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Kraków 16.06.2021 r. 

  

 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego                                   

ul. Czysta 21 

31-121 Kraków 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  

Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego  

z siedzibą w Krakowie 

                            za okres od 17 czerwca 2016 do 16 czerwca 2021 roku 
 

 Zgodnie ze Statutem działalność naszego Stowarzyszenia, mającego siedzibę w Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie, ma na celu integrację środowiska naukowego z praktyką rolniczą poprzez 

edukacyjne działania innowacyjne wspomagające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie Polski 

południowo-wschodniej, a w szczególności na obszarze województwa małopolskiego. W okresie 

sprawozdawczym działalność Stowarzyszenia skupiała się głównie na przygotowaniu projektów 

edukacyjnych i szkoleniowych oraz kontynuowaniu działalności wydawniczej w postaci naszego pisma 

„Wieś i Doradztwo”, w ścisłej współpracy z Katedrą Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej oraz Katedrą 

Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz innymi jednostkami 

naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (m.in. Europejskim Centrum Badawczym 

Drobnych Gospodarstw Rolnych).  

 

Część I – Finanse: 

 

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zamknęło 2020 rok obrotowy pokrywający się z rokiem 

kalendarzowym sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 887 085,76 zł. 

Aktywa obrotowe w kwocie 887 085,76 zł stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz 

należności z tytułu podatku VAT do zwrotu w 2021 roku. 

Kapitał własny wynosi 880 794,97 zł. 

 

Część II – Zrealizowane przedsięwzięcia i zadaniach w minionym okresie sprawozdawczym: 

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie zrealizował w okresie 

sprawozdawczym następujące zadania: 

 
Projekty edukacyjne i doradcze: 

 
2016 

1. Kwiecień 2016: Projekt w ramach Horyzont 2020 pt.: Establish a network of Agro-Centres that 

implement uses of ICT applications and UAV for precision agriculture (AgSCA), Proposal number: 

731838, Type of action: IA (Innovation action), Topic: IoT-01-2016, Call: H2020-IOT-2016-2017, 

(Internet of Things). Całkowity budżet projektu wyniósł 32 907 162,50 Euro (w tym 315 875,00 Euro 

zaplanowano dla MSDR). 

2. Czerwiec/lipiec 2016 – Technical Assistance for the Establishment of a Farm Advisory System 

(FAS) in Turkey, Reference number: EuropeAid/138003/IH/SER/TR, Contract title: Annual Action 

Programme for Turkey for the year 2014 under the Instrument for Preaccession Assistance (IPA II).  

3. Sierpień 2016 - Technical assistance for capacity building to converge the Turkish agricultural 

system to the European greening agricultural rules and improving the implementation of the EU’s 

Nitrate Directive, Publication Ref. No. EuropeAid/136331/IH/SER/TR; Intamed Inovatif Medikal  

ve Enerji Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi.  
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4. Październik 2016 - wniosek do NCBiR w ramach programu strategicznego Biostrateg; nr wniosku: 

345644; tytuł: "Innowacyjne metody zintegrowanego i zrównoważonego użytkowania obszarów 

wiejskich w dorzeczu górnej Wisły (człowiek - środowisko - klimat)". Całkowity budżet projektu 

wyniósł 13 468 530  zł (w tym 1 197 950 zaplanowano dla MSDR). Łącznie w projekcie wzięły udział 

nast. jednostki: 

− Instytut Technologiczno-Przyrodniczy,  

− Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej, 

− MGGP S.A., 

− Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. 

Wniosek oceniony na 26,3 punktu, nie przyznano dofinansowania. 

5. Listopad 2016 – wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Upowszechnianie) 

złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – realizacja konferencji pt. ESNA - XLVIth 

Annual Meeting of European Society for New Methods in Agricultural Research. Łącznie  

w projekcie zaplanowano nast. jednostki: 

− Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 

− Centrum Naukowe Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Budżet projektu: 190 000 zł. 

