceniamy działalność Sejmiku Województwa Małopolskiego w zakresie dbałości o powietrze w naszym 
województwie. Przyjęcie uchwał tzw. antysmogowych, niekonsultowanych z samorządem rolniczym wbrew 
obowiązkowi wynikającemu z ustawy o izbach rolniczych, stworzyło cały szereg problemów w produkcji 
ogrodniczej, a szczególnie produkcji pod osłonami (tunele foliowe i szklarnie). Oczekujemy ze strony Sejmiku 
podejmowania rozsądnych rozwiązań w tym zakresie, uwzględniających interesy wszystkich grup społecznych, 
w tym również producentów warzyw pod osłonami.  

6. Rozumiemy przyjęcie jednego z priorytetów rozwoju regionu zmierzającego do ograniczania skutków zmian 
klimatycznych, w tym przede wszystkim braku wody. Rolnictwo jako główny beneficjent zapasów wody 
w naszym województwie, żywotnie jest zainteresowane rozwojem programów związanych z budową małych 
zbiorników retencyjnych oraz poprawą jakości wody dla ludności wiejskiej. Uznajemy, że dotychczasowe 
propozycje, które realizował Urząd Marszałkowski w tym zakresie należy zintensyfikować.  

7. Priorytet Programu Regionalnego wynikający z konieczności nowych innowacji winien dotyczyć również 
digitalizacji informatycznej rolnictwa, jako jeden z czynników rozwoju środowiska wiejskiego. Na spotkaniach 
konsultacyjnych przedstawialiście Państwo dane o informatyzacji wielu procesów gospodarczych, wśród których 
według nas powinien znaleźć się proces digitalizacji rolnictwa.  

8. Według naszej opinii oświata rolnicza, w tym kształcenie ustawiczne, znajduje się w województwie małopolskim 
w głębokiej zapaści. Należy rozważyć stworzenie szkoły średniej lub kilku szkół z prawdziwego zdarzenia, 
gwarantujących wysoki poziom kształcenia z niezbędnymi elementami praktycznej nauki zawodu, czego brakuje 
np. w nauczaniu akademickim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  

9. Według raportu Urzędu Marszałkowskiego oraz kontroli NIK, systematycznie ubywa gospodarstw ekologicznych, 
nie tylko w województwie małopolskim, ale też w całej Polsce. Zjawisko to jest konsekwencją rygorystycznych 
przepisów prawa oraz częstotliwości ich zmian. W województwie małopolskim, w którym jedną z ważniejszych 
dziedzin jest turystyka, ilość gospodarstw ekologicznych produkujących na potrzeby tego rynku, w ramach 
promocji produktu lokalnego, rolniczego handlu detalicznego powinna systematycznie wzrastać i być naszą 
wizytówką. Proponujemy rozważenie stworzenia własnego wojewódzkiego programu, którego celem będzie 
rozwój i zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych w połączeniu z produkcją wyjątkowej jakości żywności.  

Powyższe uwagi oraz pismo z UMWM z dn. 14.04.2020 r (ZR-I.0102.2.23.2020), które otrzymaliśmy w odpowiedzi 
znajduje się na stronie www.mir.krakow.pl, Interwencje: Opinie dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolska 2030, 17-04-2020. 

*****  

Wniosek do Wojewody Małopolskiego, w piśmie z dn. 03.03.2020 r. (l.dz.: MIR-K/44/03/2020), w sprawie 
przeprowadzenia kontroli – w ramach nadzoru prawnego nad działalnością samorządów gminnych – w zakresie 
przestrzegania ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rozdz. 4 art. 15, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zapisy zawarte w podpunkcie 5 tego artykułu.  

