
Załącznik do Uchwały Nr   IV/24/2016
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia  23 maja  2016r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w 2015 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. 
Działalność Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w pierwszym półroczu 2015 roku skupiała 
się  przede  wszystkim  nad  sprawną  organizacją  i  przeprowadzeniu  wyborów  do  organów W-MIR
V  kadencji  (szczegółowa  informacja  z  przeprowadzenia  wyborów  znajduje  się  w  załączniku  do 
sprawozdania).
Zgodnie z § 6 Regulaminu „Zarząd odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu”. 

W 2015 roku Zarząd Izby łącznie spotkał się na  24 posiedzeniach, podejmując łącznie 173 uchwały. 
Zgodnie  z  §  40  Zarząd  zorganizował  kolejno  spotkania  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej:
 19 luty  – spotkanie  w Olsztynie  poświęcone tematyce  aktualnej  sprzedaży gruntów rolnych, 

płatności bezpośrednich oraz aktualnego stanu obsługi wniosków obszarowych oraz realizacji 
tych płatności. Przedstwiono także aktualną sytuację na rynkach rolnych w kraju i na świecie. 

 17  lipca  – spotkanie  w  Olsztynie,  poświęcone  przede  wszystkim  wystąpieniu  suszy  
w  województiwe  warmińsko-mazurskim  i  sposobom  zapobiegania  jej  skutkom.  Podczas 
posiedzenia głos w sprawie rolnictwa Warmii i Mazur zabrała Pani Sylwia Jaskulska - Członek 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pan Jan Bombosz z Agencji Restrukturyzacji
i  Modernizacji  Rolnictwa  przedstawił  perpektywę  uruchomienia  nowych  środków  z  PROW 
2014-2020. Natepnie Pan Andrzej Milkiewicz z Agencji Rynku Rolnego przedstwił informację 
o  aktualnej  sytuacji  na  rynku  mleka  po  zniesienu  kwot  mlecznych  oraz  kar  z  tytułu  ich 
przekroczenia.  Ponadto zapoznano się  z  ofertą  nowych  kredytów preferencyjnych  i  instalacji 
fotowoltaicznej dla rolników.

 17 września – posiedzenie poświęcone w całości szacowaniu skutków suszy w województwie 
warmińsko -  mazurskim oraz  przedstawieniu  informacji  z  Krajowej  Rady Izb Rolniczych  na 
temat rekompensat za straty poniesione w wyniku suszy.

 24  listopada–  spotkanie  to  poświęcone  było  przede  wszystkim  podsumowaniu  suszy  
w województwie warmińsko-mazurskim oraz zmianom w obrocie ziemią rolniczą po 1 stycznia 
2016 r.
 

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  2015  r.  koncentrowały  się  głównie  na  przeprowadzeniu  wyborów  do  Rad 
Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  oraz 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 zaliczenia przyznania jednolitej płatności obszarowej od 2015 r., również do gruntów 

zalesionych przed rokiem 2008.
 Stanowisko  Zarządu  wspólnie  z  Podlaską  Izbą  Rolniczą  w  sprawie  reaktywacji  zespołów 

roboczych powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działajacych w zakresie mleka 
i rynku trzody chlewnej.

 Wystosowano  pismo  do  KRIR  popierające  wprowadzenie  stawki  0,50  gr  od  hektara  wraz  
z podatkiem rolnym za opłaty na rzecz Agencji Nasiennej.

 Wystosowano  pismo do KRIR,  w którym Zarząd  sprzeciwił  się  wprowadzeniu  ograniczeniu 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarze całego kraju.

 Pismo w sprawie szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 Stanowisko  Walnego  Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie 

zagrożenia klęską suszy.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji 

na rynku trzody chlewnej.

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  392 wniosków.  Poszczególne  oddziały  terenowe  biura 
wypełniły następującą ilość wniosków o płatności bezpośrednie:

 OT w Elblągu- 34
 OT w Szczytnie –234
 OT w Nowym Mieście Lubawskim-86
 OT w Bartoszycach-38

Ponadto pracownicy z OT w Nowym Mieście Lubawskim oraz OT w Szczytnie 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). 
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Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w roku 2015 w ramach projektów realizowanych przez Krajową 
Radę Izb Rolniczych zorganizowała cztery. „pikniki” – zbożowy, drobiowy i dwa wieprzowe. 

„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 30 sierpnia 2015 roku w Chełchach koło Ełku, podczas Dożynek Gminy Ełk. 
Podczas  imprezy  w  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 
dorosłych  „Smaki  Zbóż 2015” – na najlepszą potrawę/produkt  przygotowany na bazie  produktów 
zbożowych; wydawano licznie zgromadzonej publiczności, w ramach degustacji produkty i potrawy 
wytworzone  ze  zbóż:  pierogi  z  kaszą  gryczaną  i  pieczarkami,  pierogi  z  kaszą  gryczaną  i  serem, 
gołąbki  z  kaszą  jęczmienną  i  grzybami,  pierogi  z  kapustą  i  grzybami,  łazanki  
z kapustą, pierogi z serem i miętą, kaszę ze skwarkami, zapiekankę makaronową, chleb na zakwasie 
z różnymi ziarnami (do chleba smalec, masło czosnkowe, ogórki kiszone), kaszka manna na zimno 
z  sokiem  malinowym,  ciastka  z  płatków  owsianych,  rogaliki  krucho-drożdżowe  
z nadzieniem, makowiec drożdżowy. W sumie wydano ponad 3000 porcji produktów i potraw.

„Piknik  Drobiowy” finansowany  ze  środków  Funduszu  Promocji  Mięsa  Drobiowego  w  ramach 
projektu  realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w dniu  13 września 2015 roku,  w Ostródzie,  podczas  Dożynek  Powiatu  Ostródzkiego.  Podczas 
imprezy  w  hali  namiotowej  prezentowano  i  rozdawano  materiały  promujące  mięso  drobiowe 
otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych, przeprowadzono prelekcję na temat mięsa drobiowego, 
prowadzono  konkursy plastyczne,  konkurs  kulinarny na  najsmaczniejszą  potrawę/produkt  z  mięsa 
drobiowego  „Polski  Drób”,  wydawano  licznie  zgromadzonej  publiczności,  w  ramach  degustacji 
produkty i  potrawy wytworzone  z  mięsa  drobiowego:  kaczkę  faszerowaną z  jabłkami  i  żurawiną, 
paseczki z indyka w pikantnym cieście, kiełbasę z gęsi, zupę gulaszową z mięsa drobiowego, smalec 
gęsi podany na pieczywie, galantynę z kurczaka, pasty i pasztety z różnymi dodatkami oraz pierogi 
faszerowane  mięsem drobiowym –  przygotowane  przez  Centrum Dobrego  Smaku  w Morlinach.  
W sumie wydano 9620 porcji produktów i potraw  (wraz z pieczywem) o łącznej masie 475 kg.

„Pikniki Wieprzowe” finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach 
projektu  realizowanego  przez  Krajową Radę Izb  Rolniczych  zostały zorganizowane:  20 września 
2015 roku, w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku podczas Dożynek Wojewódzkich 
oraz 17 października 2015 roku, w Lidzbarku Warmińskim, przy współpracy z Miastem Lidzbark 
Warmiński.  Podczas  obydwu  pikników  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: karkówkę, 
boczek,  kaszankę,  szaszłyki,  bigos  wieprzowy,  kiełbasę  czosnkową z  grilla;  wędliny  i  wędzonki: 
schab wędzony z ziołami,  szynka wędzona,  karczek z dymu,  boczek swojski,  kiełbasa ze śliwką,  
z jałowcem, krakowska, warmińska, pasztet wieprzowy oraz 2 pieczone prosiaki.  Podczas pikniku  
w Olsztynku wydano ponad 13000 porcji produktów i potraw  (plus pieczywo) o łącznej masie 650 kg. 
Ze  względu  na  różnorodność  asortymentu  i  wygodę  osób  odwiedzających  Piknik  Wieprzowy 
degustacja  była  prowadzona  w  3  miejscach:  hala  namiotowa  –  przód  i  bok  oraz  rozstawiono 
grillowędzarnie  w bezpośrednim sąsiedztwie hali.  W Lidzbarku Warmińskim w ramach degustacji 
serwowano:  polędwicę,  szynkę,  baleron,  pierogi  z  mięsem wieprzowym,  pieczone  prosię,  smalec 
paprykowy i tradycyjny podany na pieczywie, zupę gulaszową na wieprzowinie, żeberka barbecue  
z  grilla,  karkówkę z  grilla,  kiełbasę  wieprzową,  pasztet  z  grzybami,  boczek,  salceson,  kaszankę  
i pasztetową. W sumie wydano ponad 5600 porcji produktów i potraw  (plus pieczywo) o łącznej 
masie 444 kg.

Ponadto  Izba  zorganizowała  wyjazdy  lub  oddelegowała  przedstawicieli  Izby  do  udziału  
w następujących wyjazdach szkoleniowych i spotkaniach: 
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 Pan Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Rady powiatowej W-MIR IV kadencji uczestniczył 
w dniu 17 stycznia  2014 r.  w Ełku w konferencji  „Strategia  Państwa,a  potrzeby rozwojowe 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Koncepcja rozwoju Warmii i Mazur w nowej perspektywie 
finansowej UE.” 

 Pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu W-MIR IV kadencji uczestniczył w dniu 23 stycznia 2015 r. 
w  Warszawie  w  spotkaniu  z  Ministrem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  omówienia 
aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

 Zorganizowano wyjazd przedstawicieli  W-MIR oraz rolników na XV Międzynarodowe Targi 
Ferma Bydła  i XVIII Miedzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu w Łodzi w dniach 20-21 luty 
2015 r.

 Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR uczestniczył  w  spotkaniu  z  Ministrem Gospodarki  w  sprawie 
sytuacji w rolnictwie w dniu 10 lutego 2015 r. w Warszawie.

 Pan Mirosław Borowski-  Delegat  do Krajowej  Rady Izb Rolniczych  uczestniczył  w dniu 10 
marca 2015 r. w posiedzeniu grupy roboczej Copa Cogeca „Mleko i produkty mleczne”

 Pan  Roman  Luchowski-  Członek  Zarządu  W-MIR  IV  kadencji  uczestniczył  w  spotkaniu 
konsultacyjnym dotyczącym aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Pregoły w dniu 12 marca 2015 r w Olsztynie.

 Zorganizowano  wyjazd  na  XX  Międzynarodowe  Targi  Techniki  Rolniczej   AGROTECH
 w dniach 27-28 marca 2015 roku w Kielcach.

 Pani Zofia  Stankiewicz -  Członek Zarzadu W-MIR uczestniczyła  w spotkaniu Forum Debaty 
Publicznej „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju” 
w dniu 11 marca 2015 r. w Warszawie.

 Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w dniach 13-15 mają 2015 r.  
w wyjeździe studyjnym na Dolny Śląsk w ramach projektu „Między Wschodem a Zachodem”
finansowanego ze środków Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 Pan Marek  Kuźniewski-  Członek  Zarządu  W-MIR uczestniczył  w  konferencji  naukowej  pn. 
„ Aktualne wyzwania w gospodarowaniu rolniczymi  zasobami wodnymi” w dniu 11 czerwca 
2015 r.w Falentach.

 Pan Zbigniew Ziejewski- Przewodniczący Rady Powaitowej W-MIR w powiecie nowomiejskim 
uczestniczyłw otwarciu nowo wybudowanej ciepłowni na biomasę wraz z linią do przetwarzania 
pofermentu oraz elektrowni fotowoltaicznej w dniu 26 czerwca 2015 r.w Boleszynie.

 Przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  uczestniczyli  w  Dożynkach 
Jasnogórskich w dniach 5-6 września 2015  r.

 Zorganizowano wyjazd  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  na konferencję 
„Zarządzanie  ryzykiem  w  rolnictwie  w  kontekście  tegorocznej  klęski  suszy”  w  dniu  
7 października 2015 r.w Warszawie.

 Zorganizowano dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego wyjazd na Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2015 do miejscowości Bednary k. Poznania w dniach 18-21 
września 2015 r.

 Pan Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarzadu  W-MIR uczestniczył  w konferencji   pt.  „Planuj 
karierę i pracuj bezpiecznie” organizowanej przez Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju 
Poradnictwa Zawodowego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w dniu 12 października 2015 r.  
w Olsztynie.

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 ziemi znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;

4 



–dokonywanie uzgodnień w zakresie podziału lub restrukturyzacji nieruchomości rolnych;
–wnioskowanie na podstawie podań rolników do ANR o przeprowadzenie przetargów ograniczonych;
–opiniowanie sprzedaży ziemi cudzoziemcom lub podmiotom z udziałem zagranicznym (100% lub 
większościowym);
–opiniowanie warunkowych umów sprzedaży;
–opiniowanie  wniosków rolników indywidualnych  o uzyskanie  zabezpieczenia  należności  podczas 
kupna gruntów nabywanych od ANR;
–opiniowanie wniosków o przedłużanie umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa;
–opiniowanie przekształceń gruntów rolnych na nierolne oraz leśnych na nieleśne;
–interwencje w sprawach wyceny gruntów;
–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 z mieszkańcami  oraz producentami rolnymi  z  terenu, 
którego opinia dotyczy.
Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja 
Nieruchomości  Rolnych),  od  maja  1999  roku  przedstawiciele  Izby  uczestniczą  w  przetargach 
organizowanych  przez  Agencję,  jako  pełnoprawni  członkowie  komisji  przetargowych.  W ramach 
porozumienia  ANR  zobowiązała  się  do  zasięgania  opinii  W-MIR  w  zakresie  opracowywania 
programów restrukturyzacji i zmian w tych programach. W tym celu Izba zbiera niezbędne informacje 
organizując  zebrania  wszystkich  zainteresowanych  stron  (rolników,  sołtysów,  członków  Rad 
Powiatowych W-MIR, administratorów ANR, przedstawicieli gmin i związków zawodowych). Dzięki 
konsekwentnej pracy Izby wielu rolników mogło powiększyć swoje gospodarstwa. 
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.  W  skład  takiej  Rady,  powołanej  przy  Oddziale 
Terenowych  ANR w Olsztynie,  zostali  zaproszeni  przedstawiciele  samorządu rolniczego Warmii  i 
Mazur – Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Pan Mirosław Borowski 
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych,  którzy od 2012 roku uczestniczyli  w jej pracach. Rola 
Rady Społecznej wzrosła w 2016 roku w konsekwencji Zarządzenia Nr 2/2016 wydanego w dniu 18 
stycznia 2016 r. przez Prezesa ANR.
W dniu 21 stycznia 2015 r. w Warszawie zostały spisane „Zasady współpracy” pomiędzy Agencją 
Nieruchomości  Rolnych  a  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych.  Strony  porozumienia  wyraziły  wolę 
współpracy przy realizacji zadań ANR, a w szczególności ANR zobligowała się do:
–konsultowania z KRIR istotnych zmian w procedurach sprzedaży nieruchomości Zasobu,
–zasięgania  opinii  wojewódzkich  izb  rolniczych  dotyczących  sprzedaży  nieruchomości  rolnej 
zabudowanej powyżej 100 ha, 
–uzgadniania  z  wojewódzkimi  izbami  rolniczymi  powierzchni  nieruchomości  rolnych 
niezabudowanych  wystawianych  do  przetargów  większych  niż  150%  średniej  powierzchni 
gospodarstwa rolnego w danym województwie;
–uzgadniania z wojewódzkimi izbami rolniczymi trybu przetargów dla nieruchomości o powierzchni 
1-5 ha;
–umożliwienia udziału w komisjach przetargowych przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych;
–odstępowanie od przeprowadzenia przetargu na wniosek przedstawiciela izby rolniczej  w komisji 
przetargowej;
–organizowanie  przez ANR na wniosek izby rolniczej  przetargów ograniczonych  ofert  pisemnych 
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami wyboru i wag dla tych przetargów;
–opiniowanie wniosków nabywców o zabezpieczenie należności;
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–wzajemne informowanie się o sytuacjach konfliktowych i innych istotnych problemach związanych z 
obrotem ziemią użytkowaną rolniczo.
W wyniku tego porozumienia, w marcu 2015 roku Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z 
Agencją  Nieruchomości  Rolnych  Oddział  Terenowy  w  Olsztynie  rozpoczęła  pracę  nad 
wypracowaniem  nowych  kryteriów  oceny  ofert  i  ich  wag w przetargach  ograniczonych  ofert 
pisemnych na  sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości  rolnych  z  Zasobu Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa  (wcześniejsze  zostały  ustalone  w  dniu  9  października  2014  r.).  Nowe  kryteria  zostały 
zatwierdzone przez obie strony w dniu 20 kwietnia 2015 r. i miały obowiązywać dla wszystkich nowo 
rozpoczynających  się  procedur.  W lipcu  2015 roku ANR ponownie  zaproponowała  zmianę  zasad 
obowiązujących podczas przetargów ograniczonych ofert pisemnych, a Zarząd Izby przedstawił swoje 
propozycje zmian. We wrześniu 2015 r. zostały ustalone nowe zasady zawierające 7 kryteriów:
1.powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika – 20 pkt;
2.odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości – 20 pkt;
3.powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest 
kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę – 20 pkt; 
4.proponowana cena nabycia nieruchomości – 10 pkt;
5.intensywność produkcji zwierzęcej – 10 pkt;
6.ubezpieczenie w KRUS – 10 pkt;
7.młody rolnik, czyli osoba do 40 roku życia – 10 pkt.
W roku wyborczym, którym był 2015 rok, oraz z uwagi na kończący się w dniu 1 maja 2016 roku 
okres zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom, zostały zintensyfikowane prace parlamentarne różnych 
opcji nad ustawami regulującymi obrót ziemią użytkowaną rolniczą. Wszystkie procedowane projekty 
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. 
Obecnie w Polsce obrót nieruchomościami rolnymi można podzielić (uogólniając) na dwie kategorie:
–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.
Projektów ustaw na nowo regulujących obrót ziemią rolniczą było wiele, ale wszystkie w tej materii 
oscylowały wokół dwóch ww. ustaw. Do najważniejszych projektów należy zaliczyć dwa:
1)koalicji PO-PSL – ustawa zmieniająca ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego;
2)PiS -  ustawa w sprawie wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Projekt ustawy PO-PSL był  de facto nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i  został 
uchwalony w dniu 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Z założeń zawartych w noweli 
wynikało, że miała ona zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.  Jednak w wyniku wygranych 
wyborów parlamentarnych przez PiS, została przesunięta data wejścia w życie przedmiotowej noweli 
do dnia  1  maja  2016 r.  tak,  by umożliwić  szybkie  prace  nad  nową ustawą regulującą  omawianą 
materię. 
Ustawa autorstwa PO wprowadzała m.in.:
–Osobom władającym bez tytułu prawnego nieruchomością z Zasobu WRSP przyznano możliwość 
skierowania  wniosku,  pozytywnie  zaopiniowanego  przez  wojewódzką izbę  rolniczą,  o  umorzenie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty należności powstałych z tego tytułu. W takim wypadku konieczny 
jest do spełniania warunek władania daną nieruchomością w dobrej wierze lub przez okres ponad 10 
lat (niezależnie od dobrej, czy złej wiary).
–Powołanie przy dyrektorach oddziałów terenowych ANR komisji ds. kształtowania ustroju rolnego, 
w  kład  której  powołani  mieli  być  przedstawiciele  izb  rolniczych,  samorządów  terytorialnych. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza rozpoczęła w tym temacie kampanię informacyjną, m.in. w dniu 
6 października  2015 r.  wystosowała  pismo do wszystkich  członków Rad Powiatowych  W-MIR o 
potrzebie zgłaszania się do udziału w pracach tych komisji.
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Drugi projekt ustawy - autorstwa PiS, procedowany był już w I połowie 2015 roku, jednak nie znalazł 
wtedy  poparcia  w  większości  parlamentarnej.  Powrócił  w  grudniu  2015  r.  Proponowany  projekt 
ustawy ma na celu 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 (mija w dniu 1 maja 2016 r.) 
i  obawą przed spekulacyjnym nabywaniem ziemi na cele  inne niż rolnicze.  Przedmiotowy projekt 
ustawy w praktyce zmienia 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