6. Grudzień 2016 - rozliczenie projektu - zadania publicznego Województwa Małopolskiego pod nazwą 

„Rozbudzenie pasji badawczej i właściwych postaw etycznych uczniów gimnazjum poprzez 

poznanie zasad zapewniających dobrostan zwierząt gospodarskich i domowych opartych  

na poznaniu ich behawioru i biologii”, realizacja: maj-grudzień 2016 r. Budżet projektu 17 100,00 zł, 

z tego: 9 000,00 dofinansowanie Województwa Małopolskiego, 7 000,00 – wolontariat, pozostałe koszty 

pokryte z funduszu działalności statutowej Stowarzyszenia. 

  

     2017 

1. Współudział w przygotowaniu projektu pt. „Agricultural Innovation Platform for Central Europe” – 

ARISE w ramach programu INTERREG – Central Europe. Lider projektu – Sent Istvan University – 

Gödöllo (złożony 25.01.2018). 

2. Realizacja zadania publicznego pt.: „Odpowiedzialność człowieka za zdrowie i dobrostan zwierząt 

towarzyszących” w ramach konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r.  

pn. „Naukowe Inspiracje-Ciekawe i Kreatywne”. Umowa nr I/961/EK/1342/17 z dnia 29 maja 2017 r. 

(dotacja 9 600,00 zł). 

3. Umowa partnerska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z dnia  

26 sierpnia 2017 r. na współudział MSDR w  przygotowaniu i realizacji projektu pn. Zachodnie 

nowatorskie „drogowskazy” na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce (w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich). 

4. Umowa Stowarzyszenia (MSDR) z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach  

na realizację operacji pt.: „Współpraca przy rozwoju plantacji winorośli i upraw alternatywnych” 

(październik-grudzień 2017 r.) dotacja 49 072,80 zł. 

Umowa nr 1/2017 z dnia nr 24 lipca 2017 r. na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020. Plan operacyjny na lata 2016-2017. 

 

    2018 

1. Współudział w przygotowaniu projektu pt. „Agricultural Innovation Platform for Central Europe” – 

ARISE w ramach programu INTERREG – Central Europe. Lider projektu – Sent Istvan University – 

Gödöllo (złożony 25.01.2018). Nie przyznano grantu. 

2. 11.01.2018 Stowarzyszenie podpisało umowę partnerską z Beskidzkim Związkiem Pszczelarzy 

„Bartnik” w Bielsku-Białej dotyczącą realizacji projektu pn. „Ochrona zasobów naturalnych oraz 

odbudowa ekosystemów w pszczelnictwie” 

3. 15.01. 2018 Stowarzyszenie złożyło ofertę do Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi  

w Pokrzywnicy na organizację wyjazdu studyjnego w ramach zadania: Działania w obszarze budowania 

i utrzymania relacji z otoczeniem” (21-24 maja) 
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2019 

W ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020 Plan operacyjny 

na lata 2018-2019 przygotowaliśmy i złożyliśmy 10 wniosków z czego do realizacji zaakceptowanych 

zostało 7. Były to następujące projekty: 

1. Organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich – współpraca i pozyskiwanie środków finansowych. 

(Umowa nr 5/2019 z dnia 24.06.2019 z Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi) – w szkoleniach 

uczestniczyło 75 osób. Budżet projektu - 52 710 zł. 

2. Rozwój organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie możliwości pozyskiwania środków 

finansowych i zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym i prywatnym . (Umowa nr 9/PO2018-

2019/2019 z dnia 29.05.2019 z Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach) – w szkoleniach 

uczestniczyło 75 osób. Budżet projektu – 53 710 zł. 

3. Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych w kontekście pozyskiwania środków finansowych oraz 

współpracy z lokalnymi podmiotami (Umowa nr 12/OWŚ/2019 z dnia 27.05.2019 z Województwem 

Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach) –  

w szkoleniach uczestniczyło 75 osób. Budżet projektu – 51 790 zł. 

4. Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzania współpracy z lokalnymi podmiotami  

na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. (Umowa nr OW.VI.052.16.4.2019 z dnia 

3.06.2019 z Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie – w szkoleniach uczestniczyło  

75 osób). Budżet projektu – 52 410 zł. 

5. Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście 

budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym. (Umowa nr KSOW/3/011/2019 

z dnia 17.06.2019 z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zs. w Brwinowie – w szkoleniach 

uczestniczyło 125 osób). Budżet projektu – 83 701 zł 

6. Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu 

produktów rolnych. (Umowa nr IXA/351/FE/2019 z dnia 27.05.2019 z Województwem Małopolskim – 

w wyjeździe studyjnym uczestniczyło 16 osób). Budżet projektu – 115 366 zł. 

7. Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Małopolsce 

(Umowa nr 3/2019 z dnia 17.06.2019 z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  

w Karniowicach, wyjazd studyjny do Luksemburga i Niemiec – w wyjeździe studyjnym uczestniczyło 

20 osób). Budżet projektu – 79 130 zł 

  

2020 

1. W ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny  

na lata 2020-2021 przygotowano na konkurs dwa wnioski obejmujące wyjazdy studyjne: 

 „Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii” (planowany budżet: 135 769,80; 

wniosek złożony 16 stycznia 2020 r.); 

 „Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej 

na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli” (planowany budżet: 94 971,00; 

wniosek złożony 16 stycznia 2020 r. 

Oba wnioski uzyskały akceptację Komisji Konkursowej. Wskutek pandemii ich realizację przełożono  

na jesień 2021 za zgodą KSOW w Warszawie. 

Ponadto, w ramach współpracy z Małopolską Izbą Rolniczą w Krakowie w ramach KSOW (konkurs  

nr 4/2020) zadeklarowaliśmy współpracę w realizacji projektów: 

 Zgoda, szacunek i praca każdą wieś  wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie 

drobnych relacji między mieszkańcami wsi. 

 Informatyzacja w służbie produkcji rolnej. 
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Zorganizowane sesje naukowe i konferencje: 

 
2016 

1. Współudział w organizacji XIX międzynarodowej konferencja naukowej: „Zrównoważony rozwój 

społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej – problemy rozwoju lokalnego i regionalnego”, 31 maja-

05 czerwca 2016 r., Kraków - Podgora - Dubrownik - Korčula - Makarska – Kraków, Organizatorzy: 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Wydziału Ekonomicznego 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Instytut Ekonomiczno-

Społeczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego. (Uczestniczyło 45 osób). 

2. Współudział w przygotowaniu konferencji naukowej „Pszczoły w środowisku rolniczym” –  

3 czerwca 2016 r. (I sesja – Środowisko rolnicze; II sesja – Pestycydy w środowisku rolniczym), 

współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Polską Akademią Umiejętności  

w Krakowie. Wydano specjalny numer WiD poświęcony referatom z konferencji (nr 3 z 2016). 

(Uczestniczyło 150 osób). 

3. Współudział w organizacji międzynarodowej konferencja naukowej: „Statystyka na usługach 

gospodarki żywnościowej III”, Kraków-Wisła 8-10 czerwca 2016 r. Współpraca z Katedrą Statystyki 

i Ekonometrii UR w Krakowie. (Uczestniczyło 78 osób). 

4. Współudział w przygotowaniu międzynarodowej konferencji naukowej „Społeczno-gospodarcza 

aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich” – 1-2 lipca 2016 r. Współpraca z Europejskim Centrum 

Drobnych Gospodarstw Rolnych UR w Krakowie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

(Uczestniczyło 350 osób). 

5. Czerwiec 2016 – Stowarzyszenie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie zorganizowało 

jednodniowe szkolenie (29 czerwca) w Dębicy pt. „Kwalifikacje kierowców i konwojentów 

zatrudnionych przy transporcie zwierząt”. (Uczestniczyło 17 osób). 

 

2017 

1. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej IV”, 

Kraków-Wisła 24-26 maja 2017 r. wspólnie z Katedrą Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. 

2. Konferencja „Zrównoważony rozwój gospodarczy Unii Europejskiej – problemy rozwoju lokalnego 

i regionalnego” – warsztaty, Kraków 6 czerwca 2017 r. wspólnie z Instytutem Ekonomiczno-

Społecznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

3. XLVI Międzynarodowa Konferencja XLVI Annual Meeting of ESNA (European Society for New 

Methods in Agricultural Research - ESNA), Kraków-Wieliczka 29 sierpnia – 1 września 2017 r. 

wspólnie z Zakładem Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie.  

