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Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 

Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r.  

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statut W-MIR 

(zmieniony w dn. 31 marca 2007 r.) oraz Regulamin pracy Zarządu W-MIR określony Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia W-MIR Nr XI/58/2006.  

Zgodnie z § 6 Regulaminu „Zarząd odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu”. W 2007 roku 

Zarząd Izby II kadencji w okresie od stycznia do 15 marca łącznie spotkał się na 5 posiedzeniach, zaś Zarząd 

Izby III kadencji, po wyborze w dniu 15 marca 2007 r., spotkał się na 23 posiedzeniach. Członkowie Zarządu 

W-MIR w 2007 r. II kadencji podjęli 28 uchwał, zaś Zarząd III kadencji 159 uchwał, czyli łącznie  187 uchwał.  

Zgodnie z § 40 Zarząd zorganizował kolejno spotkania z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej: 

1. 7 marca - nt. przebiegu wyborów w Radach Powiatowych W-MIR, omówienie współdziałania z 

Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w zakresie propagowania wiedzy nt. uregulowań prawnych z 

zakresu higieny pasz 

2. 16 maja - nt. produkcji pierwotnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oddelegowania 

przedstawicieli Izby do komisji białaczkowych, współpraca ze związkami i organizacjami rolniczymi 

województwa, straty wyrządzane w uprawach przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną  
3. 29 sierpnia – nt. projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, występowanie suszy w 

województwie warmińsko-mazurskim, ocena sytuacji w zakresie pomocy rolnikom poszkodowanym 

przez gradobicie w województwie warmińsko-mazurskim, regulacje prawa paszowego, działalność 
Europe Direct  

4. 16 listopada – wspólne posiedzenie wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR 

I część – konferencja zorganizowana przez Centrum Informacji europejskiej Europe Direct Warmia i 

Mazury nt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – podsumowanie I roku”  

II cześć – nt. pomocy udzielonej rolnikom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych – 

przymrozki, gradobicie, susza, huragan, informacja o projektach i szkoleniach realizowanych przez 

Izbę, sprawy bieżące członków Izby. 

Realizując §39 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 Zarządu Izby wywieszany jest również na stronie internetowej Izby.  

 

Działania Zarządu II kadencji w okresie styczeń-marzec 2007 r. koncentrowały się głównie na nadzorze 

prawidłowej organizacji wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, a później 

przedstawicieli tych Rad do Walnego Zgromadzenia Izby, którego pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 15 

marca 2007 r. Szczegóły dotyczące przebiegu wyborów zostały zawarte w informacji stanowiącej załącznik do 

Sprawozdania Zarządu z 2006 roku.  

Zarząd W-MIR III kadencji kontynuował prace podjęte przez poprzedników, działając w oparciu o ustawę o 

izbach rolniczych, Statutu 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.  

 

Walne Zgromadzenie W-MIR III kadencji podejmując w dn. 15 marca grudnia 2007 r. Uchwałę Nr I/7/2007 

wskazało, iż głównym kierunkiem działania w 2007 roku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jest 

przygotowanie rolników Warmii i Mazur do efektywnego prowadzenia gospodarstw rolnych po przystąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej.  

W szczególności zaś Zarząd będzie 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. Włączył się w prace 
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mające na celu przejęcie przez izby rolnicze nowych zadań w sferze rolnictwa, jak: doradztwo rolnicze, 

doświadczalnictwo, szkolnictwo rolnicze czy stacje chemiczno-rolnicze. 

W dniu 23 stycznia 2007 r. (L.dz. 247/1/2007-IRK) zostało wystosowane pismo do KRIR w sprawie uwag do 

projektu zmiany ustawy o izbach rolniczych przedstawionych przez Klub Parlamentarny Samoobrona. 

Po zakończeniu wyborów do organów III kadencji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na wniosek 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zostały sporządzone i wystosowane w dn. 31 maja 2007 r. uwagi dot. 

przebiegu wyborów (L.dz. 1314/5/2007-RW). Pismo to zawierało postulaty o zmianę konkretnych przepisów 

ustawy o izbach rolniczych.  

 

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 1261 wniosków (o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, o zalesienie, wpis do 

ewidencji gruntów, itp.). Poszczególne oddziały terenowe biura wypełniły następującą ilość wniosków: 

- Elbląg – 244;  

- Szczytno – 520  

- Bartoszyce – 223; 

- Olecko – 127 

- N.M.Lubawskie – 140 

- Olsztyn - 7 

Ponadto dwóch pracowników z OT w Szczytnie i Nowym Mieście Lubawskim kontynuowali obsługę rolników, 

którym w latach ubiegłych wypełnili wnioski rolnośrodowiskowe w ramach projektu realizowanego przez 

Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.  

Ważnym elementem działalności samorządu rolniczego jest funkcjonowanie przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie 

Rolniczej od maja 2005 Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury. Centrum to prowadzi 

działalność informacyjną skierowaną do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (sprawozdanie z 

działalności stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania). Należy tu podkreślić organizację pod 

koniec 2007 roku konferencji podsumowującej I rok działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, kontynuując wcześniej podjęte działania informacyjno-szkoleniowe 

wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, w oparciu o projekt „Promocja płatności 

rolnośrodowiskowych i różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Pomocy Technicznej Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, przygotowała cykl szkoleń na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia skierowane były do rolników województwa warmińsko-

mazurskiego. Projekt został rozpoczęty 8 grudnia 2007 r. konferencją otwierającą. Szkolenia w terenie odbywały 

się od 18 stycznia 2008 roku do 10 marca 2008 r. we wszystkich powiatach województwa warmińsko-

mazurskiego. Założeniem projektu było dostarczenie rolnikom konkretnej wiedzy o procedurach i warunkach, 

które należy spełniać, aby ubiegać się o środki z programów rolnośrodowiskowych i różnicowania w kierunku 

działalności nierolniczej oraz pomoc w nabyciu przez beneficjentów umiejętności poprawnego wypełniania i 

przygotowania dokumentacji tj. wniosku i załączników. Przedsięwzięcie to ma przyczynić się do podwyższenia 

świadomości ekologicznej rolników i poprawy jakości życia na terenach wiejskich. Realizacja projektu ma na celu 

upowszechnienie wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego wiedzy na temat PROW 2007-2013 w 

zakresie: 

1. działań różnicowania w kierunku działalności nierolniczej  

2. płatności rolnośrodowiskowych. 

Realizacja I i II części została zakończono organizacją konferencji zamykającej projekt: w dn. 19 marca 2008 r. - 

płatności rolnośrodowiskowe; w dniu 8 kwietnia 2008 r. - różnicowanie działalności nierolniczej.  

 

W celu dostarczenia rolnikom wiedzy o ubezpieczeniach majątkowych w rolnictwie, Warmińsko-Mazurska Izba 

Rolnicza w porozumieniu z liderami projektu - Małopolską Izbą Rolniczą oraz Akademią Rolniczą w Krakowie, 

przygotowała w 2007 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006” cykl ogólnopolskich szkoleń na 

temat „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie”. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w porozumieniu z 

Małopolską Izbą Rolniczą przygotowała w okresie od 18 października do 29 listopada 2007 roku 19 szkoleń (po 

jednym w każdym powiecie ziemskim). Szkolenia realizowane były w formie ośmiogodzinnych wykładów dla 
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średnio 20-osobowej grupy szkoleniowej. Łącznie udało się przeszkolić 392 rolników lub/i domowników z 

województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z założeniami projektu, maksymalną ilością osób w grupie było 

25 uczestników i takie grupy były w Piszu, Braniewie i Nowym Mieście Lubawskim. Najmniejsze grupy 

szkoleniowe (po 15 uczestników) były w Węgorzewie i Olecku. Ważnym elementem szkoleń była prezentacja 

możliwości, które daje ustawa o dopłatach państwa do ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie z prezentacją 
stawek, wariantów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Istotne było także to, że uczestnicy szkoleń mogli 

bezpośrednio skonfrontować indywidualne przypadki dot. ubezpieczenia produkcji rolniczej z wykładowcami.  

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski 

Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa byli 

inicjatorami uruchomienia w województwie warmińsko-mazurskim w 2004 r. programu pn. „Gminny Konsultant 

R”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiązaniu z organizacją w gminach 

pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe i ONW, a także pomoc samorządom gminnym 

w aplikowaniu o środki UE. Na wniosek członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007, Zarząd Izby 

wystąpił z wnioskiem do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zabezpieczenie w budżecie 

Województwa środków niezbędnych do uruchomienia programu.   

 

Istotną inicjatywą samorządu rolniczego, było zaangażowanie się w działania prowadzone w Warmińsko-

Mazurskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie w zakresie 

prawidłowego przebiegu składania w dniu 9 listopada 2007 r. wniosków przez rolników. Izba Rolnicza zapewniła 

ciepły posiłek oczekującym w kolejce wnioskodawcom.  

