
Załącznik do Uchwały Nr               /           /2017
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia              2017r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w 2016 roku

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statut  
W-MIR oraz Regulamin pracy Zarządu W-MIR określony Uchwałą Walnego Zgromadzenia W-MIR Nr 
XI/57/2014. 

Zgodnie z § 6 Regulaminu „Zarząd odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu”. 

W 2016 roku Zarząd Izby spotkał się na  19 posiedzeniach, podejmując łącznie 281 uchwał. 
Zgodnie  z  §  40  Zarząd  zorganizował  kolejno  spotkania  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej:
 23 luty  – spotkanie w Olsztynie poświęcone tematyce aktualnej sytuacji obrotu ziemią rolniczą, 

płatnościom realizowany,  przez ARiMR oraz aktualnym stanem obsługi wniosków obszarowych 
oraz realizacji tych płatności. Przedstawiono także aktualną sytuację na rynkach rolnych w kraju 
i  na  świecie.  Ponadto  omówiono  szacowanie  strat  w  uprawach  rolnych  spowodowanych 
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (wymarznięcia)  w  województwie  warmińsko-
mazurskim.

 12  maja   – spotkanie  w  Olsztynie,  poświęcone  przede  wszystkim  wystąpieniu  suszy,  
 populacji bobra oraz ilości odszkodowań wypłacanych za szkody bobrowe, dziesięcioletnie plany 
łowieckie  oraz podział  granic  na obwody łowieckie  i planowane zmiany tych granic  na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego.

 20  września  – podczas  posiedzenia  przedstawiono  informację  z  zakresu  windykacji  
i restrukturyzacji zobowiązań w gospodarstwach rolnych, omówiono płatności realizowane przez 
ARiMR, sytuację obrotu ziemią rolniczą oraz aktualną sytuację na rynkach rolnych.

 8 listopada– spotkanie  to poświęcone było  przede wszystkim podsumowaniu  szacowania strat  
w  uprawach  rolnych  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  
w województwie warmińsko-mazurskim. 
 

        Realizując §38 ust.5 Statutu Izby, z każdego posiedzenia Zarządu Izby był sporządzany protokół
i  w ciągu 14 dni wysyłany do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby  Rolniczej.  W odpowiedzi  na  wnioski  Rad Powiatowych  W-MIR,  w tym samym trybie  od  24 
października  2007  roku  protokół  z  posiedzenia  Zarządu  Izby  umieszczany  jest  również  na  stronie 
internetowej Izby – www.wmirol.org.pl. 

      Działania Zarządu w 2016 r. koncentrowały na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu 
rolniczego  województwa  warmińsko-mazurskiego.  Zarząd  W-MIR kontynuował  prace  podjęte  przez 
poprzedników, działając w oparciu o ustawę o izbach rolniczych,  Statut Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie W-MIR oraz wnioski zgłaszane w 
ciągu  roku  przez  Rady  Powiatowe  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  poszczególnych  ich 
członków,  a  także  przez  indywidualnych  rolników -  członków  samorządu  rolniczego  województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
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W szczególności zaś Zarząd realizował następujące działania kierunkowe:

1.  Dążenie  do  zmiany  ustawy  o  izbach  rolniczych  i  innych  ustaw  określające  kompetencje 
samorządu rolniczego.

       Zarząd  Izby cały czas  podejmuje  starania  mające  na celu  zmianę  zapisów ustawy o  izbach 
rolniczych. Niejednokrotnie sprawa ta była poruszana podczas obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
gdzie W-MIR reprezentuje Prezes oraz Delegat do KRIR. Izba włączyła się w prace mające na celu 
przejęcie przez izby rolnicze nowych zadań w sferze rolnictwa.
    Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wystosowała liczne pisma do Ministerstwa Rolnictwa, 
Ministerstwa  Środowiska  i  Ministerstwa  Finansów  oraz  zgłaszała  uwagi  na  posiedzeniach  Zarządu 
KRIR, Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 W  sprawie  możliwości  stosowania  mączek  mięsno-kostnych  w  skarmianiu  drobiu  i  trzody 

chlewnej.
 W sprawie stworzenia jednolitej aplikacji do szacowania suszy na terenie całego kraju.
 Wystosowano pismo w sprawie obniżenia pułapu kwalifikujących rolnika do uzyskania pomocy w 

ramach premii dla młodego rolnika.
 Wystosowano  pismo  do  Ministra  Środowiska  z  prośbą  o  interwencję  w  zakresie  stosowania 

przepisów  ustawy  o  ochronie  przyrody  dotyczących  nakładania  na  rolników  obowiązków 
dokonywania  nasadzeń zastępczych  oraz  ponoszenia  opłat  za  usuwanie  przez  rolników drzew  
z gruntów rolnych przywracanych do rolniczego wykorzystania.

 Zgłoszono uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie autorstwa Roberta Telusa.
 Wystosowano opinię w sprawie zmiany rozporządzenia  dotyczącego szczegółowych warunków  

i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  „  Grupy  producentów  rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Wystosowano pismo do KRIR o podjecie działań w celu wypłaty rekompensaty dla gospodarstw 
dotkniętych wymarznięciami - 400 zł w ramach pomocy de minimis.

 Wystosowano  pismo  w  sprawie  czasowego  uchylenia  zakazu  stosowania  zapraw 
neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku.

 Wystosowano  pismo  do  KRIR  o  weryfikację  trwałych  użytków  zielonych  uznanych  za  cenne 
przyrodniczo położonych na działkach ewidencyjnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016.

 Wystosowano pismo do KRIR w sprawie wyasygnowania dodatkowych środkównaa dopłaty do 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw .

 Wystosowano pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przyznanie dopłat do 
koni. 

 Przygotowano  opinię  do  projektu  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  ustawie  o  produktach 
pochodzenia zwierzęcego polegających na wprowadzeniu obowiązku dokonywania uboju zwierząt 
gospodarskich na użytek własny,  wyłącznie w zakładach pozostających pod nadzorem Inspekcji 
Weterynaryjnej

2.  Udostępnienie  rolnikom  niezbędnych  informacji  i  organizacja  szkoleń  w  celu  pełnego 
wykorzystania środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki 
Rolnej.

Realizacja  tego  punktu  prowadzona  była  głównie  dzięki  realizacji  spotkań  z  członkami  Rad 
Powiatowych W-MIR oraz szkoleń, konsultacji bezpośrednich prowadzonych w oddziałach terenowych 
biura  Izby  i  w  biurze  w  Olsztynie  oraz  innych  działań  skierowanych  do  członków  Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej. 
W  ubiegłym  roku  pracownicy  biura  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  pomogli  rolnikom 
województwa w wypełnieniu ogółem 594 wniosków. Poszczególne oddziały terenowe biura wypełniły 
następującą ilość wniosków o płatności bezpośrednie:
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 OT w Elblągu- 42
 OT w Szczytnie –242
 OT w Nowym Mieście Lubawskim-93
 OT w Bartoszycach-62
 OT w Giżycku- 150
 OT w Olecku- 5 

Ponadto  pracownicy  z  OT w Nowym  Mieście  Lubawskim oraz  OT w Szczytnie  i  OT w Giżycku 
kontynuowali obsługę rolników, którym w latach ubiegłych wypełnili wnioski rolnośrodowiskowe. 

Ważnym  elementem  działalności  Samorządu  Rolniczego  jest  funkcjonowanie  przy  Warmińsko-
Mazurskiej Izbie Rolniczej od maja 2005 Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn, zaś od 
6  marca  2009  roku  Punktu  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  Olecko.  Oba  punkty  prowadziły 
szeroką działalność informacyjną skierowaną do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego 
(sprawozdanie z działalności stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania). 

PIKNIKI
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w roku 2016 w ramach projektów realizowanych przez Krajową 
Radę  Izb  Rolniczych  zorganizowała  trzy  „pikniki”  realizowane   ze  środków  Funduszy  Promocji 
Artykułów Rolno-Spożywczych–  drobiowy, zbożowy i wieprzowy. 

„Piknik Drobiowy” finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego w ramach projektu 
realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w  dniu  21  czerwca  2016  roku,  na  terenie  rekreacyjnym  Nadleśnictwa  Kudypy,  przy  Arboretum  
w Kudypach koło Olsztyna.
Podczas  imprezy  prezentowano  i  rozdawano  materiały  promujące  mięso  drobiowe  otrzymane
z Krajowej Rady Izb Rolniczych, przeprowadzono prelekcję na temat mięsa drobiowego,  prowadzono 
konkursy  plastyczne,  konkurs  na  hasło  promujące  produkty  i  potrawy  z  mięsa  drobiowego  oraz 
wydawano  licznie  zgromadzonej  publiczności,  w  ramach  degustacji  produkty
i  potrawy  wytworzonez  mięsa  drobiowego:  chleb  z  gęsim  smalcem,  pasztet  drobiowy,  galantynę
z kurczaka, roladę z kurczaka, pieczoną pierś indyczą, pieczone na grillu elementy z kurczaka, indyka, 
kaczki, serca drobiowe z pieczarkami, kurczaka z ryżem i cukinią, sałatkę z grillowanym kurczakiem, 
kurczaka w sezamie,  wątróbkę drobiową smażoną z  cebulką,  zupę gulaszową – przygotowane przez 
JUMAR Catering. W sumie wydano 6000 porcji produktów i potraw o łącznej masie 550 kg.

„Piknik Zbożowy” finansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 
w ramach projektu realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych został zorganizowany w dniu 21 
sierpnia 2016 roku na placu przed ratuszem w Pasymiu, podczas Dożynek Gminy Pasym. Połączenie 
Pikniku  z  Dożynkami  miało  na  celu  zapewnienie  dużej  frekwencji.  Wśród osób uczestniczących  w 
Pikniku  przeważali  mieszkańcy  miasta  i  gminy  Pasym  wraz  z  całymi  rodzinami,  uczniowie  szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych;  starsi  mieszkańcy  i  turyści,  którzy  docenili 
zarówno smak, jak i walory odżywcze produktów i potraw zbożowych. 
Podczas Pikniku w wynajętej hali namiotowej prezentowano i rozdawano materiały promujące żywność 
z polskich zbóż - otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych, przeprowadzono prelekcję na temat zbóż i 
ich przetworów, prowadzono konkursy plastyczne i konkurs wiedzy dla dzieci oraz konkurs dla sołectw 
z gminy Pasym „Smaki Zbóż 2016” – na najlepszą potrawę/produkt przygotowany na bazie produktów 
zbożowych;  wydawano  licznie  zgromadzonej  publiczności,  w ramach  degustacji  produkty i  potrawy 
wytworzone ze zbóż: chlebek na zakwasie ze smalcem i ogórkiem, sałatkę z kaszą jaglaną, sałatkę z 
kaszą gryczaną, sałatkę z kaszą pęczak, sałatkę z makaronem, deser z kaszki mannej, rogaliki z dżemem, 
ciastka i ciasteczka, łazanki z kapustą, pierogi z kapustą, pierogi z mięsem, pierogi z owocami, kaszę po 
węgiersku, gulasz z kaszą oraz zapiekankę warzywną z kaszą.  W sumie wydano ponad 9000 porcji 
produktów i potraw.
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„Piknik  Wieprzowy” finansowany ze  środków Funduszu Promocji  Mięsa  Wieprzowego  w ramach 
projektu  realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w dniu 18 września 2016 roku, w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku podczas Dożynek 
Wojewódzkich. Podczas PIKNIKU w hali namiotowej prezentowano i rozdawano materiały promujące 
mięso wieprzowe otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych, przeprowadzono prelekcję na temat mięsa 
wieprzowego,  prowadzono konkursy plastyczne i wiedzy dla dzieci, wydawano licznie zgromadzonej 
publiczności,  w ramach  degustacji  produkty i  potrawy wytworzone z  mięsa  wieprzowego:  pierogi  z 
mięsem,  pasztet  z  żurawiną,  różne  rodzaje  smalcu  podane  na  pieczywie,  zupa  gulaszowa,  kiełbasa 
swojska podawana na ciepło z wędzarni, rolada z karkówki z warzywami, karkówka z grilla o łącznej 
masie  909  kg  wraz  z  pieczywem.  W  sumie  wydano  10800  porcji  degustacyjnych.  Ze  względu  na 
różnorodność asortymentu i wygodę osób odwiedzających Piknik Wieprzowy, na placu wynajętym od 
Muzeum Budownictwa Ludowego rozstawiono grillowędzarnie  oraz specjalistycznego food-trucka  w 
bezpośrednim sąsiedztwie hali namiotowej.

Ponadto  Izba  zorganizowała  wyjazdy  lub  oddelegowała  przedstawicieli  Izby  do  udziału  
w następujących wyjazdach szkoleniowych, konferencjach  i spotkaniach: 
 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w konferencji „Co dalej z doradztwem rolniczym w 

Polsce?” w dniu 3 lutego 2016 r. w Warszawie
 Pan Marek Kuźniewski i Pan Krzysztof Wiśniewski - członkowie Zarządu W-MIR uczestniczyli w 

XXIV Szkole Zimowej Hodowców Bydła w Zakopanem.
 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  8  marca  2016  r.  w  Warszawie  w  11 

posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Senatu  RP poświęconemu  omówieniu  projektu 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 Zorganizowano  wyjazd  na  XXII  Międzynarodowe  Targi  Techniki  Rolniczej   AGROTECH
 w dniach 18-19 marca 2016 roku w Kielcach

 Zarząd  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  7  kwietnia  2016  r.  w  konferencji  w  Warszawie
 pn. „Diagnoza stanu polskiego rolnictwa”

 Pan Zbigniew Ziejewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim 
uczestniczył w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Wieńcu Zdroju w sesji plenarnej Kujawsko-Pomorskiej 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR i Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR 
uczestniczyli  w  dniu  5  maja  2016  r.  w  Warszawie  w  konferencji  „Zrównoważona  koncepcja 
rozwoju  obszarów  wiejskich.  Próba  rozwiązania  aktualnych  problemów  występujących
 w polskim rolnictwie”

 Pan Zbigniew Ziejewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim 
uczestniczył  w  Międzynarodowym  Dniu  Rzepaku  organizowanym  przez  Kujawsko-  Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniu 2 czerwca 2016 r.

 Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  uczestniczył  w  dniu  15  czerwca  2016  r.  
w Warszawie w spotkaniu z Panem Krzysztofem Jurgielem – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Pan  Romuald  Tański  -  Wiceprezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  uczestniczył  
w konferencji  dla  beneficjentów poświęconej  wdrażaniu  Regionalnego  Programu Operacyjnego 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020  zorganizowanej  przez  Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 9 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

 Pan Marek Kuźniewski  -  Członek Zarządu  W-MIR uczestniczył  w I  czytaniu  projektu  zmiany 
ustawy  o  izbach  rolniczych  podczas  Sejmowej  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  22 
czerwca 2016 r. w Warszawie.

 Pan  Leszek  Sargalski  -  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  z  powiatu  nowomiejskiego 
uczestniczył  w  dniu  1  i  4  sierpnia  na  spotkaniu  w  Ministerstwie  Finansów w sprawie  obrotu 
paliwami.

 Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Dożynkach Jasnogórskich 
w dniach 3-4 września 2016  r.

 Zorganizowano  wyjazd  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  Dożynki 
Prezydenckie do Spały w dniach 10-11 września 2016 r.
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 Zorganizowano dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego wyjazd na Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2015 do miejscowości  Bednary k.  Poznania w dniach 23-25 
września 2016 r.

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR oraz Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR brali udział  
w „ Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości” w dniach 9-10 września 2016 r. w Pasymiu.

 Pan  Piotr  Miecznikowski  -  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  nidzickim 
uczestniczył w szkoleniu organizowanym w dniu 30 września 2016 r. w Warszawie poświęconym 
najważniejszym aspektom związanym z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020.

 Pani  Zofia  Stankiewicz  –  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  prezentacji  raportu 
„Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” w dniu 28 września 2016 r. w Warszawie.

 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  konferencji  inaugurującej 
Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2016 pn. „Nowe wyzwania rynku pracy”
 w dniu 17 października 2016 r. w Olsztynie.

 Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w XIII Rolniczym Festiwalu Nauki 
w dniach 20-21 października 2016 r. w Brwinowie.

 Zorganizowano  wyjazd  dla  przedstawicieli  W-MIR  na  konferencje  „Aktualna  sytuacja  
w  rolnictwie;  rolnictwo  i  obszary  wiejskie  w  Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  
w dniu 9 grudnia 2016 r. w Warszawie.

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w w konferencji „Nowoczesne technologie produkcji 
trzody  chlewnej.  Afrykański  pomór  świń-  realne  zagrożenie”  w  dniu  10  listopada  2016  r.  w 
Lubawie.

 Zorganizowano  wyjazd  przedstawicieli  W-MIR  na  Centralne  Targi  Rolnicze  do  Nadarzyna
 w dniach 25-27 listopad 2016 r.

 Pan  Leszek  Sargalski-  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  z  powiatu  nowomiejskiego 
uczestniczył  w posiedzeniu Sejmowej Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt.  „Przyszłości rynku 
wieprzowiny w Polsce  w związku z  przypadkami  występowania  afrykańskiego  pomoru  świń”  
w dniu 14 grudnia 2016 r. w Warszawie.

3.  Podjęcie  działań  w  celu  uregulowania  zasad  gospodarki  ziemią  oraz  zmiany  ustawy  
o ustroju rolnym.

Monitorowanie  obrotu  ziemią  użytkowaną  rolniczo  zawsze  stało  na  czele  priorytetowych  działań 
podejmowanych  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą.  Odbywa się  to  na wielu  płaszczyznach, 
między innymi poprzez:
–rozpoznawanie w terenie zapotrzebowania na powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych;
–opiniowanie  aktów  prawnych  dotyczących  obrotu  nieruchomościami  rolnymi  zarówno  w  obrocie 
prywatnym, jak i ziemi znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;
–dokonywanie uzgodnień w zakresie podziału lub restrukturyzacji nieruchomości rolnych;
–wnioskowanie na podstawie podań rolników do ANR o przeprowadzenie przetargów ograniczonych 
oraz przetargów ograniczonych ofert pisemnych;
–opiniowanie warunkowych umów sprzedaży;
–opiniowanie  wniosków  osób  nabywających  grunt  z  Zasobu  WSRP  o  należytym  prowadzeniu 
działalności rolniczej;
–opiniowanie wniosków o przedłużanie umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa;
–opiniowanie przekształceń gruntów rolnych na nierolne oraz leśnych na nieleśne;
–opiniowanie  sprzedaży  ziemi  cudzoziemcom lub  podmiotom  z  udziałem  zagranicznym  (100% lub 
większościowym);
–interwencje w sprawach indywidualnych.
Ważne  jest  podkreślenie,  że  opinie  Izby  wydawane  są  zawsze  na  podstawie  konsultacji 
przeprowadzonych w terenie: z członami Rad Powiatowych, sołtysami, wójtami, burmistrzami i w miarę 
zgłaszanych potrzeb, podczas spotkań organizowanych przez Izbę z mieszkańcami oraz producentami 
rolnymi z terenu, którego opinia dotyczy.
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W dniu 7 marca 2012 roku, z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych, utworzona została przy Prezesie 
Agencji Nieruchomości Rolnych Rada Społeczna – organ opiniodawczo-doradczy skupiający związki i 
organizacje rolnicze. Celem powołania Rady było utworzenie platformy służącej do bieżącej wymiany 
informacji, konsultacji problemów powstałych przy wykonywaniu przez Agencję jej zadań związanych z 
prywatyzacją  nieruchomości  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa,  a  także  wyrażanie  opinii 
organizacji rolniczych w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Agencji. Analogicznie, przy 
każdym Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych, powołane zostały terenowe Społeczne 
Rady. Rola Rady Społecznej zmieniła się znacząco w 2016 roku w konsekwencji Zarządzenia Nr 2/2016 
wydanego w dniu 18 stycznia 2016 r. przez Prezesa ANR. W pracach Rady Społecznej w zmienionej 
formule  z ramienia  Warmińsko-Mazurskiej  Mazurskiej  Izby Rolniczej  uczestniczyli  Pan Jan Heichel 
Prezes W-MIR oraz Pan Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu W-MIR. W 2016 roku Rada spotykała 
się  na  czterech  posiedzeniach:  9  lutego,  31  maja,  15  lipca,  5  grudnia.  W  grudniu  2016  roku 
postanowiono utworzyć Radę Społeczną przy z-cy dyrektora ANR OT w Olsztynie Filia w Suwałkach. 