Jako samorząd rolniczy z niepokojem obserwujemy tendencje wypadania z uprawy gruntów rolnych, których 
użytkowania zaniechali dotychczasowi właściciele. Zjawisko to powoduje degradację krajobrazu rolniczego poprzez 
zarastanie terenów przez inwazyjne gatunki drzew i krzewów, oraz staje się źródłem wysiewu chwastów na sąsiednie 
tereny rolnicze. 
Zaniechanie prawidłowego użytkowania tych gruntów posiada również wymiar ekonomiczny, gdyż powoduje brak 
możliwości pobierania tzw. dopłat obszarowych. Wymiar ten, na podstawie danych zawartych w raporcie 
Województwo Małopolskie 2019 opracowanym przez UMWM, kształtuje się na poziomie ok. 100 mln złotych, co jest 
ewidentną stratą dla budżetu wielu osób mieszkających na wsi. 

Odpowiedź WM z dn. 26.03.2020 r.: (…) wojewoda jest organem zobowiązanym z mocy art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.1997 r. (DzU z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), do działania na podstawie 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12764/odp%20UMWM%20na%20uwagi%20MIR_strategi%20Ma%C5%82opolska%202030.pdf
http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Opinie-dotyczące-Projektu-Strategii-Rozwoju-Województwa-Małopolska-2030,12764.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Opinie-dotyczące-Projektu-Strategii-Rozwoju-Województwa-Małopolska-2030,12764.html
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i w granicach prawa. Oznacza to, że Wojewoda Małopolski obowiązany jest działać w zakresie przyznanych mu 
kompetencji i nie powinien podejmować działań, do których nie został upoważniony. 
Zgodnie z ust. 5 art. 15 ww. ustawy: „W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, 
o których mowa w ust. 1, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych 
przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wójt w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie 
w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji wójt zleca wykonanie zastępcze tych 
zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki 
budżetu województwa”. 
Mając na uwadze, iż powyższe zadanie nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, brak jest 
podstaw prawnych do przeprowadzenia przez Wojewodę Małopolskiego kontroli gmin w przedmiotowym zakresie. 

*****  

Interwencja w sprawie trudnej sytuacji rolników posiadających kredyty, oraz wniosek o wypracowanie procedur 
postępowania przez banki, które nie będą dyskryminowały producentów rolnych.  

Zarząd MIR otrzymał informację, że jeden z krakowskich banków spółdzielczych nie chce odraczać spłaty rat kredytu 
na okres do 6 miesięcy. Bank nie widzi w tej chwili potrzeby, odraczania rolnikom spłaty rat, ponieważ branża 
rolnicza „jakoś” funkcjonuje. 

Taka ocena sytuacji przez bank nie znajduje uzasadnienia. Rolnicy sygnalizują bowiem problemy związane 
z płynnością finansową (ponieśli koszty związane z zakupem m.in. nawozów, nasion, paliwa i to jest bardzo ciężki 
okres dla rolnika), ale także coraz częstsze problemy ze sprzedażą wyprodukowanych płodów, zaniżaniem cen, czy 
zmniejszaniem odbioru ilości wyprodukowanego mleka. Przy dużych ratach kredytu, jeżeli okaże się, że za miesiąc 
kryzys gospodarczy nie pozwoli na sprzedaż produktów rolnych w godziwej cenie, z uwagi na brak popytu, rolnicy 
mogą zostać pozbawieni środków finansowych. Na ten moment rolnicy nie mogą udokumentować braku wpływu 
i dlatego, zdaniem banku, nie może odraczać rat kredytu. 

Zarząd KRIR przekazał powyższy wniosek do MRiRW 25.03.2020 r. 

(www.mir.krakow.pl, Interwencje: Interwencja MIR ws. nie odraczania rolnikom kredytów bankowych, 27-03-2020) 

*****  

Wnioski przekazane do KRIR dn. 09.03.2020 r. (l.dz.:MIR-K/58/03/2020) 

Wniosek skierowany do Ministra Klimatu (►pismo KRIR z dn. 06.05.2020 r.) z propozycją utworzenia na terenie 
Polski punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych.  
Funkcjonujący w kraju program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie 
spełnia bowiem swojego celu z uwagi na niewielką liczbę punktów zdolnych przetworzyć odpady pochodzące właśnie 
z tych gospodarstw. Jak wskazują rolnicy wprowadzenie ww. programu nie tylko nie rozwiązało istniejącego 
problemu lecz wręcz przeciwnie, przyczyniło się do stworzenia kolejnych. Dla przykładu, Rada Powiatowa MIR w 
Tarnowie zwróciła się do wszystkich gmin leżących na terenie powiatu tarnowskiego z pisemnym zapytaniem o 
sposoby wprowadzenia na ich terenie ww. programu. Spośród 17 gmin tylko 14 udzieliło odpowiedzi (najczęściej 
telefonicznie) i żadna nie zdecydowała się do przystąpienia do realizacji tego programu ani nie planuje wystąpić o 
przyznanie refundacji w ramach tego działania. 