 

Ponadto Izba zorganizowała lub oddelegowała przedstawicieli Izby do udziału w następujących wyjazdach 

szkoleniowych i spotkaniach:  

- Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim uczestniczyła w VI 

Europejskim Kongresie Odnowy Wsi zorganizowanym w dn. 23-26 maja 2007 r. przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego  

- Marian Waraksa członek Zarządu uczestniczył w dn. 12-13 maja 2007 r. w Mazurskich Pokazach 

Rolniczych w Słabowie  

- Tomasz Gursztyn i Andrzej Łowczak uczestniczyli w dn. 8 maja 2008 r. w seminarium zorganizowanym 

przez Pana Jerzego Chróścikowskiego Senatora RP pn. „Aktywni młodzi ludzie szansą dla przyszłości wsi 

i rozwoju obszarów wiejskich”   

 

3. Promocja regionalnej produkcji rolnej, agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa. 
W ramach promocji produkcji regionalnej W-MIR kontynuuje wojewódzki konkurs „Nasz Chleb” promujący 

lokalne piekarnie, którego IX edycja odbyła się podczas XIV Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla 

Rolnictwa” w 2007 r. W konkursie rywalizowało 7 piekarni w dwóch kategoriach: chleba zwykłego i chleba 

pieczonego wg własnej receptury. Komisja konkursowa w składzie: prof. Daniela Rotkiewicz- przewodnicząca, 

Krzysztof Bukowski oraz Małgorzata Tańska, oceniała zgłoszone do konkursu pieczywo: 

- w kategorii chleba zwykłego (chleb mieszany pszenno-żytni): 

I miejsce - „ Delicja” z Pieniężna 

II miejsce - Etna-Renata Mirecka z Lidzbarka Warmińskiego 

III miejsce - Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna z Olsztynka 

- w kategorii chleba wg własnej receptury:  

I miejsce - Złoty Róg s.c z Dobrego Miasta za „ chleb kresowy” 

II miejsce - Społem PSS Węgorzewo za chleb węgorzewski 

III miejsce - Delicja z Pieniężna za „ chleb orkiszowy” 

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury oraz z 

Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zorganizowała po raz drugi konkurs „Smaki Warmii, 

Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. Celem konkursu – współfinansowanego m.in. przez Unię Europejską 
było zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa, by promować te jedyne w 

swoim rodzaju produkty żywnościowe, specyficzne dla naszego regionu oraz zachować niepowtarzalne smaki 

produktów i potraw.  
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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 2007 r. 

przeznaczono dla gminy wyróżnionej w konkursie kwotę 2000,00 zł.  

W 2007 roku Izba Rolnicza wsparła organizacyjnie i finansowo konkurs przygotowywany wspólnie z Urzędem 

Miasta i Gminy w Tolkmicku. Na nagrody w konkursie przeznaczono 200 zł brutto. 

Od wielu lat przedstawicielki Izby uczestniczą w cyklicznie organizowanych Forach Kobiet Wiejskich. W maju 

2007 r. w XVII Krajowym Forum Kobiet Wiejskich organizowanym przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą z 

ramienia Izby uczestniczyła Pani Urszula Gajewska oraz Teresa Rosół. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała w dniach 23-25 listopada 2007 r. w Olsztynie XVIII 

Krajowe Forum Kobiet Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Izb Rolniczych z województw. 

Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Lubuskiego, Małopolskiego oraz Warmińsko-

Mazurskiego. Podczas długich i owocnych obrad Panie wypracowały następujące wnioski, które zostały zgłoszone 

do realizacji Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

1. Zmobilizować Zarządy Wojewódzkie Izb Rolniczych do delegowania reprezentacji kobiecej na posiedzenia 

Krajowego Forum Kobiet Wiejskich.( z niepokojem obserwujemy brak reprezentacji kobiet z niektórych 

województw, a niektóre z delegatek uczestniczą tylko przez 1 dzień.) 

2. Rozpatrzenie możliwości zmiany ordynacji wyborczej Izb Rolniczych w celu statutowego reprezentowania 

kobiet w każdym Zarządzie Wojewódzkim ( min. 1 kobieta) 

3. Dokonać zmian w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych z terenów wiejskich, odchodząc od 

przelicznika hektarowego brutto (2ha). Wnioskujemy o realną wycenę dochodu gospodarstwa rolnego lub 

zmniejszenie przelicznika hektarowego ( dochód z ha). 

4. Zwiększenie zasiłku porodowego dla kobiet wiejskich adekwatnie do zwiększenia zasiłków macierzyńskich dla 

kobiet miejskich ( wydłużono urlop macierzyński płatne z ZUS) 

5. Objęcie opieką przedszkolną dzieci wiejskie od 3 roku życia. 

6. Zrównać w prawach do dofinansowania uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych z prawami szkół 

publicznych ( np. dofinansowanie do mundurków, bezpłatnych podręczników) na terenach wiejskich. 

7. Odrzucić propozycje zmian ordynacji wyborczej i statutu izb rolniczych w kwestiach: 

- 1 delegat z gminy liczącej do 4500 mieszkańców 

- niemożliwość startowania w wyborach do Izb, osób kandydujących w innych samorządach (np. radni 

gminni, powiatowi itp.) 

- próba upolitycznienia Izb Rolniczych poprzez propozycję wprowadzenia do Rad Powiatowych osób 

reprezentujących Kółka Rolnicze lub Rolnicze Związki Zawodowe. 

8. Zorganizować Krajowy Konkurs związany z Kulinarnym Dziedzictwem pod patronatem Izb Rolniczych 

połączony z Krajowym Forum Kobiet Wiejskich. 

9. Doprowadzić do powołania przy Zarządzie Krajowym Komisji d/s Kobiet i Rodziny Wiejskiej składającej się z 

członkiń lub reprezentantek Rad Powiatowych (2 spotkania w roku) 

 

W 2007 roku Izba podjęła współpracę z Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku 

„SKANSEN”. Włączyła się we współorganizację w dniu 6 października 2007 r. I Regionalnych Targów 

Chłopskich w Olsztynku.  
Zarząd Izby wsparł działalność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „ANIOŁOWO” dokonując zakupu sprzętu 

niezbędnego w funkcjonowaniu i rozwoju Stowarzyszenia.  

Izba współorganizowała następujące imprezy: 

1. XIV Żuławskie Targi Rolne przygotowanych wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Starym Polu w dn. 16-17 czerwca 2007 r. 

2. Dożynki Wojewódzkie w Gołdapi w dn. 23 września 2007 r. 

3. XIV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa” we wrześniu 2007 r.   

4. XIII Jesiennych Targów Ogrodniczo-Nasiennych przygotowanych wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu w dn. 16-16 września 2007 r. 

Ponadto przedstawiciele Izby uczestniczyli w: 

1. wystawie sprzętu rolniczego AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania zorganizowanych w dn. 21-24 

września 2007 r. 

2. w dwóch konferencjach zorganizowanych w ramach projektu „Promocja sieci Dziedzictwo Kulinarne 

Warmia Mazury Powiśle (w dn. 30.07.2007 r. w Elblągu; w dn. 31.07.2007 r. w Wójtowie) 

3. w VII Regionalnym Warmińsko-Mazurskim Święcie Urodzaju w Pieniężnie w dn. 26 sierpnia 2007 r.  
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4. w Głównych Uroczystościach Odpustowych i Archidiecezjalnych Dożynkach w Gietrzwałdzie w dn. 9 

września 2007 r.  

5. w Gminnych Dożynkach w Rudzienicach w dn. 16 sierpnia 2007 r.  

6. uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień VII edycji konkursu Warmińsko-mazurskiej nagrody jakości 

oraz III edycji konkursu na najlepszy produkt i usługę Warmii i Mazur zorganizowanej przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dn. 6 listopada 2007 r.  

 

4. 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, 

oddelegowanych zostało dwóch przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - Zbigniew Ziejewski 

Prezes W-MIR oraz Jerzy Salitra, Rada ta ma bardzo ważny wpływ na organizację, plany i bieżącą działalność 
doradców zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.  

Ważnym działaniem podejmowanym przez Izbę jest wspomaganie organizowania się rolników. W tym celu w 

2001 roku został przeszkolony pracownik biura Izby. Od 2005 wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą, Izba 

organizowała na terenie województwa warmińsko-mazurskiego szkolenia skierowane do producentów rolnych 

naszego województwa w ramach projektu „Promocja tworzenia grup producentów rolnych”. Przy udziale 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej odbyło się 6 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło 209 osób 

zainteresowanych organizowaniem grup producentów rolnych. Dzięki Projektowi w województwie warmińsko-

mazurskim powstało 6 spółdzielni. W Bartoszycach powstała Spółdzielnia Producentów Rolnych "BARTOSZYCKI 

ŁAN", której członkowie są producentami zbóż i roślin oleistych. W Szwarcenowie powstały dwie spółdzielnie: 

Spółdzielnia Producentów Drobiu "MARPOL", której członkami są producenci gęsi oraz Biskupiecka Spółdzielnia 

Producentów Rzepaku. W Świętajnie powstała Spółdzielnia Rolników "MAZURSKA ŁĄKA", której członkami są 
producenci bydła. W Stawigudzie powstała Spółdzielnia Drobiarska "MAZURSKI KURCZAK", a w Janowcu 

Kościelnym Spółdzielnia Pszczelarzy "POLANKA". W ramach programu prowadzone były jednocześnie dwa 

działania projektowe – spotkania regionalne oraz warsztaty i indywidualne konsultacje instruktażowo-

informacyjne. 

Spotkania regionalne – uczestnikami byli rolnicy indywidualni, członkowie nieformalnych grup producentów 

rolnych, przedstawiciele regionalnych i lokalnych branżowych związków rolniczych, spółdzielni rolniczych. 

Program spotkań przewidywał wykłady oraz zajęcia warsztatowe – w zakresie zależnym od potrzeb danej grupy 

szkoleniowej. Spotkania te było można organizować do grudnia 2006 r. W spotkaniu regionalnym uczestniczyło 

średnio 25 osób. 

Indywidualne konsultacje instruktażowo-informacyjne – Indywidualne warsztaty i konsultacje dla grup 

organizujących się i grup nieformalnych w celu dostarczenia szczegółowych informacji nt. przygotowania aktów 

założycielskich lub ich dostosowania do wymogów ustawy o grupach, przygotowania wniosku do Krajowego 

Rejestru Sądowego i do marszałka, w tym opracowanie planu działania, zasad planowania, funkcjonowania i 

rozliczania działalności grup producentów rolnych. Konsultacje te są realizowane na konkretne zapotrzebowanie 

organizującej się grupy. Kolejne działanie projektowe dotyczy zorganizowania 4 wyjazdów zagranicznych dla 

najbardziej aktywnych liderów w tworzeniu grup producentów rolnych oraz zwycięzców konkursu dla 

dziennikarzy. Zgodnie z założeniami projektu realizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą, organizująca się 
grupa producentów rolnych może uzyskać pomoc w postaci doradztwa, jak również działań typowo technicznych, 

np. wypełnianie wniosków do sądu, trwała do końca czerwca 2007 roku. W dniu 28 czerwca 2007 r. w 

Warszawie w konferencji podsumowującej ww. projekt uczestniczył Pan Zbigniew Ziejewski Prezes Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej.  