4. Umowa Nr 826/P-DUN/2017 zawarta 17 sierpnia 2017 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie a MSDR na działania upowszechniające naukę dotacja 

26 600,00 zł. 

5. Konferencja „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”, Kraków 14-15 października 2017 r. 

wspólnie z Katedrą Sadownictwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

6. Stowarzyszenie wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie zorganizowało jednodniowe 

szkolenie pt. „Kwalifikacje kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt”  

(18 marca 2017 r.). 

 

2018 

1. XXII Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy Unii Europejskiej – problemy rozwoju lokalnego i regionalnego” 11-16.06.2018 

(warsztaty w Krakowie 11 czerwca 2018 r.) wspólnie z Instytutem Ekonomiczno-Społecznym 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

2. Sesja naukowa nt. Potencjał ekonomiczny chowu zwierząt ras zachowawczych w gospodarstwach 

rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warunkach zrównoważonego rolnictwa 21-22 czerwca 2018 

https://urk.edu.pl/pracownicy.html
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– przygotowanie merytoryczne i organizacyjne  wizyty studyjnej w ramach VIII Międzynarodowej 

Konferencji nt. Gospodarstwa Rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju organizowanej 

przez Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami 

3. Konferencja w Krynicy-Zdroju „Doradztwo rolnicze na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa  

w niepodległej Polsce, Krynica-Zdrój, 28-29 września 2018 r. pod Patronatem Honorowym  

p. Stanisława Sorysa – wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Konferencja zorganizowana  

z okazji 25 lat działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego na rzecz 

podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności doradców, rolników i przedsiębiorców oraz rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich Małopolski. 

4. Konferencja (współudział) „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom”, Kraków 13-14 października 2018 

r. wspólnie z Katedrą Sadownictwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 
2019 

1. Współudział z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie w organizacji XXIII 

Cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy Unii Europejskiej – problemy rozwoju lokalnego i regionalnego” (czerwiec 2019 r.). 

2. Współudział z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie w organizacji konferencji 

„Problemy rozwoju gospodarstw zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem ras 

zachowawczych” (czerwiec 2019 r.). 

3. Organizacja konferencji naukowej „Drobne gospodarstwa rolne wobec nowej WPR – Modliszewice 

18-19.12.2019” umowa nr I-N 311/2019/ECBDGR. 

4. Współudział z Europejskim Centrum Badawczym Drobnych Gospodarstw Rolnych UR w Krakowie 

w organizacji konferencji naukowej w ramach projektu BLOOM - Bosting European Citizens 

Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research  and Innovation no 5105.                         

5. Współudział z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie w organizacji konferencji  

„Nasze pszczoły”, Kraków 12-13 października 2019 r.  

6. Stowarzyszenie było współorganizatorem kolonii i półkolonii w ramach współpracy z Funduszem 

Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników z siedzibą w Warszawie dla 330 dzieci z terenu 

województwa małopolskiego. (Umowy nr FS.451.165.48.109.2019 i  FS.451.190.10.107.2019). 

 
Seminaria, wyjazdy studyjne: 

 
2016 

1. Współudział w organizacji (z Instytutem Ekonomiczno-Społecznym UR w Krakowie) uroczystego 

seminarium z okazji uzyskania przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny uprawnień doktoryzowania  

w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, 1 lutego 2016 r.; 

2. Współudział w przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym wyjazdu studyjnego do Finlandii: 

25.06-30.06.2016 r. – „Rolnictwo ekologiczne w Finlandii”. W wyjeździe poświęconym głównie 

rolnictwu ekologicznemu i warunkom życia w Finlandii uczestniczyli przedstawiciele władz 

samorządowych Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przedstawiciele Małopolskiej Izby 

Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, a także reprezentanci gmin, 

stowarzyszeń i rolnicy. Koszt 162 000,00 zł (45osób).  

3. Współudział w organizacji seminarium i wyjazdu studyjnego pt. „Zrównoważony rozwój 

gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w Polsce i na Litwie”, 16-21.10.2016 r., Uniwersytet  

w Kownie, Litwa. 