***** 

Wniosek skierowany do Prezesa Rady Ministrów (►pismo KRIR z dn. 07.05.2020 r.) o zmianę istniejących regulacji 
prawnych kodeksu karnego w zakresie kar nakładanych na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych 
w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym 
pokonanych przez pojazd kilometrów tj. art. 306a KK w brzmieniu: 
"Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru. 

§ 1 
Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2 
Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. 

§ 3 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-MIR-ws.-nie-odraczania-rolnikom-kredytów-bankowych,12694.html
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_KK_461_20%20do%20MK%20ws%20odpad%C3%B3w%20rolniczych.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_KK_462_20%20do%20PRM%20ws%20zmiany%20KK%20w%20zakresie%20kar%20przy%20robie%C5%BCno%C5%9Bci%20wskazania%20drogomierza.pdf
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W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2." 
Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy 
ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie 
wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu, a podlegających obowiązkowi 
dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów. 
 
Odpowiedz z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12.05.2020 r. (P-579- 
DEPiRZ-WPOiRZ.6 11.7.2020.PB.AS):  
(…) Wprowadzony ww. ustawą art. 81b ust. 1 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU 
z 2020 r. poz. 110) powinien zostać ponownie dogłębnie przeanalizowany, w szczególności mając na względzie 
postulaty branży motoryzacyjnej i środowisk rolniczych. Dodatkowo DTD MI poinformowało, iż resort 
infrastruktury podjął prace mające na celu wyłączenie z obowiązku przedstawiania na stacji kontroli pojazdów, po 
wymianie drogomierza, pojazdów niepodlegających rejestracji (pojazdy wolnobieżne takie jak np. wózki widłowe, 
walce drogowe, itp.) oraz pojazdów służb, o których mowa w art. 73 ust. 2b i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
(www.mir.krakow.pl: Interwencje: Odpowiedź w sprawie wyłączenia ciągników oraz samojezdnych maszyn rolniczych 
z kontroli wskazań drogomierzy, 13-05-2020). 

***** 

Wniosek skierowany do Ministra Sprawiedliwości (►pismo KRIR z dn. 07.05.2020 r.) z postulatem o zmianę 
rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 
gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji - w zakresie obowiązku informowania izb rolniczych przez 
komorników występujących z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie określenia przedmiotów należących do 
rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, o wysokości windykowanej należności. 
Samorząd rolniczy powinien wyrażać takie opinie w oparciu o rzetelne dokumenty i informacje. W praktyce izby 
rolnicze muszą się opierać o informacje uzyskane w drodze prywatnych znajomości naszych delegatów (które nie 
zawsze są pełne i miarodajne). Nie przekazano izbom także żadnych narzędzi umożliwiających ocenę faktycznej 
niezbędności składników majątku, ujętych we wnioskach komorników, do prawidłowego prowadzenia produkcji 
rolnej. 
Jak wskazuje Małopolska Izba Rolnicza, w przesłanych przez komornikach wnioskach brakuje także informacji takich 
jak np. czy dany rolnik składa osobiście wniosek o dopłaty bezpośrednie, co pozwoliłoby ocenić, czy jest rolnikiem 
aktywnym, czy też nie. Przydatnymi informacjami zdaniem Izby byłoby też podanie, czy rolnik jest ubezpieczony 
w KRUS, czy jest zameldowany/trwale zamieszkuje na terenie gminy, w której położone jest wymienione we wniosku 
gospodarstwo, lub na terenie gmin ościennych. Małopolska Izba Rolnicza postuluje także o informowanie we 
wniosku o wysokości zadłużenia ciążącego na rolniku, gdyż wydając opinię nie może ocenić, czy realna wartość 
wnioskowanych do zajęcia składników majątku nie przewyższa rażąco kwoty jego zobowiązania. 
 