W dniu 30 kwietnia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585). W jej 
wyniku głównym nabywcą gruntu rolnego stał  się rolnik indywidualny (z wyjątkami  wskazanymi  w 
ustawie), a podstawową formą rozdysponowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
stała się dzierżawa. Nabywanie gruntu rolnego przez inny podmiot niż rolnik indywidualny jest możliwe 
tylko po uzyskaniu zgody Prezesa ANR. Celem uchwalonej ustawy było wstrzymanie na okres 5 lat 
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z wyjątkami, które ewoluowały 
podczas  konsultacji  społecznych).  Wprowadzono  zapis,  iż  jeżeli  sprzedaż  nieruchomości  jest 
uzasadniona  względami  społeczno-gospodarczymi,  to  minister  właściwy  do  spraw  rozwoju  wsi  na 
wniosek  Prezesa  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  może  wyrazić  zgodę  na  taką  sprzedaż.  W 
uzasadnieniu projektu ustawy autorzy wyraźnie wskazali, iż przesłanką wprowadzenia 5-letniego zakazu 
sprzedaży nieruchomości rolnych jest zbliżający się koniec okresu ochrony zakupu polskiej ziemi rolnej 
przez cudzoziemców (minął w dniu 1 maja 2016 r.) i obawa przed spekulacyjnym nabywaniem ziemi na 
cele inne niż rolnicze. Przedmiotowa ustawa w praktyce zmieniła następujące ustawy:
–ustawa Kodeks cywilny,
–ustawa o księgach wieczystych i hipotece, 
–ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
–ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
–ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
Obecnie w Polsce obrót nieruchomościami rolnymi można podzielić na dwa rodzaje:
–prywatny, stanowiący własność osób fizycznych, jak i prawnych – stosuje się ustawę z dnia 11 kwietnia 
2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego;
–z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanym przez Agencję Nieruchomości  Rolnych  – stosuje się 
ustawę z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
W obrocie prywatnym, zgodnie z zapisami ustawy, każdy grunt rolny o powierzchni minimum 0,3 ha 
podlega rygorom ustawy oraz każde nabycie (kupno, darowizna, zasiedzenie, itd.) przez osobę inną niż 
rolnik indywidualny. Ustawa w art. 2a ust. 3 wskazuje wyjątki podmiotowe (np. najbliższa rodzina lub 
jednostka samorządu terytorialnego). Jedynie ANR może zbywać grunt rolny do 2 ha bez stosowania 
wymogów wskazanych dla obrotu prywatnego.
W związku z wprowadzonymi zmianami Rada Społeczna przy dyrektorze ANR OT Olsztyn w dniu 31 
maja  2016  r.  ustaliła  nowe  kryteria  oceny  ofert  i  ich  wagi  dla  przetargów  ograniczonych  ofert 
pisemnych: 

 odległość  gospodarstwa  rolnego  oferenta  od  wydzierżawianej  lub  zbywanej  nieruchomości 
Zasobu – max 30 pkt;

 powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawianych z Zasobu – max 30 pkt;
 intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – max 15 pkt;
 młody rolnik – max 20 pkt; 
 powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika – max 15 pkt;
 ubezpieczenie w KRUS – max 10 pkt.
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Zgodnie  z  nowymi  zadaniami  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  wyrażonymi  w  ustawie  o 
gospodarowaniu  nieruchomościami  rolnymi  Skarbu  Państwa,  podstawową  formą  rozdysponowania 
gruntów jest dzierżawa, a sprzedaż może być przeprowadzona w wyjątkowych sytuacjach społeczno-
ekonomicznych. Co do zasady, od 1 maja 2016 roku, wszystkie przetargi na dzierżawę lub sprzedaż z 
Zasobu ANR powyżej 2 ha użytków rolnych są ograniczone. Działki poniżej 2 ha na wniosek rolników 
indywidualnych  oraz  na  podstawie  opinii  Izby  mogą  być  jednak  przeznaczone  do  dzierżawy  lub 
sprzedaży w przetargu ograniczonym (w 2016 r. Izba wydała 2 opinie). Na działki powyżej 2 ha zgodnie 
z  wytycznymi  Prezesa  ANR  przynajmniej  dwóch  rolników  indywidualnych  musi  zgłosić 
zapotrzebowanie na przeprowadzenie przetargu ograniczonego ofert pisemnych, ale można to zrobić 
tylko w czasie wywieszenia wykazu, który jest wywieszony przez 14 dni. W 2016 roku Warmińsko-
Mazurska Izba Rolnicza na wniosek rolników indywidualnych wystosowała 29 opinii o zastosowanie 
trybu przetargu ograniczonego ofert pisemnych, z czego 3 opinie dot. sprzedaży na pow. 59,12 ha oraz 
27 opinii na łączną pow. 1187,6751 ha. 
Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziła nową procedurę nabycia  nieruchomości 
rolnej  w  obrocie  prywatnym  przez  osobę  inną  niż  rolnik  indywidualny.  Wśród  wielu  dokumentów 
ustawodawca wskazał w art. 2a ust. 4 pkt 1) lit. b, iż „nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia 
działalności rolniczej”. Zgodnie z wytycznymi Prezesa ANR podmiotami uprawnionymi do opiniowania 
tego oświadczenia  w 2016 roku były:  urzędy gmin i miast,  sołtysi,  izby rolnicze,  ośrodki doradztwa 
rolniczego (do wyboru jeden w wymienionych podmiotów). Od lipca 2016 r. Izba wydała 54 opinie na 
łączną powierzchnię 313,6140 ha. 
Podczas sprzedaży gruntu rolnego nie-rolnikowi potencjalny sprzedawca musi uwiarygodnić, iż na jego 
grunt nie było zainteresowania wśród okolicznych rolników. W związku z tym sprzedawcy zwracali się 
do biura Izby z prośbą o wywieszenie ogłoszenia oraz otrzymywali odpowiednie zaświadczenie, których 
w 2016 roku wydano 4 na łączną powierzchnię 24,7545 ha).
Widząc potrzebę uczestnictwa przedstawicieli samorządu rolniczego w procesie sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości z Zasobu WRSP, przedstawiciele Izby od wielu lat uczestniczą (na podstawie stosownych 
upoważnień) w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych.  W 
2016 roku wydano łącznie 120 upoważnień dla 136 przedstawicieli Izby (w 16 przetargach uczestniczyło 
po dwóch przedstawicieli  Izby,  a  w 104 po jednym).  Przedmiotem pracy komisji  przetargowych,  w 
których pracach uczestniczyli przedstawiciele Izby było łącznie 4089,3131 ha nieruchomości rolnych, z 
czego  4083,2917  ha  (ok.  99,85%)  przeznaczonych  było  do  dzierżawy  w  trybie  przetargów 
ograniczonych,  zaś  6,0214  ha  (ok.  0,15%)  -  do  sprzedaży  w  trybie  przetargów  ograniczonych.  W 
niektórych  przypadkach  przedstawiciele  delegowani  przez  W-MIR  wskazywali  na  uczestnictwo  w 
przetargach osób, co do których mieli  uzasadnione wątpliwości,  iż nabywają lub mają zamiar  nabyć 
grunt  w  innym  celu  niż  na  powiększenie  gospodarstwa  rodzinnego.  W  takim  wypadku  Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej zwracał się do ANR OT Olsztyn z wnioskiem o sprawdzenie 
podstaw dopuszczenia do przetargu danej osoby lub wnioskował o odwołanie przetargu ograniczonego i 
przeprowadzenie nowego przetargu ograniczonego w trybie ofert pisemnych. 
Kolejną  ważną  kwestią  opiniowaną  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  jest  opiniowanie 
wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
gruntów:
–z rolnych na nierolne
–z leśnych na nieleśne 
W 2016 roku wydano 12 opinii (pozytywne) na łączną powierzchnię 34,3392 ha, z czego grunty leśne 
stanowiły 5,0653 ha (14,75 % ogólnej powierzchni),  a rolne stanowiły 29,2739 ha (85,25 % ogólnej 
powierzchni). 
W  2016  roku  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  pozytywnie  zaopiniowała  4  wnioski 
dotychczasowych dzierżawców o nabycie gruntów z Zasobu WRSP na łączną powierzchnię 204,2766 
ha. Wydała również jedną pozytywną opinię dotyczącą nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy miejskiej 
Lidzbark Warmiński gruntów z ANR o pow. 43,79 ha.
Zgodnie z wytycznymi  ministerstwa ds. rolnictwa, ANR kierowała do Izby wnioski o zaopiniowanie 
przedłużania umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 2016 r. W-
MIR wydała 66 opinii (o łącznej pow. 4958,9006 ha) w przedmiotowej sprawie, z czego 9 na łączną 
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powierzchnię 1085,2254 ha było negatywnych, a 57 opinii było pozytywnych na łączną powierzchnię 
3873,6762 ha. 
W 2016 roku Izba Rolnicza wydała na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 pozytywne 
opinie dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnej  cudzoziemcom  na łączną powierzchnię 35,8003 ha 
(34,6903 ha; 1,11 ha,).
Kolejną  istotną  działalnością  samorządu  rolniczego w zakresie  obrotu  nieruchomościami  rolnymi  są 
opinie  warunkowych  umów  sprzedaży.  Co  do  zasady  Kodeks  cywilny  (art.  157)  przewiduje,  że 
własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu, jednak 
w obrocie  gruntami  z  Zasobu WRSP mamy do czynienia  z  tzw.  pierwokupem ustawowym.  Należy 
jednak dodać,  że  sam termin  „warunkowa umowa sprzedaży”  jest  definicją  zwyczajowo przyjętą  w 
nazewnictwie potocznym. 
O warunkowej umowie sprzedaży mówimy wtedy, gdy zbywca nieruchomości sprzedaje ją kupującemu 
pod warunkiem, że uprawniony podmiot – czyli  Agencja Nieruchomości Rolnych, nie wykona prawa 
pierwokupu.  W  takiej  umowie  nie  dochodzi  jeszcze  do  rozporządzenia  prawem  własności 
nieruchomości. Sprzedający natomiast zobowiązuje się przenieść własność na nabywcę po ziszczeniu się 
warunku polegającego na tym, że uprawniony z prawa pierwokupu nie skorzysta z przysługującego mu 
pierwszeństwa nabycia nieruchomości. ANR ma 1 miesiąc od dnia złożenia oryginału aktu notarialnego 
sprzedaży warunkowej na złożenie oświadczenia o:
–zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu, lub
–zamiarze nie skorzystania z prawa pierwokupu.
Prawo pierwokupu w tym przypadku odnosi się do całości nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem 
umowy warunkowej. W tym celu Agencja Nieruchomości Rolnych kieruje do Izby wniosek o wydanie 
opinii w przedmiotowej sprawie. Izba Rolnicza przeprowadza rozpoznanie w terenie wśród okolicznych 
rolników, czy istnieje zapotrzebowanie na dane grunty (co rolnicy potwierdzają składając odpowiednie 
podania do ANR i Izby).  Na tej  podstawie wydawane są stosowne opinie.  W 2016 roku Izba w tej 
materii wydała 34 opinie na łączną powierzchnię 2277,8767 ha, z czego 13 opinii to były wnioski o 
wykonanie prawa pierwokupu dla  1222,0553 ha,  zaś 21 opinii  na 1055,8214 ha nie  wnioskowały o 
wykonanie prawa pierwokupu, czyli  nie było zainteresowania okolicznych rolników przedmiotowymi 
gruntami. 
W związku z wprowadzonym z dniem 17 listopada 2015 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zakazem  sprzedaży  nieruchomości  rolnych  z  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa,  samorząd 
rolniczy nie opiniował w 2016 roku zabezpieczenia należności.
W 2016 roku średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim 
wyniosła 22,70 ha. Zgodnie z porozumieniem z ANR OT Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
dla nieruchomości o powierzchni  większej  niż 150% wyraża swoją opinię.  W 2016 roku ANR nie 
zwróciła się do Izby o wyrażenie opinii w tej sprawie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 roku kierowało wnioski do W-MIR o zaopiniowanie 
zgody na sprzedaż nieruchomości z Zasobu WSRP, dla których procedura została rozpoczęta, a następnie 
wstrzymana decyzją  ministra  w listopadzie  2015 r.  Izba wydała  w 2016 roku 19 opinii  dotyczących 
sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WSRP na łączną powierzchnię 3085,7298 ha. 
Wszystkie procedowane projekty dotyczące obrotu ziemią rolną były w polu obserwacji i zainteresowań 
samorządu  rolniczego  Warmii  i  Mazur.  Izba  wystosowywała  zarówno  na  piśmie,  jak  i  podczas 
bezpośrednich  spotkań  z  parlamentarzystami,  uwagi  co  do  kształtu  przedmiotowych  projektów.  Do 
najważniejszych w 2016 roku można zaliczyć opinie w sprawie:
–projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz o zmianie niektórych ustaw
–projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
–projektu  ustawy o  zmianie  ustawy o  księgach  wieczystych  i  hipotece  (dot.  zakładania  hipoteki  na 
nieruchomości rolnej)
–projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości 
czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
–projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesja osoby fizycznej
–wydłużenia  okresu spłaty należności  za nieruchomości  rolne nabyte  w latach  2013-2015 w ramach 
pierwszeństwa w nabyciu

8



Oprócz  wydawania  spersonalizowanych  opinii  w  konkretnej  sprawie,  Izba  Rolnicza  w  2016  roku 
podejmowała  także  bezpośrednie  rozmowy  oraz  interwencje  z  dyrekcją  i  pracownikami  Oddziału 
Terenowego  ANR  w  Olsztynie,  Prezesem  ANR,  Prezesem  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych, 
parlamentarzystami Warmii i Mazur w sprawach bieżących oraz toczących się często przez wiele lat.
                                                              
4. Działania  w  zakresie  organizacji  Wystawy  Zwierząt  Hodowlanych  w  województwie 

warmińsko- mazurskim

           W styczniu 2016 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kontynuowała działania podjęte w roku 
2015,  dotyczące  organizacji  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt  Hodowlanych.   Warmińsko-
Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z 
siedzibą w Olsztynie oraz branżowymi organizacjami rolników i Expo Mazury zorganizowała w hali 
Expo  Mazury  w  Ostródzie  w  dniach  13-14.02.2016  r.  Warmińsko-Mazurską  Wystawę  Zwierząt 
Hodowlanych.  Patronat  honorowy  nad  Wystawą  objęli: Minister  Rolnictwa
 i  Rozwoju  Wsi  Krzysztof  Jurgiel  oraz  Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  Gustaw 
Marek Brzezin.
Celem realizowanej wystawy było: ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie na obszarach 
wiejskich,  zwiększenie  rentowności  gospodarstw  i  konkurencyjności  oraz  wspieranie  organizacji 
łańcucha  żywnościowego.   Dzięki  zorganizowanej  wystawie  możliwa  była  wymiana  doświadczeń 
między hodowcami zwierząt.  Zostały zaprezentowane zwierzęta oraz nowe technologie,  które rolnicy 
mogą  wdrożyć  w  swoich  gospodarstwach  i  stać  się  bardziej  konkurencyjnym  na  rynku  krajowym
 i  zagranicznym.  W Warmińsko-Mazurskiej  Wystawie  Zwierząt  Hodowlanych  uczestniczyło  ponad 
25000  odbiorców,  zarówno  rolników,  mieszkańców  obszarów  wiejskich,  hodowców  zwierząt 
hodowlanych  oraz  przedstawicieli  lokalnych  i  regionalnych  instytucji  publicznych,  
w tym Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej.
Pierwszego  dnia  wystawy odbyło  się  uroczyste  otwarcie  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych,  którego  dokonali  m.in.  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  –  Pan  Krzysztof  Jurgiel, 
Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Pan  Gustaw  Marek  Brzezin  oraz  Prezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - Pan Jan Heichel. Wszyscy jednogłośnie podkreśli szczególną 
rolę  zorganizowanej   na  terenie  województwa  warmińsko-mazurskiego  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych, gdzie rolnictwo oraz środki pochodzące z PROW odgrywają szczególną rolę w rozwoju 
obszarów wiejskich.
Ponadto  Minister  Rolnictwa  wręczył  na  wniosek  Prezesa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
wyróżniającym  się  rolnikom  odznaki  honorowe  Zasłużony  dla  Rolnictwa.  Podczas  spotkania
z rolnikami  i  hodowcami  zwierząt  Minister  Rolnictwa zapowiedział,  że resort  rolnictwa pracuje nad 
uproszczeniami, które powinny się przyczynić do lepszego wykorzystania dostępnych środków unijnych, 
co z kolei umożliwi dalszy rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

W  pierwszym  dniu  wystawy  hodowcy  zwierząt  prezentowali  swoje  zwierzęta  w  ringu,  gdzie 
specjalistyczne  komisje  dokonały  oceny  prezentowanych  zwierząt.  Hodowcy  zaprezentowali  bydło 
mleczne, bydło mięsne, konie, trzodę oraz owce. Spośród zaprezentowanych zwierząt komisje dokonały 
wyboru czempionów i wiceczempionów w poszczególnych kategoriach zwierząt hodowlanych. Podczas 
oceny zostały zaprezentowane zwierzęta hodowlane najlepszej jakości.

Jednocześnie podczas wystawy  odwiedzający oraz hodowcy zwierząt mieli możliwość zapoznania się z 
bogatą  ofertą  wyposażenia,  produktów i  usług dostępnych na rynku z zakresu hodowli  i  pielęgnacji 
zwierząt.   Wzajemna wymiana doświadczeń,  prezentacja  poszczególnych  ras zwierząt  i  innowacyjne 
technologie  związane  z  ich  hodowlą  będą  szansą  zwiększenia  udziału  hodowców  we  wdrażaniu 
inicjatyw  na  rzecz  obszarów  wiejskich.  Drugiego  dnia  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych  dokonano  wręczenia  nagród  wyróżnionym  hodowcom  zwierząt.  Puchary   dla 
uhonorowanych wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin 
oraz Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Romuald Tański. Drugiego dnia wystawy 
nastąpiło  także  rozstrzygnięcie  konkursu  „  Młody  Hodowca”,  podczas  którego  najmłodsi  hodowcy 
zaprezentowali swoje zwierzęta, a komisja oceniła i wybrała najlepiej zaprezentowane zwierzę.
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Po uhonorowaniu wyróżnionych hodowców nastąpiło zaprezentowanie zwierząt, które zdobyły 
tytuł czempionów i wiceczempionów, a tym samym pokazali zwiedzającym dobry materiał hodowlany, 
który przyczyni się do rozwoju na Warmii i Mazurach zwierząt wysokiej jakości.
Podczas wystawy wielokrotnie podkreślono rolę „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, który umożliwił zorganizowanie 
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza otrzymała refundację części wydatków w kwocie 67 330,20 
zł brutto,  poniesionych w ramach  realizacji operacji pn. „ Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych”  objętej  Planem operacyjnym  na  lata  2016-2017 Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich 
2014-2020 dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz złożyła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania  dotacji na pokrycie kosztów nagród przyznanych i wypłaconych 
hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów podczas Warmińsko-
Mazurskiej  Wystawy  Zwierzat  Hodowlanych.  W  wyniku  złożonego  wniosku  otrzymano  dotację  w 
kwocie 16890, 00 zł brutto.

Ponadto w grudniu 2016 r. wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Olsztynie oraz Expo Arena w Ostródzie podpisano aneks do umowy konsorcjum dotyczący organizacji 
Wystawy w roku 2017.

5. Działania  promujące  w  zakresie  krajowych  produktów  żywnościowych,  w  tym  żywności 
regionalnej i tradycyjnej

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  już  od  wielu  lat  promuje  i  zabiega  o  zachowanie 
charakterystycznych  dla  naszego  regionu  produktów  żywnościowych  o  specyficznym  smaku  
i wartościach odżywczych organizując między innymi konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na 
stołach Europy” i konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”. 
W roku 2016 miała miejsce już XI edycja konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach 
Europy” organizowana wspólnie z Samorządem Województwa oraz działającym przy Izbie Punktem 
Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn. W tym roku finały subregionalne odbyły się w Elblągu 
(5  listopada),  Ełku  (19  listopada)  i  Szczytnie  (26  listopada).  Ich  uczestnikami  byli  mieszkańcy 
województwa, czyli osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, 
w  tym  koła  gospodyń  wiejskich.  Finał  regionalny  odbył  się  10  grudnia  w  Zespole  Szkół 
Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. W XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla 
na stołach Europy” zaprezentowano ogółem 88 produktów oraz 28 potraw. Uczestnikami były osoby 
fizyczne,  przedsiębiorcy,  szkoły oraz  organizacje  zrzeszające  osoby fizyczne,  w tym koła  gospodyń 
wiejskich. Konkurs przeprowadzony został w następujących kategoriach i podkategoriach:
Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego:
produkty i przetwory mięsne
 produkty i przetwory z ryb
produkty i przetwory mleczarskie
miody
Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami:
przetwory owocowe i warzywne (w tym grzyby i przetwory z grzybami oraz napoje bezalkoholowe)
produkty zbożowe, w tym chleby
produkty cukiernicze, w tym ciasta i ciasteczka
Regionalne napoje alkoholowe”
Potrawy: 
przedsiębiorstwa i szkoły
osoby fizyczne
Zwieńczeniem  konkursu  będzie  wydanie  broszury  „Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla
na stołach Europy”, w której znajdą się przepisy kulinarne na produkty oraz potrawy biorące udział w 
konkursie. W ten sposób zostaje zachowane to, co unikatowe i niepowtarzalne w naszym regionalnym 
dziedzictwie kulinarnym. 
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Organizatorami  konkursu  „Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla  na  stołach  Europy”  są  samorząd 
województwa  warmińsko-mazurskiego,  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  oraz  Punkty  Informacji 
Europejskiej Europe Direct w Olecku i Olsztynie.
„Skarby  Europy  zaklęte  w  szkle”  -  w  roku  2016  została  zorganizowana  V  edycja  konkursu  na 
najsmaczniejsze domowe przetwory wykonane z naturalnych produktów pochodzących z terenu Warmii 
i  Mazur.  Ocena  produktów  zgłoszonych  do  konkursu,  ogłoszenie  wyników  oraz  wręczenie  nagród 
nastąpiło  podczas  konferencji  pn.  Inicjatywy  na  rzecz  rozwoju  obszarów  Wiejskich  Warmii
 i Mazur organizowanej w dn. 15-16 listopada 2016 r. w Olsztynie.
W V edycji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” wzięło udział 36 osób, które zaprezentowały 92 
przetwory. Celem konkursu jest promocja przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych / 
wyprodukowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu 
gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. 
Konkurs przeprowadzony został w następujących kategoriach
Domowe przetwory z owoców (w tym owoców leśnych)
Domowe przetwory z warzyw (w tym grzybów leśnych)
Domowe przetwory mięsne i rybne
Zwieńczeniem  konkursu  będzie  wydanie  broszury  „Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla
na stołach Europy”, w której znajdą się przepisy przetwory biorące udział w konkursie.
Organizatorami  konkursu „Skarby Europy zaklęte  w szkle” jest  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
oraz działające przy W-MIR Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olecku i Olsztynie.

Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w terminie:  15.02.2016 r.  – 23.04.2016 r.  zrealizowała 
operację pn. „Serowarstwo jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – warsztaty”. 
W  terminach  14-16.04.2016  r.  oraz  21-23.04.2016  r.  w  Rozogach  odbyły  się  warsztaty  w  ramach 
operacji,  w  których  wzięło  udział  32  uczestników.  Zajęcia  teoretyczne  oraz  zakwaterowanie  miało 
miejsce  w  Zajeździe  Tusinek,  zajęcia  praktyczne  odbywały  się  w  przetwórni  mleka  krowiego
i  koziego Zajazdu Tusinek  (obiekt  zarejestrowany i  prowadzący produkcję  serów w ramach  MLO). 
Warsztaty  przeprowadzone  zostały  przez  dr  inż.  Mirosława  Sienkiewicza,  przy  udziale  Jerzego 
Wiśniewskiego (Agrovis).. 
Warsztaty  składały  się  z  paneli:  teoretycznego  i  praktycznego.  Podczas  wykładów  teoretycznych 
omówione  zostały  następujące  zagadnienia:  higiena  doju,  ocena  mleka  jako  surowca,  skład  mleka
i znaczenie poszczególnych składników, rola drobnoustrojów w produkcji mleczarskiej, najważniejsze 
grupy drobnoustrojów, rola podpuszczki, typy skrzepów w mleku, uwagi o produkcji jogurtu, operacje 
technologiczne  produkcji  serów  i  twarogów,  kontrolowanie  procesu  produkcji,  wady  serów
i  twarogów,  doprawianie  serów,  problemy  prawne,  higieniczne  i  sanitarne  produkcji,  legalizacja 
produkcji, przygotowanie dokumentacji do rejestracji MLO. Zajęcia praktyczne obejmowały: produkcję 
twarogu, produkcję serków kwasowo-podpuszczkowych, produkcję sera podpuszczkowego, produkcję 
jogurtu, różne metody pomiaru kwasowości mleka. Wszyscy uczestnicy otrzymali  autorskie materiały 
szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego, odzież ochronną, dyplomy uczestnictwa. 
Warsztaty  spełniły  oczekiwania  uczestników,  przekazane  informacje  oceniono  jako  zdecydowanie 
przydatne  pod  względem  podnoszenia  kompetencji,  uzyskane  informacje  zdecydowanie  pogłębiły 
również wiedzę teoretyczną uczestników z omawianego na szkoleniu obszaru. Zdecydowana większość 
wykorzysta  w  życiu  zawodowym  nabyte  podczas  szkolenia  kompetencje.  Szkolenie  od  strony 
organizacyjnej  zostało  ocenione   bardzo  dobrze.  Bardzo  dobrze  została  również  oceniona  wiedza 
prowadzącego  i  przygotowanie  merytoryczne  oraz  sposób  przekazywania  informacji.  Uczestnicy 
wskazali również na potrzebę kontynuacji rozpoczętej tematyki poprzez m.in. organizację warsztatów 
doszkalających;  organizację  szkolenia  z  zakresu:  przechowywania,  pakowania,  modelów dystrybucji, 
pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie / rozwój działalności,  przepisów i wymagań weterynaryjnych, 
skarbowych,  sanitarnych,  sprzedaży bezpośredniej  i  detalicznej;  wyjazdy studyjne  w Polsce  oraz  za 
granicą (Niemcy, Francja, Włochy).
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Dla  podniesienia  efektywności  pracy  w  zakresie  promocji  żywności  naturalnej  i  tradycyjnej  oraz 
działalności  marginalnej,  ograniczonej  i  lokalnej,  kontynuowano  współpracę  z  Regionalną  Izbą 
Gospodarczą  Żywności  Naturalnej  i  Tradycyjnej.   Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył
w  Walnym  Zgromadzeniu  Regionalnej  Izby  Gospodarczej  Żywności  Naturalnej  i  Tradycyjnej
w Olsztynie w dniu 29 lutego 2016 r.
Przedstawiciele Izby Rolniczej uczestniczyli także: 
 Pan Jan Heichel  -  Prezes  W-MIR uczestniczył  w dniu 30 czerwca 2016 r.  w Starych  Jabłonkach

w konferencji „Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako 
żywności funkcjonalnej w regionie Warmii i Mazur.”

 Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w szkoleniu obejmującym wsparcie 
dla producentów żywności realizowane przez ARR w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, które odbyło się w dniu 30 września 2016 r.

 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  konferencji  „Agroturystyka- 
synergia komfortu i doznań kulinarnych. Warunki wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży żywności w 
gospodarstwie agroturystycznym” w dniu 24 października 2016 r. w Olsztynie.

 Pan  Marek  Kuźniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  29  listopada  2016  r.  w 
Warszawie w konferencji „ Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna”

6. Współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Lokalnymi Grupami Działania 
naszego województwa. 

W celu upowszechniania i wymiany informacji o działaniach podejmowanych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego w zakresie promocji i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Warmińsko-
Mazurska Izba Rolnicza przystąpiła do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej z/s w Olsztynie w charakterze członka zwyczajnego (Uchwała Nr VIII/45/2009 Walnego 
Zgromadzenia  W-MIR  z  dnia  30  marca  2009  r.).  Do  prac  Warmińsko-Mazurskiej  Organizacji 
Turystycznej  z/s  w  Olsztynie,  uchwałą  Zarządu  Nr  445/2009  z  dnia  21  maja  2009  r.,  z  ramienia 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  oddelegowano  Urszulę  Gajewską  ówczesną  Przewodniczącą 
Komisji ds. Rodziny Wiejskiej W-MIR. 

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,  samorząd rolniczy 
województwa warmińsko-mazurskiego  przystąpił do:
 Stowarzyszenia  „Kraina Drwęcy i  Pasłęki” (  Uchwała  Nr II/  12/2015 Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 14 grudnia 2015 r.)
 Związku Stowarzyszeń o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (Uchwała Nr II/18/2007 Walnego 

Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  dnia  30  czerwca  2007  r.  w  sprawie 
przystąpienia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  do Lokalnej  Grupy Działania)  -  do udziału  
w pracach  LGD Zarząd  W-MIR Uchwałą  Nr  67/2007 z  dn.  5  lipca  2007 r.  oddelegował  Zofię 
Stankiewicz  Przewodniczącą  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  ostródzkim.  LGD  Związek 
Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” obejmuje swym zasięgiem działania gminy: Łukta, Morąg, 
Ostróda, Grunwald, Miłakowo (powiat ostródzki), Gietrzwałd (powiat olsztyński).

 Stowarzyszenia  „Łączy  nas  Kanał  Elbląski” (Uchwała  Nr IV/23/2008 Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej do Lokalnej Grupy Działania) - do udziału w pracach LGD Zarząd W-
MIR  Uchwałą  Nr  312/2016  z  dn.  1  lipca  2016  r.  oddelegował  Pana  Romana  Puchalskiego  – 
Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego. LGD Stowarzyszenie „Łączy 
nas  Kanał  Elbląski”  obejmująca  swym  zasięgiem  działania  gminy:  Elbląg,  Gronowo  Elbląskie, 
Markusy,  Pasłęk,  Rychliki  (powiat  elbląski),  Iława,  Kisielice,  Susz,  Zalewo  (powiat  iławski), 
Małdyty, Miłomłyn (powiat ostródzki)

 Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” (Uchwała Nr VII/44/2008 Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  dnia  22  grudnia  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”) do udziału 
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w pracach LGD Zarząd W-MIR Uchwałą Nr 235/2008 z dnia 9 maja 2008 r. oddelegował Wiesława 
Rutkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. LGD „Mazurskie 
Morze” obejmuje swym zasięgiem działania gminy: Pisz, Orzysz, Biała Piska, Ruciane Nida (powiat 
piski), Mikołajki, Piecki (powiat mrągowski).

 Stowarzyszenia  Lokalnej  Grupy  Działania  –  Wysoczyzna  Elbląska  (Uchwała  Nr  IX/51/2009 
Walnego  Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  dnia  16  czerwca  2009  r.  
w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania) - do udziału w pracach LGD Zarząd W-MIR 
Uchwałą  Nr  456/2009  z  dnia  25  czerwca  2009  r.  oddelegował  Urszulę  Gajewską.  LGD 
Stowarzyszenie  „Wysoczyzna  Elbląska”  obejmuje  swym  zasięgiem  działania  gminy:  Milejewo, 
Młynary, Tolkmicko (powiat elbląski)

 Związku  Stowarzyszeń  na  Rzecz  Rozwoju  Gmin  Północnego  Obszaru  Wielkich  Jezior 
Mazurskich LGD-9 (Uchwała Nr X/57/2009 Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej z dnia 21 grudnia 2009 r.  w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  
do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich  
LGD-9) - do udziału w pracach LGD Zarząd W-MIR Uchwałą Nr 687/2015 z dn. 22 czerwca 2015 
roku oddelegował  Krzysztofa Masiula. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 
Obszaru  Wielkich  Jezior  Mazurskich  LGD-9  obejmuje  swym  zasięgiem  działania  gminy: 
Węgorzewo, Budry,  Pozezdrze (powiat węgorzewski), Giżycko, Kruklanki, Miłki,  Ryn, Wydminy 
(powiat giżycki), Srokowo (powiat kętrzyński).

 od 2011 roku na mocy uchwały  Zarządu  podjęto  także  współpracę  z  „Lokalnym Centrum 
Obsługi Inwestora”.

7.  Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.

          Kierując się interesem rolników – członków naszej Izby, Zarząd wspierał działania Warmińsko-
Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  zakresie  pozyskiwania  środków  na  informowanie 
rolników o możliwościach finansowego wsparcia produkcji rolniczej.
W skład Rady Społecznej  Doradztwa Rolniczego  na lata  2016-2020, w roku 2016 oddelegowanych 
zostało  dwóch  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej:  Romuald  Tański  -  Członek 
Zarządu W-MIR i Jerzy Salitra – Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. Rada ta 
ma  bardzo  ważny  wpływ  na  organizację,  plany  i  bieżącą  działalność  doradców  zatrudnionych  
w  Warmińsko-Mazurskim  Ośrodku  Doradztwa  Rolniczego.  Przedstawiciele  Izby  stale  uczestniczą, 
zarówno na  szczeblu  wojewódzkim,  jak  i  powiatowym w pracach,  spotkaniach  jednostek  doradztwa 
rolniczego na Warmii i Mazurach.
Zarząd W-MIR od wielu lat efektywnie współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego  w  Olsztynie.  Wielokrotnie  włączał  się  we  współorganizację  imprez  skierowanych  do 
rolników województwa warmińsko-mazurskiego. 
W 2016 roku W-MIR włączyła się w następujące działania:
 Współorganizacja  powiatowych  eliminacji  Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony Środowiska  

i  BHP  w  Rolnictwie.  Na  realizację  przeznaczono  łącznie  3800  zł  brutto  (do  200  zł  brutto
w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego)

 Współorganizacja   w  dniu  10  marca  2016  r.  finału  Olimpiady  Wiedzy  o  Rolnictwie
i Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz leśnictwie z Elementami Łowiectwa. Na przedsięwzięcie 
przeznaczono kwotę 500 zł.

 Współorganizacja  VII  Wiosennych  Targów  Ogrodniczych  „Pamiętajcie  o  ogrodach”  w  dniach 
23-24 kwietnia2016 r. w Olsztynie

 Współorganizacja  Wojewódzkiej  Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  oraz 
Bezpieczeństwa i Higiena Pracy w Rolnictwie w dniu 22 czerwca 2016 r.  Na współorganizację 
przeznaczono kwotę 1500 zł brutto.

 Współorganizacja  IX  edycji  konkursu  na  „Najlepsze  Gospodarstwo  Ekologiczne”,  którego 
rozstrzygnięcie nastąpiło podczas XXIII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” 
w dniach 3-4 września 2016 r. w Olsztynie.

 Z okazji jubileuszu 60 lat doradztwa rolniczego na terenie Warmii, Mazur i Powiśla włączono się 
do współpracy przy tworzeniu monografii służb doradczych.
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 Współorganizacja XXIII Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” w dniach 3-4 
września 2016 r. w Olsztynie.

 Włączono  się  we  współorganizację  konferencji  „Nowoczesne  technologie  produkcji  trzody 
chlewnej. Afrykański  pomór świń - realne zagrożenie” w dniu 10 listopada 2016 r w Lubawie. 
Przeznaczono na ten cel 1000 zł.

Ponadto  przedstawiciele  Zarządu  uczestniczyli  w  licznych  spotkaniach,  konferencjach  
i seminariach organizowanych przez W-MODR:

 Marek  Kuźniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczył  w  spotkaniu  informacyjnym  
nt.  „Instalacje  OZE  w  gospodarstwie  rolnym',  które  odbyło  się  w  dniu  2  marca  2016  r.  
w Olsztynie. 

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR oraz Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR uczestniczyli w 
spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji sektora rolnego zorganizowanego w dniu 25 kwietnia 
2016  r.  w  Olsztynie  przez  Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego
i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Pan Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR oraz Pan Mirosław Borowski - Delegat do 
KRIR  uczestniczyli  w  dniu  29  kwietnia  2016  r.  w  seminarium  „Współczesne  wyzwania
w zakresie gospodarowania woda na obszarach wiejskich”

 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  1  grudnia  2016  r.  w  konferencji 
„ Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich- kierunki, trendy, wyzwania, zagrożenia.”

     W roku 2016 wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i  Expo Mazury 
zorganizowano w dniach 13-14 lutego 2016 r. w Ostródzie Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt 
Hodowlanych.  Celem  realizowanej  wystawy  było:  ułatwienie  transferu  wiedzy  
i  innowacji  w  rolnictwie  na  obszarach  wiejskich,  zwiększenie  rentowności  gospodarstw  i 
konkurencyjności  oraz  wspieranie  organizacji  łańcucha  żywnościowego.   Dzięki  zorganizowanej 
wystawie możliwa była wymiana doświadczeń między hodowcami zwierząt. Zostały zaprezentowane 
zwierzęta  oraz nowe technologie  które rolnicy mogą wdrożyć  w swoich gospodarstwach i  stać  się 
bardziej  konkurencyjnym na rynku krajowym i zagranicznym.  W Warmińsko-Mazurskiej  Wystawie 
Zwierząt  Hodowlanych  uczestniczyło  ponad  25000  odbiorców,  zarówno  rolników,  mieszkańców 
obszarów wiejskich, hodowców zwierząt hodowlanych oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych 
instytucji publicznych, w tym Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej.

Ponadto w grudniu 2016 r. wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 
Olsztynie oraz Expo Arena w Ostródzie podpisano aneks do umowy konsorcjum dotyczącej organizacji 
Wystawy w roku 2017.

7.  Współpraca  z  Uniwersytetem  Warmińsko-Mazurskim  w  Olsztynie  i  szkołami  rolniczymi 
województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników.

Decyzją Zarządu z dnia 11 kwietnia 2012 roku Pani Zofia Stankiewicz -  Członek Zarządu została 
oddelegowana do współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie działań związanych 
z rozwojem szkół rolniczych i współpracy z ich poszczególnymi jednostkami.
Wzorem lat  poprzednich,  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła  się w organizację  XL edycji 
konkursu  pn.  Olimpiada  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  którą  przygotowuje  Katedra 
Agrotechnologii  i  Zarządzania  Produkcja  Roślinną  i  Agrobiznesu  Uniwersytetu  Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Przeznaczono 2500 zł brutto na realizację przedsięwzięcia. Finał wojewódzki 
konkursu  odbył  się  w  Olsztynie  w  dniu   22   kwietnia  2016  r. W finale  uczestniczyła  Pani  Zofia 
Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR.
Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w dniu 1 czerwca 2016 r. w Święcie Uniwersytetu.
Pan  Marek  Kuźniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  30  września  2016  r.
w Olsztynie w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
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Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR uczestniczył  w  uroczystościach  wręczenia  dyplomów  ukończenia 
studiów wydziału bioinżynierii Zwierząt w dniu 3 grudnia 2016 r. w Olsztynie.
Pan Jan Heichel  - Prezes W-MIR uczestniczył  w konferencji  „Prawne i ekonomiczne aspekty rynku 
nieruchomości rolnych w Polsce, „Stan i potrzeby zmian”  w dniu 2 grudnia 2016 r.

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  włączyła  się  we  współorganizację  V  Ogólnopolskiego 
Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Smaki  Wsi” organizowanego przez Zespół  Szkół  Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Na współorganizację przeznaczono kwotę 500 zł brutto.  W finale 
uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się we współorganizację VI Zjazdu Absolwentów Zespołu 
Szkól Licealnych i Zawodowych w Olecku, byłego Zespołu Szkól Rolnych organizowanego w dniach 
17-18 czerwca 2016 r. w Olecku.
W ramach współpracy ze szkołami rolniczymi Zarząd W-MIR 21 października 2016 r. podjął uchwałę w 
sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnych 2016/2017 uczniom szkół 
rolniczych w Dobrocinie i Karolewie wywodzącym się z rodzin rolniczych
     
Pan Antoni Nikiel- Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu olsztyńskiego uczestniczył Dniu 
Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w dnu 14 października 2016 r. 

8.  Wspieranie  branżowych  związków  i  organizacji  rolniczych  oraz  współpraca  ze  związkami 
zawodowymi rolników.

Zarząd Izby spotykał się wielokrotnie z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych, których 
przedstawiciele  uczestniczyli  zarówno w posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR, Zarządu,  komisji 
problemowych,  jak i  byli  zapraszani  do udziału  w obradach Walnych  Zgromadzeń  organizowanych
 w 2016 roku. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza,  oprócz  współpracy  prowadzonej  z  członkami  Porozumienia 
Rolników Warmii i Mazur w 2016 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom 
rolniczym oraz organizacjom i stowarzyszeniom branżowym. W roku 2016 r. współpraca Warmińsko-
Mazurskiej  Izby Rolniczej  ze Związkami Hodowców Zwierząt była  szczególnie  skoncentrowana  na 
organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w roku 2016  i 2017.

Przedstawiciele  Izby w 2016 roku uczestniczyli  także w spotkaniach  organizowanych przez związki
i organizacje rolnicze oraz branżowe, m. in.: 
 Włączono się we współorganizację przedsięwzięcia „VIII Przegląd Zespołów Ludowych - Początek 

lata im. Anny Grzywacz”, na współorganizację przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 500 zł.
 W-MIR włączyła  się  we współorganizację  z  Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej 

finału wojewódzkiego XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 25 
lutego 2016 r. w Olsztynie. Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 500 zł brutto.

 Wspólnie z  Gminnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowym Mieście 
Lubawskim włączono się w organizację w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Skarlinie obchodów z okazji 
150-lecia powstania Kół Gospodyń Wiejskich.

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR został oddelegowany do udziału w pracach Komitetu Honorowego 
I  Międzynarodowego  Czempionatu  Koni  Ardeńskich,  organizowanego  przez  Polski  związek 
Hodowców Koni w dniach 11-12 czerwca 2016 r. w Kętrzynie.

 Pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w dniu 16 kwietnia w Skarlinie w 
obchodach 150-lecia powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.

 Pan Jan Heichel  -  Prezes W-MIR uczestniczył  w dniu 18 kwietnia  2016 r.  w Walnym Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  Walnym  Zjeździe  Delegatów  Warmińsko-
Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie w dniu 3 czerwca 2016 r.

 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  obchodach  150-lecia  Kół 
Gospodyń Wiejskich w dniu 30 września 2016 r. w Biskupcu

 Pan  Marek  Kuźniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczył  dniu  7  października  2016  r.  
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w Kętrzynie w wystawie „ Sprzedaż ogierów ras zimnokrwistych”.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza współorganizowała Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich 
oraz konferencję naukową pt. „Stan i perspektywy hodowli koni ardeńskich w Europie” organizowany 
przez Warmińsko-Mazurski związek Hodowców Koni w dniach 10-12 czerwca 2016 r. w Kętrzynie. Na 
realizację przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 6000 zł brutto.
Ponadto  włączono  się  we  współorganizację  XX  Ogólnopolskich  Pokazów  Konnych  XV 
Ogólnopolskiego Czempionatu  Koni  Zimnokrwistych  III  Specjalistycznej  Wystawy Koni  Ardeńskich 
przygotowanych  przez Stado ogierów w Kętrzynie.  Na ten cel  przeznaczono kwotę 1000 zł  brutto.  
W pokazach uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się także we współorganizację obchodów jubileuszu 150-
lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich działających na terenie gminy Iława w dniu 28 
października 2016 r., przeznaczono na ten cel kwotę 700 zł.

Ponadto  przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  uczestniczyli  w  spotkaniach
z hodowcami bydła mlecznego z województwa warmińsko-mazurskiego organizowanych przez Polską 
Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wspólnie  z  Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej
i Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w dniu 25 lutego 2016 r.  zorganizowała 
finał  wojewódzki  ogólnopolskiej  „Olimpiady  Młodych  Producentów  Rolnych”.  Na  nagrody
w konkursie przeznaczono kwotę 500 zł.

10. Pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych. 

        Jedną z istotniejszych form zrzeszania się producentów rolnych jest zakładanie grup producentów 
rolnych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku propaguje tą idee i pomaga w kwestiach 
formalnych i prawnych w zakładaniu grup producentów różnych produkcji. Wspiera także działalność 
już istniejących grup na terenie Warmii i Mazur.  
            Przedstawiciele W-MIR uczestniczą także w szkoleniach, konferencjach i licznych spotkaniach 
propagujących zrzeszanie się w grupy producenckie:
- Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w szkoleniu dla doradców rolniczych i 
zainteresowanych przedstawicieli  grup producenckich poświęconym możliwości  pozyskania wsparcia 
finansowego w ramach działania : „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego 
PROW 2014-2020, które zostało zorganizowane  przez CDR w Brwinowie w dniu 15 września 2016 r. 
w Brwinowie.

11.  Współpraca  z  samorządami  terytorialnymi  województwa  warmińsko-mazurskiego  
i administracją rządową.

Członkowie  Rad  Powiatowych  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  w  zakresie  określonym  
w  Statucie  Izby,  na  bieżąco  współpracowali  z  organami  samorządu  terytorialnego  województwa 
warmińsko-mazurskiego.  Przedstawiciele  Rad  uczestniczą,  jako  pełnoprawni  członkowie,
w pracach Powiatowych Rad Rynku Pracy powoływanych przez właściwego terenowo Starostę. 
W  przypadku  wystąpienia  klęski  spowodowanej  przez  warunki  atmosferyczne,  decyzją  Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego,  przedstawiciele  Izby  powoływani  są  wraz  z  doradcami  W-MODR  oraz 
pracownikami  właściwych urzędów gminy,  w skład komisji  do oszacowania szkód.  W 2016 r.  były 
powoływane  komisje  do  oszacowania  strat  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi w wszystkich powiatach. W komisji wojewódzkiej Izbę reprezentował : Pan Romuald 
Tański – Wiceprezes V kadencji organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
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Ponadto  Pan  Jan  Heichel  -Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  4  kwietnia  2016  r.  w  Olsztynie
w  konferencji  regionalnej  organizowanej  przez  Wojewodę  Warmińsko-Mazurskiego  pn.  „Plan 
Morawieckiego: Pięć Filarów Rozwoju”

Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR kontynuował pracę w Radzie Gospodarki Wodnej Regionu 
Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny 
i  Węgorapy  oraz  regionu  wodnego  Świeżej,  organu  opiniodawczo-doradczego  przy  Dyrektorze 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Współpraca z samorządem terytorialnym na szczeblu gminnym odbywa się także podczas powoływania 
przez gminy komisji do oszacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, 
łosie, jelenie, daniele i sarny. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, 
(tj. Dz.U. Nr 42, poz. 372 z 2002 roku z późn. zm.) w trakcie szacowania szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę  łowną  na  żądanie  strony  w  oględzinach,  szacowaniu  szkód  oraz  ustalaniu  wysokości 
odszkodowania  może  uczestniczyć  przedstawiciel  właściwej  terytorialnie  izby  rolniczej.  W  celu 
ułatwienia prac w ww. komisjach, Izba Rolnicza organizuje dla swoich członków szkolenia.  Ponadto 
Zarząd W-MIR uczestniczył w:
 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR brał  udział  w  debacie  organizowanej  przez  Radę  Miejską  w 

Orzyszu o sytuacji rolnictwa na terenie Gminy Orzysz w dniu 24 lutego 2016 r.
 Pan  Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarządu  W-MIR  brał  udział  w  XXVI  sesji  Rady  Powiatu 

Bartoszyckiego w dniu 8 września 2016 r. W Bartoszycach.
 Pan Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR uczestniczył  w XXI Sesji  Rady Gminy  Braniewo w dniu  18 

listopada 20176 r. w Braniewie.

W  roku  2016  Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  kontynuowała  pracę
w  Wojewódzkiej  Grupie  Roboczej  ds.  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich,  utworzonej  przy 
sekretariacie Regionalnej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Ponadto 
złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego propozycje operacji do 
realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Złożono  także  propozycje  operacji  do  realizacji  w  Planie  Operacyjnym  Krajowej  Sieci  Obszarów 
Wiejskich w latach 2016-2017.
W ramach współpracy z samorządem województwa oraz administracją rządową można także wymienić:
 Udział Członków Zarządu W-MIR w sesjach Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Udział Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR w spotkaniu konsultacyjnym „Programu 

rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w 
latach  2016-2020”  organizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  w  dniu  9  marca  2016  r.  w 
Olsztynie.

 Udział  Pani  Zofii  Stankiewicz  -  Członka  Zarządu  W-MIR  w  Inauguracji  XVIII  Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Udział  pani  Zofii  Stankiewicz-  Członka  Zarządu  W-MIR  w  konferencji  „Kształtowanie  oferty 
turystycznej regionu Warmii i Mazur” w dniach 31.05-1.06. 2016 r. w Olsztynie

 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  dniach  17-18  czerwca  2016  r.  w  Olsztynie
w seminarium „ Dziedzictwo kulturowe Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków”

 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w spotkaniu w sprawie projektu 
programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w dniu 11 lipca 
2016 r. w Olsztynie.

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR oraz Pan Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR brali 
udział  w  konferencji  „Rozwój  północno-  wschodniej  Polski  na  rynku  wołowiny”  w  dniu  12 
września 2016 r. w Augustowie.

 Pani Urszula Gajewska -  Członek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego uczestniczyła w 
Wojewódzkich  Obchodach  Światowego  Dnia  Turystyki  zorganizowanym  przez  Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 września 2016 r. w Olsztynie.

17



1.Pan Jan Heichel  -  Prezes W-MIR uczestniczył  w dniu 13 października  2016 r.  w Olsztynie
w  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska
 i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła  w podsumowaniu Warmińsko-
Mazurskich Dni Rodziny w dniu 21 października 2016 r. w Olsztynie.

 Pan Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR uczestniczył  w spotkaniu  Partnerów i  Przyjaciół  Samorządu 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  realizujących  współpracę  międzynarodową  w  dniu  16 
grudnia 2016 r. w Olsztynie.

Wspólnie  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  zorganizowano  
w dniu 18 września 2016 r. Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku.

Ponadto od wielu lat Izba wspólnie ze Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie uczestniczy 
we współorganizacji konkursu o zasięgu wojewódzkim „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”. W 
2016 r. przeznaczono na nagrody dla gmin w tym konkursie kwotę  5000,00 zł. W podsumowaniu XXI 
edycji konkursu uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR.
W  ramach  współpracy  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Ostródzie  w  dniu  8  marca  2016  roku 
zorganizowano  konferencję  „Aktywne  Kobiety=  Aktywna  Gmina,  Powiat,  Województwo”. 
Przeznaczono na ten cel kwotę 2000 zł brutto.

12. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tak  jak  w  latach  poprzednich,  tak  i  w  2016  roku  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wspierała 
działalność  Stacji  Doświadczalnej  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie.  Decyzja  Zarządu  
W-MIR w dniu 17 sierpnia 2015 r. w skład Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  zostali  oddelegowani   zostali  oddelegowani: 
Tomasz Gursztyn, Arkadiusz Przyłucki, Mirosław Pawlukowski, Krzysztof Jabłonowski.
Zarząd Izby uchwałą nr 274/2016 w dniu 16 maja 2016 roku postanowił wesprzeć badania prowadzone 
przez stacje doświadczalne w województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 10 000 zł brutto. 
Badania  odmianowe  realizowane  w  strukturze  PDO  są  ukierunkowane  bezpośrednio  na  potrzeby 
produkcji rolniczej. Zadaniem ich jest pomoc praktyce rolniczej w efektywnym wykorzystaniu postępu 
biologicznego,  doborze  właściwych  odmian  do  uprawy.  Badane  są  głównie  odmiany,  które  zostały 
zarejestrowane w ostatnim okresie, a wstępne wyniki wskazują na ich przydatność do uprawy w naszym 
regionie.  Biuro  Izby  rozpowszechnia  wyniki  badań  odmian  publikowane  przez  SDOO
we Wrócikowie. 

13. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi organizacjami 
rolniczymi.  W roku  2016  nawiązano  współpracę  z  Litewską  Izbą  Rolniczą.
W ramach współpracy podjęto działania w celu  przystąpienie do programu współpracy Interreg 
V-A Litwa -Polska oraz  kontynuowano współpracę z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej 
Chambre  de  Metiers  Regionu  Cotes  d'Armor   w  zakresie  działania  „Miasteczka  Smaku”. 
Przedstawiciele W-MIR w 2016 r. uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach międzynarodowych:
    
 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  i  Pan  Mirosław  Borowski  Delegat  do  KRIR  uczestniczyli

 w wyjeździe  szkoleniowym do Republiki  Białorusi  organizowanym przez  Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w dniach 6-11 czerwca 2016 roku.

 Pan Kazimierz Wróblewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim 
oraz  pan  Ryszard  Bagiński  -  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  mrągowskim 
uczestniczyli  w wyjeździe na targi Agromek w Danii organizowanym przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w dniach 28 listopada- 3 grudnia 2016 r.
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Ponadto Pan Jerzy Salitra w roku 2016 uczestniczył z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 
pracach Grupy Roboczej COPA „ Wieprzowina” i Grupy Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej 
ds. produkcji zwierzęcej.

14 Dążenie  do zmiany  Prawa Łowieckiego  i  uregulowania  odszkodowań za  zwierzęta  prawnie 
chronione.

W 2016 roku Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  opiniował  kilka  projektów związanych
 z łowiectwem. 
W styczniu przesłano do Krajowej Rady Izb Rolniczych opinię do projektu rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa  i  Rozwoju  wsi  w  sprawie  zarządzenia  odstrzału  sanitarnego  dzików,  który  został 
wprowadzony  w  związku  z  wystąpieniem  w  Polsce  przypadków  Afrykańskiego  Pomoru  Świń. 
Zadaniem  Zarządu  Izby  odstrzałem  sanitarnym  powinny  zostać  objęte  wszystkie  gminy  powiatów 
ełckiego i oleckiego, a także powiatu piskiego i gołdapskiego. Ponadto zwrócił uwagę, że odstrzałem 
sanitarnym  powinny  być  objęte  także  powiaty  położone  nie  tylko  przy  wschodniej  ale  także  przy 
północnej granicy Polski. 
Następnie 12 lutego Zarząd wystąpił  z licznymi uwagami do poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo Łowieckie autorstwa Roberta Telusa. Uwagi dotyczyły m. in. przyspieszenia terminu 
rozpatrywania  spraw  poprzez  wprowadzenie  możliwości  zawiadomienia  zarówno  wojewody  oraz 
zgłaszających  szkody  rolników  pocztą  elektroniczną;  wprowadzenia  możliwości  powiadamiania  i 
uczestnictwa  w  szacowaniu  pełnomocnika  właściciela  lub  posiadacza  gruntów  rolnych,  na  których 
zaistniała szkoda; powiadomienia poszkodowanego o terminie oględzin przedstawiciela izb rolniczych 
na żądanie jednej ze stron; sporządzania protokołu z szacowania w dniu szacowania, nie zaś w ciągu 7 
dni od daty szacowania, a także skrócenia terminu na dostarczanie protokołu zainteresowanym stronom, 
jak też czasu na odwołanie się od niego z miesiąca do 14 dni; obowiązku odbycia szkolenia z zakresu 
szacowania szkód przez rzeczoznawców, którzy będą szacowali szkody. Zarząd wniósł także uwagi co 
do  terminu  wpłaty  oraz  wysokości  składek  płaconych  przez  koła  łowieckie  na  Fundusz 
Odszkodowawczy.
Dnia 1 kwietnia Zarząd wystąpił z negatywną opinią dotyczącą projektu ustawy o szkodach łowieckich 
autorstwa  poseł  Urszuli  Pasławskiej.  W  projekcie  zdaniem  Zarządu  zabrakło  uwzględnienia  uwag 
dotychczas zgłaszanych przez Izbę tj. szacowania szkód łowieckich przez niezależne komisje, określenia 
szczegółowego wykazu zwierząt  łownych i prawnie chronionych,  za których działalność przysługują 
odszkodowania,  wykreślenia  sformułowania  „bezpośrednie  sąsiedztwo  lasu”  z  Prawa  Łowieckiego, 
gdyż zapis ten jest nie precyzyjny i wprowadza zbyt dużą dowolność w interpretacji go podczas spraw 
sądowych pomiędzy rolnikami i kołami łowieckimi. 
Kolejne  zgłaszane  uwagi  z  dnia  6  maja  dotyczyły  projektu  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w 
sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. 
W stosunku do tego projektu Zarząd wyraził wątpliwości co do listy zwierząt, za których działalność 
wypłaca się odszkodowania, zaproponował aby dopisać tu żurawie i kormorany. Zgłoszono także uwagi 
dotyczące  przyspieszenia  terminów  nadających  bieg  sprawie  m.in.  terminu  oględzin  oraz  ustalania 
wielkości odszkodowania,  a także możliwości zgłaszania szkód pocztą elektroniczną lub fax-em aby 
przyspieszyć  termin  rozpatrzenia  sprawy.  Poddano  pod  rozwagę  także  wiele  wątpliwości  co  do 
zabezpieczania  śladów przez samego poszkodowanego,  jak i  zabezpieczania  zwierząt  przed atakiem 
drapieżników.  Zgłoszono  uwagi  co  do  proponowanych  terminów  rozpatrywania  spraw  oraz 
informowania  rolnika  o  terminie  szacowania  szkód,  sposobu  zgłaszania  szkód,  które  powstają 
notorycznie, a także wyceny odszkodowań na podstawie faktur będących w posiadaniu rolnika. 
Kolejnym projektem zaopiniowanym w 2016 roku był projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,  do którego zgłoszono uwagi,  aby wykreślić  spośród zwierząt 
objętych ochroną ścisłą takie gatunki jak kawka, gawron, a z częściowych gawrona oraz kruka. W/w 
gatunki  powodują  także  znaczne  szkody  w  zasiewach,  natomiast  liczebność  obserwowana  przez 
rolników nie wskazuje na zagrożenie gatunku wyginięciem.
W październiku 2016 roku Zarząd Izby swoim wystąpieniem do pana Zbigniewa Babalskiego Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazanym także do Ministra Środowiska, wyraził 
niepokój w stosunku do opóźnienia we wdrażaniu przyjętej przez rząd nowelizacji Prawa Łowickiego 
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zapewniającego szacowanie  szkód przez niezależne  komisje  powoływane przez Wojewodę.  Wyraził 
także  obawy  co  do  propozycji  szacowania  szkód  przez  inne  instytucje  np.  lasy  państwowe. 
Zaproponowano aby zadanie szacowania szkód łowieckich było realizowane przez Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego. 
Następnym opiniowanym w 2016 roku był projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 
niektórych  innych  ustaw autorstwa Posła  Jarosława Sachajko,  który zakładał  powrót do szacowania 
szkód przez koła łowieckie. Zarząd W-MIR wydał w tej sprawie opinię negatywną, ponieważ od kilku 
lat wnioskuje o zapewnienie niezależnych komisji szacujących szkody łowieckie.
Ponadto  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  monitorował  dalej  odstrzał  wilków,  o  który 
wnioskowano w 2015 roku.
W 2016 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwracał się także do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olsztynie o informacje dotyczące populacji bobrów, a także zawnioskował o 
rekompensatę  finansową  dla  myśliwych  wykonujących  odstrzał  bobrów  na  poziomie  100  zł  za  1 
osobnika. Obecnie myśliwi nie są zainteresowani wykonywaniem odstrzałów, ponieważ nie jest to dla 
nich opłacalne. 
Zarząd W-MIR w 2016 roku wystąpił także do Ministra Środowiska w sprawie wypłaty odszkodowań za 
szkody wyrządzane przez żurawie i inne ptaki prawnie chronione. 
W związku z dalszym wzrostem ilości wystąpień szkód łowieckich oraz zainteresowaniem rolników w 
roku 2016 r. zorganizowano kolejne szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich: 29 kwietnia w 
Ostródzie – przeszkolono 37 osób. W ramach zajęć prowadzonych przez rzeczoznawców z Okręgowego 
Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o., uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z 
zagadnieniami prawno-formalnymi regulującymi płaszczyznę szkód łowieckich, dokonywania zgłoszeń, 
sporządzania  protokołów oraz  innych  dokumentów,  jak  również  sposobami  szacowania  szkód  oraz 
wykonywania  niezbędnych  przeliczeń  w  różnych  rodzajach  upraw.  Dzięki  dużemu  doświadczeniu 
wykładowców,  opartemu  na  wieloletniej  pracy  jako  szacujący,  uczestnicy  szkoleń  mogli  uzyskać 
odpowiedzi na wszelkie pytania. W 2016 roku w szacowaniu szkód łowieckich na wniosek jednej ze 
stron przedstawiciele Izby wzięli udział blisko 120 razy.
Ponadto Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w :
 naradzie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku dotyczącej gospodarki łowieckiej, 

która odbyła się w dniu 23 lutego 2016 r. w Gdańsku

15. Działalność na rzecz poprawy i organizacji rynków zbytu płodów rolnych.

  Zarząd  Izby  wielokrotnie  zwracał  uwagę  w  swoich  wystąpieniach  na  potrzebę  uregulowania 
niektórych  spraw z  zakresu  poprawy organizacji  na  rynku  płodów rolnych.  Podkreślano,  że  wiele 
czynników  ma  wpływ  na  obecną  trudną  sytuację  producentów  rolnych.  Zarząd  W-MIR  przekazał 
Komisji  ds.  Monitorowania  Rynków  Rolnych  wzorem  lat  poprzednich  następujące  zadania: 
monitorowanie  opłacalności  (ceny  środków  do  produkcji  rolnej,  ceny  skupu  produktów  rolnych), 
prognozowanie  cen  i  wielkości  produkcji  na  podstawie  analizy  rynków  rolnych,  współpraca  z 
podmiotami  skupu i  przetwórstwa produktów rolnych  oraz  związkami  branżowymi  i  organizacjami 
okołorolniczymi.
Komisja  ds.  Monitorowania  Rynków  Rolnych  odbyła  w  2016  roku  dwa  posiedzenia  w  dniach  19 
stycznia  i  12  kwietnia.  Spotkania  były  poświęcone  aktualnej  sytuacji  na  rynkach  rolnych,  ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku mleka, a także analizą kalkulacji kosztów w gospodarstwie.
Ponadto  na  posiedzenia  zaproszono  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa 
Rolniczego,  Oddziału  Terenowego  Agencji  Rynku  Rolnego,  a  także  przedstawiciele  podmiotów 
skupujących  mleko  i  Polskiej  Federacji  Hodowców  Bydła  i  Producentów  Mleka.  W  posiedzeniu 
Komisji uczestniczyli również Członkowie Zarządu W-MIR.

I Posiedzenie Komisji w dniu 19 stycznia 2016 roku.

Podczas  pierwszego  posiedzenia,  będącego  jednocześnie  pierwszym  posiedzeniem  Komisji  w  V 
Kadencji  W-MIR,  Komisja  ukonstytuowała  się.  Przewodniczącym  Komisji  wybrano  pana  Andrzeja 
Steckiewicza, natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji wybrano pana Roberta Nowackiego. Podczas 
posiedzenia  pan Andrzej  Milkiewicz Zastępca  Dyrektora OT ARR w Olsztynie  omówił  sytuację  na 
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światowych  i  krajowych  rynkach  rolnych.  Stwierdzono,  że  nie  ma  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa 
żywnościowego na świecie, zgromadzono duże zapasy żywności. Jeśli chodzi o krajowe rynki rolne to 
zanotowano duże tendencje spadkowe w cenie mleka, nawet do granic opłacalności produkcji, co może 
powodować,  że  część  rolników będzie  musiało  zmienić  profil  produkcji.  Omówiono  aktualne  ceny 
płodów rolnych wg danych zebranych przez W-MODR w Olsztynie. Przedstawiciel ARR poinformował 
o  tym,  że  są  dostępne  znaczne  kwoty na  dopłaty do  prywatnego  przechowywania  masła,  mleka  w 
proszku i sera, natomiast w stosunku do tego ostatniego nie ma zainteresowania wśród producentów. 
Prognozuje się, że w 2016 roku wzrośnie ubój świń. Dodano, że od stycznia ruszyły także dopłaty do 
prywatnego  przechowywania  wieprzowiny.  Poruszono  także  kwestie  dotyczące  dopłat  do  materiału 
siewnego. Komisja omówiła także nowe planowane do wprowadzenia zasady obrotu ziemią rolną w tym 
zakaz jej sprzedaży.  

II Posiedzenie Komisji w dniu 12 kwietnia 2016 roku. 
Podczas drugiego posiedzenia omówiono kalkulację kosztów produkcji mleczarskiej przez pana Roberta 
Stopę  z  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie.  Z  porównania 
przychodów z kosztami produkcji wynikło, że produkcja mleka jest na granicy opłacalności, w związku 
z  czym  sytuacja  w  tej  gałęzi  rolnictwa  jest  trudna.  Obecni  podczas  posiedzenia  przedstawiciele 
podmiotów skupujących mleko wyrazili zdanie, że obecnie dla polskich mleczarni nie są zagrożeniem 
one same wzajemnie, ale te zagraniczne, które sprzedają swoje wyroby dużym sieciom handlowym, po 
niższych kosztach. Pani Anna Zielińska z Banku BGŻ BNP Paribas poinformowała, że według statystyk 
prowadzonych przez bank coraz więcej producentów mleka ma zadłużenie. Pan Cezary Antczak z ARR 
omówił aktualną sytuację na rynkach rolnych zbóż, zaznaczając, że w 2016 roku szacuje się, że zbiory 
będą rekordowe. Wyjaśnił, że spadło pogłowie tuczników w Polsce, sytuacja w produkcji trzody także 
jest trudna. Komisja stwierdziła, że niezwykle istotnym jest podniesienie świadomości konsumentów na 
temat polskiej żywności, tak aby wybierali oni robiąc zakupy produkty polskich marek.  

Komisja wystosowała do Zarządu następujące wnioski:
Naciskać na sieci handlowe aby sprzedawały polskie produkty.
Przeprowadzić  ogólnopolski  protest  i  blokadę  dużych  sieci  handlowych  przez  rolników  i  podmioty 
skupowe przeciwko sprzedaży produktów zza polskich granic, które przyczyniają się do coraz gorszej 
sytuacji polskich rolników,
Edukować społeczeństwo w zakresie  żywienia  i  produkcji  żywności,  aby mieszkańcy danego terenu 
kupowali żywność lokalnych producentów i wytwarzane tradycyjnymi metodami.
Zabezpieczyć środki na reklamę polskiej, lokalnie wytwarzanej żywności.
Identyfikować producenta i jego produkty nie pod marką sieci, ale pod nazwą jego gospodarstwa/zakładu 
pracy.
Minimalizować  koszty  produkcji  poprzez  umożliwienie  zakupu  prostych  środków  weterynaryjnych 
(maść ichtiolowa) służących do pielęgnacji zwierząt bezpośrednio z hurtowni weterynaryjnej, a nie od 
lekarzy weterynarii narzucających swoje marże.

Pan Jerzy Salitra - Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim uczestniczył w dniu 11 
kwietnia  2016  r.  w  Warszawie  w  spotkaniu  uzgodnieniowym  organizowanym  przez  Federację 
Branżowych  Związków  Producentów  Rolnych  w  celu  wypracowania  wspólnego  stanowiska  na 
posiedzenie  Grupy  Roboczej  COPA  „Wieprzowina”  i  Grupy  Dialogu  Obywatelskiego  Komisji 
Europejskiej ds. produkcji zwierzęcej- wieprzowina.

16. Promocja agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich

Szeroko rozumiana tematyka promocji agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich 
wpisana  została  w  zakres  działalności  komisji  problemowej  ds.  rodziny  wiejskiej,  działającej  przy 
Walnym  Zgromadzeniu  W-MIR.  Komisja  ds.  Kobiet  i  Rodziny  Wiejskiej  Walnego  Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w składzie: Agnieszka Kobryń – Przewodnicząca,  Halina 
Domian – Wiceprzewodnicząca oraz członkowie: Zofia Stankiewicz, Mariola Sieczka, Agata Tyc oraz 
Krzysztof  Wiśniewski.  W  2016  r.  Komisja  obradowała  podczas  czterech  posiedzeń:  19.01.2016  r. 
(ukonstytuowanie się Komisji), 26.04.2016 r., 04.05.2016 r. i 07.12.2016 r. Podczas posiedzeń zostały 
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m.in.  wypracowane  kierunki  pracy  Komisji,  podsumowano  działania  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich  w  ramach  projektów  „Serowarstwo  jako  element 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – warsztaty” oraz „Agro na obcasach”, omówiono ideę 
utworzenia stypendium dla uczniów szkół rolniczych ubezpieczonych w KRUS, omówiono tematykę 
chorób zawodowych rolników, opieki rehabilitacyjnej, opieki zdrowotnej, w tym badań okresowych – 
temat został przedstawiony przez dyrektora KRUS OR Olsztyn. Do udziału w posiedzeniach zapraszane 
są wszystkie członkinie Rad Powiatowych W-MIR. 

Ponadto w dniach 15-16 listopada 2016 r. w Olsztynie została zorganizowana konferencja pn. Inicjatywy 
na rzecz rozwoju obszarów Wiejskich Warmii i Mazur. W konferencji uczestniczyło 70 osób (68 kobiet, 
2 mężczyzn) – mieszkańców obszarów wiejskich.
Tematyka podjęta podczas konferencji to: Działalność samorządu rolniczego na rzecz zachowania i 
promowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego oraz kultywowania tradycji na Warmii i Mazurach; 
Działalność Unii Europejskiej oraz Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i Olecku 
na rzecz promocji folkloru, zwyczajów i tradycji; Przedsiębiorczość wiejska i agroturystyka, w tym 
formy aktywnego wypoczynku; Wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 na rozwój obszarów 
wiejskich; Wykorzystanie środków z KSOW; Prawo podatkowe a wprowadzanie do obrotu produktów 
rolnych / sprzedaż bezpośrednia; Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne żywności a wprowadzanie 
do obrotu produktów rolnych / sprzedaż bezpośrednia; Bezpieczeństwo weterynaryjne żywności a 
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych / sprzedaż bezpośrednia; oraz warsztaty rozwoju osobistego 
„To ja mam wpływ na to, co mnie otacza!”. Uczestnicy konferencji przygotowali stoiska z ekspozycją 
własnych wyrobów: kulinarnych, rękodzieła. 
Uczestnicy potwierdzili, że dzięki udziałowi w konferencji nawiązali nowe kontakty. Dzięki warsztatom 
z zakresu rozwoju oraz rozmowom z innymi zostali zaktywizowani do działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich, a dzięki wiedzy zdobytej podczas konferencji będą mogli bardziej świadome 
korzystać ze środków przeznaczonych na ten cel. Uczestnicy konferencji potwierdzają również, że 
zdobytą wiedzę oraz informacje przekażą w środowiskach lokalnych. 
Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami odmiennymi od 
realizowanych przez nich samych (kulinarne, rękodzieło), w przyszłości być może przełoży się na 
innowacyjne, ciekawe pomysły przez nich realizowane. Ponadto, efektami długofalowymi są m.in. 
większe zainteresowanie wytwarzaniem produktów i potraw wywodzących się z regionalnych tradycji 
kulinarnych, co przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i stanie się szansą na 
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wytwarzanie wyrobów regionalnych, 
folklorystycznych (kulinaria, rękodzieło) wspomaga rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, poprzez 
możliwość sprzedaży tych produktów. Dzięki uzyskanym informacjom powinno nastąpić zwiększenie 
wykorzystania środków w ramach PROW 2014 – 2020.
Ponadto, konferencja spełniła oczekiwania uczestników, przekazane informacje oceniono jako 
zdecydowanie przydatne pod względem podnoszenia kompetencji, uzyskane informacje zdecydowanie 
pogłębiły również wiedzę teoretyczną uczestników z omawianego na konferencji obszaru. Zdecydowana 
większość wykorzysta w życiu zawodowym nabyte podczas konferencji kompetencje. Konferencja od 
strony organizacyjnej została oceniona bardzo dobrze. Bardzo dobrze została również oceniona wiedza 
osób prowadzących, przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania informacji. Uczestnicy 
wskazali również na potrzebę kontynuacji rozpoczętej tematyki poprzez m.in. zwiększoną liczbę 
warsztatów rozwoju osobistego, rozszerzenie tematyki dot. współpracy mieszkańców obszarów 
wiejskich – formalne i nieformalne oraz źródła finansowania działań, dalsze pokazy oraz dzielenie się 
informacjami z działalności kół gospodyń wiejskich, a także warsztaty z zakresu sprzedaży 
bezpośredniej. 
Podczas konferencji odbyła się ocena przetworów oraz rozstrzygnięcie konkursu „Skarby Europy zaklęte 
w szkle”.
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W ramach  aktywizacji kobiet wiejskich we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie w dniu 
8  marca  2016  roku  zorganizowano  konferencję  „Aktywne  Kobiety=  Aktywna  Gmina,  Powiat, 
Województwo”. Przeznaczono na ten cel kwotę 2000 zł brutto.
 Dla mieszkanek obszarów wiejskich zorganizowano Agro na obcasach- 15 marca 2016 r.
W ramach promocji  obszarów wiejskich Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała konkurs 
fotograficzny  „  Cztery  pory  roku  w  rolnictwie  Warmii  i  mazur',  którego  rozstrzygniecie  nastąpiło
w dniu 08 listopada 2016 r. 

17. Współpraca w zakresie organizacji kolonii i wczasów dla dzieci rolników.

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  wielu  lat  pomaga  różnym  instytucjom  i  związkom
w  organizacji  wypoczynku  letniego  i  zimowego  dzieci  rolników  ubezpieczonych  w  KRUS  
z  województwa  warmińsko-mazurskiego.  Rolą  biura  jest  rozpropagowanie  informacji  
o danym wypoczynku i dokonanie naboru uczestników zimowiska lub kolonii.

W 2016 roku współorganizowano następujący wypoczynek:
 zimowiska:  

- Kościelisko w dniach 26 stycznia – 4 luty 2016 r. wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych – 41 dzieci

 kolonie:   

- w Jarosławcu w dniach 04 – 17 sierpnia 2016 r. . wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych- 45 dzieci
- w Gliczarowie Górnym w dniach 08 - 21 sierpnia 2016 r. wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych - 45 
dzieci

W  2016  r.  Izba  dokonała  naboru  na  wypoczynek  letni  i  zimowy  łącznie  131 dzieci rolników 
ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS.

18. Dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników
i  podejmowanie  działań  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  obszarach 
wiejskich

Kontynuując  prace  podjęte  w  2016  w  roku  monitorowano  wprowadzanie  zmian  w  ustawie
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz  w  ustawach 
zmieniających ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw. 
Tematyka  działań rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich omawiana byłą podczas posiedzeń 
komisji ds. Kobiet Rodziny Wiejskiej. W 2016 r. omówiono ideę utworzenia stypendium dla uczniów 
szkół rolniczych ubezpieczonych w KRUS, omówiono tematykę chorób zawodowych rolników, opieki 
rehabilitacyjnej,  opieki  zdrowotnej,  w  tym  badań  okresowych  –  temat  został  przedstawiony  przez 
dyrektora KRUS OR Olsztyn. 
Ponadto Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR i Pani Halina Domian - Członek Komisji ds. 
Kobiet  i  Rodziny  Wiejskiej  uczestniczyły  w  konferencji  Rady  ds.  Kobiet  i  Rodziny  z  Obszarów 
Wiejskich działającej przy KRIR w dn. 14-15 czerwca 2016 r. w Ustroniu, na której były poruszane 
tematy problemów społecznych na obszarach wiejskich

Walne Zgromadzenie W-MIR

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2016 roku zostało zwołane trzy razy, 
zgodnie z § 22 ust., który mówi, że Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej 
trzy razy w roku.
 

1. 21 marca  2016 r.– w Olsztynie (III posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR V kadencji)
 - zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu W-MIR „jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia W-MIR 
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powinno się odbyć w I kwartale” –   Podczas obrad Walne Zgromadzenie przyjęło projekt planu 
finansowego  na  2016  rok.  Podjęto  także  stanowisko  w  sprawie  projektu  ustawy  
o  wstrzymaniu  sprzedaży  nieruchomości  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa  oraz  
o zmianie niektórych ustaw.

2. 23-24  maja  2016  r.  –  w  Brajnikach (IV  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  V  kadencji)  - 
W pierwszym dniu obrad przyjęto  sprawozdanie z  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej  wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok,  przyjęto sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej, Zarząd Izby uzyskał absolutorium za 2015 rok. Ponadto IV Walne Zgromadzenie 
W-MIR  podjęło  uchwałę  w  sprawie  rozszerzenia  składu  osobowego  Komisji  ds.  Kobiet  i 
Rodziny  Wiejskiej  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR.  Drugiego  dnia  przyjęto  wnioski 
merytoryczne wypracowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia W-MIR.

3. 19 grudnia  2016 r. w Olsztynie (V Walne Zgromadzenie W-MIR V kadencji)- Podczas obrad 
Walnego  Zgromadzenia  uchwalono  kierunki  działania  Zarządu  W-MIR  na  rok  2017  oraz 
zgłoszono wnioski merytoryczne.  Ponadto Walne Zgromadzenie W-MIR podjęło uchwałę w 
sprawie planu finansowego na rok 2017 r.

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2016 r. podjęło łącznie 13 uchwał.  

Realizacja wniosków z III Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21.03.2016 r.

- Wystąpienie o wydanie odstrzału bobrów w powiecie gołdapskim. Zwierzęta dokonują wielkich strat w 
produkcji rolniczej.
- Wystąpić do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zapewnienie środków rekompensaty odstrzału 
zwierząt prawnie chronionych typu np. bóbr. Zwierzęta te dokonują ogromnych strat w produkcji. Koła 
łowieckie nie są zainteresowane wykonaniem odstrzału, gdyż  w tym celu muszą dokładać do tego środki 
własne.

Zarząd zapoznał  się z  wnioskami 01.04.2016 po zapoznaniu się  z  dwoma pierwszymi wnioskami  
postanowił wystosować pismo w powyższej sprawie do Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa  
i  Rozwoju  Wsi  oraz  Posłów  Warmii  i  Mazur.  W  dniu  4  mają  2016  r.  wysłano  pismo  
L.dz.1406/05/2016-RR  wnioskujące  o  udzielenie  zgody  na  odstrzał  bobrów  na  terenie  powiatu  
gołdapskiego, a także wsparcia finansowego myśliwych za wykonanie odstrzałów tego gatunku.

- Zawnioskować o przywrócenie dopłaty do materiału siewnego na poprzednich zasadach, czyli dopłata 
do każdego zasianego hektara

Zarząd zapoznał się z pismem dnia 01.04.2016 r. W dniu 07 kwietnia 2016 r.  wystąpił do KRIR
z  pismem  o  podjecie  działań  w  celu  wypłaty  rekompensaty  dla  gospodarstw  dotkniętych  
wymarznięciami 400 zł w ramach pomocy de minimis.

-Wystąpić do KRUS o wyjaśnienie w sprawie emerytów rolnych, którzy zdali budynki i ziemię rolną na 
rzecz  Skarbu  Państwa  i  mieli  dodatki  co  m-c  do  emerytury.  Od  dłuższego  czasu  nie  ma  tego  w 
decyzjach, co się z tym stało

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem 01.04.2016 r., Dnia 11.04.2016 r. wystosował pismo z zapyta
niem do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie.(L.dz. 1170/04/2016-KB, KRUS w 
Olsztynie odesłał pismo W-MIR do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do War
szawy. Dnia 13.05.2016 r. otrzymano odpowiedź, która przekazano wnioskodwacy.

Realizacja wniosków z IV Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 24.05.2016 r.

-Wystąpić do ANR w Olsztynie, co z gruntami, które mają być pod lotnisko, miejscowość 
Zarząd wystosował zapytanie do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. (Ldz. 1802/06/2016-
ANR z dnia 13.06.2016 r.)

- Wystąpić do ANR w Olsztynie, filia Suwałki co z ziemią 90ha w miejscowości Golubka gm Kalinowo 
powiat Ełk po Panu Chruściło.
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Zarząd wystosował zapytanie do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. (Ldz. 1802/06/2016-
ANR z dnia 13.06.2016 r.

-Czasowe uchylenie zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku w 
sezonie 2016/2016.,Wnioskodawca- Piotr Miecznikowski.

Zarząd wystosował w sprawie pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych (Ldz. 1849/-6/2016-IRK z dn.  
17.06.2016 r.). Dnia 18 lipca otrzymano odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kopię  
pisma wysłano wraz z protokołem nr 11/2016 Członkom Walnego Zgromadzenia.

-Wystąpić  do  MRiRW  w  zakresie  zmiany  przepisów  rozporządzeń  dotyczących  programu  „młody 
rolnik” w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Zmienić  zapis  dotyczący dostarczania 
przez beneficjentów sprawozdania oraz ankiety monitorującej. Wprowadzić : dostarczyć w/w dokumenty 
na  wezwanie  ARiMR.  W  chwili  obecnej  rolnik  musi  sam  pamiętać  o  terminie  dostarczenia  tych 
dokumentów. 

 Zarząd wystosował pismo  w sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych.( Ldz. 1914/06/2016 z dnia  
28.06 2016 r. W dniu 27.07.2016 r. otrzymano odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kopie  
pisma wysłano wraz z protokołem nr 11/2016 Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

- Ustawa o obrocie ziemia wpłynęła  negatywnie na możliwość zabezpieczeń hipotecznych.  Hipoteka 
może być tylko do wartości nieruchomości.  Wyklucza to zabezpieczenie hipoteczne kredytu przyszłą 
wartością nieruchomości, która może być zwiększona po wybudowaniu budynku. Należy wnioskować 
do MRiRW o przygotowanie aktu prawnego, który umożliwi większe zabezpieczenia hipoteczne pod 
działki na których są realizowane inwestycje budowlane. 

Zarząd wystosował pismo do Krajowej  Rady Izb Rolniczych  o podjęcie  działań w Ministerstwie  
Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  W  dniu  25.07.2016  r.  otrzymano  odpowiedź  z  krajowej  Rady  izb 
Rolniczych  (L.dz.  2182/07/2016-IRK).  Kopię pisma wysłano z protokołem nr  11/2016 Członkom 
Walnego Zgromadzenia W-MIR.

-Przekazać  członkom  Walnego  Zgromadzenia  jaki  zakres  pomocy  obejmuje  pomoc  
de minimis w rolnictwie. - wniosek do Zarządu – 

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  17.07.2015  r.  Informacja  została  przygotowana  i  wysłana  
Członkom Walnego Zgromadzenia. 

          Realizacja wniosków z V Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 19.12.2016r.

-Wnioskuję o zajęcie  się sprawą oraz pomoc rolnikom poszkodowanym w tzw.„ Aferze paliwowej”, 
gdzie  rolnicy zostali  oszukani  przez firmy dostarczające  olej  napędowy nie  odprowadzając akcyzy i 
opłaty paliwowej. - 

Zarząd zapoznał  się  z  wnioskiem dnia  21.12.2016 r.  w  dniu  21.12.2016 r.  wystosowano pismo 
L.dz.3658/12/2016-RR do Ministra Finansów o podjęcie działań ustawodawczych w zakresie zmiany  
przepisów  prawa.  Dnia  26  stycznia  2017  r.  otrzymano  odpowiedź  z  Ministerstwa  Rozwoju  i  
Finansów, którą przesłano wnioskodawcy.

-  Weryfikacja  wniosku  o  dopłaty  bezpośrednie  wyłącza  z  przyznania  płatności  gospodarstwa,  które 
prowadzi  działalność  pozarolniczą  w  zakresie  PKD  9329Z.  Sytuacja  ta  nie  ma  podstaw  w  aktach 
prawnych  UE.  Wnioskuję  o  weryfikację  kodów  PKD  uniemożliwiających  uzyskanie  płatności 
bezpośrednich.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, w dniu 10.01.2017 r. wystosowano pismo ( L.dz. 79/01/2017 do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych o weryfikację kodów PKD wykluczających z płatności bezpośrednich.  
Dnia 25.01.2017 r. otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wraz z  
protokołem Zarządu nr 4/2017 została przekazana Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

-Wnioskuję o rozszerzenie operacji „Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych” o wynajem i 
dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych( PKD77.312). Pozwoli to lepiej wykorzystać środki z PROW 
jak i zwiększyć dostępność profesjonalnego sprzętu, który rolnicy będą mogli wynająć.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, w dniu 10 stycznia wystosowano pismo ( L.dz.80/02/2017-IRK)  
do  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych.  Dnia  13.02.2017  r.  otrzymano  odpowiedź  z  Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,  którą wraz z protokołem Zarządu nr 4/2017 wysłano do wiadomości  
Członków Walnego Zgromadzenia.

-  Wydłużyć  trwale,  począwszy  od  2017  roku  termin  składania  wniosków  o  przyznanie  płatności 
bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca. - 
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Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,   w  dniu  04  stycznia  2017  r.  wystosowano  pismo  (L.dz.  
41/01/2017- IRK do Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie.

-Zwiększyć  budżet  na  działalność  Rad  Powiatowych  Izby-  premiować  zwiększoną  kwotą  wspólne 
Posiedzenia Rad Powiatowych.-

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że dodatkowe środki na działalność Rad Powiatowych 
tj.  organizację  konkursów,  konferencji  itp.  mogą  być  przyznane   na  wniosek  kierowany  
każdorazowe do Zarządu W-MIR.

-Zwrócić się do Ministra Rolnictwa o możliwość przedłużenia terminu rozliczenia drugiej raty pożyczki 
na kary mleczne z 30 dni po otrzymaniu drugiej raty pożyczki a przesunąć to rozliczenie do 30 września 
umożliwiłoby to przetworzenia niektórym gospodarstwom. - 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem,  W dniu 21.12.2016 r. wystosowano pismo (L.dz. 3607/12/2016-  
IRK) do Krajowej Rady Izb Rolniczych. W dniu 27 stycznia 2017 r. otrzymano odpowiedź, która  
wraz z protokołem Zarządu nr 4/2017 została wysłana Członkom Walnego Zgromadzenia.

-  Jak  Inspekcja  zabezpiecza  plantacje  nasienne  kontrolą,  podaje  przykład  w  powiecie  Iława  został 
rozprowadzony materiał kwalifikowany pszenicy jarej w rzeczywistości była zimowa. Rolnicy ponieśli 
szkody, nikt nie czuje się winny.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie. W dniu 29.12.2016 r.  
wystosowano  pismo   (L.dz.3657/12/2016-RW)do  Wojewódzkiej  Inspekcji  Ochrony  Roślin  i  
Nasiennictwa z zapytaniem o przeprowadzoną kontrolę i ustosunkowanie się, dlaczego w związku z  
zaistniałą sytuacją nie została wstrzymana koncesja na obrót materiałem kwalifikowaneym. W dniu  
23.01.2017 r. otrzymano odpowiedź z WIORiN, którą wysłano wnioskodawcy.

-Zniesienie  w prawie  łowieckim  monopolistycznej  pozycji  Polskiego  Związku  Łowieckiego.  -  Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem.

Działalność Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej działa 19 Rad Powiatowych (jedna w każdym powiecie). 
Zakres  kompetencyjny  działania  Rady  Powiatowej  W-MIR  został  określony  w  ustawie  o  izbach 
rolniczych,  Statucie  Izby  oraz  w  Regulaminie  Pracy  Rady (Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  Nr 
XI/56/2006 z dn.21 marca 2014 r.). 
Od 2005 r., na wniosek członków Rad Powiatowych W-MIR, każda Rada otrzymała do dyspozycji na 
swoją działalność statutową wydzieloną kwotę w budżecie Izby.  W 2016 r.  było to 200zł brutto na 
członka Rady. W ramach tych środków Rady mogły organizować swoje spotkania, współorganizować 
lub uczestniczyć w imprezach i spotkaniach lokalnych. 
W 2016 r. łącznie odbyły się 92 posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR. 
Poniżej  zamieszczona  tabela  przedstawia  ilość  spotkań  zorganizowanych  przez  poszczególne  Rady 
Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Rada Powiatowa
2016

płatne niepłatne
łącznie

Bartoszyce 5 0 5
Braniewo 4 0 4
Działdowo 6 0 6

Elbląg 4 0 4
Ełk 5 0 5

Giżycko 5 0 5
Gołdap 5 0 5
Iława 6 0 6

Kętrzyn 5 0 5
Lidzbark Warmiński 5 0 5

Mrągowo 5 0 5
Nidzica 5 0 5
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Nowe Miasto Lubawskie 4 0 4
Olecko 5 0 5
Olsztyn 5 0 5
Ostróda 5 0 5

Pisz 3 0 3
Szczytno 5 0 5

Węgorzewo 5 0 5

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2016 r. Izba wsparła m. in. następujące działania:

 Współorganizacja „Pikniku jeździeckiego” organizowanego w dniu 14 maja 2016 r. przez Zespół 
Szkół Rolniczych w Smolajnach (500 zł - RP W-MIR w powiecie olsztyńskim).

 Współorganizacja  Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  i  BHP  w  Rolnictwie
w powiecie braniewskim ( 450 zł - RP W-MIR w powiecie braniewskim).

 Współorganizacja  Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  i  BHP  w  Rolnictwie
w powiecie elbląskim ( 200 zł - RP W-MIR w powiecie elbląskim).

 Włączono  się  we  współorganizację  dożynek  organizowanych  w  powiatach  województwa 
warmińsko-mazurskiego. Na współorganizację przeznaczono po 1000 zł w każdym powiecie.

 Współorganizacja  dożynek w gminie  Bartoszyce,  Bisztynek,  Górowo Iławeckie – organizacja 
konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy ( 400 zł - RP w pow. bartoszyckim). 

 Współorganizacja dożynek w gminie Wilczęta  (300 zł - RP w pow. braniewskim).
 Współorganizacja dożynek w gminach Miłomłyn,  Ostróda i  Grunwald  (600 zł  -  RP w pow. 

ostródzkim).
 Współorganizacja dożynek gminnych w Ornecie (300 zł- RP w pow. lidzbarskim).
 Współorganizacja Dożynek Powiatowych w dniu 11 września 2016 r. w Ostródzie (1500 zł- RP 

w pow. ostródzkim)

XX-lecie W-MIR

Około 500 osób uczestniczyło w obchodach Jubileuszu 20-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
które  miały miejsce  w dniu 21 czerwca 2016 roku, w Kudypach koło Olsztyna  i  rozpoczęły się  od 
uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników ksiądz Prałat Józef 
Midura. 
Uroczystość  otworzył  Jan  Heichel,  Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  witając  licznie 
zgromadzonych gości z Warmii i Mazur,  Polski i z zagranicy,  którzy przez 20 lat  współpracowali  z 
samorządem rolniczym.  Jednak najważniejszymi  uczestnikami  tego  święta  byli  rolnicy  działający  w 
samorządzie rolniczym od 1996 roku. 
Każdy jubileusz – to nie tylko okazja do wielu wspomnień, refleksji i podsumowań, czy też po prostu 20 
lat pracy na rzecz rolników, ale również okazja do wyznaczenia nowych planów i celów na kolejne lata. 
To również sposobność do uhonorowania ludzi, którzy budowali i wciąż budują samorząd rolniczy, na 
solidnych fundamentach, które powstały 20 lat temu. 
Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  na  wniosek  Zarządu  Izby  przyznała  odznaczenia  „Zasłużony  dla 
samorządu  rolniczego”. Postanowieniem  Kapituły  Odznaczeń  KRIR  za  zasługi  dla  samorządu 
rolniczego na rzecz rolników odznaczeni zostali  srebrną odznaką KRIR: Bogdan Aleksiejczuk, Jacek 
Kuczajowski,  Marek  Kuźniewski,  Romuald  Tański;  brązową  odznaką KRIR:  Urszula  Gajewska, 
Zbigniew  Gąsior,  Barbara  Kramkowska,  Krzysztof  Ryszard  Krzywicki,  Roman  Kuriata,  Jolanta 
Mackiewicz,  Antoni Nikiel,  Krzysztof Radzki,  Andrzej Tokarzewski, Krzysztof Wiśniewski, Ryszard 
Wołkoński.
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  20  lat  podejmowała  liczne  działania  na  rzecz  rolnictwa  i 
rolników Warmii i Mazur. Nie sposób wymienić wszystkich działań, ale należy pamiętać,  że zawsze 
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kierowała  się  dobrem  swoich  członków  -  rolników;  ułatwiając  powiększanie  indywidualnych 
gospodarstw rolnych, organizując szkolenia, wyjazdy studyjne, konferencje, seminaria, oferując pomoc 
w  wypełnianiu  wniosków  o  płatności  bezpośrednie,  czy  też  zabiegając  o  zachowanie 
charakterystycznych dla województwa warmińsko-mazurskiego produktów żywnościowych. 
Obchody 20-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej umiliły występy zespołów ludowych „Kurpie z 
Rozóg” i „Pieckowianie”. 

Działalność Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Z 2014 poz 1079) 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizuje swoje zadania przy pomocy biura Izby. 
Biuro Izby w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.  Biuro Izby mieści się 
przy  ul.  Lubelskiej  43  A  w  Olsztynie.  W  celu  ułatwienia  kontaktu  rolników  
z pracownikami biura utworzonych jest sześć oddziałów terenowych biura: 
1. Bartoszyce – otwarte jest codziennie od 730 do 1530, obejmuje swoim zasięgiem powiat bartoszycki, 

kętrzyński, lidzbarski
2. Elbląg - otwarte jest codziennie od 900 do 1500 (w każdą środę w godz. 930-1330  pracownik pełni 

dyżur w Braniewie), obejmuje swoim zasięgiem powiat elbląski, braniewski i ostródzki
3. Giżycko – otwarte jest codziennie od 730 do 1530, obejmuje swoim zasięgiem powiat giżycki, piski, 

węgorzewski
4. Nowe Miasto Lubawskie - otwarte jest codziennie od 730 do 1530, obejmuje swoim zasięgiem powiat 

działdowski, iławski, nowomiejski
5. Olecko - otwarte jest codziennie od 730 do 1530, obejmuje swoim zasięgiem powiat ełcki, gołdapski, 

olecki, 
6. Szczytno- otwarte jest codziennie od 730 do 1530, obejmuje swoim zasięgiem powiat mrągowski, 

nidzicki, szczycieński 
Sprawozdania z działalności poszczególnych oddziałów terenowych biura Izby stanowią załączniki do 
niniejszego sprawozdania. 

Porady prawne 
  
W 2016 roku porad prawnych udzielało dwóch radców prawnych: Karolina Niedzielska oraz Kamila 
Warcaba. Z bezpłatnych usług prawnych oferowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą mogli 
skorzystać  członkowie  organów  Izby,  producenci  rolni  województwa  warmińsko-mazurskiego  oraz 
członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele organizacji i instytucji rolniczych. Dyżury odbywały się 
dwa razy w tygodniu w środę i w czwartek. 
W przypadku zgłoszenia do biura Izby potrzeby przeanalizowania trudnych spraw w terenie, za zgodą 
Zarządu, radcy prawni udzielali porad prawnych także poza siedzibą biura Izby. Prowadzono również 
ogólne konsultacje prawne drogą telefoniczną i mailową. 
Radcy prawni Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w roku 2016 udzielili bezpośrednio ok. 250 porad 
prawnych  (według  rejestru  prowadzonego  w  biurze  Izby)  oraz  wielu  innych  podczas  spotkań 
indywidualnych i w terenie. Ich zakres był zróżnicowany i dotyczył przede wszystkim prawa cywilnego 
oraz wyspecjalizowanych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
W 2016 roku przeważały takie problemy jak:
problemy z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami rolnymi,
bezumowne korzystanie z gruntów rolnych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych (skutki, kary, 
odwołania),
szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych, 
szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzynę objętą całoroczną ochroną, 
inne szkody wyrządzane przez zwierzęta gospodarskie oraz żyjące w stanie wolnym,
odszkodowania  za  urządzenia  przesyłowe  zlokalizowane  na  gruntach  rolnych,  wiatraki  elektryczne 
instalowanych na gruntach rolnych i w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, 
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problemy związane ze zmianą przepisów dotyczących realizacji programów rolno-środowiskowych oraz 
innych finansowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wzywanie do zapłaty akcyzy za zakupione paliwo rolnicze, 
ubezpieczenie upraw rolnych,
pomoc prawna dotycząca sporządzania dokumentów procesowych oraz pozaprocesowych w sprawach 
bieżących dotyczących produkcji rolnej,
prawa i obowiązki wynikające z prawa własności gruntów rolnych oraz ruchomości  i nieruchomości 
gospodarskich, 
podział,  rozgraniczenie  własności  wspólnej,  ustanowienie  służebności  (drogi  konieczne  do 
gospodarstwa),
egzekucja należności z majątku wspólnego małżonków-rolników,
sprawy podatkowe i karno-skarbowe,
sprawy  majątkowe  –  dziedziczenie,  dział  spadku,  wydanie  nieruchomości,  wykreślenie  hipoteki, 
dzierżawa, darowizna,
ulga w podatku rolnym,
roszczenia ze stosunków sąsiedzkich,
rozliczenia finansowe za sprzedaż produktów rolnych, umowy kontraktacyjne, terminy, odszkodowania,
melioracja cieków wodnych, obowiązek bieżącej konserwacji rowów  nawadniająco-odwadniająch,
zasiedzenie nieruchomości w dobrej i złej wierze,
ubezpieczenia  społeczne  rolników  –  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Rolniczego;  sprawy z  zakresu 
zasiłków  rentowych  i  emerytalnych  rolników,  odszkodowania  za  wypadek  podczas  pracy  w 
gospodarstwie,
uprawnienia gwarancyjne nabywcy przedmiotów i urządzeń służących do produkcji rolniczej,
zarządzanie nieczystościami i odpadami komunalnymi,
obowiązek rejestracji wykorzystywanego materiału siewnego.

Obsługa prawna biura W-MIR polegała również na bieżącej obsłudze spraw wewnętrznych Warmińsko-
Mazurskiej  Izby Rolniczej  oraz opiniowaniu uchwał  organów Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej 
(Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Powiatowych).
Na wnioski Walnego Zgromadzenia sporządzane były opinie prawne w sprawach dotyczących ogólnego 
stanu prawnego z zakresu rolnictwa, w szczególności związane ze zbyciem nieruchomości zabudowanej 
zespołu pałacowo-parkowego w Klewkach.