Ponadto Izba udostępniała zainteresowanym producentom rolnym swoją bazę lokalową oraz pracowników biura. 

W dniu 15 czerwca 2007 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie Zarządu Izby z liderami działających na terenie 

województwa grup producentów rolnych.  

W dniu 6 grudnia 2007 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa zorganizowała seminarium poświęcone grupom producentów rolnych. W spotkaniu 

uczestniczyła Pani Mirosława Miłosławska-Kozak z Wydziału Aktywizacji Producentów Rolnych w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W konferencji organizowanej w dn. 17 lipca 2007 r. w Warszawie przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Senatu RP uczestniczył z ramienia Izby Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W 
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dniu 19 lipca 2007 r. propagował ideę powstawania grup producenckich w audycji telewizyjnej realizowanej przez 

Oddział Regionalny TVP3. 

 

5. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i szkołami rolniczymi 

województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników. 
Współpraca z instytucjami zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych rolników koncentrowała się 
w 2007 roku na szkołach rolniczych, podejmując działania w zakresie zainteresowania szkół przechodzeniem pod 

kuratelę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Wzorem lat poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się w organizację XXXI edycji konkursu 

pn. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, którą przygotowuje Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przeznaczono 500 zł brutto na nagrody dla laureatów 

konkursu.  

Ponadto, wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, byli zapraszani w roli ekspertów lub 

wykładowców do przedsięwzięć realizowanych przez Izbę w 2007 r.  

Pan Tomasz Gursztyn Delegat na Walne Zgromadzenie z powiatu braniewskiego uczestniczył w dn. 21 listopada 

2007 r. w Warszawie w konferencji nt. „Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 

2013-2020” zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk.  

 

6. Wspieranie branżowych związków i organizacji rolniczych oraz współpraca ze związkami 

zawodowymi rolników. 
Współpraca z organizacjami rolniczymi realizowana jest od wielu lat poprzez Porozumienie Rolników Warmii i 

Mazur, które obejmuje: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ZZR „Samoobrona” 

Region Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości 

Rolnych, ZZ Centrum Narodowe Młodych Rolników.  

W celu wzmocnienia reprezentacji potrzeb oraz w obronie zawodowych i społecznych interesów rolników i 

producentów rolnych województwa warmińsko-mazurskiej, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w dniu 29 czerwca 2007 r. podjęło Uchwałę Nr II/10/2007 w sprawie przystąpienia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej do Porozumienia Rolników Warmii i Mazur w roli członka.  

Organizacje rolnicze w 2007 r. wspólnie zajmowały się m.in. interwencją w zakresie uruchomienia kredytów 

suszowych, realizacją dopłat obszarowych w powiatach dotkniętych suszą, zmianą przepisów prawnych 

regulujących obrót ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytkowaną rolniczo w województwie 

warmińsko-mazurskim.  

W dniu 5 czerwca 2007 r. zostało wypracowane wspólne stanowisko sygnatariuszy Porozumienia w sprawie 

zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Stanowisko zostało wystosowane 

do parlamentarzystów województwa warmińsko-mazurskiego oraz do Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

W dniu 4 czerwca 2007 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej z Panem Janem Bielańskim przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dyrektorem 

Departamentu Gospodarki Ziemią, w spotkaniu uczestniczył także Pan Waldemar Humięcki Wiceprezes Agencji 

Nieruchomości rolnych w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych Warmii i Mazur, 

producenci rolni województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele związków i organizacji rolniczych. 

Podczas spotkania omówione zostały następujące problemy: 

- nowelizacja ustawy o ustroju rolnym 

- problemy gospodarki ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

- trudności powstałe na rynku trzody chlewnej 

- prolongowanie kredytów „klęskowych” 

 

W dniu 22 października 2007 roku w Olsztynie odbyło się II Wojewódzkie Forum Pszczelarskie zorganizowane 

przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolnicza przy udziale Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie oraz 

Katedry Pszczelnictwa UWM w Olsztynie. Patronat nad II Wojewódzkim Forum Pszczelarskim objęli Marszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas i Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pani Anna Szyszka. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Podczas II Wojewódzkiego Forum 

Pszczelarstwa oceniono realizację wniosków z I Forum Pszczelarskiego oraz wysłuchano wykładów: 

• „Potrzeby w zakresie zapylania i zasoby pożytkowe roślin uprawnych na obszarze województwa 

Warmińsko-Mazurskiego” - dr Janusz Bratkowski  

• „Potrzeby w zakresie zapylania obszarów leśnych i ich zasoby pożytkowe na obszarze województwa 

Warmińsko-Mazurskiego” - mgr Tomasz Jarczyk 
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• „Pogłowie pszczół oraz poziom napszczelania na obszarze gmin i powiatów województwa Warmińsko-

Mazurskiego” - lek. wet. Monika Andrzejczak  

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, oprócz współpracy prowadzonej z członkami Porozumienia Rolników 

Warmii i Mazur w 2007 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom rolniczym: 

- udzielono pomocy organizacyjnej Związkowi Zawodowemu Centrum Narodowe Młodych Rolników przy 

realizacji projektu realizowanego wspólnie z Regionalna Gminą Bornholm w ramach programu 

„Bałtyckiej Wyspy Edukacyjnej” pn. Wzmocnienie i dalszy rozwój Współpracy Trójstronnej (regiony: 

Bornholm, Kaliningrad oraz Warmia i Mazury)  

- w Święcie Pszczelarzy w Iławie w dn. 22 lipca 2007 r. uczestniczył Pan Marian Szkamelski członek 

Zarządu W-MIR  

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od kilku lat, na prośbę Związku Zawodowego Centrum Narodowe 

Młodych Rolników oraz Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych pomaga w naborze 

dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na wypoczynek letni i zimowy. W 2007 r. Izba dokonała naboru:  

� Zimowisko organizowane przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników: 

Miejsce i data: Zakopane od 12 do 21 lutego 2007 r. 

Liczba uczestników - 45 

� Kolonie letnie organizowane przez Związek Zawodowy centrum Narodowe Młodych Rolników:: 

Miejsce i data: Zakopane od 31 lipca do 14 sierpnia 2007 r. 

Liczba uczestników - 90 

� Kolonie letnie organizowane przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

Miejsce i data: Darłówek od 3 sierpnia do 16 sierpnia 2007 r. 

Liczba uczestników - 20 

� Kolonie letnie organizowane przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

Miejsce i data : Darłówek od 16 do 29 sierpnia 2007 r. 

Liczba uczestników - 40 

 

Izba wspiera wszystkie organizacje rolnicze, które zwracają się do W-MIR o pomoc lub współpracę. Udzielono 

wsparcia organizacyjnego i finansowego imprezie pn. „IV Święto Gęsi” zorganizowanym w dn. 22 lipca 200 r. 

przez Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi w Szwarcenowie. Wspólnie z Klubem Jeździeckim „Rolimpex” 

oraz Stadem Ogierów w Kętrzynie w dniach 21-22 lipca 2007 r. zorganizowany został Krajowy Czempionat Koni 

Rady Polski Koń Zimnokrwisty, Pokazy Konne oraz zawody konne w skokach przez przeszkody.  

 

7. Współpraca z samorządami terytorialnymi województwa warmińsko-mazurskiego. 
Członkowie Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w zakresie określonym w Statucie Izby, na 

bieżąco współpracowali z organami samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2003 r. 

przedstawiciele Rad uczestniczą, jako pełnoprawni członkowie, w pracach Powiatowych Rad Zatrudnienia 

powoływanych przez właściwego terenowo Starostę.  
W przypadku wystąpienia klęski spowodowanej przez warunki atmosferyczne, decyzją Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, przedstawiciele Izby powoływani są wraz z doradcami ODR oraz pracownikami właściwych 

urzędów gminy, w skład komisji do oszacowania szkód. W 2007 r. były powoływane komisje do oszacowania 

strat spowodowanych przez suszę i przymrozki. Zarząd Izby oddelegował przedstawicieli samorządu Uchwałą Nr 

34/2007 z dnia 10 maja 2007 r.   

Współpraca z samorządem terytorialnym na szczeblu gminnym odbywa się także podczas powoływania przez 

gminy komisji do oszacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, 

daniele i sarny. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, (tj. Dz.U. Nr 42, poz. 

372 z 2002 roku z późn. zm.) w trakcie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na żądanie strony 

w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania może uczestniczyć przedstawiciel 

właściwej terytorialnie izby rolniczej. W celu ułatwienia prac w ww. komisjach, Izba Rolnicza organizuje dla 

swoich członków szkolenia i przekazuje listę osób przeszkolonych właściwym urzędom gminnym oraz 

starostwom powiatowym. W 2007 roku zorganizowane zostało jedno szkolenie w dniu 16 kwietnia 2007 roku w 

Olsztynie. Przeszkolonych zostało 39 członków Izby Rolniczej. 

W związku z tym, że w dn. 31 marca 2007 r. z mocy prawa wygasały 10-letnie umowy dzierżawy obwodów 

łowieckich i koniecznością przygotowania przez Samorząd Województwa w 2006 roku projektów uchwał 

koniecznych zmian granic tych obwodów, Zarząd Izby w dn. 21 czerwca 2006 r. upoważnił Przewodniczących 
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Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do udziału w pracach właściwych terytorialnie komisji 

dokonujących oględzin zmian granic obwodów łowieckich. Działania te były kontynuowane na początku 2007 r. 

Dobrze układa się współpraca z Samorządem Wojewódzkim. Stale utrzymywana była wymiana informacji z 

Zarządem Województwa w zakresie dotyczącym szeroko rozumianego rolnictwa. Warmińsko-Mazurska Izba 

Rolnicza wspólnie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządem Miasta Elbląg 

zorganizowała w dniach 20-21 kwietnia 2007 r. w Elblągu międzynarodową konferencję pn. „Młodzież 
Euroregionu Bałtyk”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Izby: Jerzy Salitra, Agnieszka Kobryń, Andrzej 

Łowczak. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się w realizację w województwie warmińsko-mazurskim programu 

„Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”.  