***** 

Wniosek skierowany do Prezesa ARiMR (►pismo KRIR z dn. 07.05.2020 r.) z prośbą o opracowanie procedur 
wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia. 
Rolnicy zgłaszają problem z przedstawieniem dowodu na tę okoliczność - obowiązek wyrejestrowania wiąże się ze 
zwrotem kolczyków, których już nie posiadają, bo na pastwisku zostały tylko resztki padliny zwierzęcia po ataku 
wilków. 
Odpowiedz z ARiMR z dn. 13.05.2020 r. (P-579- DEPiRZ-WPOiRZ.6 11.7.2020.PB.AS):  

"(...) Procedury dotyczące sposobu obsługi zgłoszeń dokonanych przez posiadaczy zwierząt dla zwierząt 
gospodarskich oznakowanych w tym zgłoszeń dotyczących zaginięcia albo padnięcia owiec z powodu zagryzienia 
przez wilki, funkcjonują w ARiMR i stanowią odzwierciedlenie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Wyrejestrowanie zwierzęcia nigdy nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu kolczyków do biura powiatowego ARiMR. 

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ww. ustawy, podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, który unieszkodliwił 
zwłoki zwierzęcia niszczy kolczyk pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii w sposób uniemożliwiający jego 
powtórne wykorzystanie. 

W przypadku padnięcia owcy, np. w wyniku zagryzienia przez drapieżniki, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest 
poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o zdarzeniu padnięcia w terminie 7 dni od daty zdarzenia. 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-w-sprawie-wyłączenia-ciągników-oraz-samojezdnych-maszyn-rolniczych-z-kontroli-wskazań-drogomierzy,12887.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-w-sprawie-wyłączenia-ciągników-oraz-samojezdnych-maszyn-rolniczych-z-kontroli-wskazań-drogomierzy,12887.html
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_KK_470_20%20do%20MS%20ws%20obowi%C4%85zku%20informowania%20przez%20komornik%C3%B3w.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_KK_463_20%20do%20ARiMR%20ws%20procedury%20wyrejestrowania%20zaginionej%20owcy.pdf
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Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej na ►formularzu udostępnionym przez ARiMR lub w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Portalu IRZplus. 

Informuję, że w latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 
1960/2240/609 sztuk owiec, dla których zgłoszono padnięcie. ARiMR nie ewidencjonuje przyczyny padnięć zwierząt. 

W przypadku zaginięcia owcy (w wyniku zadziałania siły wyższej np. zwierzę porwane przez nurt rzeki lub zwierzę 
ukradzione i in.), gdy nie jest znane posiadaczowi zwierzęcia aktualne miejsce przebywania owcy, posiadacz 
zwierzęcia obowiązany jest dokonać w terminie 7 dni od daty zdarzenia wybycia zwierzęcia z siedziby stada 
„Zgłoszenia przemieszczenia owiec” (z siedziby stada) bez uzupełniania danych dotyczących numeru siedziby stada, 
do której przemieszczenie nastąpiło. 

Zgłoszenia dostępne są w biurach powiatowych ARiMR a ►wzór formularza udostępniony jest na stronie 
internetowej ARiMR. 

Ze względu na wyjątkowy charakter tego typu spraw zgłoszenia można dokonać jedynie w formie papierowej (brak 
możliwości zatwierdzenia zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu 
IRZplus). 

Uzasadnienie obsługi tego typu zgłoszeń jest absolutnie wyjątkowe i poprzedzone przeprowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego. Warunkiem koniecznym obsługi tego typu zgłoszeń jest udowodnienie, że niemożliwe jest ustalenie 
miejsca, gdzie zwierzę zostało przemieszczone. 

W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 312/6/0 sztuk owiec, 
dla których przeprowadzone postępowania wyjaśniające uzasadniały przemieszczenie owiec bez odnotowania 
numeru siedziby stada, do której zwierzęta zostały przemieszczone. 