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 
wysokości podatku rolnego

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj.  Dz.U. z 2016 r. poz. 1315) od 
2001 roku istnieje  obowiązek  opiniowania  z  właściwą  terytorialnie  Izbą  Rolniczą  projektów aktów 
prawa  miejscowego  dotyczących  rolnictwa,  rozwoju  wsi  i  rynków  rolnych,  z  wyjątkiem  przepisów 
porządkowych. 

Art. 5a. 1. Organy administracji  rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego  
zasięgają  opinii  właściwej  miejscowo  izby  o  projektach  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
  1)   co  najmniej  14  dni  od  dnia  doręczenia  projektu  -  dla  projektów  przesłanych  przez  organy  
administracji rządowej w województwie,
  2)   14  dni  od  dnia  doręczenia  projektu  -  dla  projektów  przesłanych  przez  organy  samorządu 
terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie  przez  izbę  stanowiska  w  wyznaczonym  terminie  uważa  się  za  akceptację  
przedłożonego projektu.
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Obowiązek ten jest realizowany m.in. przez urzędy miast i gmin województwa przy corocznym ustalaniu 
podstawy obliczania podatku rolnego dla danej gminy. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnym (tj Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.) rady gmin mogą:
przyjąć średnią cenę skupu żyta ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później 
niż do dnia 20 października danego roku lub
obniżyć w drodze uchwały średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS.
W tym drugim przypadku gmina ma obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej terytorialnie izby rolniczej.
W dniu 18 października 2016 roku Prezes GUS wydał komunikat, w którym określił średnią cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017 – 52,44 zł za 1 dt. 
W 2016 roku do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skierowano łącznie 21 próśb o wydanie 
opinii  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  stanowiącej  podstawę  do  obliczania  podatku 
rolnego w danej gminie. W porównaniu do lat ubiegłych,  prośby skierowane do Izby stale spadają z 
uwagi na ciągłe obniżanie się wskaźnika podawanego przez GUS (np. w 2015 próśb było 30, w 2014 
roku - 60, a w 2013 – 59).
Zgodnie z wytycznymi Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, opinie w przedmiotowej sprawie 
wystawiane  są  po  konsultacji  z  właściwymi  terytorialnie  członkami  Rady  Powiatowej  Izby  (czyli 
przedstawicielami  rolników  z  danej  gminy)  oraz  z  Przewodniczącym  danej  Rady  Powiatowej.  Po 
przeprowadzeniu  ww.  konsultacji,  Zarząd  Izby  wydał  14  pozytywnych  opinii  i  7  negatywnych,  w 
których proponowano zastosowanie niższej stawki. 

Działalność informacyjna - strona internetowa, Biuletyn W-MIR

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  początku  funkcjonowania  stara  się  przekazać  rolnikom 
województwa informacje potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej  i  zwierzęcej  oraz informacje 
niezbędne do pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach unijnych programów 
skierowanych do producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich. W tym celu wydawany jest 
przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą bezpłatne  pismo pn.  „Biuletyn”.  W roku 2016 wydano 2 
numery Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (dwa numery podwójne). Ponadto cyklicznie 
wydawano artykuły na temat aktualnych problemów rolników Warmii i Mazur w Pulsie Regionu oraz w 
Gazecie Olsztyńskiej i Rolniczym ABC,
Od roku 2015  działa profil Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Facebooku
Natomiast od lipca 2004 r. działa oficjalny internetowy portal informacyjny – www.wmirol.org.pl, który 
w roku 2015 nabrał nowego kształtu i zmienił szatę graficzną. Realizując ustawowy obowiązek 
umożliwienia dostępu obywateli do informacji publicznej, działa także zakładka strony – 
http://www.wmirol.org.pl/bip/.
W celu wspólnej promocji  działalności wszystkich izb rolniczych w Polsce, wydawany jest, co roku 
przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  Biuletyn  Informacyjny,  w  którym  W-MIR  umieszcza  artykuł 
propagujący działalność Izby w danym roku. 
W  2016  roku  Zarząd  Izby  zlecił  zamówienie  dla  wszystkich  członków  Rad  Powiatowych  W-MIR 
kalendarzy trójdzielnych  z logo Izby.  Ponadto w ramach działań  promocyjnych  zamówiono gadżety
z logo Izby Rolniczej.
Ponadto  od  roku   2014  r.  działa  system   sms-owego  powiadamiania  rolników  o  najważniejszych 
wydarzeniach w rolnictwie, który również był wykorzystywany w roku 2016.
Ponadto  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  podejmuje  wiele  działań  mających  na  celu 
bieżące interweniowanie i rozwiązywanie problemów rolników województwa warmińsko-mazurskiego 
zgłaszanych do biura lub podczas spotkań organizowanych przez samorząd rolniczy. 

Zarząd 
 Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Spis załączników:
1. Sprawozdanie Europe Direct
2. Sprawozdania z działalności biur terenowy
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Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PUNKTÓW INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT W OLSZTYNIE I OLECKU 

ZA ROK 2016

Punkty  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  działają  na  podstawie  umowy  ramowej  podpisanej 
pomiędzy  Warmińsko-Mazurską  Izbą  Rolniczą  a  Komisją  Europejską  na  lata  2013-2017  oraz 
zawieranych  co roku umów szczegółowych.  Umowy szczegółowe zawierane  są  po złożeniu  planów 
pracy na dany rok, przygotowanych w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. 

Obydwa  ośrodki  działalność  informacyjną  kierują  do  mieszkańców  województwa  warmińsko-
mazurskiego.  Celem  ogólnym  ośrodków  jest  zapewnienie  wszystkim  mieszkańcom  województwa 
równego dostępu do informacji  europejskiej.  Punkt Informacji  Europejskiej  Europe Direct  – Olsztyn 
działa w oparciu o biuro główne w Olsztynie oraz cztery punkty kontaktowe w następujących miastach 
powiatowych  województwa  warmińsko-mazurskiego:  Bartoszyce,  Elbląg,  Nowe  Miasto  Lubawskie, 
Szczytno; natomiast Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko działa w oparciu o biuro w 
Olecku.

W okresie styczeń - grudzień 2016 działalność ośrodków Europe Direct koncentrowała się głównie na 
prowadzeniu  działalności  informacyjnej  poprzez  rozpowszechnianie  informacji  na  temat  kierunków 
polityk i programów Unii Europejskiej, zapewnienie łatwego dostępu do informacji o Unii Europejskiej, 
promowanie  programów  europejskich  oraz  promowanie  współpracy  z  innymi  regionami  UE  i 
proaktywne informowanie o UE poprzez organizowanie spotkań, uczestnictwo w targach, wystawach itp. 

Kluczowym  działaniem  Sieci  Europe  Direct  w  UE  jest  realizowanie  priorytetów  komunikacyjnych 
Komisji Europejskiej poprzez organizację różnego rodzaju imprez. W roku 2016 konsultanci Punktów 
Informacji  Europejskiej  Europe Direct  -  Olsztyn  i  Olecko  przygotowali   różnego rodzaju spotkania 
europejskie  w  których  łącznie  uczestniczyło  ponad  10000  osób,  głównie  z  obszarów  wiejskich 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

W trakcie roku 2016 tradycyjnie już współorganizowano konkurs Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na 
stołach Europy oraz konkurs Skarby Europy zaklęte w szkle. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko w roku 2016 opracował i wydał publikaje:  Smaki 
Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy, Skarby Europy zaklęte w szkle i Mam prawo do... – 
prawa dziecka w Unii Europejskiej. 

Ogółem w roku 2016 na prowadzenie punktów informacji  uzyskano dotację z Komisji Europejskiej w 
wysokości 39600 Euro (172564,90 zł wg średniego kursu Euro podanego przez Komisję Europejską), w 
tym 20000 Euro na prowadzenie PIE ED - Olecko i 19600 Euro na prowadzenie PIE ED - Olsztyn. 

                                                       Jolanta Mackiewicz

                                                                               Koordynator
                                                                               Punktów 

                                                                                Informacji Europejskiej Europe 
Direct

                                                                              w Olsztynie i Olecku
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Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z działalności
Biura Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Bartoszycach

za 2016 roku

Biuro  Oddziału  Terenowego  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  działa  w  oparciu  o  ustawę
o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.101.927), Statut W-MIR 
(zmieniony.  Uchwalą  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR Nr  X/54.2009  z  dnia  21  grudnia  2009 roku), 
regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 
Olsztynie. 
Podstawowe  zadania  realizowane  przez  biuro  w  2016  roku  to:  obsługa  Rad  Powiatowych  W-MIR
w  powiecie  bartoszyckim,  kętrzyńskim  i  lidzbarskim,  udzielanie  informacji  i  pomocy  rolnikom
w zakresie pozyskiwania środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej; organizowanie spotkań 
w  sprawie  wydzielenia  przez  Agencję  Nieruchomości  Rolnych  gruntów  pod  potrzeby  okolicznych 
rolników i zorganizowanie na nie przetargów ograniczonych. Opiniowanie sprzedaży gruntów rolnych 
przez  rolników  dla  osób  fizycznych  i  prawnych,  które  nie  spełniają  warunków
o  wymaganym  wykształceniu  rolniczym  (tzw.  warunkowe  umowy  sprzedaży);  wspieranie  Rad 
Powiatowych  W-MIR  w  sporządzaniu  opinii  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  zakresie 
przekształceń własnościowych gruntów z Zasobu Skarbu Państwa (sprzedaż, dzierżawa); uczestniczenie 
w imprezach masowych związanych z obszarami wiejskimi, delegowanie członków Rad Powiatowych 
W-MIR  do  komisji  kwalifikacyjnych  i  komisji  przetargowych  przy  przeprowadzanych  przetargach 
organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

  Obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim.

 W roku 2016 obyło się 15 posiedzeń Rad Powiatowych. Poszczególne Rady Powiatowe obejmują 
swym działaniem powiaty bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski.
Tab. Posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w 2016 roku

W trakcie posiedzeń,  Rady wystosowały w sumie 18 wniosków do Zarządu W-MIR w sprawach 
istotnych  dla  miejscowych  rolników,  które  wybiegają  poza  kompetencje  i  zakres  działania  Rad 
Powiatowych W-MIR, w tym wnioskowanie o przyznanie środków pieniężnych na realizację zadań 
statutowych Rady.

2. Prace  Biura  w  zakresie  współdziałania  z  organizacjami  rządowymi  i  pozarządowymi  w 
zakresie  udzielania rolnikom pomocy związanej  z wystąpieniem na terenie działania klęsk i 
zdarzeń  losowych  oraz  wspomaganie  rolników  w  pozyskiwaniu  środków  pomocowych  z 
programów PROW 2007-2013 i środków krajowych.
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• Współpraca  z  Naczelnikiem  Wydziału  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w  Bartoszycach
i  w  Lidzbarku  Warmińskim  w  zakresie  ochrony  środowiska  przed  skutkami  stosowania 
nawożenia i środków ochrony roślin a także poprawy funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.

• Współpraca  z  Biurem  Powiatowym  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa
 w  Bartoszycach,  Kętrzynie  i  Lidzbarku  Warmińskim,  Powiatowym  Ośrodkiem  Doradztwa 
Rolniczego w Bartoszycach, Agencją Nieruchomości Oddział Terenowy w Olsztynie, Agencją 
Rynku  Rolnego  w  Olsztynie  oraz  Sekcją  Zamiejscową  Gospodarowaniem  Zasobem  Skarbu 
Państwa w Bartoszycach, Korszach i Lidzbarku Warmińskim.

• Udzielanie  informacji  rolnikom  (osobiście  i  telefonicznie).  Najczęściej  zadawane  pytania 
związane  były  z  możliwością  pozyskiwania  środków  pomocowych  Unii  Europejskiej
 i  środków krajowych dla  gospodarstw rolnych,  w tym pozyskiwanie płatności  obszarowych, 
możliwości  nabycia  gruntów rolnych od ANR w celu powiększenia  gospodarstw rodzinnych, 
procedury dotyczące uzyskania odszkodowania za straty w uprawach polowych spowodowane 
przez zwierzynę łowną, pozyskanie dopłat do materiału siewnego, obowiązkowe ubezpieczenia 
upraw rolnych, składanie wniosków w sprawie częściowego zwrotu akcyzy za zakupione paliwo 
do produkcji rolnej.

3. Pomoc dla rolników w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych do 
gruntów rolnych oraz pomocy finansowej związanej z prowadzeniem gospodarstwa na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania a także płatności specjalnej do 
roślin motylkowatych strączkowych uprawianych w czystym siewie i dopłat do zwierząt.

W 2016 roku w okresie  od 15 marca  do 15 czerwca rolnicy korzystali  z  możliwości  uzyskania 
pomocy w zakresie wypełnienia wniosku o przyznanie płatności obszarowych. W ramach pomocy 
biuro wypełniono rolnikom 62 wnioski.

4. Udzielanie  rolnikom  niezbędnych  informacji  w  celu  pełnego  wykorzystania  środków 
finansowych z programów pomocowych PROW 2014 - 2020

1. Pomoc w wypełnianiu wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych w celu uzyskania dopłat z 
tytułu zużytego do siewu nasion kwalifikowanych.

2. Udzielanie informacji rolnikom z zakresu wymogów cross compliance, w tym dobrostanu zwierząt 
i ochrony środowiska.

3. Udzielanie rolnikom informacji o obowiązku  ubezpieczeń 50% roślin uprawnych.
4. Udzielanie informacji o  PROW 2014-2020:

- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Ułatwienie startu młodym rolnikom,
- Programy rolnośrodowiskowo klimatyczne oraz rolnictwo ekologiczne,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
-  Pomoc  rolnikom  przy  składaniu  wniosków  do  ARiMR,  którzy  ponieśli  straty  w 
gospodarstwie  spowodowane  wystąpieniem  w  2016  roku  niekorzystnych  warunków 
pogodowych.

5. Udzielanie  informacji  o  obowiązku  uiszczania  opłat  z  tytułu  użytego  do  siewu  odmian  roślin 
chronionych wyłącznym prawem hodowcy.

6. W sprawach cywilno-prawnych rolnicy byli kierowani do prawników W-MIR w Olsztynie, gdzie 
mogli uzyskać bezpłatną poradę prawną.

5. Współpraca z Radami Powiatowymi W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i  
lidzbarskim  w zakresie  organizowania,  zwoływanych  przez  przewodniczących  Rad,  
posiedzeń,  sporządzania  protokołów  z  tych  posiedzeń,  opracowanie  i  kierowanie  do 

Zarządu W-MIR opinii  dla Agencji  Nieruchomości  Rolnych lub Urzędu  Marszałkowskiego w 
sprawie przekształceń własnościowych rolnych.

W 2016 roku Biuro Izby w Bartoszycach wspomagało działania Rad Powiatowych w zakresie 
opiniowania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych sprzedaży lub dzierżawy o 
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ogólnej powierzchni 2868,80 ha, w tym wnioskowano o przygotowanie do przetargów pod potrzeby 
rolników  indywidualnych  2211,37  ha.  W  imieniu  Rad  Powiatowych  W-MIR  biuro  sporządziło 
łącznie  39  opinii  oraz  wystawiło  34  upoważnień  dla  członków  Rad  Powiatowych  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej  do  uczestniczenia  przy  ANR  w  Olsztynie  w  pracach  komisji 
kwalifikacyjnych  i  komisji  przetargowych  podczas  przeprowadzania  przez  Agencję  przetargów 
ograniczonych organizowanych.

Tab. Zestawienie opiniowanych gruntów w 2016 roku .

5. Organizowanie spotkań z rolnikami.

W 2016 roku biuro zorganizowało i przeprowadziło 5 spotkań. Większość spotkań odbywało się z 
udziałem  zainteresowanych  rolników,  członków  poszczególnych  Rad  Powiatowych  W-MIR, 
przedstawicieli  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  oraz  samorządów  lokalnych  gmin.  Tematem tych 
spotkań  były  uzgodnienia  z  ANR  związane  z  przygotowaniem  gruntów  rolnych  pod  potrzeby 
okolicznych rolników i przygotowanie na nie przetargów ograniczonych. Dodatkowo, rolnicy mogli 
zapoznać się z aktualnym terminarzem naboru wniosków na poszczególne działania PROW 2014-2020 
oraz zapoznać się z podstawowymi wymogami poszczególnych programów. W trakcie spotkań rolnicy 
mogli pobrać materiały informacyjne, w tym materiały dotyczące Unii Europejskiej dostarczone przez 
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn.

6. Współpraca z samorządami terytorialnymi.

Biuro  OT  W-MIR  w  Bartoszycach  wraz  z  członkami  Rad  Powiatowych  W-MIR  w  powiecie 
bartoszyckim,  kętrzyńskim i  lidzbarskim na  bieżąco  współpracowało  z  urzędami  gmin  i  urzędami 
starostwa.  Z  głównych  tematów  współpracy  należy  wymienić  uczestnictwo  członków  Rad 
Powiatowych  W-MIR  w  posiedzeniach  powiatowych  i  gminnych  rad  samorządu  terytorialnego, 
prowadzenie  polityki  zalesieniowej  na  obszarach  poszczególnych  gmin,  wspólne  wypracowanie 
stanowiska dotyczące wystawienia przez właściwą RP W-MIR niektórych opinii do ANR w zakresie 
odrolnienia  gruntów  rolnych  na  potrzeby  zgodne  z  przestrzennym  planem  zagospodarowania  lub 
strategią rozwoju.

Uczestniczenie  w  Radach  Zatrudnienia  na  poszczególnych  powiatach  przedstawicieli 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

7. Współpraca z organizacjami rządowymi i instytucjami
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1) Powiatowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
2) Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3) Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
4) Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin.
5) Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.
6) Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
7) Sekcje Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Tolku, Korszach i Lidzbarku Warmińskim.
8) Nadleśnictwa.

8. Przeszkolenie stażysty.

W 2016 roku biuro przyjęło jednego stażystę na okres 6 miesięcy.  W ramach programu stażu, po 
przeszkoleniach  i  nabyciu  umiejętności  praktycznych,  rolnicy  mogli  korzystać  z  udzielanych 
informacji  o programach pomocowych PROW 2014-2020. Ponadto stażysta brał czynny udział w 
pracach  bieżących  biura,  uczestniczył  w  posiedzeniach  Rad  Powiatowych  W-MIR,  wspomagał 
organizowanie spotkań z rolnikami oraz uczestniczył w imprezach masowych. Po zakończeniu stażu 
Pani stażystka została zatrudniona na okres 3 miesięcy na 1/2 etatu.

9. Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

 13 luty 2016 roku w Ostródzie - Mazurskie AgroShow.  (Biuro zorganizowało w tym dniu także  
zbiorowy wyjazd dla rolników dwoma autokarami).

 20 czerwca 2016 roku - 20 lecie W-MIR w Kudypach. Także obsługa Pikniku Drobiowego. (Biuro  
zorganizowało  w  tym  dniu  także  zbiorowy  wyjazd  dla  członków  Rad  Powiatowych  dwoma 
autokarami).

 23  lipca  2016  roku  -  Spotkanie  rolników,  członków  Rad  Powiatowych  W-MIR  z  Ministrem 
Rolnictwa w Lubawie.

 18 września 2016 - dożynki wojewódzkie w Olsztynku.  (Biuro zorganizowało w tym dniu także  
zbiorowy wyjazd dla rolników trzema autokarami).

10. Promocja  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  PIEED  -  Olsztyn  oraz 
udzielanie  informacji  o  Unii  Europejskiej,  w  tym  możliwość  pozyskiwania  środków 
pomocowych UE.

1). Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu działalności Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej.

2) Rozprowadzanie materiałów informacyjnych po szkołach, bankach, instytucjach samorządowych 
i rządowych.

                                                                                                   Sporządził:
                                                                                                   Mieczysław Chrostek

                                                                                      Pracownik biura OT W-MIR w Bartoszycach

Sprawozdanie z działalności Biura Terenowego
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu

w 2016 roku.

Biuro Terenowe w Elblągu obsługuje trzy Rady Powiatowe W-MIR:w powiecie elbląskim, braniewskim, 
i ostródzkim
W mijającym roku  działalność poszczególnych Rad Powiatowych przedstawiała się następująco:
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Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim     
W 2016 roku Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim obradowała na czterech posiedzeniach. 
Rada Powiatowa W-MIR działała pod kierownictwem Pana Romana Puchalskiego.
-     Wspólne posiedzeniu trzech Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego,  braniewskiego i 
ostródzkiego odbyło się w miesiącu marcu w gospodarstwie agroturystycznym Ekofarma ,,VITALIS” w 
Zastawnie,  gm.  Milejewo.  Podczas  posiedzenia  członkowie  samorządu  rolniczego  zajmowali  się 
aktualną  sytuacją  na  rynkach  rolnych,  wsparciem  finansowym  w  sektorze  mleka  i  wieprzowiny, 
realizacją  płatności  bezpośrednich,  wprowadzeniem  działań  PROW  2014-  2020  –  młody  rolnik, 
modernizacja gospodarstw. Wiodącym tematem były sprawy związane z wprowadzanymi zmianami na 
rynku obrotu nieruchomościami rolnymi.  W posiedzeniu brali udział Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, 
Pan Mirosław Borowski - wiceprezesa KRIR, Pan Cezary Antczak -OT ARR w Olsztynie, Pan Zbigniew 
Nadrowski-  z-ca  dyrektora  OT ANR i  Pani  Ewa Harajda -  zastępca     kierownika    SGZ ANR w 
Olsztynie, Pan Marcin Kazimierczuk - z-ca dyrektora OR ARiMR w Olsztynie, Pan Zenon Giebień - 
kierownik  Biura  Powiatowego ARiMR w Elblągu,  Pani  Małgorzata  Micińska – z-ca dyrektora  W-
MODR w Olsztynie, Pan Paweł Sosnowski - firma AgroPixel.

-     W miesiącu lipcu odbyło się drugie posiedzenie. Główne poruszane tematy to  sytuacja na rynka 
nieruchomości  rolnych  po  wprowadzeniu  nowelizacji  w  ustawie  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  – 
przedstawił koordynator ZSGZ w Elblągu Pan Jan Gutfrański, proponowane zmiany  do nowego Prawa 
Wodnego – omówił nowo powołany dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Elblągu  Pan  Cezary  Terech,  Kierownik  BP  ARiMR  w  Elblągu  –  Pan  Zenon  Giebień  przedstawił 
przebieg kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie i realizację płatności za poprzedni rok.
-    Trzecie posiedzenie w miesiącu lipcu było  wspólnym posiedzeniem wszystkich Rad Powiatowych 
W-MIR w Lubawie, w którym uczestniczył  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel W 
spotkaniu brali również udział Sekretarz Stanu Pan Zbigniew Babalski oraz Wicewojewoda Warmińsko-
Mazurski Pan Sławomir Sadowski.
-     Czwarte posiedzenie  Rad Powiatowych odbyło się w miesiącu grudniu,   podsumowano przebieg 
kampanii przyjmowania wniosków klęskowych. Sprawy dotyczące zapobieganie chorobie afrykańskiego 
pomoru świń i  zasady bioasekuracji przedstawił – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu – Pan Jerzy 
Kornowski.  Prezes W-MIR Pan Jan Heichel przedstawił działania Zarządu  i   wraz z przewodniczącym 
wręczyli  członkom Rady Powiatowej i zaproszonym gościom odznaczenia z okazji 20-lecia samorządu 
rolniczego na Warmii i Mazurach, przyjęto również założenia do planu pracy Rady Powiatowej na 2017 
rok.
  Rada Powiatowa w minionym roku ufundowała nagrody w konkursach dożynkowych na Dożynkach 
Powiatowych w Godkowie, ufundowała puchary dla wyróżniających się rolników z powiatu elbląskiego 
i nagrody w konkursie wiedzy rolniczej organizowanym przez PZDR w Elblągu. 
     Rada Powiatowa wydała: 
 1 opinię dotyczącą sprzedaży nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni – 12,00 ha.-
 8  opinii  dotyczących przedłużenia umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców na ogólną 

powierzchnię  475,00 ha.
 wystąpiła do Zarządu o wydanie 18 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału 

w komisjach kwalifikacyjnych i przetargach ograniczonych.