Dnia 25 października 2015 r. w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. W ich wyniku nastąpiła 
zmiana partii sprawującej władzę z PO-PSL na PiS. W dniu 17 listopada 2015 r. Pan Krzysztof Jurgiel 
Minister  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  polecił  wstrzymanie  dokonywania  wszelkich  czynności 
wynikających z zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności dotyczących wszczynania i 
prowadzenia  przetargów oraz innych  czynności,  które  powodują lub mogą powodować powstanie 
skutków  finansowych,  za  wyjątkiem  spraw  mieszczących  się  w  zakresie  zwykłego  zarządu  i 
związanych z ochroną osób i mienia. 
W  dniu  20  listopada  2015  r.  Pan  Waldemar  Humięcki  został  powołany  na  funkcję  pełniącego 
obowiązki prezesa ANR. Po tej nominacji, w dniu 1 grudnia 2015 roku zostały dopuszczone niektóre 
działania Agencji:
1. zawierania stosownych umów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnych 
Skarbu Państwa z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów 
ograniczonych i nieograniczonych, co do których sprzedaży i dzierżawy nie jest wymagane specjalne 
pełnomocnictwo Prezesa Agencji;
2. dokonywania przez Agencję czynności związanych:

a) z rozdysponowaniem lokali mieszkalnych, 
b) z nieodpłatnym przekazywaniem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości 

Zasobu,
c) z udzielaniem bezzwrotnej pomocy finansowej,
d)  z  wykonywaniem  uprawnień  i  obowiązków  związanych  z  wykonywaniem  prawa 

pierwokupu,
e) z wszczynaniem i przeprowadzaniem przetargów w zakresie wydzierżawiania nieruchomości 

Zasobu,
f)  ze  sprzedażą  nieruchomości  przeznaczonych  na  inwestycje,  parki  technologiczne,  parki 

przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo 
mieszkaniowe,  obiekty  sportowo  rekreacyjne  lub  nieruchomości  położone  w  strefach 
ekonomicznych.

g) ze sprzedażą nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, których 
zawiadomiono o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Dla innych czynności niż wyżej wymienione wymagano akceptacji przedłożonego i szczegółowego 
uzasadnienia co do potrzeby ich dokonania. 
W dniu 25 listopada 2015 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych polecił wznowienie zawierania 
umów sprzedaży i dzierżawy z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych przetargów, 
co  do  których  nie  jest  wymagane  uzyskanie  szczególnego  pełnomocnictwa  Prezesa  Agencji.  Ze 
względu  na  chęć  umożliwienia  uprawy  gruntów  rolnych  w  nowym  roku  i  zabezpieczenia  przed 
ewentualnym przejęciem przez osoby nieuprawnione, m.in. bezumownych użytkowników, z dniem 4 
grudnia 2015 roku Agencja Nieruchomości Rolnych wznowiła przetargi na dzierżawę ziemi.
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Odpowiadając na liczne wnioski rolników indywidualnych,  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w 
2015  roku  wystosowała  17  opinii  w  sprawie  przeprowadzenia  przetargów  ograniczonych na 
sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP, które zaplanowane były do sprzedaży 
lub dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego. Z całościowej liczby wydanych opinii na łączną 
powierzchnię 227,7967 ha, 4 opinie dotyczyły dzierżaw dot. powierzchni 162,2216 ha (co stanowi 
71%), zaś pozostałe 13 opinii dotyczyło sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni łącznej 65,5751 ha 
(co stanowi 29%). 
Bardzo  istotne  jest  też  opiniowanie  procesów  restrukturyzacyjnych  dużych  gospodarstw  rolnych. 
Najczęściej są one bardzo rozłożone w czasie i przez to procedury ich podziału odbywają się przez 
kilka lat. W 2015 roku Izba wydala dwie opinie dotyczące restrukturyzacji:
–Gospodarstwa Grodziska – o powierzchni 128,7833 ha
–Gospodarstwa Skandawa - o powierzchni 493,3356 ha
Ponadto  były  kontynuowane  prace  nad  rozdysponowaniem  gruntów  z  byłego  PPGR  Srokowo  o 
łącznej powierzchni 1 359,1579 ha:
–Gospodarstwo Rolne Surwile – o powierzchni 326,8747 ha
–Gospodarstwo Rolne Stawiska – o powierzchni 153,1753 ha
–Baza I – o powierzchni 121,2926 ha
–Baza II, III i obr. Łabapa, Radzieje  – o powierzchni 96,5811 ha
–obręb Tarławki – o powierzchni 246,4484 ha
–obręb Łabapa – o powierzchni 414,7858 ha.
Tak, jak w roku poprzedzającym,  tak i  w 2015 roku biuro Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej 
kontynuowało proces opiniowania dotyczącego  zabezpieczenia należności Agencji  Nieruchomości 
Rolnych  z  tytułu  sprzedaży  nieruchomości  rolnych  w  trybie  bezprzetargowym  oraz  na  zasadzie 
pierwszeństwa w nabyciu w celu powiększenia  indywidualnych gospodarstw rodzinnych w formie 
hipoteki  (nakładanej  na  nabywanej  nieruchomości)  oraz  czeków  własnych  in  blanco.  W-MIR  na 
wniosek rolników indywidualnych województwa warmińsko-mazurskiego wydała łącznie 55 opinii na 
ogólną powierzchnię 828,8899 ha:
1)przetargu ograniczonego – 27 opinii na łączną powierzchnię 455,5078 ha (co stanowi blisko 55% 
ogólnej zaopiniowanej powierzchni) 
2)bezprzetargowym (na zasadzie pierwszeństwa w nabyciu) – 28 opinii na łączną powierzchnię 
373,3821 ha (co stanowi 45% ogólnej zaopiniowanej powierzchni) 
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 2015 roku wydano łącznie 93 upoważnienia dla 99 przedstawicieli Izby (w 
6  przetargach  uczestniczyło  po  dwóch  przedstawicieli  Izby).  Przedmiotem  pracy  komisji 
przetargowych,  w  których  pracach  uczestniczyli  przedstawiciele  Izby  było  łącznie  2940,4548  ha 
nieruchomości rolnych, z czego 857,3101 ha (ok. 29%) przeznaczonych było do dzierżawy w trybie 
przetargów  ograniczonych,  zaś  2083,1447  ha  (ok.  71%)  -  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. 
W 2015 roku średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim 
wyniosła 22,76  ha.  Zgodnie  z  porozumieniem  z  ANR  OT  Olsztyn,  Warmińsko-Mazurska  Izba 
Rolnicza dla nieruchomości o powierzchni większej niż 150% tej średniej sporządziła 8 opinii dla 10 
nieruchomości  rolnych  na  łączną  powierzchnię  404,9398  ha,  gdzie  średnia  wielkość  jednej 
nieruchomości wyniosła 40,5 ha.
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
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–z leśnych na nieleśne 
W 2015 roku wydano 27 opinii (2 negatywne i 25 pozytywnych) na łączną powierzchnię 127,6024 ha, 
z czego grunty leśne stanowiły 21,6765 ha (prawie 17 % ogólnej powierzchni),  a rolne stanowiły 
105,9259  ha  (83  % ogólnej  powierzchni).  Dwie  negatywne  opinie  dotyczyły  gruntów  leśnych  o 
łącznej powierzchni 0,7363 ha. 
W 2015 roku Izba Rolnicza wydała na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 pozytywne 
opinie  na  łączną  powierzchnię  4,2627  ha  (3,07  ha,  0,40  ha,  0,7927  ha)  dotyczące  sprzedaży 
nieruchomości rolnej zagranicznym podmiotom prawnym lub z udziałem zagranicznym.
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 2015 roku 
Izba w tej materii wydała 45 opinii na łączną powierzchnię 4793,8110 ha, z czego 11 opinii to były 
wnioski  o  wykonanie  prawa  pierwokupu  dla  2385,8712  ha,  zaś  34  opinie  na  2407,9398  ha  nie 
wnioskowały o wykonanie prawa pierwokupu, czyli nie było zainteresowania okolicznych rolników 
przedmiotowymi gruntami. 
Oprócz  wydawania  spersonalizowanych  opinii  w konkretnej  sprawie,  Izba  Rolnicza  w 2015 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  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 2015 miała miejsce już X 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 (7 listopada), Ełku (28 listopada) i Szczytnie (21 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  5  grudnia w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Spożywczych  w  Olsztynie.  W  tegorocznej  -  X  edycji  przedsięwzięcia, 
zaprezentowano ogółem 36 potraw oraz 90 produktów. Uczestnikami konkursu były osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich 
(w sumie nadesłano 88 zgłoszeń). 
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„Skarby Europy zaklęte  w szkle” -  w roku 2015 została  zorganizowana IV edycja  konkursu na 
najsmaczniejsze  domowe  przetwory  wykonane  z  naturalnych  produktów  pochodzących  z  terenu 
Warmii  i  Mazur.  Do konkursu,  którego celem  jest  promocja  przetworów domowych wykonanych
 z owoców, warzyw, mięsa, ryb, runa leśnego i ziół zebranych na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych 
tradycji kulinarnych, do konkursu zgłoszono w sumie 90 przetworów w trzech kategoriach: domowe 
przetwory z owoców (35), domowe przetwory z warzyw (35), domowe przetwory mięsne i rybne (20). 
Zgłoszenia nadesłały 43 osoby. 

Od  wielu  lat  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  aktywnie  włącza  się  w  realizację  projektów 
koordynowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Również w 2015 roku pracownik biura pełnił 
funkcję  Ambasadora  Projektu  „Smaki  Polskie-wieprzowina  –polska  tradycja” finansowanego
 z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Do jego obowiązków należało szereg działań mających na 
celu propagowanie profesjonalnego portalu internetowego  wieprzopedia.pl oraz idei  zwiększenia  
w codziennej diecie spożycia mięsa wieprzowego. 

Mini-degustacje
W ramach realizacji projektu, Ambasador zorganizował i przeprowadził dwie mini-degustacje. Obie 
odbyły się w marcu 2015 r. (14 i 21) w Olsztynie w supermarkecie Kaufland na stoisku Zakładów 
Mięsnych WARMIA.
Podczas mini-degustacji klienci odwiedzający sklep mogli spróbować wyrobów z mięsa wieprzowego 
najwyższej  jakości:  szynkę ze strychu,  szynkę kruchą,  kiełbasę z Warmińskiej  Wędzarni,  kiełbasę 
krakowską podsuszaną, kabanosy które są przygotowywane z najwyższej jakości surowców. 
Zakłady  Mięsne  WARMIA  wychodząc  naprzeciw  zapotrzebowaniom  rynku  na  swojskie  wyroby 
produkowane według starych lokalnych receptur, obok codziennych wyrobów, proponują także linię 
produktów tradycyjnych  z  Warmińskiej  Wędzarni, które  zostały wybrane  do degustacji  podczas 
mini-degustacji. 
Każdy mógł znaleźć smak dla siebie. Hitem zarówno pierwszej, jak i drugiej mini-degustacji okazał 
się chleb posmarowany smalcem z przyprawami z linii Warmińska Wędzarnia. Każdy próbując tego 
wyrobu wspominał lata młodości, w których babcia lub ciocia robiły swojski smalec. Jak podkreślali 
klienci  sklepu,  zapach  proponowanego  przez  hostessy smalcu  przyciągał  do  stoiska  już  z  daleka, 
a niepowtarzalny smak zachęcał do próbowania wyrobów nawet kilka razy.
Wśród najmłodszych klientów największym zainteresowaniem cieszyły się kabanosy, które doskonale 
nadają się zarówno na spotkania przy grillu, jak i na II śniadanie do szkoły. 
Z  zainteresowaniem  uczestnicy  mini-degustacji  przyjmowali  ulotki  rozdawane  przez  hostessy  
z informacją nt portalu internetowego wieprzopedia.pl i zapoznawali się z korzyściami wynikającymi 
ze spożycia produktów z mięsa wieprzowego. 
Obie  mini-degustacje  przebiegały się w miłej  i  serdecznej  atmosferze.  Klienci  sklepu degustujący 
wyroby  z  wieprzowiny  wyrazili  chęć  ponownego  zapoznania  się  z wyrobami  produkowanymi  
z wieprzowiny. 

Pozyskiwanie podmiotów do bazy wieprzopedia.pl
Kolejnym  zadaniem  wykonywanym  w  ramach  pełnienia  funkcji  Ambasadora  Projektu  było 
pozyskiwanie  nowych  podmiotów  do  bazy  znajdującej  się  na  portalu  wieprzopedia.pl  Zostało  to 
przeprowadzone dwutorowo: pośrednio i bezpośrednio, adekwatnie do potrzeb klienta. 
W  okresie  pełnienia  funkcji  Ambasadora  Projektu  wysłano  pocztą  elektroniczną  i tradycyjną 
zaproszenia do włączenia się do projektu do 84 podmiotów. Zgodnie z nowymi założeniami projektu 
skupiono  się  na  wytwórcach  lokalnych  mających  w  swojej  ofercie  tradycyjne  wyroby  z  mięsa 
wieprzowego.  Część  z  zaproszonych  podmiotów  należy  do  Europejskiej  Sieci  Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego. 
Oprócz wysłanych  zaproszeń,  w celu promocji  projektu,  odbyło  się wiele bezpośrednich spotkań  
z  zainteresowanymi  podmiotami.  Podczas  spotkań  przekazana  została  również  informacja  
o działalności portalu wieprzopedia.pl i korzyściach dla podmiotów prywatnych przyłączających się 
do projektu (przede wszystkim darmowa promocja na profesjonalnym specjalistycznym portalu). 
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Współpracując  z  Zakładami  Mięsnymi  „Warmia”,  zaktualizowana  została  lista  podmiotów 
zgłoszonych przez ten podmiot do portalu wieprzopedia.pl w I edycji. 
Informacje o działaniach Ambasadora Projektu zostały także zamieszczone w Biuletynie Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, który wydawany jest jako wkładka do miesięcznika „Tygodnik Poradnik 
Rolniczy”.   

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. 
Przedstawiciele Izby Rolniczej uczestniczyli także” 
 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek Zarządu W-MIR,  uczestniczyła  w 143 posiedzeniu  Komisji 

Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Senatu  RP  w  sprawie  sprzedaży  bezpośredniej  przetworzonych 
produktów rolnych w gospodarstwie rolnym w dniu 14 kwietnia 2015 r.w Warszawie

 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR w dniach 21- 22 maja 2015 r. uczestniczyła  
w szkoleniu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu 
rodzin  rolniczych  (zboża,  owoce,  mieso  i  mleko)  oraz  podstawy  sprzedaży  bezpośredniej.”  
w radomiu

 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w posiedzeniu grupy roboczej  
z zakresu „ Upowszechnianie i Ochrona praw Konsumenta” w dniu 28 sierpnia 2015 r. w Olsztynie.

 Pan Romuald  Tański-  Wiceprezes  W-MIR i  Pan Marek  Kuźniewski-  Członek Zarządu W-MIR 
uczestniczyli  w konferencji „ Wsparcie rolników i przetwórców w przystępowaniu do systemów 
jakosci zywnosci oraz wsprcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych i obrót nimi' w dniu 9 
grudnia w Olsztynie.

5.  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 w roku 2015 przystąpił do:
 Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (  Uchwała Nr II/ 12/2015 Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 14 grudnia 2015 r.)

Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w latach wcześniejszych przystąpiła do:
 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 211/2008 z dn.  11 kwietnia  2008 r.  oddelegował  Alinę Mnich  – 
członka  Rady Powiatowej  W-MIR z  powiatu  elbląskiego  oraz  Eryka  Wąsowskiego – członka 
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Rady  Powiatowej  W-MIR  z  powiatu  ostródzkiego.  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 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 
Rolniczejdo 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”.

6. 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 wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,  
do pracy w jej organach już w 2010 roku oddelegowanych zostało dwóch przedstawicieli Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, którzy w roku 2015 kontynuowali swoją pracę w Radzie: Romuald Tański 
Członek Zarządu W-MIR V kadencji  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 2015 roku W-MIR włączyła się w następujace działania:
 Współorganizacja powiatowych eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  

i BHP w Rolnictwie.
 Wpółorganizacja w dniach 25-27 marca 2015 r. wyjazdu finalistów wojewódzkich Olimpiady 

Młodych Prodycentów Rolnych na finał krajowy Olimpiady do Kielc.
 Współorganizacja VII Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamietajcie o ogrodach „ w dniach 

25-26 kwietnia2016 r. w Olsztynie
 Współorganizacja  Konkursu  Fotograficznego  „Rolnictwo  to  moja  pasja”,  podczas  VII 

Wiosennych  Targów  ogrodniczych  w  dniach  25-26  kwietnia  2015  r.,  na  współorganizację 
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przeznaczono  kwotę  500  zł.  W  pracach  komisji  konkursowej  uczestniczyła  Pani  Zofia 
Stankiewicz.

 Współorganizacja  Wojewódzkiej  Olipiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  oraz 
Bezpieczeństwa i Higieena Pracy w Rolnictwie w dniu 26 czerwca 2015 r.  Na współorganizację 
przeznaczono kwotę 500 zł brutto.

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

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w   w  spotkaniu  w  sprawie  współorganizacji 
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w 2015 r., w dniu 9 marca 2015 r.  
w Olsztynie

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła  w seminarium „Cztery pory 
roku w zagrodzie edukacyjnej' w dniu 25 marca 2015 r.w Olsztynie.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  „Spotkaniu  informacyjno-  szkoleniowym 
dotyczącym Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z elementami zastosowania 
innowacji w zakresie energetyki odnawialnej” w dniu 18 listopada 2015 r. w Olsztynie.

Ponadto wspólnie  z  Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  oraz 
Expo Arena w Ostródzie utworzono konsorcjum dotyczące organizacji w dniach 13-14 lutego 2016 r. 
w Ostródzie Wystawy Zweirząt Hodowlanych”

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 XXXiX 
edycji  konkursu  pn.  Olimpiada  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  którą  przygotowuje  Katedra 
Agrotechnologii  i  Zarządzania  Produkcja  Roślinną  i  Agrobiznesu  Uniwersytetu  Warmińsko-
Mazurskiego  w  Olsztynie.  Przeznaczono  2000  zł  brutto  na  realizację  przedsięwzięcia.  Finał 
wojewódzki konkursu odbył się w Olsztynie w dniu  17  kwietnia 2015 r. W finale uczestniczył Pan 
Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR IV kadencji. 
Ponadto na zaproszenie UW-M Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w dniu 01.06.2015 r. w 
Świecie Uniwersytetu w Olsztynie. 
     W ramach współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Smolajnach  Pani Zofia Stankiewicz – 
Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w dniu 01.04.2015 r. w pracach komisji konkursowej 
konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR uczestniczył w Wiosennym Forum 
Rolniczym organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Dobrym Mieście w dniu 14 kwietnia 
2015 r. w Olsztynie.

Ponadto Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR IV kadencji  w ramach współpracy z Zespołem 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie uczestniczył:

 w dniu 13 lutego 2015 r.w kongresie wojewódzkim „Innowacyjny młody rolnik” 
 w  dniu  8  maja  2015  r.  w  uroczystym  rozstrzygnięciu  IV  Ogólnopolskiego  Międzyszkolnego 

Konkursu Kulinarnego „ Smaki Wsi”.
 w dniu 11 czerwca w dniu roślin straczkowych zorganizowanym w ramch projektu Wieloletniego 

„Ulepszanie krajowych źródeł białka roslinnego, ich produkcji systemu obrotu i wykorzystania  
w paszach”.

Pan Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu V kadencji uczestniczył w uroczystościach obchodów 
Dnia Patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w dniu 21 września 2015 r.
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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 2015 roku. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza,  oprócz  współpracy  prowadzonej  z  członkami  Porozumienia 
Rolników Warmii i Mazur w 2015 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom 
rolniczym  oraz  organizacjom  i  stowarzyszeniom  branżowym.  W  roku  2015  r.   wspólpraca 
Warmińśko-Mazurskiej  Izba  Rolnicza  ze  Zwiazkmi  Hodowców  Zwierząt  była  szczególnie 
skoncentorwana   na  organizacji  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt  Hodowlanych  w roku 
2016 r.

Przedstawiciele Izby w 2015 roku uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez związki
i organizacje rolnicze oraz branżowe, m. in.: 
 Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR IV kadencji uczetsniczył w spotkaniu przedstawicieli 

zwiazków zawodowych, grup producentów rolnych i organizacji rolniczych w dniu 19 stycznia 
2015  r.  w  Przysieku.  Celem  spotkania  było  wypracowanie  wspólnego  stanowiska  w  sprawie 
sytuacji ekonomicznej w sektorze rolnym, w szczególności na rynku mięsa wieprzowego.

 Pan Romuald Tańsk- jako Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR IV kadencji uczestniczył  
w dniu 13 lutego 2015 r. w II Konferencji dla hodowców bydła mlecznego.

 Włączono się we współorganizację przesięwziecia „VII Przegląd Zespołów Ludowych - Początek 
lata im. Anny Grzywacz”, na współorganizację przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 500 zł.

 W-MIR właczyła się we współorganizację z Zarządem Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej 
finału wojewódzkiego XXXIII ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 
26 lutego 2015 r. w Olsztynie. Na przedsięwziecie przeznaczono kwotę 600 zł brutto.

 Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  dniu  17  lutego  2015  roku  w  Zwyczajnym 
Zjeździe Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie

  Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyław w obchodach 30-lecia Zespołu 
„ Byle- Banki' w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Łąkorzu.

 Zorganizowano wspólnie ze Stadem Ogierów w Ketrzynie i Klubem Jeździeckim „Stado Kętrzyn” 
XIX Pokazy Konne oraz XIV Czempionat  Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie  w dniach 18-19 
lipca 2015 roku – ufundowano nagrody w kwocie 1000 zł. W Czempionacie uczestniczył Pan Jan 
Heichel – Prezes W-MIR.

 Przystąpiono do współorganizacji w dniach 5-6 września 2015 r.  konkursu „Młody Hodowca”  
w  ramach  Wystawy  Bydła  Mlecznego  wspólnie  z  Polską  Federacją  Hodowców  Bydła  
i  Producentów  Mleka  oraz  Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodowców  Bydła  Mlecznego  oraz 
uhonorowaowyróżniających się hodowców bydła mlecznego.  Na przedsięwzięcie  przeznaczono 
kwotę  5000 zł brutto.

 Wspólnie z Fundacją Młody Hodowca- European Young Breeders School zorganizowano wyjazd 
szkoleniowy z zakresu profesjonalnej nauki strzyżenia i pielęgnacji bydła wystawowego w dniach 
2-6 września 2015 r. do Battice w Belgii. Przeznaczono na ten cel kwotę 2000 zł brutto.

 Wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  na  rzecz  Rozwoju  Wsi  „Aniołowo”  zorganizowano  wyjazd 
studyjny do Francji pn. '”Aktywne społeczności we wspólnej Europie” w dniach 24.08-01.09.2015 
r.  Przeznaczono na ten cel kwotę 500 zł

 Pan Jan Heichel-  Prezes W-MIR uczestniczył  w uroczystosci  nadania  i  poświęcenia  sztandaru 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, które obyła się w dniu 12 września 2015 r. 
w Bartągu.

 Pan  Krzysztof  Wisniewski-  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczył  w  Wystawie-  Sprzedaży 
Ogierów zorganizowanej  przez  Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodwców Koni  w Olsztynie  w 
dniu 9 października 2015 r.

 Pan Krzysztof  Wiśniewski uczestniczył  w II  Forum Sektora Wołowiny pt.  „Polska Wołowina- 
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wołowina  z  przyszłoscią.  Inteligentny  rozwój  w  polskim  sektorze  wołowiny”  organizowanym 
przez Polskie Zrzeszenie Producentów  Bydła Miesnego w dniu 26 listopada 2015 r. w Warszawie.

Postanowiono złożyć 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, która odbyła się w dniach 5-6 września 2015 r. w Olsztynie.  W wyniku złozonego 
wniosku otrzymano dotację w kwocie 15060, 00 zł brutto.

Ponadto ostatni kwartał roku 2015 r. był  poswięcony organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 
Zwierząt  Howlanych   w  roku  2016  r.,  przy  współpracy  Zwąazków  Hodowców  Zwierząt 
Hodowlanych. 

9. 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.  W roku 2015 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
przystąpiła do realizacji wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą, w ramach ogólnopolskiego projektu 
współfinansowanego  ze  środków  UE  w  ramach  działania  111  „Szkolenia  zawodowe  dla  osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
cykl  szkoleń   pt.  „Podniesienie  wiedzy  w  zakresie  działania  spółdzielni  rolniczych.  W  ramach 
projektu  zostały  zorganizowane  trzy  dwudniowe  szkolenia  dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie. 
Przeszkolono łącznie około 50 osób.  

10.  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 2015 r. były 
powoływane  komisje  do  oszacowania  strat  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi w wszystkich powiatach. W komisji wojewódzkiej Izbę reprezentowali : Pan Roman 
Luchowski  Wiceprezes  IV  kadencji  organów  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  oraz  Pan 
Romuald  Tański  –  Wiceprezes  V  kadencji  organów  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
( delegowany uchwałą Zarządu Nr 26/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.). 

Pan Romuald Tański został oddelegowany do udziału  pracach Rady 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 
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rolniczej. W celu ułatwienia prac w ww. komisjach, Izba Rolnicza organizuje dla swoich członków 
szkolenia  i  przekazuje  listę  osób  przeszkolonych  właściwym  urzędom gminnym  oraz  starostwom 
powiatowym. 

Dobrze układająca się współpraca z Samorządem Województwa polega przede wszystkim na stałej 
wymianie  informacji  z  Zarządem  Województwa  w  zakresie  dotyczącym  szeroko  rozumianego 
rolnictwa.  Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Sejmiku  Województwa  Prezes  oraz  Wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Sesjach Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Ponadto Pani Zofia Stankiewicz-  Członek Zarządu W-MIR, w roku 2015 ponownie 
została  oddelegowana  do  prac  w  Wojewódzkiej  Grupie  Roboczej  ds.  Krajowej  Sieci  Obszarów 
Wiejskich,  utworzonej  przy  sekretariacie  Regionalnej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego,  gdzie  kontynuowała  swoją  pracę.   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:
 Zarząd W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej  Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
w dniu 20 lutego 2015 r.

 Udział  Pani  Zofii  Stankiewicz-   Członka  Zarządu  W-MIR  w  spotkaniu  dotyczącym 
przygotowania wizyty studyjnej grupy rolniczek z Izby Rolniczej Departamentu Côtes d'Armor 
we Francji  w dniu 02 lutego 2015 r.w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

 Udział  Pana  Romana  Luchowskiego -  Członka Zarządu IV kadencji  w szkoleniu  z  zakresu 
integrowanej  ochrony  roślin  ze  szczególnym  uwzglednieniem  znaczenia  materiału  siewnego 
organizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW na lata 2014- 2015 
w dniu 23 marca 2015 r. w Olsztynie

 Udział Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR 
w  ogólnopolskiej  konferencji:  „Perspektywy  funkcjonowania  rolnictwa  lokalnego,  żywności 
lokalnej i tradycyjnej do 2020 roku.” W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Olsztynie.

 Udział  Pana  Jana  Heichela  -  Prezesa  W-MIR w konferencji  prasowej  „Kalendarz  kulinarny 
imprez regionalnych” w dniu 29 maja 2015 r. w Olsztynie.

 Udział  Pana  Romana  Luchowskiego-  Wiceprezsa  W-MIR  IV  kadencji  w  Gali  25-  lecia 
Samorządności na Warmii i Mazurach w dniu 21 maja 2015 r. w Olsztynie.

 Udział  Pana  Jana  Heichela  -  Prezesa  W-MIR  w  dniu  10  czerwca  2015  r.  w  Olsztynie  
w  uroczystym  wreczeniu  nagród  i  wyróżnień  XV  edycji  konkursu  Warmińsko-Mazurska 
Nagroda Jakości oraz XI edycji konkursu Najlewpszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur.

 Udział pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarzadu W-MIR i Pana Mateusza Dudziaka- Członka 
Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  mrągowskim  w  konferencji  „Produkować-  z  troską  
o Ziemię. Żywić-  w trosce o konsumenta”, która odbyła się w dniach 11-12 czerwca 2015 r. w 
Mierkach.

 Współorganizacja wyjazdu przedstawicieli Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej na Dożynki 
Prezydenckie do Spały w dniach 12-13 września 2015 r.

 Współorganizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 20 września 2015 r.
 Udział  Pani  Zofii  Stankiewicz  -  Członka  Zarzadu  Warmińsko-Mazurskiej  w  konferencji 

„ Specjalizacja w agroturystyce- moda czy konieczność” w dniu 4 września 2015 r. w Olsztynie.
 Udział Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR w konferencji „Kształtowanie oferty 

turystycznej regionu Warmii i Mazur” w dniu 8 października 2015 r. w Olsztynie
 Pan  Jan  Heichel  uczestniczyłw  konferencji  pn  „Przemiany  na  obszarach  wiejskich  Warmii, 

Mazur i  Powiśla  na przełomie  siedmioletniego okresu programowania  PROW 2007-2013” w 
dniu 12 października 2015 r. w Gietrzwałdzie.
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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 2015 r. przeznaczono na nagrody dla gmin w tym konkursie kwotę  5000,00 zł. W 
podsumowaniu XX edycji konkursu uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR. 

11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tak jak w latach  poprzednich,  tak  i  w 2015 roku Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wspierała 
działalność  Stacji  Doświadczalnej  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie.  Już  w  roku  2011  r.  w  skład 
Wojewódzkiego  Zespołu  Porejestrowego  Doświadczalnictwa  Odmianowego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego zostali  oddelegowani  następujący przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej: Roman Luchowski, Adam Szczepkowski, Tomasz Gursztyn, Krzysztof Masiul, którzy 
pełnili w niej swoje funkcje do czasu wyborów do organów W-MIR V- kadencji. Decyzja Zarządu 
W-MIR  w  dniu  17  sierpnia  2015  r.  w  skład  Zespołu  zostali  oddelegowani:  Tomasz  Gursztyn, 
Arkadiusz Przyłucki, Mirosław Pawlukowski, Krzysztof Jabłonowski.
 Zarząd Izby w dniu 1 kwietnia 2015 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. 
Ponadto Pan Jan Heichel- Prezes WMIR uczestniczył:
 w dniu 17 czerwca 2015 r. w Olsztynie w posiedzeniu Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego.
  W dniu 26 czerwca 2015 r. w Dniach Pola we Wrócikowie.

12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  wielu  lat  prowadzi  współpracę  z  zagranicznymi 
organizacjami  rolniczymi.  Przedstawiciele  W-MIR  w  2015  r.  uczestniczyli  w  następujących 
przedsięwzięciach międzynarodowych:
    
 Pani  Zofia  Stankiewicz  -Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  brała  udział  

w dniach 15-19 stycznia  2015 roku w wyjeździe  stydyjnym na Międzynarodowe Targi  Grüne 
Woche w Berlinie.