W wielu szkoleniach, spotkaniach i seminariach organizowanych przez organy samorządu terytorialnego (szczebla 

gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) w 2007 r. uczestniczyli przedstawiciele samorządu rolniczego 

województwa warmińsko-mazurskiego: 

- Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej została 

oddelegowana do Stałej Konferencji Współpracy powołanej przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim w 

zakresie spraw objętych ustawą z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju gmin, 

powiatów, województwa, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa warmińsko-

mazurskiego oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych.   

- Zbigniew Ziejewski został oddelegowany do udziału w pracach Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. rolnictwa i 

przetwórstwa rolno-spożywczego, która została powołana w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. 

Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim  

- Zbigniew Ziejewski został oddelegowany do udziału w pracach Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w 

Olsztynie powołanej przy Wojewodzie Warmińsko-mazurskim  

- Zbigniew Ziejewski został oddelegowany do udziału w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

- Jan Heichel Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dn. 18 kwietnia 2007 r. w Olsztynie w posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego nt. stanu i perspektyw obszarów wiejskich do 2013 roku 

- Jan Heichel Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dn. 24 kwietnia 2007 r. w debacie „Stan i perspektywy 

rozwoju obszarów wiejskich do 2013 r.” podczas VII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

- Zbigniew Ziejewski Prezes W-MIR uczestniczył w dn. 5 czerwca 2007 r. w 15-leciu Związku Gmin 

Warmińsko-Mazurskich 

- Jan Heichel Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dn. 15 czerwca 2007 r. w spotkaniu eksperckim w ramach 

cyklu „Warmia i Mazury w jednoczącej się Europie” pn. Stan aktualny a możliwości rozwoju obszarów 

wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla 

- Zbigniew Ziejewski uczestniczył w II dorocznej konferencji Sieci NEEBOR zorganizowanej w dn. 6-7 

września 2007 r. przez Urząd Miasta w Olsztynie 

- Jan Heichel Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dn. 31 sierpnia 2007 r. w Warszawie w konferencji pn. 

„Fundusze ochrony gruntów rolnych w Polsce – zarządzanie w praktyce” 

- Zbigniew Ziejewski uczestniczył w dn. 5 listopada 2007 r. w konferencji inaugurującej Regionalny 

Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

8. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. 
Tak jak w latach poprzednich, tak i w 2007 roku Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspierała działalność Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrocikowie. W 2007 roku w skład Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostali oddelegowani następujący 

przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: Zbigniew Ziejewski, Jan Heichel, Marek Popis. Zarząd 

Izby w dniu 1 sierpnia 2007 r. postanowił wesprzeć badań prowadzonych przez stacje doświadczalne w 

Rychlikach, Ruskiej Wsi i Wrócikowie z 5 odmianami pszenicy ozimej na stanowiskach zboża po zbożach. 

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 Wrocikowie. 

 

9. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników. 
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Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi organizacjami rolniczymi.  

W dniach 27-30 czerwca 2007 r. wspólnie z Rolniczym Kołem Doradztwa w Bersenrück (Landwirtschaftlicher 

Beratungsring Bersenrück) z Powiatu Osnabrück (Dolna Saksonia w Niemczech) zorganizowano wizytę studyjną 
na Warmii i Mazurach dla 30-osobowej grupy niemieckich rolników i doradców rolnych.  

W-MIR wspólnie z Regionalną Gminą Bornholm przystąpiła w połowie 2006 roku do projektu realizowanego w 

ramach programu „Bałtyckiej Wyspy Edukacyjnej” pn. „Wzmocnienie i dalszy rozwój Współpracy 

Trójstronnej (regiony: Bornholm, Kaliningrad oraz Warmia i Mazury)”. Realizacja projektu była 

kontynuowana w 2007 roku. Głównym celem projektu jest rozwijanie trójstronnej współpracy pomiędzy 

regionami: Bornholm, Kaliningrad oraz Warmia i Mazury, w zakresie poprawy organizacji młodych rolników oraz 

poprawy systemu ich wspierania, w tym poprzez stworzenie transgranicznego systemu praktyk. 

W dn. 27-30 września 2007 r. ponad 100-osobowa niemiecka grupa odwiedziła Region Warmii i Mazur w ramach 

obchodów X-lecia Jubileuszu Partnerstwa Powiatu olsztyńskiego z Powiatem Osnabrück (Dolna Saksonia w 

Niemczech). W ramach rozmów bilateralnych Izba zorganizowała pobyt 6-osobowej reprezentacji organizacji 

rolniczych w skład której weszli m.in. Georg Schirmbeck - Poseł do Bundestagu, członek Zarządu Izby Rolniczej 

Dolnej Saksonii, Radny Powiatu Osnabrück; Fritz Stegen - Prezydent Izby Rolniczej Dolnej Saksonii; Almut 

Detert - Przewodnicząca Związku Kobiet Wiejskich w Powiecie Osnabrück; Bernward Abing - Przewodniczący 

powiatowego Kręgu Doradztwa Rolniczego Bersenbrück, Radny Powiatu Osnabrück, rolnik.  

 

10. Działalność na rzecz prawnego uregulowania paliwa rolniczego, produkcji biomasy oraz umów 

kontraktacyjnych. 
Wiele postulatów otrzymywanych od producentów rolnych województwa, Zarząd Izby przekazuje podczas 

bezpośrednich rozmów z przedstawicielami odpowiednich instytucji. I tak, sprawy z zakresu uregulowania paliwa 

rolniczego, produkcji biomasy oraz umów kontraktacyjnych były przekazywane przez reprezentantów Izby 

podczas posiedzeń Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także spotkań z administracją rządową w województwie.  

 

11. 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. Wiele czynników ma wpływ na obecną sytuację. 
Już w marcu 2006 r. (L.dz. 563/3/2006-IRK) Zarząd wystosował pismo do KRIR o wystąpienie do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wydłużenia terminów realizacji budowy płyt gnojowych i zbiorników na 

gnojowice z dofinansowaniem z ARiMR. W wyniku tych działań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 

31 lipca 2008 r. postanowiło wydłużyć termin wykonania czynności związanych z realizacją działania 

"Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej". 

Pragnąć przyczynić się do podniesienia konkurencyjności sektora mleczarskiego głównie w zakresie nowych 

rozwiązań organizacyjnych, technologii polepszających oferowane produkty, jak również produkty nowe, a także 

do postrzegania regionu Warmii i Mazur jako centrum mleczarstwa w Polsce, członkowie Zarządu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku aktywnie włączyli się w prace inicjujące powstanie Klastra 

Mleczarskiego w regionie warmińsko-mazurskim. W wyniku tych prac w dniu 21 września 2007 r. zostało 

zawarte Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia i rozwoju klastra mleczarskiego w regionie Warmii i 

Mazur. Partnerzy porozumienia to: „AGROVIS” Wiśniewscy – Spółka Jawna, Laboratorium Analiz Mleka „LAB-

MLEK” Sp. z o.o. w Olsztynie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 

Handlowo-Usługowe „PROHATUR” Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, SUPERIOR 

Sp. z o.o., TEWES-BIS Sp. z o.o., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Warmińsko-Mazurski Związek 

Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie. 

Podstawowym celem współpracy jest realizacja wspólnie przyjętych działań zmierzających do rozwoju sektora 

mleczarskiego przede wszystkim w regionie Warmii i Mazur głównie poprzez podnoszenie poziomu 

technologicznego. 

W grudniu 2007 r. członkowie Zarządu zaangażowali się w projekt realizowany przez Polskie Zrzeszenie 

Producentów Bydła Mięsnego pn. „Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze województwa 

warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności 

przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia konkurencyjności”. 

 

W celu wsparcia działań podejmowanych na rynku surowca, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w 1997 roku 

czynnie włączyła się w utworzenie niezależnego Laboratorium Oceny Analiz Mleka LAB-MLEK Sp. z o.o. 

Samorząd rolniczy obecnie posiada 152 udziały (stanowi to 30% wszystkich udziałów w Spółce). Z ramienia Izby 



 10 

w Walnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy zawsze dwóch przedstawicieli, zaś w Radzie Nadzorczej stały 

reprezentant – Stefan Borysewicz, który pełni funkcję Przewodniczącego tej Rady.   

Zarząd Izby podejmował także działania w zakresie uregulowania prawnego korzystania z gruntów należących 

rolników lub przez nich dzierżawionych, przez podmioty-właścicieli słupów energetycznych i 

telekomunikacyjnych.  

Pan Jerzy Salitra w dn. 12 listopada 2007 r. w Przysieku uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez 

Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą pn. „Instalacje energetyczne i telekomunikacyjne na gruntach rolnych – 

poszukiwanie sposobów rozwiązania problemu”.  

 

Ponadto członkowie Izby uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach w przedmiotowym zakresie: 

- Bolesław Tołłoczko delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR z powiatu nidzickiego brał udział w 

konferencji organizowanej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi pn. „Geny nie są na 

sprzedaż! Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” 

- Jan Heichel Wiceprezes W-MIR brał udział w II Międzynarodowym Kongresie „Innowacje – nowe 

technologie w hodowli – produkcji oraz profilaktyce chorób bydła mlecznego i mięsnego” w dn. 24-25 

listopada 2007 r. zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich  

- Członkowie Zarządu i Delegat do KRIR uczestniczyli w konferencji dot. wdrożenia w 2008 r. wieloletniego 

programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dn. 

29 października 2007 r. 

- Zbigniew Ziejewski prezes W-MIR uczestniczył w dn. 14 listopada 2007 r. w Olsztynie w konferencji 

ekologicznej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nt. 

„Możliwości wsparcia produkcji ekologicznej w latach 2007-2013” 

- Piotr Miecznikowski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim uczestniczył w dn. 15 

listopada 2007 r. w Warszawie w konferencji nt. „Wpływ zmian klimatu na rolnictwo i obszary wiejskie. Jak 

przygotować się do nieuchronnych zmian? Jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?” 

 

12. Pomoc w organizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych dla młodzieży wiejskiej. 
Zarząd Izby w lutym 2006 r. wystosował pismo do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

zakresie dostosowania do współczesnych potrzeb programów kształcenia oraz praktyk zawodowych 

realizowanych w szkołach ponadpodstawowych na kierunkach rolniczych. 