   Rada Powiatowa W_MIR w powiecie braniewskim
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim obradowała w minionym  roku 2016 na czterech 
posiedzeniach. Radą kieruje przewodnicząca Pani Anna Surowiec. 
-      Pierwsze posiedzenie to wspólne posiedzenie trzech Rad Powiatowych, które odbyło się w marcu w 
Zastawnie, gm. Młynary.
-   W miesiącu marcu odbyło się również drugie posiedzenie, na którym członkowie Rady Powiatowej 
omawiali sprawy związane z  sytuacją na rynku nieruchomości rolnych i  dotyczące działalności Izby 
Rolniczej.
-   W miesiącu lipcu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Rad Powiatowych W-MIR w Lubawie, 
w którym uczestniczył   Minister  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof  Jurgiel  W spotkaniu brali 
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również udział Sekretarz Stanu Pan Zbigniew Babalski oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Pan 
Sławomir Sadowski 
W miesiącu grudniu na czwartym posiedzeniu w tym roku Rada dokonała podsumowania 
przebiegu kampanii przyjmowania wniosków klęskowych, które przedstawił kierownik BP ARiMR w 
Braniewie  Pan  Tomasz  Kurlenda,  o  sprawach  dotyczących  zapobiegania  chorobie    afrykańskiego 
pomoru świń mówił  - Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tadeusz Zakrzewski,  Wice-prezes 
W-MIR  Pan  Romuald  Tański  przedstawił  bieżące  działania  Zarządu  i  wręczył   członkom  Rady 
Powiatowej i zaproszonym gościom okazyjne odznaczenia z okazji 20-lecia samorządu rolniczego na 
Warmii i Mazurach.
W mijającym roku  Rada Powiatowa. ufundowała puchary dla najlepszych rolników z poszczególnych 
gmin  powiatu  braniewskiego,  które  zostały  wręczone  na  dożynkach  powiatowych  w  miejscowości 
Bemowizna  oraz  nagrody  w  dożynkach  gminnych  w  Wilczętach  i  nagrody  w  konkursie  Wiedzy 
Rolniczej, Ochrony środowiska i BHP w rolnictwie organizowanym przez PZDR w Braniewie.
       Rada Powiatowa wydała:
 14 opinii dotyczących przedłużenia umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców na ogólną 

powierzchnię około 1310,00 ha
 wystąpiła do Zarządu o wydanie 21 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia  udziału 

w komisjach kwalifikacyjnych i  przetargach ograniczonych.
  Rada Powiatowa W- MIR w powiecie ostrózkim
 Radą  Powiatową  W-MIR  w  powiecie  ostródzkim  kieruje  przewodnicząca  Pani  Zofia  Stankiewicz 
jednocześnie   członek  Zarządu  W-MIR,  I  Wiceprzewodnicząca  Rady  do  spraw  Kobiet  i  Rodzin  z 
Obszarów Wiejskich przy KRIR, oraz specjalny doradca Biura Komisji Kobiet Copa w Brukseli . 
W 2016 roku Rada obradowała na  pięciu  posiedzeniach.
-      Pierwsze posiedzenie to wspólne posiedzenie w miesiącu marcu w Zastawnie, gm. Młynary. 
-   Rada  Powiatowa  obradowała   również  w  kwietniu.  Posiedzenie  było  połączone  z  szkoleniem 
dotyczącym szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowna. W posiedzeniu brało udział około 
35 rolników  Wykładowcami z Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa Doradztwa SITR w Olsztynie 
byli Panowie: prof. dr hab. Kazimierz Grabowski i  inż. Marian Przestrzelski w posiedzeniu uczestniczył 
Pan  Paweł  Sosnowski  –  firma  AgroPixel.  Członkowie  Rady  i  rolnicy  dyskutowali  na  temat  szkód 
łowieckich, aktualnej  sytuacją na rynku nieruchomości rolnych.
- W miesiącu lipcu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Rad Powiatowych W-MIR w Lubawie, 
w którym uczestniczył   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel W spotkaniu brali 
również udział Sekretarz Stanu Pan Zbigniew Babalski oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan 
Sławomir  Sadowski ponadto członkowie Rady poruszyli  sprawy dotyczące dożynek powiatowych w 
Ostródzie.
-  W miesiącu październiku Rada Powiatowa obradowała po raz czwarty na posiedzeniu wyjazdowym w 
Miłakowie. Burmistrz Miasta i Gminy Miłakowo Pan Aleksander Gawryluk przedstawił dane dotyczące 
miasta  i  gminy  Miłakowo.  Sprawy dotyczące  zapobieganie  chorobie  afrykańskiego  pomoru  świń  i 
zasady  bioasekuracji  przedstawiła  Irena  Bakalarczyk  –  Państwowa  Inspekcja  Weterynaryjna    w 
Ostródzie.  Ireneusz Bartkowski – kierownik BP ARiMR i Piotr Turowski, poinformowali uczestników 
posiedzenia   o  rozpoczęciu  płacenia  zaliczek  na  poczet  należności  płatności  bezpośrednich. 
Przewodnicząca wręczyła członkom Rady Powiatowej i zaproszonym gościom okazyjne odznaczenia z 
okazji 20-lecia samorządu rolniczego na Warmii i Mazurach.
-   Piąte  wyjazdowe  posiedzenie  odbyło  się  Frygnowie,  gm.  Grunwald  z  udziałem  30  okolicznych 
rolników.  Wójt   Gminy  Grunwald  Pan  Aleksander  Gawryluk  przedstawił  dane  dotyczące  gminy 
Grunwald. Bank BGŻ BNP Paribas przedstawił swoje oferty i produkty. Biuro Powiatowe ARiMR w 
Ostródzie przedstawiło bieżące działania agencji, przyjęto założenia do opracowania planu pracy Rady. 
Rada Powiatowa wydała: 
 2 opinie dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni – 68,50 ha.
 3 opinie .dotyczące  przedłużenia umów dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców na ogólną 

powierzchnię około 290,00 ha.
 wystąpiła do Zarządu o wydanie 3 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia  udziału 

w komisjach kwalifikacyjnych i  przetargach ograniczonych.
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W  posiedzeniach  wszystkich  Rad  Powiatowych  W-MIR  uczestniczyli  przedstawiciele  instytucji 
działających  na  rzecz  rolnictwa.  Członkowie  Rad Powiatowych  W-MIR brali  udział  w  szkoleniach
i  konferencjach  organizowanych  przez   W-MIR  i  W-MODR..  Uczestniczyli  w  szacowaniu  szkód 
łowieckich, szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, opiniowali propozycje 
podatków rolnych  i  opinie  dotyczące  sprzedaży nieruchomości  rolnych  Uczestniczyli  w  dożynkach 
wojewódzkich  w  Olsztynku  i  powiatowych.  Członkowie  Rad  Powiatowych  W-MIR  uczestniczą  w 
posiedzeniach Rad Gmin, informując o działaniach W-MIR.  

Przebieg pracy Biura Terenowego
-  Pomoc  w  wypełnianiu  wniosków  o  dopłaty  obszarowe,   wniosków  o  dopłaty  do  nasion 
kwalifikowanych, sprawozdania dotyczące wykorzystania materiału ze zbiorów odmian  chronionych 
prawem -  około 150 osób. 
- Udział w komisji konkursowej ,,Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w 
Rolnictwie organizowana Przez PZDR w Elblągu – czerwiec.
-  Udział  w  seminarium  ,,Współczesne  wyzwania  w  zakresie  gospodarowania  wodą  na  obszarach 
wiejskich” w Elblągu. - kwiecień.
-Organizacja i udział w  XXII Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach – marzec
-Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady  Powiatu 
Elbląskiego. - czerwiec.
-Monitorowanie cen skupu zbóż i rzepaku w podmiotach  skupujących na terenie trzech powiatów – 
lipiec, sierpień.
- Interwencje w sprawie szkód łowieckich i szacowanie szkód.
-  Udział  w spotkaniach  dotyczących  sporządzania  Rocznych  Planów Łowieckich  i  przeprowadzenia 
inwentaryzacji dzików – luty, październik
-Organizacja stoiska i udział w  dożynkach powiatu Braniewskiego, Elbląskiego  i Ostródzkiego  - 
wrzesień.
-Zzakup nagród i pucharów na dożynki powiatu elbląskiego w Godkowie i powiatu  braniewskiego w 
miejscowości Bemowizna – wrzesień.
-  Utrzymywanie  kontaktów  z  starostami,  burmistrzami  i  wójtami  gmin  powiatu  elbląskiego, 
braniewskiego i ostródzkiego.
- Wystawianie opinii w sprawie podatków rolnych. Przygotowywanie upoważnień, opinii dotyczących 
sprzedaży nieruchomości, przedłużenia umów dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom  i innych pism 
do ANR w Olsztynie.
- Udział w miesiącu lutym i   w Targach Rolniczych AGRO SHOW w Ostródzie – luty
- Uczestnictwo w spotkaniach pracowniczych w biurze W-MIR w Olsztynie.
- Udzielanie różnorodnych porad dla rolników odwiedzających biuro terenowe.
- Udział w komisjach kwalifikacyjnych i przetargowych w sprawie  dzierżawy nieruchomości rolnych z 
powiatu elbląskiego i braniewskiego.-15 komisji. 

   W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn biuro terenowe udziela 
informacji,  porad,  pomocy  na  temat  unijnego  prawodawstwa  oraz  programów  unijnych,  nie  tylko 
rolnikom,  ale  również  innym zainteresowanym.  Biuro  brało  udział  w festynach,  targach,  dożynkach 
gdzie  rozprowadzało  publikacje  na  temat  działania  UE i  informowano  o  działaniach   tej  instytucji. 
Ogółem rozdysponowało 340 sztuk broszur, publikacji i kalendarzy, gadżetów
 Osoby odwiedzające biuro terenowe mogły zaopatrzyć się w darmową prasę rolniczą. Ogółem wydano 
ponad 1520 gazet, poradników, publikacji o tematyce rolniczej:
 Wiadomości Rolnicze, – 900 szt.
 Poradnik Rolniczy, – 520 szt.
 Inne – około 100 szt.
                   

                                                                                                     Sporządził:
                                                                                                    Ryszard Zieliński

                                                                                                   Pracownik  biuro OT W-MIR w Elblągu
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Sprawozdanie z działalności
Biura Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Giżycku 

za 2016 r.

Podstawowe  zadania  realizowane  w  2016  roku  to:  obsługa  Rad  Powiatowych  W-MIR
w powiecie  giżyckim,  węgorzewskim i  piskim,  udzielanie  informacji  i  pomocy rolnikom w zakresie 
pozyskiwania  środków  pomocowych  krajowych  i  Unii  Europejskiej,  organizowanie  spotkań, 
uczestniczenie w imprezach masowych oraz reprezentowanie Rad Powiatowych W-MIR. Opiniowanie 
sprzedaży  gruntów  rolnych  przez  rolników  i  zorganizowanie  na  nie  przetargów  ograniczonych. 
Opiniowanie sprzedaży  gruntów rolnych przez rolników dla obcokrajowców.
· Obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie giżyckim, węgorzewskim i piskim.
W roku 2016 odbyło się 10 posiedzeń Rad Powiatowych:
W powiecie giżyckim:
- 14-03-2016r. wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w Gminnym Ośrodku Kultury  Stare 
Juchy, (uczestniczyło 4 członków i 9 gości),
- 13-07-2016r. w Wydminach (6 członków, 22 gości),
- 25-10-2016r. sala konferencyjna PZDR w Giżycku  (7 członków, 13 gości),
- 20-12-2016r.wspólne posiedzenie Rad W-MIR- restauracja Relax w Giżycku (członków 5, 21 gości).
W powiecie węgorzewskim:
-  14-03-2016r.  wspólne posiedzenie  Rad Powiatowych  W-MIR w Gminnym Ośrodku Kultury Stare 
Juchy, (uczestniczyło 6 członków i 9 gości),
- 15-06-2016r. Urząd Gminy w Pozezdrzu (6 członków, 16 gości),
- 07-11-2016r.Starostwo Powiatowe w  Węgorzewie (5 członków, 33 gości),
- 20-12-2016r. wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR- restauracja Relax w Giżycku (członków 
5, 21 gości).
W powiecie piskim:
- 14-03-2016r. wspólne posiedzenie Rad Powiatowych  W-MIR w Gminnym Ośrodku Kultury Stare 
Juchy, (uczestniczyło 7 członków i 9 gości),
- 20-12-2016r. wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR- restauracja Relax w Giżycku (członków 
5, 21 gości).

Na  każde  posiedzenie  Rad  Powiatowych   W-MIR  zaproszeni  byli  sołtysi,  rolnicy  oraz 
przedstawiciele władz lokalnych. Podczas posiedzeń Rady zajmowały się m.in. następującymi sprawami: 
kampanią naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolno- środowiskowe, modernizacja gospodarstw 
rolnych,  premia  dla  młodych  rolników  w  ramach  PROW  2014-2020,  klęskami  wywołanymi  przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne, szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, nową ustawą o 
ustroju  rolnym,  sytuacja  na  rynku  mleka,   oceną  pracy  KRUS,  AR  i  MR,  ANR i  PZDR,  a  także 
rozwiązywaniem problemów z zakresu rolnictwa. 

· Prace  Biura  w  zakresie  współdziałania  z  organizacjami  rządowymi  i  pozarządowymi  w 
zakresie udzielania rolnikom pomocy związanej z wystąpieniem na terenie działania klęsk i 
zadań  losowych  oraz  wspomaganie  rolników  w  pozyskiwaniu  środków  pomocowych  z 
programów PROW 2014-2020 i środków krajowych.

W imieniu Rad Powiatowych biuro opracowało i przekazało do Zarządu W-MIR 13 wniosków w 
sprawach  wykraczających  poza  działalność  statutową,  w  tym  wnioskowano  o  przyznanie  środków 
pieniężnych na realizację zadań statutowych Rady.

Utrzymywana jest współpraca z instytucjami i organizacjami, mającymi jakikolwiek wpływ na to, 
co dzieje się na wsi i w rolnictwie, a zwłaszcza z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencją  Rynku  Rolnego,  Kasą  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  Powiatowym  Zespołem 
Doradztwa  Rolniczego,  Agencją  Nieruchomości  Rolnych,  Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii 
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działającymi na rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. Udzielanie informacji rolnikom 
w związku z możliwością pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej i środków krajowych dla 
gospodarstw  rolnych:  dopłaty  bezpośrednie,  ekologiczne,  rolno-  środowiskowo-  klimatyczne, 
modernizacja gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników,  materiał siewny.

Przedstawiciele  W-MIR  uczestniczyli  także  w  szacowaniu  szkód  wyrządzonych  przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne (ujemne skutki przezimowania, grad, nawalny deszcz, susza).
· Pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych do gruntów 

rolnych, płatności cukrowej oraz pomocy finansowej wspierania gospodarstw na obszarach o 
niekorzystnych  warunkach  gospodarowania  a  także  płatności  specjalnej  do  roślin 
motylkowatych strączkowych uprawianych w czystym siewie.

     W roku 2016 w okresie do 15 marca do 15 czerwca rolnicy korzystali  z możliwości uzyskania 
pomocy w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych, rolno-środowiskowych. 
W ramach pomocy pracownik biura wypełnił:
- wnioski o dopłaty bezpośrednie- 98 szt.,
- wnioski kontynuacyjne (rolno-środowiskowe, ekologia, rolno- środowiskowo- klimatyczne)- 42szt.,
- plan działalności ekologicznej, rolnośrodowiskowej- 10 szt.
- plan nawozowy 1 szt..

· Udzielanie  rolnikom  niezbędnych  informacji  w  celu  pełnego  wykorzystania  środków 
finansowych z programów pomocowych PROW 2014-2020.

Udzielanie informacji o programach PROW 2014-2020:
- Ułatwienie startu  młodym rolnikom,
- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej,

  - Program rolno-środowiskowo- klimatyczny ,

· Współpraca z Radami Powiatowymi W-MIR w powiecie giżyckim, węgorzewskim i piskim w 
zakresie  organizowania,  zwoływania  przez  przewodniczących  Rad,  posiedzeń,  sporządzania 
protokołów z tych działań, opracowanie i kierowanie do Zarządu W-MIR opinii dla Agencji 
Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży gruntów rolnych.

W imieniu Rad Powiatowych W-MIR biuro sporządziło łącznie dwie opinie w sprawie sprzedaży 
gruntów  rolnych  obcokrajowcom  oraz  wystawiło  15  upoważnień  dla  przedstawicieli  Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej do uczestnictwa w przetargach ograniczonych organizowanych przez ANR 
dla rolników. Wydana została również decyzja dotycząca podatku rolnego w Gminie Orzysz.

· Uczestnictwo w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

- 13-05-2016 Dzień Europejski w Lenartach,
- 22-05-2016 majówka z Roltopem w Wieliczkach,
- 21-06-2016 XX lecie W-MIR w Kudypach,
- 28-07-2016  bajkowe lato w Giżycku,
- 04-09-2016 dożynki powiatowe w Orłowie,
-11-09-2016 dożynki gminne w Miłkach,
- 18-09-2016 dożynki powiatowe w Pozezdrzu,
- 09-12-2016 konferencja na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie Sejm Warszawa

· Promocja działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w tym możliwości pozyskiwania 
środków pomocowych UE.

· Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu działalności W-MIR podczas dożynek.
· Rozpowszechnianie  materiałów  informacyjnych  po  szkołach,  bankach,  instytucjach 

samorządowych i rządowych.

· Uczestnictwo  w szkoleniach:
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- 28-01-2016 ARiMR Warszawa, szkolenie na temat wsparcie na realizację operacji typu „inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”,
- 23,24-02-2016 CDR Brwinów, szkolenie na temat płatności bezpośrednich, ekologicznych, rolno- 
środowiskowo- klimatycznych,
- 10-03-2016 CDR Radom, szkolenie na temat modernizacji gospodarstw rolnych oraz ułatwienia 
startu młodym rolnikom,
- 30,31-05-2016 CDR Brwinów szkolenie uzupełniające dla doradców rolno-środowiskowych

· Organizacja wyjazdu, na następujące imprezy:

- 13-02-2016 AGRO SHOW Ostróda,
-15-03-2016 AGRO NA Obcasach  Olsztyn,
- 21-06-2016 20-lecie W-MIR Kudypy,
-18-09-2016 Dożynki Wojewódzkie Olsztynek.

                                                                                            Sporządziła:
                                                                                     Anna Leszczyńska

Pracownik  biura W-MIR w Giżycku

Sprawozdanie z działalności
Biura Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim za 2016 

rok

Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim funkcjonuje 
w  oparciu  o  ustawę  o  izbach  rolniczych  z  dnia  14  grudnia  1995  roku  z  późniejszymi  zmianami 
(Dz.U.02.101.927), Statut W-MIR (zmieniony Uchwalą Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej  
Izby Rolniczej  Nr XI/57/2014 z dnia 21 marca 2014 roku), regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia 
Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie.

Głównymi  zadaniami  realizowanymi  przez biuro w 2016 roku było  przede wszystkim udzielenie 
pomocy  związanej  z  obsługą  Rad  Powiatowych  W-MIR  w  powiatach:  działdowskim,  iławskim  i 
nowomiejskim. Na potrzeby rolników na bieżąco udzielano informacji w zakresie pozyskiwania środków 
pomocowych  Unii  Europejskiej.  Kolejnymi  zadaniami  realizowanymi  przez  Biuro  Terenowe  było 
organizowanie spotkań dla rolników w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi. W 
wymiarze działań związanych z poprawą struktury agrarnej biuro zostało zaangażowane w prace dot. 
realizacji  30%  wyłączeń  na  potrzeby  rolników.  Podejmowano  działania  w  zakresie  organizowania 
przetargów ograniczonych,  przetargów ograniczonych  ofertowych,  ponadto  opiniowano  przedłużenie 
umów  dzierżawy,  zmian  przeznaczenia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
gruntów,  oddelegowywano  członków  RP  do  udziału  w  pracach  komisji  kwalifikacyjnych  i 
przetargowych podczas przeprowadzanych przez ANR przetargów. Udzielono także wsparcia w kwestii 
oceny  sporządzonych  planów  restrukturyzacji  gospodarstw  rolnych.  Biuro  czynnie  uczestniczyło  w 
imprezach o charakterze masowym związanych z obszarami wiejskimi.

1. Obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiatach:działdowskim, iławskim i nowomiejskim. 

W roku 2016 obyło się 16 posiedzeń Rad Powiatowych (zestawienie zorganizowanych posiedzeń 
Rad Powiatowych W-MIR  poniżej). 

Posiedzenie RP Wyszczególnieni
e

RP Działdowo RP Nowe 
Miasto Lub.

RP Iława
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I
Data 26.02.2016 r. 29.02.2016 r. 12.02.2016 r. 
Miejsce Starostwo 

Powiatowe w 
Działdowie 

Urząd Gminy w 
Grodzicznie 

Urząd Gminy w 
Iławie

Liczba osób czł.RP-11+g.-7+
80 rolników

czł.RP-7+g.-26 czł.RP-12+g.-2

II
Data 15.07.2016 r. 07.07.2016 r. 04.05.2016 r. 
Miejsce Starostwo 

Powiatowe w 
Działdowie 

Urząd Gminy w 
Biskupcu 

Urząd Gminy w 
Lubawie 

Liczba osób czł.RP-10+g.-3 czł.RP-6+g.-26 czł.RP-9+g.-2

III
Data 23.07.2016 r. 23.07.2016 r. 05.07.2016 r. 
Miejsce  Lubawa Lubawa Urząd Gminy w 

Iławie 
Liczba osób Wspólne pos. 

RP z MRiRW
Wspólne pos. 
RP z MRiRW

czł.RP-9+g.-1

IV
Data 14.10.2016 r. 20.12.2016 r. 23.07.2016 r. 
Miejsce Starostwo 

Powiatowe w 
Działdowie 

Urząd Miejski w 
NML

Lubawa

Liczba osób czł.RP-9+g.-4 czł.RP-8+g.-29 Wspólne pos. RP z 
MRiRW

V
Data 29.11.2016 r. 11.10.2016 r. 
Miejsce Ambrowil w 

Lidzbarku 
Urząd Gminy 
Iława 

Liczba osób czł.RP-11+g.2+
30 roln.

czł.RP-10+g.-4

VI
Data 15.12.2016 r. 06.12.2016 r. 
Miejsce Burkat Zajazd w 

Chełmżycy 
Liczba osób czł.RP-11+g.6 czł.RP-12+g.-6

Podczas  posiedzeń  Rad  Powiatowych  zostało  wystosowanych  do  Zarządu  W-MIR  łącznie  11 
wniosków, które odnosiły się do: zwiększenia kwoty puli koperty regionalnej w przypadku płatności do 
roślin strączkowych;  zmiany przepisu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
sierpnia  2015  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy 
finansowej  na  operacje  typu  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”  w kwestii tworzenia  sztucznego 
warunku uzyskania 4 punktów za uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego; zwiększenia kwoty 
pomocy  de  minimis  do  30  tys.  Euro;  rozszerzenia  listy  gatunków  zwierząt  gospodarskich  objętych 
dofinansowaniem  do  kosztów  utylizacji;  zwiększenia  dofinansowania  do  składek  na  ubezpieczenia 
upraw rolnych; spraw istotnych dla rolnictwa oraz przyznania środków pieniężnych na realizację zadań 
statutowych Rady Powiatowej.

2. Prace Biura w zakresie współdziałania z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie 
udzielania pomocy rolnikom oraz wspomaganie rolników w pozyskiwaniu środków pomocowych z 
programów PROW 2014-2020 i środków krajowych.