W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, błędu lub braku na zgłoszeniu, obowiązkiem pracowników biur 
powiatowych ARiMR jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W ramach postępowań wyjaśniających zbierane 
są wszelkie dokumenty mogące potwierdzić zgłaszane zdarzenie. 

W przypadku zgłoszenia zaginięcia zwierzęcia, jeśli posiadacz stwierdza, że zwierzę zaginęło z powodu ataku wilków, 
dokumentem takim może być np. kopia wniosku o odszkodowanie złożonego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o odszkodowanie z tytułu szkody wywołanej przez wilki, natomiast w przypadku, gdy zgłaszanym 
powodem przemieszczenia owcy jest kradzież, dokumentem takim jest dokument potwierdzający złożenie 
zawiadomienia na policję. 

Ponadto ARiMR wdrożyła procedury aktualizacji stanu stada na podstawie danych zawartych w dokumentach 
z kontroli  przeprowadzonej na miejscu w siedzibie stada przez inspektorów terenowych ARiMR lub organ Inspekcji 
Weterynaryjnej. W latach 2018/2019/2020 odnotowano na terenie województwa małopolskiego odpowiednio 
887/940/178 sztuk owiec, które zostały usunięte ze stanu siedzib stad na podstawie wyników kontroli." 

(www.mir.krakow.pl: Interwencje: ARiMR w sprawie procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w 
przypadku ich zaginięcia, 14-05-2020). 

***** 

Wniosek skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (►pismo KRIR z dn. 07.05.2020 r.), z prośbą 
o dodatkowe dopłaty do dobrostanu owiec. 
Hodowcy z województwa małopolskiego alarmują, że nie ma zbytu na wełnę, czy skórę owczą, a skup jagniąt prawie 
nie funkcjonuje, przez co hodowla owiec staje się nieopłacalna. Dopłaty do dobrostanu pozwoliłyby na utrzymanie 
hodowli owiec w regionach podgórskich.  

***** 

Wniosek skierowany do Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego (►pismo KRIR z dn. 07.05.2020 r.), z postulatem 
aby w statutach Kół Łowieckich uwzględnić 30% udział rolników w strukturach.  
Rolnicy z powiatu limanowskiego, którzy chcieli zostać myśliwymi otrzymali odmowę, którą argumentowano 
wystarczającą liczbą myśliwych w kole. 

***** 

Wnioski przekazane przez Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej (►pismo R z dn. 09.03.2020 r.) do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, pozostające bez odpowiedzi: 

Wniosek do Ministra Finansów o zmianę istniejących regulacji prawnych odnośnie możliwości dysponowania przez 
podatników środkami zgromadzonymi na koncie przeznczonym do obsługi podatku VAT. W chwili obecnej 

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/07062019_formularze_systemowe/Zgloszenie__padniecia__zabicia_uboj_z_koniecznosci.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/07062019_formularze_systemowe/Zgloszenie_przemieszczenia_bydla__owiec_albo_koz.pdf
http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/ARiMR-w-sprawie-procedur-wyrejestrowania-owiec-wypasanych-na-pastwiskach-w-przypadku-ich-zaginięcia,12893.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/ARiMR-w-sprawie-procedur-wyrejestrowania-owiec-wypasanych-na-pastwiskach-w-przypadku-ich-zaginięcia,12893.html
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_459_20_na%20wniosek%20MIR%20ws%20dobrostamu%20zwierz%C4%85t.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/KRIR_KK_460_20%20na%20PZ%C5%81%20na%20wniosek%20MIR%20ws%20udzia%C5%82u%20rolnik%C3%B3w%20w%20strukturach%20K%C5%81.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/12882/9%20marz%202020_wnioski%20mir%20do%20krir.pdf
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podatnicy zobowiązani do przyjmowania wpłat w systemie płatności podzielonych mogą wykorzystać zgromadzone 
środki do regulacji zobowiązań podatkowych wynikających z tytułu należności za podatek VAT oraz regulować nimi 
inne należności podatkowe w tym należności z tytułu obciążeń związanych z opłacaniem składek na ZUS. Brak jest 
natomiast możliwości pokrycia z tych środków należności z tytułu opłacania składek KRUS. Rada postuluje 
ujednolicenie przepisów prawa poprzez umożliwienie rolnikom – płatnikom podatku VAT wykorzystanie środków 
zgromadzonych na ww. koncie do regulowania zobowiązań wobec KRUS oraz podatku od nieruchomości. 