Niezależnie od tego, iż w 2007 r. żadna polska instytucja nie zwróciła się o pomoc w organizacji ww. działania, 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podejmował rozmowy w tym zakresie z partnerami zagranicznymi. 

 

13. Podjęcie działań na rzecz propagowania wiedzy z zakresu przepisów regulujących produkcję pasz w 

gospodarstwach rolnych (produkcja pierwotna). 
W związku z upływem w dniu 1 stycznia 2008 r. dwuletniego okresu dostosowawczego w zakresie produkcji 

pierwotnej prowadzonej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Zarząd Izby kontynuował działania 

podejmowane w latach ubiegłych w zakresie propagowania wiedzy z tego zakresu. 

W dniu 12 marca 2007 r. (L.dz. 625/3/2007-RR) wystosowane zostało pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w zakresie określenia zasad prowadzenia „dobrej praktyki produkcyjnej” w zakresie higieny pasz. W tym 

samym dniu zostało wystosowane pismo do KRIR (L.dz. 627/3/2007-IRK) z prośbą o wsparcie działań 
podejmowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. W odpowiedzi MRiRW pismem z dn. 30.03.2007 r. 

(ŻWpp/om-4125-19/2007 (1328)) poinformowało o działaniach podejmowanych przez resort.  

W dniu 9 lipca 2007 r. zostało wystosowane ponownie pismo(L.dz. 1706/7/2007-IRK) w sprawie podjęcia jak 

najszybszych działań mających na celu wypracowanie, jednolitych w skali kraju, definicji i zasad prowadzenia 

dobrej praktyki produkcyjnej. W dniu 18 lipca Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazał Izbie zakres wymagań 
dla przedsiębiorstw paszowych, które wraz z innymi dokumentami w przedmiotowej sprawie (informacja o 

projekcie organizacji w kraju szkoleń z zakresu pasz; pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. wzorów 

obowiązujących oświadczeń) zostały w dn. 17 sierpnia 2007 r. wysłane do Przewodniczących Rad Powiatowych 

W-MIR. W dn. 16.10.2008 r. została wystosowana prośba do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego o rozpropagowanie informacji w zakresie spełnienia obowiązku przez producentów rolnych w zakresie 

produkcji pasz. W dn. 17.10.2008 r. wystosowano informacje do członków Walnego Zgromadzenia W-MIR (L.dz. 

2639/7/2007-WZc) zawierające wzór oświadczenia, które należy złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Realizując przyjęty kierunek działania, Zarząd Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej przystąpił do realizacji 

projektu nt. „Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa 

rolnego”. Liderami projektu była Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Instytut Zootechniki w Balicach. Projekt 
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został ogłoszony i zakontraktowany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w ramach 

Sektorowego programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich 2004-2006” (Działanie 1.3 „Szkolenia”) z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Instytutem 

Zootechniki w Krakowie pod numerem S/118/2006.  

W założeniach projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiego cyklu szkoleń skierowanych do rolników. Celem 

projektu było dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu produkcji i użytkowania pasz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa paszowego. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę pozwalającą im na złożenie egzaminu ze 

znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych nie przeznaczonych do obrotu przed komisją 
powołaną przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.  

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w porozumieniu z liderami projektu, do końca lutego 2008 r. zorganizowała 

w województwie warmińsko-mazurskim łącznie 18 szkoleń (w 2007 roku podczas 7 szkoleń przeszkolono 193 

osoby, w tym 23 kobiety i 170 mężczyzn; w 2008 podczas 11 szkoleń - osób), podczas których przeszkolonych 

zostało 459 rolników. Według początkowych założeń, w województwie warmińsko-mazurskim miało się odbyć 
15 szkoleń, jednak z uwagi na duże zainteresowanie producentów rolnych naszego województwa zostały 

zorganizowane trzy dodatkowe szkolenia w Węgorzewie, Ełku i Nowym Miecie Lubawskim.  

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zwróciła się także do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii o umożliwienie przedstawicielom inspekcji weterynaryjnej – Powiatowym Lekarzom Weterynarii, 

uczestnictwa w szkoleniach. Dzięki ich obecności uczestnicy szkoleń, bezpośrednio po uzyskaniu wiedzy 

teoretycznej, mieli możliwość zweryfikować ją z praktycznymi wymogami stawianymi przez inspektorów 

weterynaryjnych gospodarstwom rolnym produkującym pasze. 

 

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Zgodnie z § 22 ust. 1 Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2006 roku spotkało się trzy 

razy:  

1. 15 marca – w Olsztynie (I posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji) - zgodnie z § 22 ust. 2 

Statutu W-MIR „jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia W-MIR powinno się odbyć w I kwartale” - 

dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu, Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej, powołano Komisję Budżetową, 
ustalono kierunki działania Izby na 2007  

2. 29-30 czerwca – w Nowej Kaletce (II posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji) - 

przystąpiono do Porozumienia Rolników Warmii i Mazur w charakterze członka, przyjęto sprawozdanie z 

działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2006 r., udzielono absolutorium Zarządowi za działalność w 

2006 r., powołano Komisję ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej; przystąpiono do Lokalnej Grupy Działania – 

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”  

3. 14 grudnia – w Olsztynie (III posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji) zmiana nazwy 

Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej na Komisję ds. Rodziny Wiejskiej i poszerzenie jej składu 

osobowego; korekta budżetu na 2007 r.; uchwalono budżet na 2008 r. ustalono kierunki działania na 2008 r.  

Członkowie Walnego Zgromadzenia W-MIR w 2007 r. łącznie podjęli 22 uchwały.   

 

Realizacja wniosków z I Walnego Zgromadzenia W-MIR – 15 marca 2007 r. 
W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami wypracowanymi podczas I Walnego Zgromadzenia 

W-MIR w dniu 15 marca 2007 r.: 

1. Wystąpić do ARiMR z prośbą o nie przesuwanie terminów wypłat płatności obszarowych rolnikom, których 

gospodarstwa zostały poddane kontroli, i w których nie wykryto nieprawidłowości. (wnioskodawca - 

A.Steckiewicz) 
Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dn. 15.03.2007 wniosek został rozpatrzony i postanowiono wystosować 
pismo w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (L.dz. 778/4/2007-

ARiMR). 

Otrzymano odpowiedź w dn. 30.04.2007 z Departamentu Płatności bezpośrednich, kopie pisma w raz z 

protokołem rozesłano w dniu 11.05.2007 do członków Walnego Zgromadzenia).  

 

2. Wystąpić do ANR z wnioskiem o przychylenie się do opinii Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR 

odpowiednich dla danych gmin w sprawie organizowania przetargów nie publicznych na zakup/dzierżawę 

ziemi. Jest to działanie mające na celu ochronę interesów miejscowych rolników. (wnioskodawca - R. 

Wołkoński) 
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Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dn. 15.03.2007 wniosek został rozpatrzony i postanowiono go wyjaśnić 
podczas spotkania, które zorganizowała W-MIR z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych z Warszawy. 

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie w dn. 18.04.2007 r. (obszerna informacja została 

zamieszczona w Biuletynie W-MIR nr 1-2 z 2007).  

3. Wniosek o wytypowanie przedstawiciela do W-MUW do prac w Stałej Konferencji Współpracy w zakresie 

spraw objętych ustawą z dn. 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju gmin, powiatów i 

województwa, w szczególności w odniesieniu do strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego 

oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych. (wnioskodawca - Z. Stankiewicz) 
Postanowiono oddelegować do ww. stałej konferencji Panią Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie ostródzkim. W przypadku, gdy Pani Stankiewicz nie będzie mogła uczestniczyć w 

konferencji, na jej miejsce oddelegowano Panią Urszulę Gajewską Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie elbląskim. (Uchwała Zarządu Nr 2/2007 z dn. 22.03.2007). 

 

4. W wykazie dopłat do powierzchni paszowej powinny być uwzględnione trawy na gruntach ornych i rośliny 

motylkowe drobnonasienne oraz kukurydza na zielonkę. (wnioskodawca - M. Borowski) 
Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dn. 15.03.2007 wniosek został rozpatrzony i postanowiono wystosować 
pismo w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (L.dz. 778/4/2007-

ARiMR). 

Otrzymano odpowiedź w dn. 30.04.2007 z Departamentu Płatności bezpośrednich, kopie pisma w raz z 

protokołem rozesłano w dniu 11.05.2007 do członków Walnego Zgromadzenia).  

 

5. Podjęcie działań w celu przyspieszenia kontraktacji na dostawę trzody do zakładów przetwórczych i 

wypracowanie ceny minimalnej. (wnioskodawca - M. Borowski) 
W porozumieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz członkami Porozumienia Rolników Warmii i Mazur, 

Zarząd Izby stale monitorował sprawę. W dniu 4 kwietnia 2007 (L.dz. 823/4/2007-SRP) zostało wystosowane 

pismo do wszystkich parlamentarzystów Warmii i Mazur.  

W wyniku działań Zarządu W-MIR, do Biura Izby wpłynęła odpowiedź Agencji Rezerw Materiałowych w sp. 

realizacji zadań związanych z przebiegiem zakupu półtusz wieprzowych.  

 

6. Wniosek w sprawie przyznawania płatności paszowej dot. corocznej aktualizacji danych, na podstawie 

której będą wypłacane płatności zwierzęce. (wnioskodawca - R. Wołkoński) 
Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dn. 15.03.2007 wniosek został rozpatrzony i postanowiono wystosować 
pismo w tej sprawie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (L.dz. 778/4/2007-

ARiMR) i Krajowej Rady Izb Rolniczych (L.dz. 1153/5/2007-IRK). 

Otrzymano odpowiedź z KRIR w dn. 12.06.2007 (kopia została rozdana podczas II Walnego Zgromadzenia W-

MIR).  