 

2017 

1. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wizyty studyjnej dla członków i sympatyków 

Stowarzyszenia pt. Historia, przyroda, turystyka i rekreacja Północnej Rumunii w dniach 18.09- 

24.09.2017 r. 
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2019 

1. Hiszpańskie przykłady porozumień rolników w aspekcie skróconych łańcuchów dostaw i eksportu 

produktów rolnych. (Umowa nr IXA/351/FE/2019 z dnia 27.05.2019 z Województwem 

Małopolskim – w wyjeździe studyjnym uczestniczyło 16 osób). 

2. Innowacyjne, alternatywne źródła dochodu dla małych i średnich gospodarstw rolnych  

w Małopolsce (Umowa nr 3/2019 z dnia 17.06.2019 z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego  

w Karniowicach, wyjazd studyjny do Luksemburga i Niemiec – w wyjeździe studyjnym 

uczestniczyło 20 osób).  

 
Giełdy: 

 
2016, 2017, 2018  

Współorganizacja Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej w obiektach Uniwersytetu Rolniczego  

w Krakowie przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Małopolskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie 

Gospodarstwa Gościnne” i Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. 

  

Wydawnictwa: 

 
2016 

Czasopismo „Wieś i Doradztwo”:  

 nr 1 (86), 

 nr 2 (87), 

 nr 3 (88) – specjalne wydanie „Pszczoły w środowisku rolniczym”, 

 nr 4 (89), 

 nr 5 (90). 

 

2017 

Czasopismo „Wieś i Doradztwo”:  

 nr 1 (91), 

 nr 2 (92), 

 nr 3 (93), 

 nr 4 (94) – specjalne wydanie „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”. 

 

2018 

 
Czasopismo „Wieś i Doradztwo” nr 1 (95) – specjalne wydanie poświęcone konferencji  

„Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom. 

 

2019 

Czasopismo „Wieś i Doradztwo” nr 1 (96) – specjalne wydanie poświęcone konferencji  

„Nasze pszczoły” 
 

2020 

1. Dofinansowano dwie publikacje książkowe: 

 „Powiązania między poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a zasobem zdrowia ludności 

na obszarach wiejskich o dużym rozdrobnieniu agrarnym. Autorzy: Paulina Kramarz, Józef 

Kania, Henryk Runowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020 ss. 198 ISBN 978-83-7583-

955-5; 

 Dezagraryzacja i dezanimalizacja na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego – 

aspekty przyrodnicze, ekonomiczne i instytucjonalne. Autorzy: Kamila Musiał i Wiesław Musiał. 
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Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Seria Monografie 1/20 Problemy rozwoju obszarów 

wiejskich, Kraków 2020 ISBN 978-83-66602-11-3. 

2. Przygotowano tłumaczenie zakładek i ich zawartości na stronie internetowej MSDR w języku 

angielskim. 

 
Inne dokonania: 

 

 na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Stowarzyszenie 

zrealizowało projekt pt.: „Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 

2014-2020” – w tym przygotowano: prezentację multimedialną i mini-przewodnik pt. „Z teorii badań 

społecznych do praktyki doradczej” interpretujący znaczenie wyników badań dla praktyki doradczej. 

(Umowa nr DO/2/2016/DROW z 14 września 2016 r. – wartość: 13 284,00zł 

 promocja studium podyplomowego „Agro-Unia” na łamach czasopisma „Wieś i Doradztwo” oraz 

redagowanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Studium Podyplomowego 

Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” (edycja XIII oraz XIV) we współpracy z Zakładem Polityki 

Społecznej i Doradztwa Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

2015/2016 i 2016/2017; 

 Udział w warsztatach szkoleniowych nt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” 

oraz w wyjeździe studyjnym – dr hab. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT. 

 Przygotowano i zrealizowano spotkanie z doradcami - emerytowanymi pracownikami Małopolskiego 

i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dniu 14 września 2020 r. w Ośrodku Szkoleniowym 

Kocierz poświęcone omówieniu dalszej współpracy z naszym Stowarzyszeniem. 