 Pan Roman Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR IV kadenjci  i  Pani  Zofia  Stankiewicz  – Członek 
Zarządu  W-MIR  uczestniczyli  w  dniu  03  lutego  2015  r.  w  Olsztynie  w  spotkaniu  
z  przedstawicielami  Izby  Rzemieśliniczej  Chambre  de  Metiers  regionu  Côtes  d'Armor  oraz 
Dyrekcji  ds.  planowania,  współpracy zagranicznej  i  rozwoju zrównoważonego rady generalnej 
Departamentu   Côtes  d'Armor  w  sprawie  powołania  na  Warmii  i  Mazurach  koncorcjum 
odpowiedzialnego za utworzenie „ Miasteczka Smaku”

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  i  Pan  Mirosław  Borowski  -  Delegat  W-MIR  do  KRIR 
uczetsniczyli  w dniach 18-22 maja 2015 r. w wyjeździe studyjnym do Francji pn. „ Francuska 
instytucja  SAFER jako przykład  rozwiazań  w zakresie  obrotu  ziemią-  wizytya  przedstawicieli 
polskich  izb  rolniczych  we  Francji  w  celu  przeniesienia  na  grunt  polski  dobrych  praktyk 
dotyczących  obrotu  ziemią  po  2016  r.  Wyjazd  studyjny  zorganizowała  Krajowa  Rada  Izb 
Rolniczych w ramach projektu realizowanego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 Pani  Zofia  Stankiewicz  i  Pan Marek Kuźniewski-  Członkowie  Zarzadu W-MIR uczestniczyli  
w dniu 2 czerwca 2015 r. w Olsztynie w spotkaniu z przedstawicielami Regionu Côtes d'Armor 
dot. utworzenia na Warmii i Mazurach „Miasteczka Smaku”.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczetsniczył  w  konferencji  pn.  „Negocjacje  bilteralne  
i  multilateralne  Unii  Europejskiej  a  przyszłosć  gospodarstw  rolnych  w  UE-  perspektywy  
i zagrożenia” w dniu 29 czerwca 2015 r. w Mediolanie podczas Wystawy Światowej Expo 2015 r.
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 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w dniu  25 września 2015 r.  
w Olsztynie w spotkaniu z przedstawicielami Izby Rzemieslniczej Chambre de Metiers Regionu 
Cotes d'Armor dot. Miasteczka Smaku”

13. Dążenie do możliwości najbardziej korzystnego dla rolników naszego województwa podziału 
środków finansowych w ramach PROW 2014-2020

Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  2015  roku  zapoznał  się  z  projektami  aktów 
prawnych określających realizację poszczególnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 m. in. modernizacji gospodarstw rolnych, scalania gruntów, jak również 
programów rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwo ekologiczne.
Zarząd  na  wniosek  Dyrekcji  Departamentu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  i  Rolnictwa  Urzędu 
Marszałkowskiego  zaproponował  kryteria  wyboru,  które  będą  miały  zastosowanie  we  wdrażaniu 
poddziałania  „Pomoc  na  inwestycje  w  gospodarstwach  rolnych  (typ  operacji  Modernizacja 
gospodarstw  rolnych),  objętego  PROW  na  lata  2014-2020.  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej  uznał,  że  wszelkie  działania  związane  z  racjonalizacją  technologii  produkcji, 
wprowadzaniem  innowacji  lub  zmianą  profilu  produkcji,  zwiększeniem  skali  produkcji  czy  też 
poprawą jakości produkcji oraz zwiększeniem wartości dodanej produktu są bardzo ważne dla naszego 
województwa. Nie mniej jednak jednymi z ważniejszych działań są te, które zmierzają do utworzenia 
w regionie własnej bazy przechowalnictwa i przygotowania surowców rolnych do wprowadzania na 
rynek tj. np. suszarnie ziarna itp. Dzięki temu rolnicy mogli by swobodnie decydować o sprzedaży 
wyhodowanych  przez  siebie  płodów  rolnych  w  dowolnym  terminie,  bez  względu  na  często 
niekorzystne dla nich warunki jakie dyktują firmy skupowe. Zarząd postanowił również szczegółowo 
przeanalizować kwestię kryteriów dostępu i wystąpić z wnioskiem o ich zmianę dla działań „Premie 
dla młodych  rolników”oraz „Restrukturyzacja  małych  gospodarstw”. Na bieżąco wyjaśniano także 
poprzez Krajową Radę iIb Rolniczych niejasności związane z ogłoszonymi naborami na działania dla 
młodych rolników oraz modernizację gospodarstw rolnych.

Ponadto Zarząd W-MIR uczestniczył w spotkaniach poświęconych PROW na lata 2014-2020:
 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR w dniu 20 stycznia 2015 r. uczestniczył w spotkaniu dotyczącym 

wojewódzkich  kryteriów  wyboru  projektów  składanych  w  ramach  poddziałania  „Pomoc  na 
inwestcyje  w  gospodarstwach  rolnych  (  typ  operacji  Modernizacja  gospodarstw  rolnych)”  z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarzadu W-MIR uczestniczyła w szkoleniu „ Promocja efektów 
realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020” 
w dniu 01 czerwca 2015 r. w Pasłęku.

 Pan  Piotr  Miecznikowski  -  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR w powiecie  nidzickim 
uczestniczył  w szkoleniu  „Pomoc  w rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  na  rzecz  młodych 
rolników, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 17 lipca 2015 r.  
w Warszawie.

 Pan  Leszek  Sargalski-  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  uczestniczył  w  seminarium 
„  Nowe  technologhie  zywienia  trzody  chlewnej.  Modernizacja  gospodarstw  rolnych  PROW 
2014-2020', które odbyło się 29 października 2015 r. w Targowisku Dolnym k. Lubawy

.14 Ulokowanie  Izby  Rolniczej  jako  beneficjenta  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
województwa warmińsko-mazurskiego.

W roku 2015 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza podejmowała dalsze działania, w celu ulokowania 
jej jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. 
Na  zaproszenie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  Zarząd  Izby 
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uczestniczył w konsultacjach społecznych projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
Mazury na lata 2014-2020.

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

W 2015 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej opiniował kilka projektów związanych z 
łowiectwem. 
W styczniu  przesłano do Krajowej  Rady Izb Rolniczych  wstępne uwagi,  a  następnie  negatywną 
opinię, co do całości treści projektu ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach 
od szkód łowieckich i Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym przesłany do opiniowania przez 
Klub Parlamentarny PSL. Następnie w marcu projekt w/w ustawy w  zmienionej nieznacznie wersji 
ponownie  został  przedstawiony izbom do zaopiniowania.  Zarząd  W-MIR w kwietniu  2015 roku 
podtrzymał swoją wcześniejszą opinię w sprawie projektu.
Ponadto w związku z nasilającymi się atakami wilków w 2015 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej wielokrotnie wnioskował do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie 
na odstrzał  12 osobników na terenie  powiatów gołdapskiego i  oleckiego.  Monitorowanie kwestii 
odstrzału wilków będzie kontynuowane w 2016 roku.

W związku z dalszym wzrostem ilości wystąpień szkód łowieckich oraz zainteresowaniem rolników 
w roku 2015 r.  zorganizowano kolejne pięć szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich:  27 
kwietnia w Kętrzynie – przeszkolono 37 osób, 30 kwietnia w Biskupcu – przeszkolono 25 osób, 28 
lipca w Braniewie – przeszkolono 36 osób, 13 listopada w Ełku – przeszkolono 27 osób, 27 listopada 
w Olecku – przeszkolono 33 osoby.  Łącznie  w 2015 roku przeszkolono 158 osób, z których 84 
złożyły  deklaracje  udziału  w  szacowaniu  szkód  łowieckich  z  ramienia  Izby. 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. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 005/2012 z dnia 10 
stycznia  2012  r.  przedstawicielom  Izby  za  każdy  dzień  uczestnictwa  w  czynnościach  komisji 
szacującej szkody łowieckie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto. W 2015 roku w 
szacowaniu szkód łowieckich na wniosek jednej ze stron przedstawiciele Izby wzięli udział przeszło 
110 razy.

Ponadto Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w :
 Posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP dotyczącym szkód wyrządzanych przez 

zwierzynę  łowną  i  chronioną  w  uprawach  rolnych,  które  odbyło  się  17  marca  2015  r.  
w Warszawie.

 Seminarium  pt.  „Gospodarka  łowiecka  populacją  dzika  w  mozaice  polno-leśnej  nadleśnictw 
położonych  w  pólnocno-zachodniej  częsci  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  
w  Olsztynie:  stan  obecny  i  działania  na  przyszłość”,  które  odbyło  się  24  kwietnia  2015  r.  
w Braniewie.

 W VIII Regionalnej Wystawie Przyrodniczo- Łowieckiej, która odbyła się w dniu 16 maja 2015 r. 
w Nadleśnictwie w Jedwabnie.

 Spotkaniu nt. „ Szkody łowieckie w aspekcie prawnym i praktycznym” w dniu 27 lipca 2015 r.  
w Mszanowie.

 XXIII Okregowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 01 sierpnia 2015 
r. w Olsztynie
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 Panelu  Dyskusyjnym  dotyczącym  szkód  łowieckich  zorganizowanym  podczas  targów 
Ogrodniczych Garden Arena w dn. 03 października 2015 r. w Ostródzie.

 Seminarium  naukowym  dotyczącym  szkód  łwoieckich,  organizowanym  przez  katedrę  Prawa 
Gospodarczego Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 
listopada 2015 r. w Olsztynie

16. 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.
Dbajac  o  interesy rolników Warmii  i  Mazur,  Zarząd  W-MIR dodelegował  Pana  Jerzego Salitra- 
Członka  Zarządu  W-MIR  IV  kadencji  do  pracy  w  Zespole  ds.  Wieprzowiny  powołanym  przy 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwosju Wsi. Pan Jerzy Salitra w dniu 17 lutego 2015 r. uczestniczył  
w pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. Wieprzowiny.

 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 około rolniczymi.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w ramach promocji rynku zbytów płodów rolnych przystąpiła do 
wpółorganizacji wystawy maszyn rolniczych Arena Agro Ostróda 2015 w dniach 14-15 lutego 2015 r. 
w Ostródzie.
Ponadto zorganizowano wyjazd przedstawicieli W-MIR na spotkanie w dniu 7 września 2015 r. do 
Brukseli  organizowane  przez  organizacje  rolnicze  Copa  i  Cogeca  na  teamt  poprawy  krytycznej 
sytuacji na rynku mleka, wieprzowin, wołowiny oraz warzyw i owoców.
Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w spotakniu z przedstawiecielami 
KRIR w sprawie trudnej sytuacji na rynkach rolnych spowodowanych przez suszę w dniu 11 sierpnia 
2015 r. w Warszawie.

17. 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. Ze względu na wybory do Izb Rolniczych,  które 
odbyły się w 2015 roku, komisja obradowała tylko na jednym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2015 
roku. Podczas posiedzenia Komisja przede wszystkim skupiła się na przedstawieniu zarządowi Izby 
propozycji powołania  Fundacji  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej.  Pracowała  także  nad 
ustanowieniem  „Honorowego  odznaczenia  W-MIR”  -  omówiono  propozycje  dotyczące  projektu 
odznaczenia.  Tym  samym  Komisja  podsumowała  swoje  działania  w  IV  kadencji  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej.  Tematyka  promocji  żywności  naturalnej,  regionalnej  i  tradycyjnej, 
aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich, nad którą zawsze pochylała się Komisja była w 2015 roku 
kontynuowana działaniami Zarządu Izby oraz Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn 
i Olecko poprzez kolejne edycje konkursów „Skarby Europy zaklęte w szkle” oraz „Smaki Warmii, 
Mazur  oraz  Powiśla  na  stołach  Europy”.  W  2015  roku  przy  udziale  środków  z  Krajowej  Sieci 
Obszarów  Wiejskich  27  listopada  zorganizowano  konferencję  dla  kobiet  pn. „Aktywne  kobiety 
polskiej wsi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”. Podczas konferencji uczestniczki 
zapoznały się z możliwościami pozyskiwania środków na sfinansowanie swoich pomysłów z PROW 
2014-2020 oraz KSOW, a także wzięły udział w warsztatach aktywizacyjnych pn.”Bo jak nie my to 
kto? Czyli  krótki  warsztat  jak  aktywizować  siebie  i  swoje  otoczenie  na  rzecz  rozwoju  obszarów 
wiejskich”.  Podczas  spotkania  panie  nie  tylko  mogły  zapoznać  się  z  informacjami  ale  przede 
wszystkim  mogły  wymienić  się  doświadczeniami  i  wiedzą  na  temat  rękodzielnictwa,  aktywizacji 
swojego środowiska lokalnego oraz samych siebie. 
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Ponadto w dniu 27 listopada w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ziołowa Dolina” w Wilimowie 
koło  Olsztyna  odbyła  się  konferencja  pn.  „Aktywne  kobiety  polskiej  wsi  w  nowej  perspektywie 
finansowej  na  lata  2014-2020”.  Celami  konferencji  było:  poinformowanie  potencjalnych 
beneficjentów i przygotowanie mieszkańców i osób pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
do działania na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków 
dostępnych w ramach PROW na lata 2014-2020, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich do 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, promowanie włączenia społecznego 
kobiet  z obszarów wiejskich oraz wspieranie  organizacji  łańcucha  żywnościowego.  W konferencji 
wzięło udział 70 osób, zarówno mieszkańców obszarów wiejskich, jak i osób pracujących na rzecz ich 
rozwoju.
Podczas  konferencji  podsumowano  także  konkurs  organizowany przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę 
Rolniczą, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn, przy współpracy z Agencją Rynku 
Rolnego OT w Olsztynie pn. „Skarby Europy zaklęte w szkle”, jako jednego z przykładów rozwoju 
aktywności kobiet na obszarach wiejskich. 
Podsumowując uczestnicy podczas konferencji mieli okazję nie tylko zapoznać się z informacjami na 
temat środków z PROW 2014-2020 dostępnych na rozwój obszarów wiejskich, na temat włączenia 
społecznego  mieszkańców  wsi,  ale  przede  wszystkim  byli  aktywizowani  na  rzecz  swojej  dalszej 
działalności poprzez wymianę doświadczeń z innymi aktywnymi osobami – prelegentami oraz innymi 
uczestnikami.  Zdobyta  wiedza oraz motywacja ma być  podstawą do dalszej działalności  i  jeszcze 
większej aktywnością mieszkańców obszarów wiejskich.

W  roku  2015  Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  i  Pani  Agnieszka  Kobryń- 
przewodnicząca  Komisji  ds.  Rodziny  Wiejskiej  uczestniczyły  w posiedzeniach  Rady ds.  Kobiet  i 
Rodzin z Obszarów Wiejskich, powołanej w dniu 17 marca 2014 r. uchwałą Nr 2 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych.” Ponadto Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR wzięła udział w posiedzeniu 
Komisji Kobiet Copa- Cogeca oraz w konferencji w Parlamencie Europejskim poswięconej roli kobiet 
w rolnictwie w dniach 18-19 listopada 2015 r. w Brukseli.

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

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od wielu lat organizuje nabór dzieci rolników 
ubezpieczonych w KRUS z województwa warmińsko-mazurskiego na wypoczynek zimowy 
i letni. W 2015 roku współorganizowano następujący wypoczynek:
- zimowisko:
1. wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych w dniach 28 styczeń  - 6 luty 2015 roku do miejscowości 
Tleń dla dzieci w wieku 7-16 lat (Uchwała Nr  539/2015 z dnia 12.01.2015r)
2. wspólnie ze Stowarzyszeniem Równych Szans w dniach 29 styczeń – 7 luty 2015 roku do 
miejscowości Murzasichle k/Zakopanego dla dzieci w wieku 7-16 lat (Uchwała Nr  539/2015 z dnia 
12.01.2015r)
Łącznie z wypoczynku zimowego za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
skorzystało 66 dzieci.
- kolonie wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych :
1. Kościelisko w terminie 03-16.07.2015 roku dla dzieci w wieku 7-16 lat (Uchwała Nr 683/2015 z 
dnia 22 czerwca 2015 r.)
2 . Chłapowo k/ Władysławowa w terminie 19.07-01.08.2015 roku dla dzieci w wieku 7-16 lat 
(Uchwała Nr 683/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.)
Łącznie z wypoczynku letniego za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skorzystało 
75 dzieci. Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza pośredniczyła także we współorganizacji 
wypoczynku stacjonarnego (tzw. półkolonii) dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
W 2015 r. Izba dokonała naboru na wypoczynek letni i zimowy łącznie 141 dzieci rolników 
ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS. 

19. Dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników oraz
20. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich
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Kontynuując  prace  podjęte  w  2013  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. 
W  ramach  propagowania  wiedzy  z  zakresu  ubezpieczeń  społecznych  zorganizowano  w  dniu  5 
października  2015  r.  w  Olsztynie  wspólnie  z  Regionalnym  Oddziałem  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  oraz  Fundacja  Ratujmy życie  zorganizowano  II  konferencje  naukową 
„Stawiamy na bezpieczeństwo- Warmia Mazury”

Ponadto wystosowano pismo do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w sprawie 
obowiązku  podlegania  ubezpieczeniu  społecznemu  rolników  przez  osoby  pozostające  w  związku 
małżenskim z posiadaczami gospodarstw rolnych.

Walne Zgromadzenie W-MIR

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2015 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. 27-28 marca – w Olsztynie (XIV posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR IV kadencji)
 - zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu W-MIR „jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia W-MIR 
powinno  się  odbyć  w  I  kwartale”  –   W pierwszym  dniu  obrad  przyjęto  sprawozdanie  
z działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz ze sprawozdaniem finansowym za 
2014 rok, przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Zarząd Izby uzyskał absolutorium za 
2014 rok. Ponadto XIV Walne Zgromadzenie W-MIR powołało Komisję Wojewódzką do 
przeprowadzenia  wyborów  do  Izby  Rolniczej.  Walne  Zgromadzenie  W-MIR 
przyjęłostanowisko w  sprawie  działalności  Zakładu  ZAP  Sznajder  Batterian  S.A  Zakład 
Recyklingu Akumulatorów Oddziałw Korszach

2. 8 lipca – w Olsztynie (I Walne Zgromadzenie W-MIR V kadencji) - Podczas I Walnego 
Zgromadzenia  W-MIR  V kadencji  dokonano  wyborów  do  organów  Izby  Rolniczej  oraz 
wybrano  Delegata  do  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych.  Ponadto  I  Walne  Zgromadzenie 
podjęło stanowisko w sprawie zagrożenia klęską suszy.

3. 14  grudnia  w  Olsztynie (II  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  V  kadencji)-  Podczas  obrad 
Walnego Zgromadzenia  uchwalono kierunki  działania  Zarządu W-MIR na  rok 2015 oraz 
zgłoszono wnioski merytoryczne. Ponadto Walne Zgromadzenie W-MIR podjęło stanowisko 
w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej. 

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2015 r. podjęło łącznie 26 uchwał.  