 

7. Zorganizować i przeprowadzić szkolenia dotyczącego szacowania szkód łowieckich. (wnioskodawca - R. 

Wołkoński) 
Zarząd w dn. 22 marca 2007 r. podjął uchwałę Nr 3/2007 w sprawie organizacji szkolenia z zakresu szacowania 

szkód łowieckich. Szkolenie odbyło się w dniu 16 kwietnia 2007 r. w Olsztynie. Po tym szkoleniu na liście 

uprawnionych do występowania w imieniu Izby są 204 osoby – członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej.  

Ponadto Izb wielokrotnie występowała do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministra Środowiska oraz instytucji szczebla wojewódzkiego z problem narastania szkód wyrządzanych w 

uprawach rolnych przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną.  
 

8. Wystosowania pisma do Przewodniczących Rad Powiatów, Rad Gmin w sprawie zapraszania 

przedstawicieli W-MIR na sesje tych Rad. (wnioskodawca - A. Steckiewicz) 
Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dn. 15.03.2007 wniosek został rozpatrzony i postanowiono wystosować 
ww. pisma (L.dz. 725/3/2007-SG). 

 

Realizacja wniosków z II Walnego Zgromadzenia W-MIR – 29-30 czerwca 2007 r.: 

1) Każde Walne Zgromadzenie W-MIR powinno być prowadzone przez innego członka Walnego 

Zgromadzenia lub członków Zarządu. 
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Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek. Zarząd W-MIR zgadza się z intencjami 

wnioskodawcy, jednak realizacja ww. wniosku przez Zarząd Izby jest możliwa po dokonaniu zmian w Statucie 

Izby oraz w regulaminie obrad, zgodnie z którym członkowie Walnego Zgromadzenia dokonują wyboru 

przewodniczącego obrad.  

 

2) Wystosować pismo przez Krajową Radę Izb Rolniczych do rządu w zakresie zmiany legislacyjnej ustawy o 

ubezpieczeniach płodów rolnych związanych z klęskami żywiołowymi. 
W dn. 5 lipca 2007 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z członkami Porozumienia Rolników 

Warmii i Mazur spotkał się z Anną Szyszką Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Podczas spotkania poruszano 

wiele tematów, jednak głównym była sprawa suszy i szacowania strat powstałych w uprawach rolnych przez 

komisje powołane przez Wojewodę. Uczestnicy spotkania dyskutowali także nt. nowelizacji ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego, zmiany ustawy o ubezpieczeniach płodów rolnych. Podjęto rozmowy mające na 

celu utworzenie nowej stacji klimatycznej w naszym województwie.  

Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 12.07.2007 zapoznał się z uwagami Komisji powołanej przy KRIR ds. 

Ubezpieczeń Społecznych, Osobowych i Majątkowych w Rolnictwie (w jej pracach uczestniczy Pan Jerzy Salitra 

Delegat do KRIR).  

W dn. 13 lipca 2007 r. wystosowano pismo do KRIR (L.dz. 1770/7/2007-IRK) z uwagami do ustawy o 

ubezpieczeniach upraw rolnych, zawierające propozycję zmiany definicji suszy.  

W dn. 18 lipca 2007 r. podczas spotkania z Henrykiem Kowalczykiem Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

omówiono ten problem.  

 

3) Podjąć działania w zakresie zniesienia ograniczenia możliwości składania wniosków w ramach PROW 

2007-2013 rolnikom, którzy w latach 2004-2006 korzystali z programu działanie 1.1 „Inwestycje w 

gospodarstwach rolnych”. 
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek. Członkowie Zarządu przypomnieli, że pismo 

w tej sprawie zostało wystosowane już 10.05.2007 r. (L.dz. 1154/5/2007-RM). W odpowiedzi, KRIR przesłała 

odpowiedź Henryka Kowalczyka Sekretarza Stanu w MRiRW z dn. 24.05.2007 r. wyjaśniającą, że uregulowania 

wprowadzone w PROW na lata 2007-2013 zostały tak skonstruowane, by umożliwić skorzystanie ze środków 

beneficjentom, którzy jeszcze z takiej pomocy nie skorzystali. W dn. 11 czerwca 2007 r. wpłynęła odpowiedź z 

MRiRW wyjaśniająca zakres ograniczeń. Zarząd na posiedzeniu w dn. 12.06.2007 zapoznał się z pismem i 

postanowiła kopie przekazać członkom Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd Izby postanowił ponownie wystawać pismo w tej sprawie do MRiRW, a do wiadomości do KRIR (pismo z 

dn. 16.07.2007 L.dz. 1794/7/2007-RM).  

W dn. 18 lipca 2007 r. w Olsztynie podczas spotkania z Henrykiem Kowalczykiem Wiceministrem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi omówiono ten problem. W dn. 28.08.2007 r. Pan Kowalczyk wystosował odpowiedź informującą o 

podtrzymaniu wcześniejszego stanowiska określonego w piśmie czerwcowym.   

 

4) Zwrócić się do Agencji Nieruchomości Rolnych o ponowne wyznaczanie (aktualizację) granic działek przy 

sprzedaży nieruchomości rolnych. 
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek. Zarząd Izby postanowił skierować pismo do 

Dyrektora ANR OT Olsztyn w przedmiotowej sprawie.  

W dn. 18 lipca 2007 wystosowano pismo do Dyrektora ANR OT Olsztyn (L.dz. 1803/7/2007-ANR) 

 

5) Podjąć działania, aby w nowopowstających komisjach szacujących klęski żywiołowe, przedstawiciel Izby 

Rolniczej uczestniczył na pełnych prawach członka tej komisji. 
Zarząd Izby wyjaśnił, że podczas spotkania z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dn. 5 lipca 2007 r. wyjaśnione 

zostało, iż przedstawiciele Izby uczestniczą w powołanych komisjach na pełnych prawach. Komisje powołane 

przez Wojewodę pracują na podstawie wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

które zostały przekazane przewodniczącym komisji – jest to zazwyczaj pracownik Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego.  

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skierowane do po. Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z dn. 11.05.2007 (Śro.IV.6021/31/07) z ww. wytycznymi, Izba otrzymała w 

dn. 16.05.2007 r.   

W dn. 16.07.2007 wystosowano pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (L.dz. 1782/7/2007-RW) 

zgłaszające przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do udziału w komisjach szacujących suszę. W 
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dn. 01.08.2007 r. Zarząd podjął uchwałę Nr 83/2007 w sprawie zwrotu kosztów dla przedstawicieli Izby 

uczestniczących w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy w 2007 r.   

 

6) Przeprowadzić rozmowy z Lokalnymi Grupami Działania działającymi na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego w zakresie możliwości przystąpienia do nich Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  
Zgodnie z informacją uzyskaną podczas prezentacji przeprowadzonej w trakcie obrad WZgr przez Panią 
Katarzynę Boczek Dyrektora KRIR nt. działalności krajowej sieci Leader+ wynika, że na dzień II Walnego 

Zgromadzenia W-MIR w województwie warmińsko-mazurskim działa 7 LGD (oprócz LGD Związek 

Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – Łukta - 5 gmin): 

• Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 

Węgorzewo (9 gmin) 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec – Biskupiec (1 gmina) 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" – Ełk (gmin 11) 

• Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu – Elbląg (gmin 10) 

• Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" – Dobre Miasto (gmin 4) 

• Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii – Pieniężno (gmin 10) 

• Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" – Nidzica (gmin 4) 

Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił wystosować zapytanie do ww. 

LGD dotyczące możliwości włączenia się W-MIR w charakterze członka takiej LGD. 

W dn. 16 lipca 2007 r. wystosowano pismo do 7 LGD z pytaniem, czy możliwe jest włączenie się W-MIR w 

charakterze członka do obecnie działających LGD (L.dz. 1786/7/2007-ZP). 

Realizując Uchwałę Nr II/18/2007 z 30.06.2007 w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

do Lokalnej Grupy Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, podczas posiedzenia Zarządu w 

dn. 5 lipca 2007 r. do udziału w pracach LGD oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

W odpowiedzi na wysłane pismo otrzymano pisma od LGD: 

• Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (L.Dz. 1894/7/2007-SG z dnia 26 lipca 2007 r.) - W 

związku z rozszerzeniem obszaru Stowarzyszenia oraz zmianą Zarządu, rozpatrzenie propozycji W-MIR 

dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia zostanie dokonane do końca września 2007 r. 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (L.Dz. 2003/8/2007 – ZP z dnia 13 sierpnia 2007 

r.) - procedura przyjmowania osób lub podmiotów prawnych jako członków wspierających Stowarzyszenia: 

złożenie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemne ustalenie z Zarządem zasad wspierania 

Stowarzyszenia; składka członkowska dla członków wspierających wynosi w 2007 r. 500 zł 

• Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu (L.Dz. 2064/8/2007 – ZZ z 

dnia 20 sierpnia 2007 r.) - procedura przyjmowania przedstawicieli Izby w poczet członków stowarzyszenia: 

o Uchwała intencyjna Walnego Zgromadzenia W-MIR o przystąpieniu do Stowarzyszenia Łączy Nas 

Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu 

o Deklaracja 2 przedstawicieli W-MIR o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia z rekomendacją 

Izby (uchwała o przystąpieniu i delegowanie 2 przedstawicieli przez Walne Zgromadzenie) 

o Przyjęcie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nowych członków 

o Składka członkowska wynosi 24 zł na rok 

Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 28 marca 2008 r. podjęło Uchwałę Nr IV/23/2008 w sprawie przystąpienia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał 

Elbląski”. Na mocy tej uchwały, Zarząd Izby podczas posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2008 r. zarekomendował 

dwóch przedstawicieli, którzy mają reprezentować Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Stowarzyszeniu oraz 

podjął uchwałę o pokryciu składki członkowskiej: 

1. Alina Mnich – ul. Mazurska 58, 82-300 Elbląg, tel. 055 641-10-15 

2. Eryk Wąsowski – Drynki 10/2, 14-330 Małdyty, tel. 089 758-62-67 lub 695-645-168  

Pan Jacek Kuczajowski Dyrektor Biura Izby podjął także współpracę z Lokalną Grupą Działania „Warmiński 

Zakątek”, w którego spotkaniach uczestniczy regularnie.  