***** 

Wniosek do Zarządu KRIR: W związku z podjęciem uchwały antysmogowej przez Urząd Marszałkowski WM, 
wnioskujemy o podjęcie stosownych działań i wprowadzenie możliwości ogrzewania szklarni i tuneli foliowych 
przez piece, kotły oraz inne instalacje grzewcze, które umożliwiają prace rolnikom i pomogą uzyskać produkt 
finalny. W produkcji rolniczej pewnych technologii nie można zamienić na inne bardziej funkcjonalne i ekologiczne, 
przykładem może być suszenie tytoniu i pieczenie chleba metodą tradycyjną. Prosimy o dogłębne przeanalizowanie 
wszystkich możliwych rozwiązań i wprowadzenie w życie najbardziej optymalnych, które umożliwią wykorzystanie 
paliw stałych w produkcji rolniczej oraz innych szczególnych przypadkach. Wniosek ponowiony. 

***** 

Wniosek do Zarządu KRIR: aby rolnicy pobierający emeryturę z KRUS mieli prawo do leczenia sanatoryjnego. 
Rolnicy podczas wykonywania swojego zawodu, rzadko kiedy mogą opuścić swoje gospodarstwa, w momencie 
przejścia na emeryturę są pozbawieni możliwości skorzystania z tego typu leczenia. 

Wniosek do Zarządu KRIR: Wniosek o podniesienie świadczenia chorobowego wypłacanego przez KRUS. Zasiłek 
chorobowy za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10,00 zł. Zasiłek chorobowy 
przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, 
nie dłużej jednak niż przez 180 dni. 

***** 

Wniosek do Wojewody Małopolski (pismo z dn. 12.03.2020 r.) o opracowanie procedur i zaleceń dla producentów 
rolnych, zobowiązanych do systematycznych dostaw swoich produktów (np. mleka) w sytuacji zachorowań 
wywołanych przez koronawirusa.  
Rozważając sytuację koniecznej kwarantanny w takich gospodarstwach, nie znajdujemy na dzisiaj odpowiedzi w jaki 
sposób mają być odbierane produkty rolne przez wyspecjalizowane jednostki (transport mleka) oraz nie znajdujemy 
odpowiedzi co gospodarstwa mają czynić z nieodebranymi produktami, ani w jaki sposób je zagospodarowywać lub 
utylizować. 
Wystąpienie takich przypadków, szczególnie w dużych gospodarstwach, może przybrać wymiar katastrofalny, np. w 
przypadku gospodarstwa posiadającego 100 krów, które musi dostarczać mleko codziennie, wymiar strat w okresie 2 
tygodni sięgać będzie wiele tysięcy złotych. 
Zarząd MIR ws. procedur i zaleceń dla producentów rolnych, 13-03-2020. 

***** 

Wnioski przekazane do KRIR w dn. 30.04.2020 r. (L.dz.MIR-K /77/04/2020) 

W sprawie zbyt niskiej kwoty w budżecie Państwa przeznaczonej na dopłaty do ubezpieczeń. Wg informacji 
rolników z kwietnia br. kwoty te zostały już wykorzystane. W okresie suszy niezbędne jest uruchomienie 
dodatkowego wsparcia do tego systemu. 06.03.2020 r. Zarząd KRIR przekazał wniosek do MRiRW 
(KRIR/MR.W/445/2020). 