Walne Zgromadzenie  W-MIR w celu  sprawniejszej  realizacji  zadań statutowych  oraz kierunków 
działania uchwalanych corocznie powołało ze swego grona komisje problemowe, stanowiące ciało 
doradcze.  Komisji  problemowe działają  na  podstawie  Regulaminu  pracy komisji  problemowych, 
który został uchwalony w dniu  21 marca 2014 r. Uchwałą Nr XI/59/2014 Walnego Zgromadzenia 
W-MIR. 
W V kadencji powołane zostały następujące komisje problemowe:
- komisja budżetowa – powołana została w dniu 8 lipca 2015 roku Uchwałą Nr I/7/2015; głównym 

jej zadaniem jest opiniowanie projektu planu finansowego Izby oraz realizacji budżetu
- komisja ds.  kobiet i rodziny wiejskiej  - powołana została w dniu14 grudnia 2015 roku  Uchwałą 

Nr II/17/2015; zadaniem Komisji jest podejmowanie działań związanych z opieką zdrowotną  
i  rehabilitacją  rolników oraz ich rodzin;  produktem regionalnym i  dziedzictwem kulinarnym, 
propagowaniem  alternatywnych  źródeł  dochodu  dla  gospodarstw  rolnych,  inspirowaniem  do 
kształcenia rodzin wiejskich w celu podjęcia pracy, organizacją wystaw z okazjonalną sprzedażą 
rzemiosła,  wspieraniem  inicjatyw  prowadzących  do  powstawania  Lokalnych  Grup  Działania 
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celem rozwoju obszarów wiejskich. Komisja ma także współpracować z Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  oraz  organizacjami  społecznymi  krzewiącymi  kulturę  
w środowiskach wiejskich i organizacjami wiejskimi.

- komisja ds. monitorowania rynków rolnych - powołana została w dniu 14 grudnia 2015 roku 
Uchwałą  Nr  II/19/2015;  Zadaniem  Komisji  jest  między  innymi  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,  współpraca  z  Federacją  Konsumentów  oraz  związkami 
branżowymi, współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Realizacja wniosków z XIV Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 28.03.2015 r.

 Zgłoszenie dot. konieczności budowy jazu na rzece Orzyc Wnioskodawca- Pan Sławomir Ciesielski
Zarząd  zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. stycznia 2015 r. 
W dniu 8.04.2015 r. skierowano w tej sprawie pismo do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Olsztynie, odpowiedź  otrzymano w dniu 11 .05.2015 r. Kopie odpowiedzi przekazano wnioskodawcy 
dnia 01.06.2015 r.

Realizacja wniosków z I Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 08.07.2015 r.

 Przeprowadzić  odstrzał  redukcyjny  wilków  w  rejonie  wsi  Koczarki,  Nakomiady  w  związku  z 
licznymi szkodami. W tym roku (2015) rozszarpały już ok. 4 sztuk bukatów i 6 owiec. - wniosek do 
Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 Przeprowadzić  odstrzał  wilków  na  terenie  powiatu  gołdapskiego.  Prośba  spowodowana  jest 
pojawieniem się  watach  na  terenie  powiatu.  Wilki  atakują  zwierzęta  gospodarskie.  -  wniosek  do 
Wojewódzkiej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Zarząd W-MIR w dniu 17.07.1015 r. zapoznał się z wnioskami dot. odstrzału wilków. Dnia 27.07.2015 
r. zostało wystoswane pismo  ( L.dz. 1997/07/2-15) do Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska o  
pilne podjęcie działań w celu przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego wilków.Pismo zostało wysłane  
do wiadomosci PZŁ w Suwałkach i w Olsztynie. Ponadto zwrócono się do PZŁ Zarzadu Okręgowego  
w Olsztynie  i  w  Suwałkach  z  prośbą,  aby  koła  łowieckie  składały  wnioski  do  GDOŚ i  wsparały  
rolników.   W dniu 21 sierpnia 2015 r. otrzymano odpowiedź na pismo skierowane do GDOŚ. W  
związku z otrzymanym pismem Zarząd W-MIR w dniu 07.09.2015 r. zwrócił się z zapytaniem ( L.dz.  
2324/09/2015-RD)  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  o  przedstwienie  
informacji o ilości zgłoszeń szkód spowodowanych przez wilki.Sprawe postanowiono kontynuować w 
roku 2016.

 Przekazać  członkom  Walnego  Zgromadzenia  jaki  zakres  pomocy  obejmuje  pomoc  
de minimis w rolnictwie.  - wniosek do Zarządu –  Zarząd zapozanł się z wnioskiem 17.07.2015 r.  
Informacja została przygotowana i wysłana Członkom Walnego Zgromadzenia. 

 W związku z organizacją wystawy zwierząt hodowlanych w dniach 05-06.09.2015 roku wnioskuję o 
wsparcie finansowe, organizacyjne, nagrody, wyróżnienia oraz promocję rolnictwa Warmii i Mazur- 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem 17.07.2015 r. - W związku ze zgłoszonym wnioskiem Zarząd podjął  
uchwałę  o  włączeniu  się  we  współorganizację  Wystawy  Zwierząt  Hodowlanych   w  dniach  5-6  
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września  2015  r..  Postanowino  uhonorować  wyróżnionych  hodowców  zwierząt  oraz  młodzież  w 
konkursie młodych hodowców.

Realizacja wniosków z II Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 14.12.2015 r.

W powiecie kętrzyńskim ANR może przyjąć ponad 2000 ha z obrotu prywatnego. Zainteresowanie 
rolników nabyciem tej ziemi jest bardzo duże ( ponad 40 podań). W związku z tym rolnicy chcieliby, 
aby ANR przyjęła te grunty i sprzedała bądź wydzierżawiła rolnikom. Głód ziemi w powiecie kętrzyń
skim jest bardzo duży, a połowa użytków rolnych w naszym powiecie jest w rękach dużych spółek.  -  
Zarząd zapoznał się wnioskiem  29.12.2015 r.poinformował, że wniosek jest nieaktualny, sprzedający 
unieważnił wstępny akt notarialny, w związku z czym wniosek nie może zostać realizowany.
 Wystąpić do stosownych instytucji o sprzedaż nieruchomości rolnych dzierżawionych od ANR rol
nikom indywidualnym gruntów, na które nabyli pierwszeństwo nabycia i chcą z tego skorzystać.  -  
Zarząd zapoznał się z wnioskiem wystosowano w dniu 17.12.2015 r. pismo ( L.dz. 3369/12/2015) do  
Prezesa Agencji  Nieruchomosci  Rolnych i  do wiadomosci  Wiceministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  
Pana Zbigniewa Babalskiego.
 Przywrócenie mączek mięsno-kostnych w skarmianiu krzyżowym dla drobiu i trzody chlewnej.  Za
rząd zapoznał się z wnioskeim 29.12.2015 r. w dniu 05.01.2015 r. wystosowano psimo do Krajowej  
Rady Izb Rolniczych ( L.dz. 21/01/2016- IRK)  w sprawie przywrócenia możliwości stosowania mą
czek w skarmianiu drobiu i trzody chlewnej.
Wystąpić do MRiRW w sprawie suszy. tj. stworzyć jedną aplikację na cały kraj, tak aby rolnicy mie
li równą szansę uzyskania pomocy. Stworzyć jedną, bardzo szczegółową instrukcję dla całego kraju w 
tym zakresie. - Zarzad zapoznał się z wnioskiem w dniu 29.12.2015. W dniu 05.01.2016 r. zostało wy
stosowane pismo ( L.dz. 22/01/2016-RR) do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania W-MIR w sprawie suszy -  2015

Wiosna  i  lato  2015  roku  upłynęły  pod  znakiem  ekstremalnych  warunków  pogodowych. 
Długookresowy brak opadów deszczu w okresie, gdy większość roślin uprawnych znajduje się w fazie 
intensywnego wzrostu i wymaga odpowiedniego zaopatrzenia w wodę poważnie zakłóciły wegetację 
roślin  i  spowodowały  nieodwracalne  straty  w  uprawach  rolnych.  Klimatyczny  bilans  wodny 
obejmujący  okres  od  1  kwietnia  do  30  września,  nie  uwzględnia  zapasów  wody  z  roku 
poprzedzającego  i  absolutnie   nie  oddaje  stanu  faktycznego,  wskutek  czego  na  polach,  łąkach  i 
pastwiskach występowały oznaki suszy, natomiast system monitoringu suszy rolniczej nie potwierdzał 
wystąpienia suszy. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza z ogromnym niepokojem przyjmowała kolejne sygnały o 
postępujących  stratach  w uprawach rolnych  wskutek panującej  suszy.  Dlatego w dniu 8 lipca  br. 
Walne  Zgromadzenie  podjęło  stanowisko w sprawie  zagrożenia  klęską  suszy  z  apelem do Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań  mających na celu wdrożenie niezbędnej pomocy 
dla  gospodarstw  dotkniętych  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi.  Stanowisko  Walnego 
Zgromadzenia zostało przesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  parlamentarzystów Warmii i 
Mazur, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowej Rady Izb Rolniczych.
           W związku z brakiem podjęcia oczekiwanych przez samorząd rolniczy rozwiązań, Zarząd Izby 
w dniu 17 sierpnia 2015 r. podjął stanowisko w sprawie klęski suszy w województwie warmińsko-
mazurskim, które skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej apelował o udzielenie pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy w postaci:
 uruchomienia krędytów klęskowych
 odroczenia zobowiazań i płatnosci w KRUS
 umorzenia podatku rolnego
 umorzenia rat czynszu dzierżawnego
 prolongaty rat czynszu dzierżawnego
 prololongaty zobowiązań spłaty rat od kredytów wcześniej zaciagnietych
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       Następnie w dniu 18 sierpnia br. Zarząd W-MIR złożył wniosek do pani Ewy Kopacz – Prezesa 
Rady Ministrów o uznanie  województwa warmińsko-mazurskiego za  dotknięte  klęską  suszy oraz 
wystosował pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o pilne powołanie komisji szacujących 
straty  w  użytkach  zielonych,  kukurydzy,  motylkowatych  wysokobiałkowych  
i roślinach okopowych. 
   W  dniu  24  sierpnia  br.  Wojewoda  Warmińsko-Mazurski  zorganizował  spotkanie  
z  przedstawicielami  W-MIR,  W-MODR,  ANR,  ARiMR,  ARR  oraz  KRUS.   Podczas  spotkania 
Wojewoda  Warmińsko-Mazurski  podjął  decyzję  o  szacowaniu  szkód  we  wszystkich  gminach 
województwa,  z  uwzględnieniem  oprócz  wskazanych  w  monitoringu  upraw,  także  kukurydzy  
i trwałych użytków zielonych. 
W powołanych prze Wojewodę komisjach szacujących szkody udział brali również przedstawiciele 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
    W dniu 3 września br. Zarząd Izby zwrócił się do Wojewody o szacowanie strat w uprawach 
warzyw gruntowych, gdyż producenci warzyw wskutek spadku plonów spowodowanych suszą nie są 
w stanie wywiązać się z zawartych umów kontraktacyjnych. 

W  związku  z  niepokojącą  sytuacją  dotyczącą  suszy  Zarząd  W-MIR  spotkał  się  w  dniu 
17.09.2015 r. na wspólnym Posiedzeniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych. Po długiej dyskusji 
wypracowano następujace wnioski:
niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez IUNG w Puławach.
niezbędne jest pilne podjęcie rozmów na temat zmiany sposobu wyliczania  klimatycznego bilansu 
wodnego, 
należy umożliwić szacowanie strat również w uprawach kukurydzy na ziarno i w uprawach warzyw 
oraz
należy odstąpić  od szacowania strat  na obszarach,  na których rolnicy podjęli  zobowiązanie  rolno-
środowiskowe w ramach pakietu 2  rolnictwo ekologiczne wariant 3 i 4 bez produkcji zwierzęcej oraz 
pakietu 3 – ekstensywne trwałe użytki zielone – bez produkcji zwierzęcej, pakiet 4 i 5 – bez produkcji 
zwierzęcej  lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne pakiet 4, 5.
należy  wprowadzić  ujednolicone  zasady  szacowania,  które  będą  obowiązywały  na  terenie  całego 
kraju.
przy wyliczaniu strat należy uwzględnic zakup pasz po cenach rynkowych

Wynikiem  wspólnego  posiedzenia  było  także  pismo  skierowane  w  dniu  18  sierpnia  2015  r.  do 
Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  w  którym  wnioskowano  o  szacowanie  strat  w  uprawach 
kukurydzy  na  ziarno  i  w  uprawach  warzyw  oraz  o  ujednolicenie  zasad  szacowania,  które  będa 
obowiazywały na terenie całego kraju.
Ponadto w dniu 28 września 2015 r. z inicjatywy Zarządu W-MIR odbyło się spotkanie u Wojewody 
Warmińsko-Mmazurskiego,  w celu omówienia  zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 
spowodowanych  suszą.  Wojewoda Warmińsko-Mazurski  wychodzac  naprzeciw  oczekiwaniom W-
MIR stwierdził, że do kosztów obniżenia przychodu należy doliczyć koszty poniesione na zakup pasz 
objętościowych,  co  wynika  zarówno  z  przepisów  krajowych  jak  i  rozporządzenia  Komisji  Unii 
Europejskiej.
W  dniu  24  listopada  2015  r.  Zarząd  W-MIR  spotkał  się  na  wspólnym  Posiedzeniu  
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych, w celu podsumowania  szacowania suszy w województwie 
warmińsko-mazurskim w roku 2015 r.
 Zwieńczeniem  działań  w  zakresie  suszy  było  przygotowanie  na  wniosek  II  Walnego 
Zgromadzenia  wystąpienia  do Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi,  o  podjecie  stosownych działąń 
zmierzajacych do stworzenia jednakowej aplikacji wyliczającej straty spowodowane niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi dla cąłego kraju.

Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  podczas  licznych  wystąpień  w  programach 
radiowych i telewizyjnych lobbował za objęciem gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęski suszy 
niezbędną pomocą. 
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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 2014 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 2015 r. łącznie odbyło się 92 posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR. 
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość spotkań zorganizowanych przez poszczególne Rady 
Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Rada Powiatowa
2015

płatne niepłatne
łącznie

Bartoszyce 5 0 5
Braniewo 5 0 5
Działdowo 5 0 5

Elbląg 5 0 5
Ełk 6 0 6

Giżycko 5 0 5
Gołdap 4 0 4
Iława 5 0 5

Kętrzyn 5 0 5
Lidzbark Warmiński 5 0 5

Mrągowo 5 0 5
Nidzica 4 0 4

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

Pisz 5 0 5
Szczytno 6 0 6

Węgorzewo 6 0 6

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2015 r. Izba wsparła m. in. następujące działania:
 Ufundowanie nagród dla uczestników i finalistów konkursu „Powiatowa Olimpiada Wiedzy  

o Rolnictwie,  Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa  
w dniu 05.03.2015 r. w Mrągowie.( 600 zł- RP W-MIR w powiecie mrągowskim )

 Współorganizacja  Festynu  Wiejskiego  „Familiady  na  5+”   w  dniu  27.06.2015  r.  
w Krasinie( 200 zł- RP w pow. elbląskim)), 

 Współorganizacja 450-lecia miejscowości Wesołowo w gminie Wielbark w dniu 25 lipca 2015 
r.-  zakup  nagród  dla  wyróżniajacych  się  wystawców  zwierząt  -(200  zł-  RP  w  pow. 
szczycieńskim).

 Współorganizacja Dożynek Gminnych w Kolnie w dniu 30 sierpnia 2015 r.  oraz Dożynek 
Powiatowych w Barczewie w dniu 05 września 2015 r. ( 1400 zł- RP w pow.olsztyńskim).

  Wspólorganizacja konkursu „ Retro Żniwa na Zuławach” w Oleśnicy w dniu 25.07. 2015 r.
 ( 250 zł- RP w pow. elblaskim).

 Współorganizacja  Staropolskiego  Przeglądu  Piosenki  Biesiadnej  podczas  XXI  Jesiennych 
Targów Ogrodniczo-Nasiennych w dniu 12.09.2015 r. w Starym Polu ( 250 zł- RP w pow. 
elbląskim).
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 Współorganizacja  Dożynek  Gminy  Orneta,  Lidzbark  Warmiński  i  Lubomino
( 600 zł- RP w pow. lidzbarskim).

 Współorganizacja  Dożynek  Gminy  Frombork  w  dniu  13.09.2015  r.(  300  zł-  RP  w  pow. 
braniewskim).

 Współorganizacja Dożynek Gminnych w Wielimowie w dniu 05.09.2015 r. ( 200 zł- RP w 
pow. ostródzkim)

  Współorganizacja Dożynek Gminnych w Godkowie w dniu 30.08.2015 r.(300 zł - RP w pow. 
elblaskim).

 Współorganizacja Dożynek Gminnych w Miłakowie w dniu 06.09.2015 r. (200 zł- RP w pow. 
ostródzkim)

 Zakup  nagród  dla  laureatów  V  Czempionatu  Źrebiąt  Ras  Zimnokrwistych  w  Hartowcu 
k/Działdowa w dniu 23.08.2015 r. ( 430 zł - RP w pow. działdowskim).

 Współorganizacja gminnych i powiatowych dożynek organizowanych w powiecie iławskim
  ( 1600 zł- RP pow. iławskim.)
 Współorganizacja Dożynek Gminnych w Braniewie w dniu 13.09.2015 (100 zł - RP w pow. 

braniewskim).
 Współorganizacja Dożynek Powiatowych w Ostródzie w dniu 13 września 2015 r. ( 200 zł - 

RP w pow. ostródzkim).
 Współorganizacja  szkolenia  „Nowoczesne  nawożenie  roślin,  odżywianie  nawozami 

azotowymi- płynna formuła” w dniu 11 grudnia 2015 r.W Bartoszycach. ( 800 zł - RP w pow. 
ostródzkim).

  Współorganizacja konkursu „ Nasza Wigilia- skad się biorą potrawy na stole wigilijnym” (560 
zł- RP w pow. gołdapskim).