W związku z potrzebą zgłaszaną przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa, Warmińsko-

Mazurska Izba Rolnicza przystąpiła do realizacji projektu pn. „Działania PROW 2007-2013 aktywizujące 

społeczność obszarów wiejskich – cykl spotkań promocyjno – informacyjnych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego” w ramach działania Pomoc Techniczna PROW 2004 – 2006. Projekt był realizowany 

od 29 listopada 2007 r., kiedy to miała miejsce konferencja otwierająca do końca Celem projektu było 
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przygotowanie lokalnych animatorów w taki sposób, by mogli służyć już istniejącym lub nowotworzonym 

Lokalnym Grupom Działania zdobytą wiedzą nt. podejścia Leader i działań PROW 2007-2013 aktywizujących 

mieszkańców obszarów wiejskich – czyli Osi 3 i Osi 4 PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu w każdym 

powiecie województwa odbędą się szkolenia obejmujące wykłady + warsztaty. Projekt zakończył się w maju 2008 

r. wyjazdem studyjnym do Szwecji.  

Realizowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą projekt dotyczył nie tylko podejścia Leader, ale również 
działań Osi 3 PROW- mających istotny wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich takich jak: 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” i działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Beneficjenci projektu poznali nie 

tylko aktualne akty prawne związane z poszczególnymi działaniami osi 3 i 4 PROW na lata 2007-2013, ale 

również projekty wniosków o przyznanie pomocy. Z ogromnym zainteresowaniem uczestników projektu spotkało 

się również działanie „Odnowa i rozwój wsi” wraz z częścią warsztatową, podczas której beneficjenci 

przygotowywali Plany Odnowy Miejscowości – obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. 

Łącznie w ramach projektu zostało przeszkolonych 341 osób. 
 

7) Za pośrednictwem KRIR podjąć działania w zakresie jak najszybszej zmiany definicji klęski suszy przez 

MRiRW 
W dn. 5 lipca 2007 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z członkami Porozumienia Rolników 

Warmii i Mazur spotkał się z Anną Szyszką Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Podczas spotkania poruszano 

wiele tematów, jednak głównym była sprawa suszy i szacowania strat powstałych w uprawach rolnych przez 

komisje powołane przez Wojewodę. Uczestnicy spotkania dyskutowali także nt. nowelizacji ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego, zmiany ustawy o ubezpieczeniach płodów rolnych. Podjęto rozmowy mające na 

celu utworzenie nowej stacji klimatycznej w naszym województwie.  

W dn. 13 lipca 2007 r. wystosowano pismo do KRIR (L.dz. 1770/7/2007-IRK) z uwagami do ustawy o 

ubezpieczeniach upraw rolnych, zawierające propozycję zmiany definicji suszy.  

W dn. 18 lipca 2007 r. w Olsztynie podczas spotkania z Henrykiem Kowalczykiem Wiceministrem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi omówiono ten problem.  

W dn. 01.08.2007 Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (L.dz. 1963/8/2007-RW) 

wystosował pismo wyjaśniające obecnie obowiązującą definicję suszy. Kopię pisma przesłano do wiadomości 

Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR w powiecie olsztyńskim i szczycieńskim. 

 

8) W związku z trudnością odstrzału bobrów, skierować pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z prośbą 

o wyjaśnienie możliwości uzyskania refundacji za odstrzał bobrów na terenie województwa  
W dn. 10 lipca 2007 r. wystosowano pismo do członków Walnego Zgromadzenia W-MIR (L.dz. 1725/7/2007-

WZc) z informacją uzyskaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nt. trybu uzyskania 

odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.  

Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił wystosować pismo w 

przedmiotowej sprawie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Przypomniał, że w dn. 6.06.2007 skierował 

pismo do KRIR w przedmiotowym zakresie.  

W dn. 18 lipca 2007 wystosowano pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (L.dz. 1804/7/2007-RW). W dn. 

24.08.2007 r. (pismo ŚR.III.6631-0044-224/07) Wojewoda Warmińsko-Mazurski wystosował odpowiedź, w 

której informował o potrzebie opracowania krajowej strategii gospodarowania populacjami tego gatunku. Z 

powodu niezadowalającej odpowiedzi, Zarząd Izby postanowił ponownie wystąpić w tej sprawie i w dn. 

06.12.2007 r. wystosowano stosowne pismo (L.dz. 3156/12/2007-RW). W odpowiedzi z dn. 03.01.2008 r. 

Wojewoda jeszcze raz podkreślił, że nie ma podstawy prawnej i merytorycznej do ustalenia takiej rekompensaty.  

W dniu 8 lutego 2008 r. Zarząd Izby wystosował pismo (L.dz. 417/02/2008-IRK) do Zarządu Krajowej Rady Izb 

Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu wypracowanie metod postępowania dot. zmniejszenia 

populacji bobrów. W odpowiedzi KRIR nadesłała pismo z dn. 26 października 2007 r. skierowane przez Ministra 

Środowiska do Prezesa KRIR – Zarząd rozpatrzył to pismo na posiedzeniu w dn. 21.02.2008 i postanowił kopię 
pisma wysłać do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

W dn. 21 marca 2008 r. Zarząd Izby wystosował pismo (L.dz. 911/03/2008) do Dyrektora Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie 

otrzymywania dopłat bezpośrednich i ONW w przypadku wykrycia szkód w uprawach rolnych wyrządzanych 

przez bobry. W dniu 31 marca 2008 r. Warmińsko-mazurski Oddział regionalnych ARiMR w Olsztynie 

wystosował odpowiedź w tej sprawie, jednak Zarząd na posiedzeniu w dn. 11.04.2008 r. stwierdził, iż nie jest ona 
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wystarczająca i postanowił ponownie wystosować pismo do ARiMR z prośbą o wyjaśnienie wpływu szkód 

wyrządzanych przez bobry na płatności ONW.  

 

9) Wyjaśnić możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów za utylizację eternitu  
W dniu 12 lipca 2007 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,  Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej na czele z Panem Zbigniewem Ziejewskim Prezesem W-MIR, spotkał się z Jackiem Protasem 

Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania poruszono wiele kwestii ważnych dla 

producentów rolnych regionu Warmii i Mazur, m.in.: potrzebę zwiększenia sieci stacji klimatycznych i 

meteorologicznych w województwie, wykorzystanie na rzecz rolników środków z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych, utylizacja eternitu, melioracje w województwie, rekultywacja gleb – wapnowanie, współpraca z 

partnerami zagranicznymi.  

Temat ten zostanie poruszony także podczas spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

10) Wystosować pismo do rządu w zakresie opracowania, jednolitej w skali kraju, definicji i zasad prowadzenia 

dobrej praktyki produkcyjnej w zakresie higieny pasz 
Działania Zarządu Izby w ramach realizacja tego wniosku rozpoczęły się z chwilą uchwalenia przez Walne 

Zgromadzenie W-MIR kierunków działania na 2007 r. Szczegółowa realizacja została zamieszczona w punkcie 

13. kierunków działania pn. „Podjęcie działań na rzecz propagowania wiedzy z zakresu przepisów regulujących 

produkcję pasz w gospodarstwach rolnych (produkcja pierwotna)”.  

 

11) Skierować do KRIR pismo w sprawie zmiany ustawy o paszach dot. zniesienia zakazu stosowania w paszach 

od 2008 r. dodatków zawierających GMO  
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił skierować pismo w tej sprawie 

do KRIR.  

W dn. 18 lipca 2007 r. wystosowano pismo do Zarządu KRIR (L.dz. 1802/7/2007-IRK). W dn. 05.11.2007 r. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wypracował stanowisko w tej sprawie.  

Podczas IV Walnego Zgromadzenia W-MIR w dn. 28 marca 2008 r. została powołana komisja problemowa ds. 

opracowania stanowisko w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych 

(GMO) w paszach. 

 

12) Wyjaśnić możliwość uzyskania odszkodowań za straty wyrządzane przez żurawie w uprawach rolnych w 

województwie warmińsko-mazurskim 

13) Wystosować pismo dot. zmniejszenia w województwie warmińsko-mazurskim populacji dzików, bobrów, 

żurawi oraz lisów  
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił łącznie z wnioskiem nr 8 

skierować ww. wnioski do Wojewody. Wnioski skierowano także do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Przypomniał, że w dn. 30 maja 2007 r. wystosowano w tej sprawie pismo do Polskiego Związku Łowieckiego 

Zarząd Okręgowy w Olsztynie (L.dz. 1296/5/2007-RW).  

W dn. 18 lipca 2007 wystosowano pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (L.dz. 1804/7/2007-RW). W dn. 

24.08.2007 Wojewoda Warmińsko-Mazurski wystosował odpowiedź (L.dz. 2167/8/2007-RW) - kopię pisma 

wystosowano w dn. 26.09.2007 r. do członków Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

W dniu 26.10.2007 r. Pan Jan Szyszko Minister Środowiska wystosował pismo do Pana Wiktora Szmulewicza 

Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (Znak DLOPiK-L-gł-024/67/07) w spr. propozycji KRIR dotyczących 

nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie – kopię wysłano do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

W dniu 6 grudnia 2007 r. (L.dz. 3156/12/2007/-RW) Zarząd Izby ponownie wystosował pismo do Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego o narastającym problemie szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione 

(częściowo lub całkowicie) oraz łowne. Wojewoda pismem z dn. 03.01.2008 r. (Znak ŚR.III.6631-0044-

400/07/08) odpowiedział o braku możliwości stworzenia instrumentu rekompensat za odstrzał bobrów oraz 

problemie z wymianą gruntów, na których wyrządzane są szkody, na inne grunty – kopię pisma wysłano do 

Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR. 

W dniu 8 lutego 2008 r. Zarząd W-MIR ponownie wystąpi do KRIR z pismem informującym o narastającym 

problemie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych na terenie Warmii i Mazur.  