Biuro Terenowe W-MIR w dalszym ciągu kontynuuje współpracę z instytucjami działającymi  na 
rzecz rozwoju rolnictwa ( pkt.8), ponadto w imieniu Rad Powiatowych opracowanych i przekazanych do 
Zarządu W-MIR zostało 11 wniosków w sprawach wykraczających poza działalność statutową. Biuro 
izby  rolniczej  osobiste,  telefoniczne  bądź  drogą  elektroniczną  udzieliło  rolnikom  szczegółowej 
informacji w zakresie: systemu płatności bezpośrednich na lata 2014-2020 i ONW; zasad ubiegania się o 
płatność  za  zazielenienie;  programów  pomocowych  PROW  2014-2020;  zasad  zwrotu  materiału 
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siewnego; zwrotu kosztów kontroli w rolnictwie ekologicznym (w tym pomoc w wypełnianiu wniosków o  
przyznanie pomocy i  płatności);  zasad postępowania  przy egzekwowaniu szkód wyrządzonych  przez 
zwierzynę łowną; warunków uiszczania opłat w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin; 
warunków udziału w przetargach ograniczonych; kryteriów ocen przetargów ofertowych; konserwacji 
urządzeń melioracji szczegółowej; możliwości ubiegania się o programy pomocowe w ramach działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego;  zasad  ubiegania  się  o  płatność  z  tyt.  zalesień  (w tym pomoc w 
wypełnianiu  wniosków  o  przyznanie  płatności);  dobrostanu  zwierząt  w  świetle  przepisów  cross 
compliance;  integrowanej  ochrony roślin;  warunków produkcji  i  użytkowania  pasz;  przetwórstwa na 
poziomie  gospodarstwa  rolnego;  obowiązkowych  ubezpieczeń  upraw  rolnych;  zwrotu  akcyzy  za 
zakupione  paliwo  do  produkcji  rolnej;  odszkodowań  za  słupy  energetyczne;  informacji  o  Unii 
Europejskiej; zasad funkcjonowania biogazowni rolniczych, ich rodzajów oraz korzyści ekonomicznych 
płynących  z  produkcji  biogazu  rolniczego;  zasad  ubiegania  się  o  nieoprocentowane  pożyczki  dla 
producentów mleka,  świń,  owoców i  warzyw;  pomocy klęskowych;  możliwości  nabywania  gruntów 
rolnych od ANR. 

3.  Pomoc dla rolników w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności obszarowych do gruntów 
rolnych, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności 
cukrowej,  płatności  do  roślin  wysokobiałkowych,  płatności  do  zwierząt,  płatności  rolno-
środowiskowej,  rolno-środowiskowo-klimatycznej  oraz  płatności  o  niekorzystnych  warunkach 
gospodarowania.

W 2016 roku w okresie  od 15 marca  do 15 czerwca sporządzonych  zostało  84 wniosków o 
przyznanie  płatności  bezpośrednich  i  9  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  i  rolno-
środowiskowych  (kontynuacyjnych).  Dodatkowo  opracowane  zostały   korekty  do  planów  rolno-
środowiskowych oraz sporządzono wyliczenia związane z liczbą zwierząt w gospodarstwie (DJP) w tym 
produkcji azotu w gospodarstwie. Przekazywanie porad i pomoc w wypełnianiu wniosków udzielane są 
od początku roku 2005. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, biuro udzieliło pomocy w zakresie 
wypełniania rejestrów działalności rolno-środowiskowych oraz planów produkcji roślinnej i zwierzęcej 
w rolnictwie ekologicznym. 

4. Udzielanie  rolnikom  niezbędnych  informacji  w  celu  pełnego  wykorzystania  środków 
finansowych z  PROW 2014-2020

Pomoc w wypełnianiu wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego 
składanego do Agencji Rynku Rolnego. 
Pomoc w wypełnianiu wniosku o udzielenie wsparcia dla producentów mleka,  świń kierowanego do 
Agencji Rynku Rolnego. 
Udzielanie informacji rolnikom w kwestii integrowanej ochrony roślin, zasady wzajemnej zgodności na 
poziomie gospodarstwa rolnego oraz zasad bioasekuracji.  
Udzielanie informacji odnośnie warunków uiszczania opłat w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej 
odmian roślin. 
Udzielanie informacji odnośnie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych.
W kwestiach cywilno-prawnych rolnicy za pośrednictwem biura kierowani byli  do radców prawnych 
zatrudnionych w W-MIR w Olsztynie.
- Udzielanie informacji nt. PROW 2014-2020:
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Premie dla młodych rolników
- Restrukturyzacja małych gospodarstw 
- Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
- Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020
- Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
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5.  Współpraca  z  Radami  Powiatowymi  W-MIR  w  powiatach  działdowskim,  iławskim  i 
nowomiejskim w zakresie  organizowania  zwoływanych  przez  przewodniczących  RP posiedzeń, 
sporządzania protokołów z tych posiedzeń, opracowanie i kierowanie do Zarządu W-MIR opinii 
dla  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  lub  Urzędu  Marszałkowskiego  w  sprawie  przekształceń 
własnościowych, rolnych.

W  obszarze  działań  związanych  z  poprawą  struktury  agrarnej  gospodarstw  rolnych,  Biuro 
Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2016 zostało zaangażowane w prace dot. 
przedstawienia rolnikom kompleksowej informacji w zakresie realizacji 30% wyłączeń. We współpracy 
z Radami Powiatowymi  przy próbach efektywnego wyłączenia z wielohektarowych umów dzierżawy 
gruntów  rolnych  na  potrzeby  rolników.  Skierowano  uwagi  do  sporządzonych  wykazów  oraz 
wnioskowano  o  wydzierżawianie  gruntów  dla  rolników  w  trybie  przetargu  ograniczonego, 
ograniczonego ofertowego. Wydawano także opinie w sprawach dot.  warunkowych umów sprzedaży 
gruntów  rolnych,  zmian  przeznaczania  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
gruntów rolnych na inne niż rolne oraz opinii w sprawie obniżenia wysokości podatku rolnego.

W imieniu Rad Powiatowych Biuro Terenowe sporządziło w 2016 roku łącznie 33 opinii oraz 
wystawiło 9 upoważnień dla przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, którzy uczestniczyli 
w pracach komisji kwalifikacyjnej i przetargowej podczas organizowanych przetargów przez ANR.

6. Organizowanie spotkań z rolnikami.

W 2016 roku biuro zorganizowało i przeprowadziło 19 spotkań. W zebraniach brali udział rolnicy, 
członkowie  Rad  Powiatowych,  przedstawiciele  instytucji  działających  na  rzecz  rolnictwa  (ANR, 
ARiMR, WIORiN, KRUS) oraz przedstawiciele organizacji społeczności lokalnej. Głównymi kwestiami 
poruszonymi podczas spotkań były: procedury nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych; 
uzgodnienia  z  ANR  związane  z  programem  restrukturyzacji  nieruchomości  rolnych  na  potrzeby 
okolicznych  rolników  (w  tym  organizowanie  przetargów  ofertowych);  zasady  przestrzegania 
bioasekuracji  w  przypadku  wystąpienia  wirusa  ASF  oraz  ptasiej  grypy.  Na  bieżąco  rolnicy  mieli 
możliwość zapoznania się terminarzem naboru wniosków na poszczególne działania PROW 2014-2020 
oraz z warunkami przyznania poszczególnych programów pomocowych. 

7. Współpraca z samorządami terytorialnymi.

Biuro  Terenowe  W-MIR  wraz  z  przedstawicielami  samorządu  rolniczego  z  poszczególnych 
powiatów aktywnie współpracuje z samorządami powiatowymi i gminnymi, poprzez udział w sesjach 
rady. Podczas posiedzeń członkowie izb rolniczych poruszają istotne dla społeczności lokalnej tematy 
związane  z  rolnictwem.  Ponadto  członkowie  RP  biorą  czynny  udział  w  pracach  Powiatowych  Rad 
Rynku Pracy, gdzie  podejmują działania w kwestii zasadnego i racjonalnego wykorzystania środków 
finansowych z funduszu pracy. 

8. Współpraca z organizacjami rządowymi i instytucjami

1. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.
2. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
3. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.
4. Oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
5. Oddział Regionalny Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie.
6. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
7. Sekcje Zamiejscowe Gospodarowania Zasobem w: Działdowie, Grabinie, Morągu. 
8. Nadleśnictwa: Jamy, Iława, Brodnica, Lidzbark.

9.Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

* 14 lutego 2016 roku – Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie. 
* 23 kwietnia 2016 roku – VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie. 
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* 21 czerwca 2016 roku – 20-lecie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej; 

* 18 września 2016 roku – Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie; 

10. Promocja  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  Punktu  Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Olsztyn oraz udzielanie informacji o Unii Europejskiej.

1. Kontynuacja współpracy z instytucjami, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy.
2. Przekazywanie informacji odnośnie organizowanych przez PIE Europe Direct – Olszyn konkursów tj. 

„Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”, „Eurobus 2016”, „Skarby Europy zaklęte w 
szkle”, „Warmia i Mazury – Europa w moim Regionie”, „Jak zostać przedsiębiorcą w UE”, wiedzy 
o Unii Europejskiej. 

3.  Rozpowszechnianie  materiałów  informacyjnych  dot.  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej.

4.  Rozpowszechnianie  informacji  nt.  organizowanych  we  współpracy  z  KRIR  naborów  letnich  i 
zimowych wypoczynków dla młodzieży wiejskiej. 

Sporządziła: Anna Kołodziejska 
Pracownik  Biura Terenowego W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim

Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Olecku w roku 2016r.

W 2016 roku OT Biura Zorganizował wyjazd na Mazurskie AgroShow 2016 w Ostródzie  dla rolników 

powiatu oleckiego ełckiego i gołdapskiego, w którym uczestniczyło łącznie 69 producentów rolnych. 

Kolejnym wyjazdem j był wyjazd dla kobiet na AGRO na Obcasach,w którym uczestniczyło 60 kobiet z 

terenu  działania  biura  oraz  AgroShow  2016  w  Bednarach  –  którym  uczestniczyły  44  osoby 

z województwa warmińsko-mazurskiego.

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 13 

posiedzeń  Rad Powiatowych

 w tym  jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku oraz wspólne 

posiedzenia Rad Powiatowych powiatu oleckiego, ełckiego i piskiego .

Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach Rad Powiatowych były: 

· Realizacja płatności za rok 2015 oraz trwające działania w ramach PROW 2014-2020

· Nowe regulacje dotyczące obrotu ziemią rolną.

· Wykorzystanie odnawialnych  źródeł energii w gospodarstwach rolnych- energia fotowoltaiczna 

oraz turbiny wiatrowe

· Działania Powiatowego Inspektora Weterynarii w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF na 

terenie powiatu ełckiego oleckiego i gołdapskiego

· Szkody Łowieckie – nowelizacja ustawy prawo łowieckie.

· Linie kredytowe dla producentów rolnych – oferta handlowa  BGŻ BNP Paribas.

· Oferta handlowa firm działających na rzecz rolnictwa: Dramiński S.A. ENERGO UTIL.
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· Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – aktualne informacje.

· Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego – bieżące informacje.

· Agencja Rynku Rolnego – aktualna sytuacja na rynkach rolnych 

· Agencja Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa –aktualne nabory wniosków  na działania 

PROW 2014-2020 oraz stan obsługi wniosków o płatności bezpośrednie za rok 2016.

· Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Olsztynie  – informacja  nt  przebudowy  drogi  Gołdap-granica 

województwa.

W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział między innymi w: 

dożynkach gminnych w Kalinowie, Prostkach, Ełku , Baniach Mazurskich , Rada Powiatowa W-MIR w 

powiecie oleckim wraz z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego w Olecku 

była po raz siódmy organizatorem dożynek rolniczych w Wieliczkach .

 Członkowie Rad Powiatowych obsługiwanych przez OT Biura w Olecku reprezentowali Warmińsko-

Mazurską Izbę Rolniczą w komisjach szacujących straty w uprawach rolniczych wywołanych 

zjawiskami atmosferycznymi oraz w komisjach szacujących straty wyrządzone przez zwierzęta łowne. 

Ponadto członkowie Rad Powiatowych lub pracownik biura reprezentowali samorząd rolniczy jako 

członkowie komisji przetargowych przetargach ograniczonych

W ramach działalności Punktu informacji Europejskiej  Europe Direct  - Olecko  kontynuowana była 

współpraca z:

· Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku po raz kolejny współorganizowano konkurs 

„Europejski smak czekolady”, 

· Ochotniczą Strażą Pożarną w Górnem koło Gołdapi współorganizowano festyn „Jestem Eko – 

bieg do Europy”

· Ochotniczą Strażą Pożarną w Lenartach współorganizowano „Dzień Europy”,

· Szkołą Podstawową w Sypitkach „Dzień Europejski”, 

· Szkołą Podstawową w Wieliczkach „Europejski Dzień Rodziny”,

· Szkołą Podstawową w Kowalach Oleckich- współorganizowano „Dzień Europejski”

· Przedszkolem  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Olecku  gdzie  współorganizowano  „Tydzień 

Europejski – Ja i świat” .

Nawiązano współpracę z:

· Zespołem Szkół w Olecku – współorganizowano „Europejski Festiwal Kultur”

· Gimnazjum  w  Dubeninkach  –  współorganizowano  :  Europa  Różnorodności  –  podróż  po 

bożonarodzeniowej Europie.

. 

                                                                                                     
                 Sporządził 

                                                                                                                 Dawid Bondarenko
                                                                                                   Pracownik biura OT W-MIR w Olecku
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Sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie 

w roku 2016

        Biuro Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w oparciu o ustawę

o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.101.927), Statut W-MIR 

(zmieniony.  Uchwalą  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  Nr  XI/57/2014  z  dnia  21  marca  2014  roku), 

regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie.

           W roku 2016 w zakresie zadań głównych biura OT w Szczytnie tj. organizacji zebrań z rolnikami 

oraz  posiedzeń  Rad  Powiatowych  przygotowano 10  posiedzeń  rad  powiatowych  na  terenie  trzech 

powiatów,  którymi  zajmuje  się  biuro  w  Szczytnie  tj.  w  powiatach:  mrągowskim,  szczycieńskim, 

nidzickim. Jedno spośród 10 wymienionych miało charakter wspólnego posiedzenia rad powiatowych i 

odbyło się 16 grudnia 2016 r. w miejscowości Brajniki w gminie Jedwabno w powiecie szczycieńskim. 

Wspólne posiedzenie dotyczyło spraw związanych z finansowaniem zakupu gruntów rolnych z udziałem 

kredytów  preferencyjnych  i  środków  publicznych.  Poruszono  na  nim  również  bieżące,  ważne  dla 

rolników zagadnienia tematyczne. Dokładna tematyka posiedzeń opisana jest w protokołach.        

Tabelaryczne zestawienie posiedzeń Rad Powiatowych

L.p Data/miejsce RP Szczytno RP Nidzica RP Mrągowo

1.
Data 18.02.2016 r. 23.03.2016 r. 25.02.2016 r.

Miejsce posiedzenia Zacisze Szczytno UG Nidzica UG Sorkwity

2.
Data 06.07.2016 r. 12.07.2016 r. 08.09.2016 r.

Miejsce posiedzenia Zacisze Szczytno GOK Janowo UG Mikołajki

3.
Data 18.10.2016 r. 21.10.2016 r. 24.11.2016 r.

Miejsce posiedzenia Zacisze Szczytno UG Nidzica UG Piecki

4.
Data 16.12.2016 r. 16.12.2016 r. 16.12.2016 r.

Miejsce posiedzenia  Brajniki Brajniki Brajniki

      W dniu  10 marca 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się już po raz kolejny 

Olimpiada  Wiedzy  o  Rolnictwie,  BHP,  Gospodarce   Leśnej  z  Elementami  Łowiectwa,  która  była 

zorganizowana  przez  biuro  izby  przy  współudziale  Rady  Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 

Rolniczej w powiecie mrągowskim, którą reprezentował Pan Mateusz Dudziak – Przewodniczący Rady.

Olimpiada odbywała się w dwóch grupach wiekowych:

I - uczniowie i rolnicy w wieku do 40 roku  życia

II - rolnicy po 40 roku życia

       W  tegorocznej  olimpiadzie  wzięło  udział  28  uczestników.  Zgodnie  z  określonymi  przez 

organizatorów zasadami  wszyscy uczestnicy biorący udział  w konkursie byli  mieszkańcami powiatu 

mrągowskiego.  Uczniowie  i  rolnicy  odpowiadali  na   pytania  testowe  jednokrotnego  wyboru,  które 
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opracowane zostały przez specjalistów ośrodka doradztwa rolniczego, pracowników nadleśnictwa, koła 

łowieckie  oraz  przez  instytucje  biorące  udział  w olimpiadzie.  W tym roku sponsorami  nagród było 

łącznie  kilkanaście  podmiotów  komercyjnych  i  publicznych.  Organizatorzy  i  sponsorzy  nagród 

rzeczowych wspólnie postanowili uhonorować siedem pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych. W 

związku z powyższym nagrody rzeczowe na łączną sumę kilku tysięcy złotych otrzymało 14  laureatów 

olimpiady.  Nagrody  ufundowane  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  wręczył  finalistom 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim Pan Mateusz Dudziak. 

Trzy pierwsze miejsca i gwarancję udziału w olimpiadzie wojewódzkiej zajęli odpowiednio: 

I  - Roman Rapkowski,

II - Ryszard Pietkiewicz,

III - Mirosław Pisarek

     Do zadań biur izby w zakresie przygotowania olimpiady było pozyskanie sponsorów komercyjnych i 

publicznych finansujących nagrody dla uczestników oraz obsługa organizacyjna w dniu kiedy odbywał 

się finał olimpiady oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do jej rozliczenia. 

   Dla wszystkich  trzech obsługiwanych powiatów przygotowany został  wyjazd  dla  kobiet  z  rodzin 

rolniczych na obchody „Dnia Kobiet” odbywające się w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie,  w 

wyjeździe tym wzięło udział łącznie 66 osób. 

            W roku 2016 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 400 rolników głównie w sprawach 

dotyczących pozyskiwania środków z UE i informacji na ten temat, ale nie tylko, spora część spraw 

dotyczyła  takich  problemów jak: budowa linii  energetycznych,  szkody łowieckie  w gospodarstwach, 

zakup i opiniowanie gruntów rolnych, problemy ze współpracą z ANR, ARiMR, ARR, sprawy dotyczące 

naboru wniosków w ramach PROW 2014 – 2020.  W trakcie kampanii  naboru wniosków o dopłaty 

bezpośrednie biuro przygotowało  229 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich  dla rolników. 

Przygotowano  również  45  korekt  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  i 

rolnośrodowiskowych.  Prowadzono również korekty planów działalności rolnośrodowiskowej w ramach 

działania rolnictwo ekologiczne dla kilku rolników  kontynuujących to działanie.  Pracownik biura bierze 

również udział w składaniu wyjaśnień razem z rolnikami w ARiMR, którzy z różnych względów mają 

problemy ze sprawnym wyjaśnieniem rozbieżności w dokumentacji dotyczącej płatności bezpośrednich 

oraz rolnośrodowiskowych, a systemem informatycznym Agencji.           

          W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we 

własności rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów Mrągowo, Szczytno, Nidzica rozpatrzono, a w 

zasadzie  zapoznano  się  z  390 ogłoszeniami  przetargowymi,  wykazami,  warunkowymi  umowami 

sprzedaży,  praw  pierwszeństwa  nabycia  organizowanych  przez  ANR,  wystosowano  15  opinii 

wyrażających stanowisko Izby w przedmiotowych sprawach i w 7 przetargach zgłoszono do ich udziału 

przedstawicieli  samorządu do komisji  przetargowych  i  kwalifikujących  rolników przystępujących  do 

przetargów ograniczonych. 
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       Utrzymywana  i  kontynuowana jest  również współpraca  z  instytucjami  działającymi  na rzecz 

rolnictwa  w  powiatach,  którymi  zajmuje  się  biuro.  Monitorowana  i  wspierana  jest  działalność 

funkcjonującej Spółdzielni  Rolników – Grupy Producentów Rolnych „Mazurska Łąka” w Świętajnie 

liczącej 27 rolników gminy Świętajno.

Raz w roku prowadzone jest również szkolenie dla pracowników spółdzielni w zakresie sporządzania 

dokumentacji przy ubieganiu się o środki z UE.

          W roku 2016 biuro i rada powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim była współorganizatorem 

dożynek powiatowych w Jedwabnie w powiecie szczycieńskim podczas, których uhonorowano  dwóch 

producentów rolnych wyróżniających się swoją działalnością i osiągnięciami w zakresie produkcji mleka 

w gminie Jedwabno.  Zorganizowany został wyjazd członków rad powiatowych z terenu działania biura 

na dożynki wojewódzkie w Olsztynku.     

         W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział  w Wystawie 

Zwierząt Hodowlanych i targach Agro Show w Ostródzie. Ponadto przygotowany został wyjazd na ww. 

targi dla 98 rolników z powiatu nidzickiego i szczycieńskiego.

     Pracownik  biura  reprezentował  również  interesy rolników z  danego powiatu  podczas  zebrań  z 

przedstawicielami  władz lokalnych  w gminach oraz instytucjami  działającymi  na rzecz  rolnictwa,  w 

okresie jesieni  uzgadniane  były  z członkami  rad poszczególnych gmin proponowane stawki  podatku 

rolnego na kolejny rok. W uzgodnieniu z przewodniczącymi rad, opiniowano ww. projekty uchwał rad 

gminnych i proponowano stawki do wyliczania podstawy opodatkowania.

      W zakresie dokształcania i zwiększania kompetencji pracownik biura wziął udział w dwudniowym 

szkoleniu uzupełniającym dla doradców rolnośrodowiskowych, które odbyło się w miesiącu czerwcu w 

Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie  oraz  konferencji  dotyczącej  perspektyw  i  rozwoju 

rolnictwa,  która  odbyła  się  w  miesiącu  grudniu  w  Warmińsko-Mazurskim  Ośrodku  Doradztwa 

Rolniczego w Olsztynie. 

      W ramach działalności Punktu informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn działającego przy OT 

biura  w Szczytnie,  utrzymano  współpracę  z  Gminnym  Centrum Informacji  w Jedwabnie,   Agencją 

Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w  Szczytnie  oraz  szkołami  wiejskimi  w  powiecie 

mrągowskim ( Szkoły Podstawowa w Zyndakach, Baranowie, Olszewie, Marcinkowie, Szymanach oraz 

ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Mrągowie, Jagarzewie i Gromie. W miesiącu maju 

dostarczono również materiały i gadżety dla Zespołu Szkół w Pasymiu z przeznaczeniem na obchody 

Dnia  Europy.  Gazety,  które  otrzymuje  biuro izby tj.  Wiadomości  Rolnicze  oraz Poradnik  Rolniczy, 

przekazywane  są  do  biur  powiatowych  ARiMR,  a  w  okresie  kampanii  naboru  wniosków  są 

przekazywane  bezpośrednio  rolnikom  odwiedzającym  biuro  izby  oraz  wręczane  podczas  zebrań  i 

szkoleń. 

Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 87 pisma dotyczących w znaczącej części 

spraw związanych z obrotem ziemią rolniczą.
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      Sprawozdanie ma charakter ogólny szczegółowe dokumenty potwierdzające stan faktyczny znajdują 

się w siedzibie biura i zostaną przekazane Zarządowi Izby lub organom kontrolnym Izby o ile zaistnieje 

konieczność weryfikacji potwierdzającej ten stan rzeczy.

      Jednocześnie jako pracownik odpowiedzialny z organizację pracy biura w Szczytnie informuję, że 

szczegółowe plany pracy z poszczególnych okresów roku 2016 znajdują się w siedzibie biura Izby w 

Olsztynie.

                                                                                            Sporządził:
                                                                                              Michał Kawiecki

                                                                                            Pracownik biura OT W-MIR w Szczytnie
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