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 2015 roku porad  prawnych  udzielało  trzech  radców prawnych:  Lila  Mirosław (w I  półroczu), 
Karolina  Niedzielska  (w  II  półroczu)  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 
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przedstawiciele  organizacji  i  instytucji  rolniczych.  Dyżury  odbywały  się  dwa  razy  w tygodniu  w 
czwartek i piątek w pierwszym półroczu 2015 roku, zaś w II półroczu w środy i czwartki. 
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 2015 udzielili  bezpośrednio  ok.  150 
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 2015 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, 
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  dotyczyła  sporządzania  dokumentów  procesowych  oraz  poza  procesowych  w 
sprawach bieżących dotyczących produkcji rolnej,
prawa  i  obowiązki  wynikające  z  prawa  własności  gruntów  rolnych  oraz  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,
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.
Pani  Lila  Mirosław  wspierała  prace  Komisji  Rodziny  Wiejskiej  nad  nowym  Statutem  Fundacji 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
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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. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 
poz. 927 z późn. zm.)  od 2001 roku istnieje obowiązek opiniowania z właściwą terytorialnie Izbą 
Rolniczą  projektów aktów 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.

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 z 2013 r. Dz.U. poz. 1381 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 19 października 2015 roku Prezes GUS wydał komunikat,  w którym określił średnią cenę 
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 – 53,75 zł za 1 dt. 
W 2015 roku do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skierowano łącznie 30 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 2014 roku próśb z gmin było 
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 20 pozytywnych opinii i 10 negatywnych, w 
których proponowano zastosowanie niższej stawki. 

Opiniowanie aktów prawnych 
przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2015 r.

W związku z dużą ilością napływających do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej projektów 
aktów prawnych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku postanowił wydzielić w 
zakresie  obowiązków pracownikowi  biura  Izby opiniowanie  aktów prawnych,  streszczeń  i  innych 
aktów prawa miejscowego.
W 2015 roku przygotowano opinie i streszczenia dotyczące między innymi:
 projekt  ustawy  o  wspieraniu  zrównoważonego  rozwoju  sektora  rybackiego  z  udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
 projekt ustawy o Prawo działalności gospodarczej,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych 

innych ustaw,

29 



 projekt  rządowego  wieloletniego  programu  badawczego  pn.  „Ochrona  roślin  uprawnych  z 
uwzględnieniem  bezpieczeństwa  żywności  oraz  ograniczenia  strat  w  plonach  i  zagrożeń  dla 
zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”,

 projekt Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów leśnych i leśnych,
 projekt poselski ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów leśnych i leśnych,
 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wzoru  imiennego 

upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych,
 autopoprawka  do  poselskiego  projektu  ustawy  o  zawieszeniu  spłat  niektórych  pożyczek  i 

kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 

ustaw,
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i 

referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 

stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin,

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych,

 projekt rządowy ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
 projekt ustawy o dzierżawie rolniczej,
 projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których 

powierzenie  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,

 projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw;
 projekt  poselski  ustawy  w   sprawie  wstrzymania  na  okres  5  lat  sprzedaży  państwowych 

nieruchomości rolnych,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  maksymalnych  cen  mleka  i  przetworów 

mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016,
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału 
rozmnożeniowego i  materiału  nasadzeniowego roślin  warzywnych  i  ozdobnych  oraz sadzonek 
winorośli,  a  także  metod  oceny  polowej,  pobierania  prób  i  oceny  laboratoryjnej  oraz  oceny 
tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych,

 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  opłat  związanych  z 
badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
opłat  za  złożenie  wniosku  o  przyznanie  prawa  do  ochrony  wyhodowanej  albo  odkrytej  i 
wyprowadzonej  odmiany,  a  także  zarobkowego  korzystania  z  niej,  badanie  odrębności  , 
wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymanie wyłącznego prawa,

 projekt Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 
obszaru całego kraju;

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania,

 projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wysokości  środków  finansowych 
przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016,

 wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1829/2003  w  odniesieniu  do  umożliwienia  państwom członkowskim ograniczenia  lub  zakazu 
stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium,
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 komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego  i  Komitetu  Regionów  w  sprawie  przeglądu  procesu  decyzyjnego  organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (GMO),

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz 
czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na 
handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań,

 projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej 
kaucji gwarancyjnej,

 projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  realizacji  przez  Agencję  Rynku  Rolnego 
zadania w zakresie rozkładania na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie 
kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015,

 projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 projekt poselski ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych,
 projekt poselski ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 projekt dokumentu pn. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
 projekt  poselski  ustawy  o  przeciwdziałaniu  marnowaniu  żywności  oraz  o  zmianie  niektórych 

innych ustaw,
 projekt prezydencji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 projekt  poselski  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  ubezpieczeniach  upraw  rolnych  i  zwierząt 

gospodarskich,
 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  maksymalnych  sum 

ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r.,
 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  kwalifikacji  rolniczych 

posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  podstawowej  normy 

obszarowej użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa, 
 poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych 

ustaw,
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powierzchni preferowanej 

użytków  rolnych  będących  przedmiotem  własności  w  gospodarstwie  rolnym  dla  każdego 
województwa, 

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu  udzielania  pisemnej  zgody  na  przeniesienie  własności  nieruchomości  albo  ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości nabytek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
gospodarki  finansowej  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  oraz  gospodarki  finansowej  Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

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 
2015 wydano 3 numery Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (jeden numer podwójny), w 
nakładzie 5000 i 7000 egzemplarzy (numer podwójny).  Ponadto cyklicznie wydawano artykuły na 
temat aktualnych problemów rolników Warmii i Mazur w „Pulsie regionu”
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W roku 2015 został ucruchomiony profil Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Facebooku
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 2015 roku Zarząd Izby zlecił  zamówienie dla wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR 
kalendarzy trójdzielnych z logo Izby. Ponadto w ramach działań promocyjnych zamówiono długopisy 
z logo Izby Rolniczej.
Od roku  2014 r. działa system  sms-owego powiadamiania rolników o najważniejszych wydarzeniach 
w rolnictwie.
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
3. Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej
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Załącznik Nr 1

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

ZA ROK 2015

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. Ze względu na to, iż 
plany  pracy  PIE  ED  składane  są  na  początku  października,  wszystkich  członków  Walnego 
Zgromadzenia prosimy o nadsyłanie  do biura w Olsztynie  swoich propozycji  odnośnie organizacji 
różnego  rodzaju  wydarzeń  europejskich  na  terenie  poszczególnych  powiatów.  Ostateczny  termin 
składania propozycji to połowa września roku 2016. 

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 główne w Olecku i punkt kontaktowy w Giżycku.  

W okresie styczeń - grudzień 2015 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 2015 konsultanci Punktów 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn i Olecko  przygotowali  różnego rodzaju spotkania 
europejskie  w Prostkach,  Ełku,  Wieliczkach,  Górnem,  Giżycku,  Dubeninkach,  Olecku,  Lenartach, 
Kowalach Oleckich,  Białej  Oleckiej  i  Sypitkach (PIE ED – Olecko) oraz w Olsztynie,  Olsztynku, 
Elgnówku, Bisztynku, Barczewie, Sątopach i Jonkowie (PIE ED – Olsztyn). 
Ogółem w roku 2015 w wydarzeniach organizowanych przez obydwa punkty uczestniczyło  ponad 
7000 osób.
W trakcie roku 2015 tradycyjnie już współorganizowano konkurs Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla 
na stołach Europy oraz konkurs Skarby Europy zaklęte w szkle. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olsztyn w roku 2015 opracował i wydał publikacje 
Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla  na  stołach  Europy  oraz  Unia  Europejska  nie  tylko  dla 
najmłodszych ; natomiast PIE ED- Olecko opracował i wydał publikacje Sarby Europy zaklęte w szkle 
i Mam prawo do... – prawa dziecka w Unii Europejskiej. 
Ogółem w roku 2015 na prowadzenie punktów informacji  uzyskano dotację z Komisji Europejskiej w 
wysokości  38400  Euro,  w  tym  20000  Euro  na  prowadzenie  PIE  ED -  Olecko  i  18400  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 2015 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 W-MIR w Olsztynie.

Podstawowe zadania realizowane przez biuro w 2015 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 2015 obyło się 15 posiedzeń Rad Powiatowych. Poszczególne Rady Powiatowe obejmują 
swym działaniem powiaty bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski. 

W trakcie posiedzeń Rady wystosowały w sumie 8 wniosków do Zarządu W-MIR w sprawach 
istotnych dla miejscowych rolników, które wybiegają poza kompetencje i zakres działania Rady, 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.

• W imieniu Rad Powiatowych biuro opracowało i przekazało do Zarządu W-MIR 8 wniosków 
w sprawach wykraczających poza działalność statutową, w tym wnioskowanie o przyznanie 
środków pieniężnych na realizację zadań statutowych Rady.

•  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 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, kwotowanie produkcji mlecznej oraz pozyskanie dopłat do materiału 
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siewnego,  obowiązkowe  ubezpieczenia  upraw  rolnych,  składanie  wniosków  w  sprawie 
częściowego zwrotu akcyzy za zakupione paliwo do produkcji rolnej.

• 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.

W 2015 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 ok. 80 wniosków.

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

• Pomoc w wypełnianiu wniosków do Agencji Rynku Rolnego w celu uzyskania dopłat  z tytułu 
zużytego do siewu nasion kwalifikowanych.

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

• Udzielanie rolnikom informacji o obowiązku od 1 lipca 2008 roku ubezpieczeniach 50% roślin 
uprawnych.

• Udzielanie informacji o programach PROW 2014-2020
- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Ułatwienie startu młodym rolnikom,
- Program rolnośrodowiskowy,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
• Udzielanie  informacji  o  obowiązku  uiszczania  opłat  z  tytułu  użytego  do  siewu  odmian  roślin 

chronionych wyłącznym prawem hodowcy.
• W sprawach cywilno-prawnych rolnicy byli kierowani do prawnika W-MIR w Olsztynie.

• 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 2015 roku Biuro Izby w Bartoszycach wspomagało działania Rad Powiatowych w zakresie 
opiniowania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych sprzedaży lub dzierżawy 
o ogólnej  powierzchni  3368,79 ha,  w tym wnioskowano o przygotowanie  do przetargów pod 
potrzeby rolników indywidualnych  15,38  ha  oraz  wystawiono  negatywną  opinię  na  24,42  ha 
dotyczące odrolnienia gruntów. W imieniu Rad Powiatowych W-MIR biuro sporządziło łącznie 
25  opinii  oraz  wystawiło  14  upoważnień  dla  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej  do  uczestniczenia  w  przetargach  ograniczonych  organizowanych  przez  ANR  dla 
rolników.

5. Organizowanie spotkań z rolnikami.

W 2015 roku biuro zorganizowało i przeprowadziło 6 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 
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spotkań rolnicy mogli pobrać materiały informacyjne, w tym materiały dotyczące Unii Europejskiej 
dostarczone przez biuro PIE ED 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

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

8. Przeszkolenie stażysty.

W 2015 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.

9. Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

3 sierpnia 2015 roku –Piknik zbożowy w Chełchach k. Ełku.
26 sierpnia 2015 – Dożynki Gminne w Sępopolu.
13 września 2015 roku – Dożynki Powiatowe w Stoczku Klasztornym k. Lidzbarka Warmińskiego.
20 września 2015 -Piknik wieprzowy i dożynki wojewódzkie w Olsztynku.
17 października 2015 roku – Piknik wieprzowy w Lidzbarku Warmińskim.

10. Promocja  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  PIE  ED-  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
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                                                                                      Pracownik biura OT W-MIR w Bartoszycach

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

w 2015 roku.

       Biuro Terenowe w Elblągu obsługuje trzy Rady Powiatowe W-MIR. Radę Powiatową W-MIR w 
powiecie elblaskim, braniewskim i ostródzkim. 
W minionym roku  działalność poszczególnych Rad Powiatowych przedstawiała się następująco:

W 2015 roku Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim obradowała na pięciu posiedzeniach 
Rada Powiatowa W-MIR działała pod przewodnictwem Pana Romana Puchalskiego.
Na   posiedzeniu  w  miesiącu  styczniu,  BP  ARiMR  przedstawiło  stan  realizacji  płatności 
bezpośrednich,   członkowie  Rady  Powiatowej  zapoznali  się  z  planem  pracy  PZDR  w  Elblągu. 
Ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych przedstawiła firma Perfekt z Elbląga. Rada ustaliła 
plan pracy na 2015 rok, a przedstawiciel biura Terenowego W-MIR przedstawił informacje dotyczące 
wyborów do Izb Rolniczych V kadencji. 
W miesiącu  marcu  odbyło  się  ostatnie  posiedzenie  Rady Powiatowej  w IV kadencji,  na   którym 
dokonano  podsumowania  działalności  Rady  Powiatowej  w  mijającej  kadencji,  wręczono 
podziękowania za pracę w strukturach W-MIR dla członków Rady Powiatowej i dla zaproszonych 
przedstawicieli firm, które współpracowały z Radą Powiatową W-MIR w powiecie wlbląskim.
W dniu 31 maja 2015 roku odbyły się wybory do Izb Rolniczych V kadencji. Na posiedzeniu w 18 
czerwca dokonano wyborów przewodniczącego Rady Powiatowej, delegata na Walne Zgromadzenie. 
Przewodniczącym ponownie został Pan Roman Puchalski, a delegatem Pan Andrzej Łowczak. Nowi 
członkowie Rady Powiatowej  to:  Małgorzata  Bartnicka,  Konrad Dyl,  Józef Karpiuk,  Paweł  Jasek, 
Zbigniew Jurkiewicz,Krzysztof Barański 
 Czwarte  posiedzenie   Rady Powiatowej  odbyło  się  w miesiącu  lipcu,  na  którym ZSGZ Agencji 
Nieruchomości  Rolnych  w  Elblągu,  przedstawił  bieżące  informacje  dotyczące  sprzedaży 
nieruchomości  rolnych  w  powiecie  elbląskim,  a   BP ARiMR w Elblągu  podsumowało  przebieg 
kampanii  przyjmowania  wniosków o płatności  obszarowe,  omówiono  również   aktualne  działania 
agencji. Dyskutowano też na temat zagrożenia suszą w powiecie elbląskim. Na piątym posiedzeniu, 
które odbyło się w listopadzie podsumowano działania komisji szacujących straty w gospodarstwach 
dotkniętych  suszą  omówiono  wysokość   podatku  rolnego  w  poszczególnych  gminach  i  przyjęto 
założenia do planu pracy na 2016 rok.
  Rada Powiatowa w minionym roku ufundowała nagrody w konkursach dożynkowych na Dożynkach 
Powiatowych w Gronowie Elbląskim, dożynkach gminnych 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: 
   - 4 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię - 632,7 ha.

5 -  opinii  dotyczących Przetargów ograniczonych na powierzchnię ogółem - 37 ha..
1 opinia dotycząca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolne – 9,8 ha.
1 opinie dotyczące uzgodnienia wielkości działek do sprzedaży
3 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału w komisjach kwalifikacyjnych i 
przetargach ograniczonych.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  braniewskim obradowała w mijającym roku 2015 na pięciu 
posiedzeniach. Na pierwszym posiedzeniu w styczniu kierownik BP ARiMR przedstawił informacje 
dotyczące bieżącej pracy biura i stan realizacji płatności bezpośrednich i wyniki kontroli w powiecie 
braniewskim.  Kierowniczka  PZDR  w  Braniewie  przedstawiła  plan  i  bieżące  działania   PZDR. 
Omówiono również sprawy dotyczące sprzedażny nieruchomości rolnych w powiecie braniewskim, 
przewodniczący przekazał informacje dotyczące pracy Zarządu W-MIR. Na drugim posiedzeniu w 
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miesiącu  marcu  dokonano podsumowania  działalności  Rady  Powiatowej  w IV kadencji  w latach 
2011-2015, wręczono podziękowania za pracę w strukturach  W-MIR dla członków Rady Powiatowej 
i zaproszonych gości za współpracę w mijającej kadencyj.
W  miesiącu  czerwcu  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
braniewskim w nowej V kadencji Izb Rolniczych w wyniku wyborów nową przewodniczącą została 
Pani  Anna  Surowiec,  delegatem  na  Walne  Zgromadzenie  Pan  Mirosław  Pawlukiewicz.  Nowi 
członkowie  Rady to:  Krzysztof  Kozłowski,  Andrzej  Łasiński,  Andrzej  Majewski,  Jacek  Januszko, 
Adam Nisiewicz i Sylwester Machnik. 
W miesiącu październiku główne tematy posiedzenia to - główne założenia Ustawy o kształtowaniu 
ustroju  rolnego,  wyniki  pokontrolne  dotyczące  gospodarstw  dotkniętych  klęską  suszy,  działania 
dotyczące PROW 2014 – 2020. Przewodnicząca przekazała informacje z I Walnego Zgromadzenia 
podsumowano  uczestnictwo  przedstawicieli  Rady  w  dożynkach  powiatowych  i  gminnych.  W 
spotkaniu  uczestniczyli  rolnicy zainteresowani  sprawami  dotyczącymi  nieruchomości  rolnych.   W 
miesiącu grudniu przedstawiono przebieg obrad II  walnego Zgromadzenia,podsumowano działania 
Rady Powiatowej w mijającym roku 2015 i sporządzono plan pracy na następny rok. 
W mijającym roku Rada Powiatowa. ufundowała puchary dla najlepszych rolników z poszczególnych 
gmin powiatu  braniewskiego,  które  zostały wręczone na dożynkach powiatowych  w Wilczętach  i 
gminnych w Fromborku oraz nagrody  w konkursie wiedzy rolniczej organizowanym przez PZDR w 
Braniewie.
       Rada Powiatowa wydała:
    - 3 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię – 86,3 ha ..
     -3 opinie dotyczące  przetargów ograniczonych na powierzchnię 181,7 ha

-4upoważnienia dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału w komisjach kwalifikacyjnych 
i  przetargach ograniczonych.