Odpowiedź MRiRW z dn. 11.05.2020 r. (WR.fin.071.36.2020): (…) W zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w 
sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub 
zwierząt gospodarskich, określona została łączna kwota dopłat w wysokości 349 mln zł. 
W ramach tej kwoty aktualnie są zawierane umowy przez zakłady ubezpieczeń z producentami rolnymi, którzy 
samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczanego ryzyka. Nierozdysponowana kwota 1 mln zł, z zaplanowanych na 
2020 rok w ustawie budżetowej 350 mln zł, stanowi - stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - zabezpieczenie na częściową refundację zakładom 
ubezpieczeń wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia strat 

http://mir.krakow.pl/artykuly/Zarząd-MIR-ws.-procedur-i-zaleceń-dla-producentów-rolnych,12650.html
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spowodowanych przez suszę. W roku bieżącym możliwe jest, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do 
składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ze środków pochodzących z gospodarowania 
mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Nawiązując do powyższego, oraz w związki z sygnałami docierającymi do KRIR, że zakłady ubezpieczeniowe 
wstrzymały zawieranie umów i nie ma możliwości ubezpieczenia upraw wiosennych i sadów, 14.05.2020 r. Zarząd 
KRIR, zwrócił się do ministra rolnictwa z pytaniem, czy dodatkowa kwota 150 mln zł na dopłaty do składek 
ubezpieczenia upraw zostanie uruchomiona niezwłocznie i obejmie trwającą wiosenną kampanię ubezpieczania 
upraw. 

(www.mir.krakow.pl: Interwencje: Kiedy uruchomiona zostanie dodatkowa kwota na dopłaty do składek 
ubezpieczenia upraw, 15-05-2020. 

***** 

W sprawie narastającego problemu braku pasz w gospodarstwach prowadzących chów bydła. Proponujemy aby 
rolnicy realizujący programy środowiskowe zostali zwolnieni z konieczności pozostawienia 10% niewykoszonych 
użytków zielonych dzięki czemu będą mieli dodatkową możliwość pozyskiwania paszy. 

***** 

W sprawie wsparcia dla rolników ponoszących straty w efekcie pandemii i stanu epidemicznego. Proponujemy 
stworzyć możliwość uzyskania pomocy finansowej podobnej do tej, z której mogą korzystać przedsiębiorcy 
w "tarczy" dla rolników mogących wykazać spadek dochodów (rolnicy VAT-owcy, rolnicy prowadzący książki 
rachunkowości rolnej). 

W piśmie z dn. 06.05.2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie dotyczącej 
rozwiązania problemu rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą (zatrudniających 
pracowników na działalność) i umożliwienia im skorzystania z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. 

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma jeden NIP i w Jednolitym Pliku Kontrolnym, 
skierowanym do urzędu skarbowego widnieją przychody z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej. 
Rolnicy będący również przedsiębiorcami, którym znacznie spadły przychody z działalności w związku z epidemią 
COVID-19 i rozliczający się w US przez JPK, ubiegający się o subwencję na utrzymanie pracownika w działalności 
powinni mieć możliwość nie doliczania przychodów z gospodarstwa np. ze sprzedaży mleka (która utrzymuje się 
mniej więcej na stałym poziomie). Weryfikacja przez PFR powinna dotyczyć przychodów z firmy, ponieważ subwencja 
przeznaczona jest na pracownika, w firmie pozarolniczej. 
Zarząd KRIR oczekuje jednakowego potraktowania przedsiębiorców jak i rolników, którzy oprócz gospodarstwa 
rolnego prowadzą działalność pozarolniczą i umożliwienie im skorzystania z pomocy Państwa. 
(www.mir.krakow.pl: Interwencje: Interwencja w sprawie tarczy antykryzysowej dla rolników – przedsiębiorców, 07-
05-2020).  

***** 

http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Kiedy-uruchomiona-zostanie-dodatkowa-kwota-na-dopłaty-do-składek-ubezpieczenia-upraw,12904.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Kiedy-uruchomiona-zostanie-dodatkowa-kwota-na-dopłaty-do-składek-ubezpieczenia-upraw,12904.html
http://www.mir.krakow.pl/
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-w-sprawie-tarczy-antykryzysowej-dla-rolników---przedsiębiorców,12842.html
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-w-sprawie-tarczy-antykryzysowej-dla-rolników---przedsiębiorców,12842.html