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, a od miesiąca listopada specjalny doradca Biura Komisji  Kobiet 
Copa w Brukseli . 
W  2015  roku  Rada  obradowała  na   pięciu   posiedzeniach.  Na   posiedzeniu  w  miesiącu  marcu 
dokonano  podsumowania  działalności  Rady   Powiatowej  w  IV  kadencji  w  latach  2011-2015, 
wręczono  podziękowania  za  pracę  w  strukturach   W-MIR  dla  członków  Rady  Powiatowej  i 
zaproszonych gości za współpracę w mijającej kadencji.
W  miesiącu  czerwcu  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
ostródzkim w nowej  V  kadencji  Izb  Rolniczych  w  wyniku  wyborów  ponownie  została  wybrana 
przewodnicząca Pani Zofia Stankiewicz, delegatem na Walne Zgromadzenie Pan Paweł Jaskółowski. 
Nowi  członkowie  Rady to:–  Jan  Żeberek,  Tadeusz  Kozłowski,  Irena  Stolarczyk,  Adriana  Harhaj, 
Marek Flak, Elżbieta Gąsior, Bartosz Głowacki, Honorata Wolska i Włodzimierz Marchewka
W  miesiącu  lipcu  w  członkowie  Rady  Powiatowej  orazBP  ARiMR  w  Ostródzie  podsumowali 
przebieg  kampanii  przyjmowania  wniosków o  płatności  obszarowe,  omówiono  również   aktualne 
działania agencji. Dyskutowano też na temat zagrożenia suszą w powiecie ostródzkim, informacje o 
bieżącej pracy przedstawił PZDR i Placówka KRUS w Ostródzie. W miesiącu listopadzie głównym 
tematem posiedzenia były sprawy dotyczące podatków od dochodów z działalności rolniczej, które 
przedstawił  Urząd  Skarbowy  z  Ostródy,  podsumowano  działania  komisji  szacujących  straty  w 
gospodarstwach dotkniętych suszą na terenie powiatu ostródzkiego. W miesiącu grudniu dokonano 
podsumowania działalności Rady Powiatowej w mijającym roku.
Rada Powiatowa wydała: 
   - 4 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię – 470 ha ha..
1 opinie dotyczące uzgodnienia wielkości działek do sprzedaży.
W  posiedzeniach  wszystkich  Rad  Powiatowych  W-MIR  uczestniczyli  przedstawiciele  instytucji 
działających na rzecz rolnictwa. Ponadto członkowie Rad Powiatowych W-MIR brali liczny udział w 
licznych   szkoleniach,  seminariach  i  konferencjach  organizowanych  przez   W-MIR  i  WODR.. 
Uczestniczyli  w  szacowaniu  szkód  łowieckich,  opiniowali  propozycje  podatków  rolnych  i  opinie 
dotyczące  sprzedaży nieruchomości  rolnych  z  poszczególnych  gmin.  Uczestniczyli  w  dożynkach 
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wojewódzkich w Olsztynku. Członkowie Rad Powiatowych W-MIR uczestniczą w posiedzeniach Rad 
Gmin, informując władze i rolników o działaniach Warmiński -Mazurskiej Izby Rolniczej.   

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  konferencjach  ,,Razem  można  więcej”  Elbląg.  ,,Kompleksowe  zabezpieczenie  
przeciwpowodziowe Żuław” Kadyny,  ,,Elbląg ,,Miasto nowej Hanzy”  Elbląg

   Organizacja Wyborów do struktur Izb Rolniczych Luty - Czerwiec
   Udział w komisji konkursowej ,,Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  

w Rolnictwie organizowana Przez PZDR w Elblągu.
   Udział w szkoleniu dotyczącym Bieżących informacji na temat działań PROW 2014 - 2020
   Organizacja i udział w  wyjeździe na na Targi Farma Bydła, Świń i Drobiu w Łodzi – marzec
   Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady   

Powiatu Elbląskiego.
  Monitorowanie  cen  skupu  zbóż  i  rzepaku  w  podmiotach   skupujących  na  terenie  trzech  

powiatów.
    Interwencje w sprawie szkód łowieckich i szacowanie szkód.
  Współudział w organizacji pikniku drobiowego na dożynkach powiatowych w Ostródzie. 

pikniku mięsnego na Lidzbarku Warmińskim..
    Organizacja stoiska  na dożynkach powiatowych w Wilczętach 
   zakup nagród i pucharów na dożynki powiatu elbląskiego w Gronowie Elbląskim i powiatu  
braniewskiego w Wilczętach.
    Utrzymywanie kontaktów z burmistrzami, wójtami gmin powiatu elbląskiego, braniewskiego i  

 ostródzkiego.
Wystawianie opinii w sprawie podatków rolnych. przygotowywanie opinii dotyczących przetargów 
ograniczonych, WUS, i innych pism do ANR w Olsztynie..
Udział w miesiącu lutym i czerwcu  w Targach Rolniczych w Ostródzie.
Uczestnictwo w spotkaniach pracowniczych w biurze W-MIR w Olsztynie.
Udzielanie  porad  dla  rolników  odwiedzających  biuro  terenowe  dotyczących:  działań  PROW 
2014-2020, nabycia nieruchomości rolnych, pomoc w skontaktowaniu się z różnymi firmami, porady 
prawne – około 280 porad.
Udział w komisjach kwalifikacyjnych i przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych 
powiatu elbląskiego i braniewskiego.- 15 komisji 

    W ramach działalności PIE ED- 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  informowano  o 
działaniach unii Europejskiej.  Ogółem rozdysponowało 460 sztuk broszur, publikacji i kalendarzy,
 Osoby  odwiedzające  biuro  terenowe  mogły  zaopatrzyć  się  w  darmową  prasę  rolniczą.  Ogółem 
wydano ponad 1460 gazet, poradników, publikacji o tematyce rolniczej:
 Wiadomości Rolnicze, – 900 szt.
 Poradnik Rolniczy, – 400 szt.
 Inne – około 160 szt.

                                                                                                     Sporządził:
                                                                                                    Ryszard Zieliński

                                                                                                   Pracownik  biuro OT W-MIR w Elblągu

39 



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

za 2015 r.

Podstawowe  zadania  realizowane  w  2015  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, szkoleń 
dla rolników, wspieranie Rad Powiatowych W-MIR w sporządzaniu opinii do Agencji Nieruchomości 
Rolnych w celu umożliwienia nabycia gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa na powiększenie 
gospodarstw  rodzinnych,  uczestniczenie  w  imprezach  masowych  oraz  reprezentowanie  Rad 
Powiatowych  W-MIR.  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  Zespole   Doradztwa  Rolniczego,  Agencja  Nieruchomości  Rolnych,  Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii działającymi na rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 

W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą 
we własności  rolnej  Skarbu Państwa na terenie  powiatów giżyckiego,  piskiego i  węgorzewskiego 
rozpatrzono  i  wystosowano  łącznie  10 opinii  wyrażających  stanowisko  izby  w przedmiotowych 
sprawach.

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 15 
Rad Powiatowych.  Na każde posiedzenie Rad zaproszeni byli  sołtysi,  rolnicy oraz przedstawiciele 
władz lokalnych. Podczas posiedzeń Rady zajmowały się m.in. następującymi sprawami: kampania 
naboru  wniosków  o  dopłaty  bezpośrednie  i  rolno-  środowiskowe  oraz  inne  działania  takie  jak: 
modernizacja  gospodarstw  rolnych,  premia  dla  młodych  rolników  w  ramach  PROW  2014-2020, 
rozwiązywanie  problemów  z  zakresu  rolnictwa,  sytuacja  na  rynku  mleka,  problemami  szkód 
łowieckich oraz ocena pracy KRUS i ARiMR, ANR, PZDR, zmianami w przepisach weterynaryjnych

W zakresie  reprezentowania  samorządu rolniczego pracownik biura brał  udział  w Dożynkach 
Wojewódzkich w Olsztynku jak również reprezentował interesy rolników z danego powiatu podczas 
zebrań  z  przedstawicielami  władz  lokalnych  w  gminach  oraz  instytucjami  działającymi  na  rzecz 
rolnictwa.     

     W ramach działalności  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct działającego przy OT 
biura w Giżycku,  utrzymano współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Wydminach,   Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Giżycku, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego 
w Giżycku,  Niepublicznym Przedszkolem „Krasnal” w Giżycku,  Urząd Gminy w Giżycku,  Urząd 
Gminy w Wydminach, Klub Pracy w Giżycku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Konopki Wielkie, 
Centrum Profilaktyki  Uzależnień  i  Integracji  Społecznej  w Giżycku,  Uniwersytetem III  Wieku  w 
Giżycku.  W ramach  działalności  punktu  konsultacyjnego  ED przekazano  materiały  informacyjno-
edukacyjne w ilości łącznej 900 sztuk.

                                                                                            Sporządziła:
                                                                                     Anna Leszczyńska

Pracownik  biura W-MIR w Giżycku
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Sprawozdanie z działalności Biura Terenowego W-MIR 
w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2015

W  wymiarze  przekazywania  informacji  rolniczych  na  potrzeby  rolników  i  podmiotów 
gospodarczych udzielano indywidualnych porad w zakresie: systemu płatności bezpośrednich na lata 
2015-2020; szczegółowych zasad ubiegania się o płatność za zazielenienie; ogólnych założeń PROW 
2014-2020. Kontynuowano także przekaz informacji w zakresie zasad zwrotu materiału siewnego (w 
tym pomocy w wypełnianiu wniosku); zwrotu kosztów kontroli w rolnictwie ekologicznym (w tym 
także 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. Podejmowano również działania w kierunku 
przekazywania  aktualnej  informacji  warunków udziału  w przetargach  ograniczonych;  konserwacji 
urządzeń  melioracji  szczegółowej;  możliwości  ubiegania  się  o  programy  pomocowe  w  ramach 
programów rolnośrodowiskowych, płatności z tyt. ONW oraz  zalesień (w tym pomoc w wypełnianiu 
wniosków  o  przyznanie  poszczególnych  płatności  oraz  w  opracowaniu  planów 
rolnośrodowiskowych).  Analogicznie  jak  w  roku  minionym  na  bieżąco  przekazywano  również 
informacje  w  zakresie:  dobrostanu  zwierząt  w  świetle  przepisów  cross  compliance,  warunków 
produkcji i użytkowania pasz; przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Starano się również 
przybliżyć  informacje nt.  kwotowania produkcji  mlecznej,  obowiązkowych ubezpieczeniach 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.  

W ramach pomocy dot. wypełniania wniosków sporządzonych zostało około 60 wniosków o 
przyznanie płatności  bezpośrednich i  około  40 wniosków o przyznanie płatności  bezpośrednich i 
rolnośrodowiskowych (kontynuacyjnych). Porównywalnie jak w roku 2014, dodatkowo opracowano 
około 40 korekt  do planów rolnośrodowiskowych  oraz sporządzono wyliczenia  związane z  liczbą 
zwierząt  w  gospodarstwie  (DJP)  w  tym  produkcji  azotu  w  gospodarstwie.  Należy  zauważyć,  iż 
przekazywanie porad i pomoc w wypełnianiu wniosków rolnośrodowiskowych udzielane są już od 
początku  roku  2005  i  dot.  PROW  2004-2006,  natomiast  od  roku  2008  pomoc  ta  udzielana  jest 
rolnikom korzystającym  ze  środków finansowych  PROW 2007-2013,  PROW 2014-2020.  W celu 
przekazywania  kompleksowej  informacji  w  tym  zakresie  i  jednocześnie  wychodząc  naprzeciw 
potrzebom  rolników,  biuro  udzieliło  pomocy  w  zakresie  wypełniania  rejestrów  działalności 
rolnośrodowiskowych  oraz  planów  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej  w  rolnictwie  ekologicznym. 
Należy podkreślić, że wszelkie udzielone porady w tym obszarze, obowiązkowo rozpatrywane były na 
płaszczyźnie warunków cross compliance, co niewątpliwie wymagało odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego. 

W ramach działalności Punktu Informacji  Europejskiej  Europe Direct - Olsztyn  kontynuuję 
współpracę  z  instytucjami,  z  którymi  zostały  zawarte  stosowne  porozumienia  o  współpracy.  Na 
bieżąco przekazywane są informacje dot. organizowanych przez biuro PIE Europe Direct – Olsztyn 
konkursów tj.  „Smaki  Warmii,  Mazur  i  Powiśla  na  stołach  Europy”,  „Skarby  Europy zaklęte  w 
szkle”, „Warmia i Mazury – nasza Mała Ojczyzna zmienia się dzięki Unii Europejskiej”. W kwestii 
reprezentowania samorządu rolniczego brałam udział m. in. w Pikniku Zbożowym w Chełchach (dn. 
30.08.2015r.),  Pikniku  Wieprzowym  w  Lidzbarku  Warmińskim  (dn.  17.09.2015r.),  Pikniku 
Drobiowym  w  Ostródzie  (dn.  13.09.2015r.),  w  Wojewódzkich  Dożynkach  w  Olsztynku  (dn. 
20.09.2015r.) w komisji egzaminacyjnej podczas olimpiady wiedzy rolniczej w Kurzętniku, Wystawie 
Rolniczej  ARENA  AGRO  w  Ostródzie  (dn.15.02.2015r.).   Biuro  Terenowe  zostało  również 
zaangażowane w organizację szkolenia nt. „Szkody łowieckie w aspekcie prawnym i praktycznym” w 
Mszanowie  (dn.27.07.2015r.).  Kontynuując  współpracę  z  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych  i 
Stowarzyszeniem Równych Szans, Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej udzieliło 
pomocy  przy  naborze  letniego  i  zimowego   wypoczynku  dla  młodzieży  wiejskiej  Kościelisku, 
Chłapowie, Murzasichle, Tleń.  
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W roku  2015  Biuro  Terenowe  W-MIR  w  Nowym  Mieście  Lub.,  odwiedziło  łącznie  710 
rolników,  potwierdzenie  tego  stanu odzwierciedla  dziennik  prowadzony przez  biuro.  Rozpatrzono 
około  300  ogłoszeń  przetargowych,  wykazów  sprzedaży  nieruchomości  rolnych.  Przygotowano 
również 14 posiedzeń rad powiatowych (RP Nowe Miasto Lub., - 4 spotkania; RP Działdowo – 5 
spotkań; RP Iława – 5 spotkań), na których wypracowano istotne dla rolnictwa wnioski. Wnioski te 
dotyczyły m.in. zmian przepisów pranych dot. przyznawania płatności  w ramach „Restrukturyzacji 
małych gospodarstw", obniżenia minimalnego pułapu punktacji (z 15 do 10 punktów) kwalifikujących 
rolnika do uzyskania pomocy w ramach „Premii dla młodego rolnika”, wprowadzenia w ustawie o 
szkodach  łowieckich  obowiązkowych  ubezpieczeń  od  szkód  łowieckich,  zobligowanie  Skarbu 
Państwa  do  ponoszenia  odpowiedzialności  finansowej  za  powstałe  w  uprawach  rolnych  szkody 
łowieckie  oraz  utworzenia  Łowieckiego  Funduszu  Odszkodowawczego,  wprowadzenia  zmian  w 
obowiązujących przepisach prawnych dot.  obrotu paliwami (zdjęcia  odpowiedzialności  z rolników 
oraz  przedsiębiorców  prowadzących  przedsiębiorstwa  transportowe  w  ponoszeniu  konsekwencji 
prawnych  i  karnoskarbowych  wynikających  z  nieuczciwości  działania  firm sprzedających  paliwa, 
które nie odprowadzały: podatku od towaru i usług, podatku akcyzowego, podatku paliwowego).  W 
związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wnioskowano także o odstąpienie 
naliczania  opłat  od rolników za zużycie  materiału  siewnego z własnych zbiorów, o zmianę oceny 
klimatycznego  bilansu  wodnego oraz  budowę stacji  meteorologicznej  w powiecie  działdowskim i 
nowomiejskim.  Z  uwagi  na  likwidację  systemu  kwot  mlecznych  wnioskowano  również  o 
uruchomienie  przez Komisję  Europejską  rekompensat  dla  producentów mleka.   Dążono także,  do 
zwiększenia kompetencji izb rolniczych w taki sposób, aby samorząd rolniczy mógł wydawać wiążące 
decyzje  w  zakresie  regulacji  prawnych  dot.  rolnictwa,  działań  związanych  z  poprawą  struktury 
agrarnej oraz opłacalności produkcji rolnej. 

Bardzo ważną kwestią odnoszącą się do działalności Biura Terenowego W-MIR w Nowym 
Mieście  Lubawskim  były  działania  zmierzające  do  przedstawiania  kompleksowej  informacji  w 
zakresie wymogów integrowanej ochrony roślin oraz cross compliance. Z uwagi na istotę zagadnień 
biuro  zostało  zaangażowane  do  przeprowadzenia  szkolenia  nt.  integrowanej  ochrony  roślin  i 
dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa rolnego. Dzięki temu społeczność rolników z powiatu 
działdowskiego  miała  możliwość uzyskania  informacji  w sposób przystępny i  bardzo praktyczny. 
Ponadto, upowszechnianie tych zagadnień nie odnosiło się tylko do rolników, ale także do instytucji 
służących rolnictwu.  To niewątpliwie stanowiło bardzo ważny element  pracy biura.  Podejmowano 
także  działania  mające  na  celu:  promowanie  i  tworzenie  sieci  informacji  europejskiej; 
rozpowszechnianie informacji nt. programów rolnośrodowiskowych; podwyższanie świadomości dot. 
produkcji  lokalnej  żywności,  wspieranie  inicjatyw  zmierzających  do  tworzenia  się  grup 
producenckich.  Poprzez  czynny  udział  w  pracach  Rad  Powiatowych,  Biuro  Terenowe  zostało 
zaangażowane w sprawy związane z informowaniem rolników w zakresie obowiązku przedstawiania 
agencji nasiennej informacji dot. wykorzystaniu materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym 
prawem  jako  materiału  siewnego.  Przedstawiono  również  szereg  informacji  dot.  zintegrowanego 
systemu  identyfikacji  działek  rolnych,  aktualnej  informacji  dot.  warunków  oraz  metod  uboju 
gospodarczego  na  użytek  własny.  Upowszechniano  także  informację  na  temat  możliwości 
prowadzenia  produkcji  i  sprzedaży  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  wyprodukowanego  w 
gospodarstwie rolnym w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, popularyzowano 
również  stronę  internetową http://www.wieprzopedia.pl/. Bardzo  skrupulatnie  omówione  zostały 
problemy  związane  z  przepisami  prawnymi  dot.  żywności  genetycznie  modyfikowanej; 
egzekwowaniem odszkodowań za słupy energetyczne i inne urządzenia przesyłowe. Biorąc pod uwagę 
narastający problem braku wypłacania  należności  za  sprzedaż żywca przez firmy skupujące płody 
rolne, w dalszym ciągu szczególnie istotne okazały się działania mające na celu przybliżenie zasad 
prawa  upadłościowego  i  naprawczego.  W nawiązaniu  do  tej  kwestii  przekazywano  informacje  z 
zakresu  dalszego  postępowania  rolników  w  sprawie  egzekwowania  należności  zasądzonych 
wyrokiem, w tym przedstawiono informacje dot. poszczególnych etapów egzekucji komorniczej.  

W wymiarze  działań  związanych z poprawą struktury agrarnej  gospodarstw rolnych,  Biuro 
Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim zostało zaangażowane w prace dot. przedstawienia 
rolnikom  kompleksowej  informacji  w  zakresie  realizacji  30%  wyłączeń,  w  celu  powiększenia 
gospodarstw  rodzinnych.  Poczyniono  wszelkich  starań  przy  próbach  efektywnego  wyłączenia  z 
wielohektarowych dzierżaw gruntów rolnych na potrzeby rolników. Dokonano analizy gospodarstw: 
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Jeleń, Tuczki, Ciechanówko, Rutkowice, Sochy, Wlewsk, Pruski, Narzym, Wilamowo, Wierzbowo, 
Czachówki,  Gwiździny,  Szwarcenowo,  Tylice,  Wonna.  Skierowano  uwagi  do  sporządzonych 
wykazów oraz wnioskowano o wydzierżawianie i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu 
ograniczonego.  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, wystawiano 
również upoważnienia dla przedstawicieli W-MIR do uczestniczenia w komisjach kwalifikacyjnych i 
przetargowych  podczas  przetargów ograniczonych  organizowanych  przez  ANR.  Realizując  dalsze 
działania  związane  poprawą  struktury  agrarnej  gospodarstw  rolnych,  Biuro  Terenowe  W-MIR  w 
Nowym  Mieście  Lubawskim  zostało  zaangażowane  w  prace  dot.  restrukturyzacji  Gospodarstw 
Kamionka, Szczepkowo, Szymbark, Kamieniec (dn. 20.11.2015r. i 25.11.2015r.).

                                                                                                                                  Sporządziła: 
                                                                                                                Anna Kołodziejska 

Pracownik  Biura Terenowego W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim

Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Olecku w roku 2015 r.

W roku 2015 OT Biura uczestniczył  w organizacji wyborów do Rad Powiatowych W-MIR na terenie 
powiatów oleckiego ełckiego i  gołdapskiego ,  powołano komisje  okręgowe w 12 gminach z  tych 
powiatów lecz wybory odbyły się tylko w 11 okręgach wyborczych, wybory nie odbyły się w mieście 
Ełk.
W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 13 Rad 
z czego jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku oraz 
wspólne posiedzenia Rad Powiatowych Powiatu oleckiego i ełckiego i piskiego .

Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach Rad Powiatowych były: 
Wypracowanie modelu współpracy Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim z Samorządami 
Gmin oraz Starostwem Powiatowym w Olecku
Podsumowanie kadencji 2011-2015 oraz współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rolników.
Informacja  o  nieruchomościach  rolnych  na  terenie  powiatów  oleckiego,  ełckiego,  piskiego, 
giżyckiego i węgorzewskiego będących w zasobie fili ANR w Suwałkach.
Sytuacja epizootyczna – Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Aktualne  działania  w  ramach  PROW  2014-2020  –  informacja  Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa.
Zasady organizowania i przeprowadzania przetargów ofert pisemnych.
Ponadto  47  członków   Izby  Rolniczej  uczestniczyło  w  Wyjeździe  na  Międzynarodowe  Targi 
AGROSHOW 2015”.

Ponadto członkowie Rad Powiatowych lub pracownik biura reprezentowali samorząd rolniczy jako 
członkowie komisji przetargowych przetargach ograniczonych o raz jako członkowie komisji 
szacujących starty powstałe w wyniku suszy.

W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego członkowie Rad Powiatowych oraz pracownik 
biura oraz  brali udział między innymi w: 
Powiatowym Święcie Mleka w Olecku, Majówce z Roltopem, Dożynkach Rolniczych w Wieliczkach, 
Dożynkach Powiatowych w Baniach Mazurskich, Dożynkach Gminnych w Ełku połączonych z 
piknikiem zbożowym.
W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w 
Olecku, 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”,
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Sołectwem Lenarty współorganizowano „Noc świętojańską w Białej Oleckiej – Europejskie zwyczaje 
Ludowe”
Szkołą Podstawową w Sypitkach „Dzień Europejski”, 
GOK w Wieliczkach ”Euro mikołajki 2015” , 
Szkołą Podstawową w Wieliczkach „Europejski Dzień Rodziny”,

Nawiązano współpracę z:
Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku gdzie współorganizowano „Tydzień Europejski 
– Ja i świat” .
Szkołą Podstawową w Kowalach Oleckich- współorganizowano „Dzień Europejski”

W ramach działalności przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości ok. 2700 sztuk 
                                                                                                     

                 Sporządził 
                                                                                                                 Dawid Bondarenko

                                                                                                   Pracownik biura OT W-MIR w Olecku

Sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie w roku 2015

           W roku 2015 w zakresie zadań głównych biura OT w Szczytnie tj. organizacji zebrań z 
rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 15 posiedzeń rad powiatowych na terenie 
trzech  powiatów,  którymi  zajmuje  się  biuro  w  Szczytnie  tj.  w  powiatach:  mrągowskim, 
szczycieńskim,  nidzickim  dwa  spośród  15  wymienionych  miało  charakter  posiedzeń  łączonych. 
Pierwsze z nich odbyło się w 10 marca 2015 w miejscowości Wikno i było połączone ze szkoleniem 
na  temat  organizowania  grup  producenckich  i  spółdzielczości  rolniczej,  którą  zaprezentowali 
pracownicy Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Drugie wspólne posiedzenie rad odbyło się 
12 grudnia 2015 r. w Mierzejewie koło Mrągowa i dotyczyło głównie spraw związanych z obrotem 
gruntami rolnymi, kredytami i ubezpieczeniami w rolnictwie. W miesiącu marcu tj. 5 marca 2015 r. w 
powiecie mrągowskim  odbyła się Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie i Leśnictwie współorganizowana 
przez biuro W-MIR w Szczytnie  oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mrągowie.  Do 
wsparcia olimpiady pozyskano również sponsorów komercyjnych. 
            W roku 2015 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 300 rolników głównie w sprawach 
dotyczących  pozyskiwania  środków  z  UE,  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, odwołania od decyzji w związku z suszą rolniczą, 
które zostały przygotowane rolnikom. W trakcie  trwania naboru wniosków do ARiMR w sprawie 
suszy udzielono pomocy rolnikom w ich przygotowaniu.  W trakcie kampanii naboru wniosków o 
dopłaty  bezpośrednie  biuro  przygotowało   239 wniosków o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  i 
rolnośrodowiskowych  dla  rolników.  Przygotowało  30  korekt  wniosków  o  przyznanie  płatności 
bezpośrednich  i   rolnośrodowiskowych.   Przygotowano  również  korekty  planów  działalności 
rolnośrodowiskowej  w  ramach  działania  rolnictwo  ekologiczne  dla  1  rolnika  i  15  wniosków 
kontynuacyjnych  w  ramach  tego  działania.   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 roku 2015 przeprowadzono wybory 
do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na terenie 17 gmin w trzech obsługiwanych powiatach i 
powołano 85 osób w skład komisji okręgowych.               
           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  960-cioma ogłoszeniami przetargowymi, wykazów, warunkowych umów 
sprzedaży,  praw  pierwszeństwa  nabycia  organizowanych  przez  ANR,  wystosowano  12  opinii 
wyrażających  stanowisko Izby w przedmiotowych  sprawach i  w 11 przetargach zgłoszono do ich 
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udziału  przedstawicieli  samorządu  do  komisji  przetargowych  i  kwalifikujących  rolników 
przystępujących do przetargów ograniczonych. W dniu 3 listopada odbyło się zebranie z rolnikami w 
GOK w Dźwierzutach w sprawie programu restrukturyzacji gospodarstwa Grodziska i Małszewko, 
które zostało przygotowane przez  pracownika biura.  W wyniku ww. spotkania  udało  się dokonać 
wstępnego  rozpoznania  wśród  rolników  dotyczącego  zagospodarowania  całości  gospodarstwa. 
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  2015  biuro  i  Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  szczycieńskim  była 
współorganizatorem dożynek powiatowych w Świętajnie w powiecie szczycieńskim podczas, których 
uhonorowano trzy małżeństwa młodych producentów rolnych wyróżniających się swoją działalnością 
i osiągnięciami w zakresie produkcji mleka w gminie Świętajno.  Zorganizowano również wyjazd 
członków rad powiatowych z terenu działania biura na dożynki wojewódzkie w Olsztynku.     
         W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział w jesiennej 
Wystawie Rolniczej w Olsztynie i Ostródzie jak również reprezentował interesy rolników z danego 
powiatu  podczas  zebrań  z  przedstawicielami  władz  lokalnych  w  gminach  oraz  instytucjami 
działającymi na rzecz rolnictwa.
      W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 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 i Jagarzewie.
Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 106 pisma dot. spraw różnych.
W/w  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 2015 znajdują się w siedzibie biura Izby w 
Olsztynie.

                                                                                            Sporządził:
                                                                                              Michał Kawiecki

                                                                                            Pracownik biura OT W-MIR w Szczytnie
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Załącznik nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

W dniu  04 kwietnia 2015 r. upłynęła  4-letnia IV kadencja organów Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej:
• Walnego Zgromadzenia
• Rad Powiatowych
• Komisji Rewizyjnej
Zgodnie z art. 18 ustawy o izbach rolniczych, do czasu wyboru nowego Zarządu, swoje obowiązki 
pełni ustępujący Zarząd. 

Podstawa prawna przeprowadzenia wyborów:
· Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 927 z późn. 

zm.)
· Uchwała Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 
· Uchwała Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, czynne i bierne 
prawo wyborcze w wyborach mają wszyscy członkowie samorządu rolniczego, którymi z mocy 
prawa są:

 osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o 
podatku rolnym,

 osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych,

 członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady 
gruntowe.

Wybory do walnych zgromadzeń samorządu rolniczego mają charakter pośredni i 
dwustopniowy. 
W pierwszym etapie wyborów, uprawnieni do głosowania wybierają swoich reprezentantów - 
członków Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wg następującego klucza:
• w okręgu wyborczym (każda gmina stanowi jeden okręg wyborczy), w którym powierzchnia 

użytków rolnych nie przekracza 4000 ha wybiera się jednego członka Rady Powiatowej,
• w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4000 ha wybiera 

się dwóch członków Rady Powiatowej.
Drugi etap wyborów, to wybór Przewodniczących Rad Powiatowych i Delegatów na Walne 
Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Współpraca ze związkami dot. wyborów
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 13 stycznia 2015. zwrócił się do związków i 
organizacji skupiających rolników naszego województwa o wytypowanie po dwóch kandydatów w 
skład Komisji Wojewódzkiej. 

• Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
• Związek Zawodowy Rolników SAMOOBRONA Regionu Warmii i Mazur
• Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości 

Rolnych 
• Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
• Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu
• Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
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• Warmińsko-Mazurski Regionalny związek Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie
• Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
• Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej

Związkom w załączeniu przekazano  wszystkie przepisy dot. organizacji wyborów. 

Komisja Wojewódzka
W dniu 27 marca 2015 r. podczas XIV Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Uchwałą Nr XIV/73/2015 została powołana Komisja Wojewódzka, do zadań której należało 
przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Skład osobowy:
 Edward Witkiewicz – Przewodniczący 
 Henryk Kuhn – Wiceprzewodniczący 
 Małgorzata Nienartowicz – Sekretarz 
  Elżbieta Alchimowicz 
 Edmund Czarnecki
 Wojciech Florczyk
 Krzysztof Giers 
 Arkadiusz Jończyk
 Ryszard Krajewski 
  Sławomir Różański 
  Ewa Tenus

Komisja Wojewódzka podejmowała wszystkie decyzje kolegialnie podczas posiedzeń, których 
odbyło się osiem. 

Okręgi wyborcze
Na podstawie informacji zebranych ze Starostw Powiatowych naszego województwa ustalono:
• 2 miasta na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg (okręgi jednomandatowe)
• 14 gmin z powierzchnią UR poniżej 4000 ha (okręgi jednomandatowe)
• 100 gmin z powierzchnią UR powyżej 4000 ha (okręgi dwumandatowe)

Komisje Okręgowe
1  kwietnia 2015 r. Komisja Wojewódzka określiła formularz zgłoszenia kandydatów do składów 
komisji okręgowych.28 kwietnia 2015 r. powołała w całym województwie 116 komisji okręgowych 
(580 osób).
Ustalone zostały także lokale przeznaczone na dyżury i siedziby komisji (miejsca, w których obywać 
się miało głosowanie).
W ośmiu okręgach, pomimo przedłużenia terminu, nie zgłosił się żaden kandydat: (2) Bartoszyce, (5 ) 
Górowo Iławeckie, (29) Ełk, ( 34)- gmina wiejska Gizycko, (35) Giżycko, ((99) Ostróda), ( 115) 
Elbląg, (116) Olsztyn.
W pozostałych 108 gminach (9 jednomandatowych, 99 dwumandatowych) w dniu 31 maja 2015  r. 
przeprowadzono wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W okręgu 
wyborczym nr 52 ( Kętrzyn) Komisja Wojewódzka w dn. 02.06.2015 r.- podjęła uchwalę o 
unieważnieniu wyborów- w związku ze złym trybem zgłoszenia kandydata
Na 207 mandatów zarejestrowano 254 kandydatów. Ostatecznie wybrano 203 członków Rad 
Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Współpraca z gminami
Większość gmin użyczała nieodpłatnie lokale na dyżury i na dzień wyborów, umieszczała 
ogłoszenia o wyborach na swoich tablicach informacyjnych, wspomagała organizacyjnie komisje 
okręgowe. 
W-MIR wystosowała do gmin następującą korespondencję:

 15 stycznia 2015 (pismo informujące o przystąpieniu do organizacji wyborów oraz  ustawa o 
izbach rolniczych iuchwały KRIR)

 05 luty 2015 (pismo dot. płatników podatku z działów specjalnej produkcji rolnej)
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 10 luty 2015 ( wyjaśnienie dot. sporządzania spisów uprawnionych do głosowania )
 28 kwietnia 2015  (obwieszczenie w sprawie wykazu okręgów wyborczych )
 04 maja 2015 ( informacja dot. powołanych komisji okręgowych )
 07 maja 2015 (przypomnienie o zasadach sporządzania spisów + wyjaśnienie Min. Finansów)
 12 maja 2015 (przypomnienie dotyczące przekazania komisjom okręgowym spisu osób 

uprawnionych do głosowania)
 08 czerwca 2015  ( podziękowanie za włączenie się w organizację wyborów

Zarząd W-MIR postanowił zrekompensować koszt sporządzenia list uprawnionych do głosowania 
(zadanie gminy zlecone ustawą) w wysokości 0, 20 zł za pozycję (osobę fizyczną lub prawną). 

Ogłoszenia prasowe
Informacja o wyborach na bieżąco umieszczana była na stronie internetowej W-MIR - 
www.wmirol.org.pl
W „Pulsie regionu” w nr 124 - marzec 2015 odpłatnie zamieszono apel do rolników, informacje o 
wyborach
W Biuletynie” Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej” w nr 2/2015  - kwiecień  2015 ukazała się 
informacja dotycząca wyborów wraz z informacją o trybie zgłaszania kandydata
W „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” odpłatnie zamieszczono:
04.05.2015 - informacja o okręgach wyborczych i siedzibach
W dniu 12 maja 2015 r.- informację o wyborach skierowano do wszystkich parafii Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego
23.01.2015- terminarz wyborczy 
Wszystkim Komisjom okręgowym przekazano plakaty wyborcze –2000 szt.

Zgodnie z decyzją Zarządu W-MIR wysłano do wszystkich gmin i parafii naszego województwa i 
ogłoszenie o wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zawierające 
datę, godzinę oraz siedzibę lokalu wyborczego w danym okręgu wyborczym

Kandydaci do Rad Powiatowych W-MIR
 okręgi jednomandatowe

- 8 okręgów– po 1 kandydacie
- 1pkręg- 2 kandydatów ( Nr 8 Braniewo)

 okręgi dwumandatowe
- 3 okręgi – 1 kandydat
- 64 okręgi – po 2 kandydatów
- 19 okręgów – po 3 kandydatów
- 9 okręgów – po 4 kandydatów
- 4 okręgi –5 kandydatów   

Dane statystyczne                             

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
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4,55 %5369118038

frekwencja w 2015wzięło udział w 
głosowaniu w 2015

liczba uprawnionych w 2015

4,94 %5 905119 529

frekwencja w 2011wzięło udział w 
głosowaniu w 2011

liczba uprawnionych w 2011
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