W dn. 21.03.2008 r. wystosowano pismo do Pani Jolanty Marozas Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie o wyjaśnienie wpływu szkód wyrządzanych w uprawach 

na dopłaty bezpośrednie i ONW. W dn. 31.03.2008 r. wystosowana została odpowiedź z ARiMR informująca o 
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podstawach prawnych, które stosuje się w przypadku szkód wyrządzanych przez działanie siły wyższej lub 

nadzwyczajne okoliczności. Wyjaśniono, że szkody wyrządzane przez bobra nie sa zaliczane do żadnej z tych 

kategorii. Zarząd Izby postanowił ponownie wystosować pismo w tej sprawie do ARiMR w Olsztynie (L.dz. 

1128/04/2008-ARiMR z dn. 18.04.2008). W odpowiedzi ARiMR z dn. 29.04.2008 wskazano szerszy katalog 

podstaw prawnych.  

W dn. 30.04.2008 Pani Maria Mellin Wojewódzki Konserwator Przyrody wystąpiła do Ministra Środowiska z 

pismem informującym o kumulacji problemu zwiększonej populacji bobra na terenie gminy Giżycko.   

W dn. 06.06.2008 na wspólnym posiedzeniu Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji 

przekazano najpilniejsze postulaty w przedmiotowej sprawie bezpośrednio Pani Marii Mellin Wojewódzkiemu 

Konserwatorowi Przyrody oraz Pani Mariannie Barcz Dyrektorowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  

 

14) Zobowiązać Zarząd Izby do szukania różnych ofert w zakresie zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na 

siedzibę Izby  
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

Zarząd Izby będzie podejmował rozmowy nt. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Izby. 

 

15) Podjąć działania w zakresie zwiększenia w województwie warmińsko-mazurskim ilości stacji pomiarowych 

meteorologicznych, ponieważ obecnie nie pokrywają terenu województwa 
W dn. 5 lipca 2007 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z członkami Porozumienia Rolników 

Warmii i Mazur spotkał się z Anną Szyszką Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Podczas spotkania poruszano 

wiele tematów, jednak głównym była sprawa suszy i szacowania strat powstałych w uprawach rolnych przez 

komisje powołane przez Wojewodę. Uczestnicy spotkania dyskutowali także nt. nowelizacji ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego, zmiany ustawy o ubezpieczeniach płodów rolnych. Podjęto rozmowy mające na 

celu utworzenie nowej stacji klimatycznej w naszym województwie.  

W dniu 12 lipca 2007 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej spotkał się z Jackiem Protasem Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas 

spotkania poruszono wiele kwestii ważnych dla producentów rolnych regionu Warmii i Mazur, m.in.: potrzebę 
zwiększenia sieci stacji klimatycznych i meteorologicznych w województwie, wykorzystanie na rzecz rolników 

środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, utylizacja eternitu, melioracje w województwie, rekultywacja 

gleb – wapnowanie, współpraca z partnerami zagranicznymi.  

W dn. 11.07.2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wystosował pismo w tej sprawie do Pani Barbary Cygan 

Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni.  

W dn. 18 lipca 2007 r. w Olsztynie podczas spotkania z Henrykiem Kowalczykiem Wiceministrem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi omówiono ten problem.  

W dn. 05.11.2007 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadesłał odpowiedź dot. szacowanej wysokości zbudowania 

i wyposażenia stacji meteorologicznej. 

 

16) Podczas rekomendowania przedstawicieli Izby do Zespołu ds. PDO wziąć pod uwagę specyfikę całego 

województwa 
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił, że podczas najbliższej 

rekomendacji przedstawicieli Izby do Zespołu ds. PDO, Zarząd Izby zrealizuje ww. wniosek. 

 

17) Podjąć działania w zakresie utworzenia w Giżycku oddziału terenowego biura W-MIR.  
Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 5 lipca 2007 r. rozpatrzył wniosek i postanowił, iż do czasu znalezienia nowej 

siedziby Izby w Olsztynie, nie jest możliwe (ze względów budżetowych) utworzenie nowych oddziałów biura 

Izby.  

 

Realizacja wniosków z III Walnego Zgromadzenia W-MIR – 14 grudnia 2007 r.: 

1. Sprawdzić i wyjaśnić, dlaczego województwo warmińsko-mazurskie otrzymało mało środków na inwestycje 

w gospodarstwach rolnych z PROW 2007-2013 i wystąpić o zweryfikowanie przydziałów w latach 

następnych 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono wystosować pismo do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Stosowne pismo (L.dz. 292/01/2008-RR) wystosowano do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi i w dn. 03 marca 2008 r. (ROW/pi/akr/823/1033/08) do biura Izby wpłynęła odpowiedź od MRiRW, której 

kopia w dn. 05.03.2008 została rozesłana do członków walnego Zgromadzenia W-MIR (L.dz. 705/03/2008-WZc). 

W ww. piśmie Minister wyjaśnił zasady podziału środków w ramach PROW 2007-2013 na poszczególne 

województwa.  

 

2. Podejmować dalsze działania w sprawie przeniesienia Biura Powiatowego ARiMR z Lubawy do Iławy 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono wystosować pismo do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji spotkania w Iławie w tej sprawie. 

Stosowne pismo w dn. 24.01.2008 r. (L.dz. 239/01/2008-RR) wystosowano do Pana Marka Sawickiego Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wiadomości Pana Adama Żylińskiego Posła na Sejm RP.  

W dn. 26 lutego 2008 r. członkowie Zarządu Izby oraz Pan Jerzy Salitra Delegat do KRIR spotkali się w siedzibie 

Izby w Olsztynie z Panem Arturem Ławniczakiem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. W wyniku przeprowadzonych rozmów, uczestniczący w spotkaniu Pan Jan Maścianica Wicewojewoda 

Warmińsko-Mazurski zobowiązał się ponownie podnieść ww. sprawę podczas rozmów z Panią Jolantą Marozas 

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

Olsztynie. ARiMR ma przygotować operat szacunkowy nakładów niezbędnych do poniesienia podczas 

przeprowadzki.  

Zarząd podczas posiedzenia w dn. 26.03.2008 r. postanowił przedmiotową sprawę skierować pod obrady Walnego 

Zgromadzenia i przygotowany został stosowny projekt uchwały.  

 

3. Dążyć do zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, które będą 

sprzyjać powiększaniu gospodarstw rolnych  

4. Wnioskować o przyspieszenie sprzedaży ziemi z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych dla powiększenia 

gospodarstw rolnych 
Wnioski rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Zarząd Izby postanowił podejmować dalsze 

działania w tej kwestii. Polecono z-cy Dyrektora przygotować stosowne propozycje wystąpień.  
W dniu 15.02.2008 r. (L.dz. 519/2/2008-SG) wystosowane zostało pismo do wszystkich wójtów i burmistrzów 

województwa w sprawie bardziej wnikliwego rozpoznawania zgodności oświadczeń osób o osobistym 

prowadzeniu gospodarstw rolnych ze stanem faktycznym.  

 

5. Podjąć działania zmierzające do wyjaśnienia płatności zwierzęcych 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Zarząd zapoznał się z opinią prawną Kancelarii 

Radcy Prawnego „AGRA” dot. płatności zwierzęcych za 2007 r. Kopię pisma wysłano w dniu 23.01.2008 r. (L.dz. 

164/1/2008-WZc wysłano do członków Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

W dniu 10 kwietnia 2008 r. Zarząd Izby wystosował pismo do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w spr. konieczności zmiany sposobu przyznawania przez ARiMR tzw. płatności zwierzęcej.  

 

6. Zasięgać opinii członków Rad Powiatowych w sprawie skorzystania z pierwokupu przez ANR.  
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Podkreślono, iż pracownicy Izby zasięgają opinii 

członków Rad Powiatowych w sprawach, o których zostali poinformowani przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych. 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim w dn. 22 stycznia 2008 r. ponowiła wniosek i Zarząd Izby w dn. 

05.02.2008 r. polecił wysłać wykaz członków Rad Powiatowych Izby do Agencji Nieruchomości Rolnych w 

Olsztynie.  

 

7. Wyjaśnić, jak Lasy Państwowe zamierzają sprzedawać drewno opałowe dla odbiorców indywidualnych  
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. W dn. 25.01.2008 r. wystosowane zostało pismo w 

tej sprawie do Pana Jana Karetko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W dn. 

06.02.2008 r. do biura Izby wpłynęła odpowiedź, której kopia została w dn. 05.03.2008 r. wystosowano do 

wszystkich członków Walnego Zgromadzenia W-MIR (L.dz. 164/1/2008-WZc).  

 

8. Wystąpić do KRUS w sprawie ustalenia rodzaju prac w gospodarstwie, które kwalifikują się do uznania 

jako wypadki przy pracy 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono wystosować pismo w tej sprawie.  
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W dniu 25.01.2008 r. wystosowano pismo do Pani Iwony Królik Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie. W odpowiedzi w dn. 04.02.2008 do biura Izby wpłynęła 

odpowiedź. Kopię pisma w dn. 04.02.2008 r. (L.dz. 350/02/2008-WZc) wysłano do wszystkich członków walnego 

Zgromadzenia W-MIR.   

 

9. Podjąć działania w celu uwzględnienia w dopłatach do materiału siewnego nasion traw motylkowych 

drobnonasiennych, kukurydzy i rzepaku. 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Członkowie Zarządu podkreślili, że działania w tej 

sprawie były już podjęte w ubiegłym roku. Negatywna odpowiedź z Departamentu Płatności Bezpośrednich 

ARiMR z Warszawy została przesłana do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia w dn. 11.05.2007. Kopia 

pisma znajduje się do wglądu w biurze Izby.  

Ponowiono wniosek podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, która w dn. 05.03.2008 wystosowała 

pismo w przedmiotowej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

10. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź w sprawie wydłużenia terminu rozliczenia 

wniosków na inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach PROW – budowa płyt gnojowych i 

zbiorników na gnojowice.  
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane do 

MRiRW w dn. 22 listopada 2007 r. (L.dz. 2973/11/2007-RM). Odpowiedź z MRiRW wpłynęła do biura Izby w 

dn. 02.01.2008 r. Wynika z niego, iż wniosek w spr. przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięć w ramach 

działania 6 PROW 2004-2006 został przekazany przez MRiRW do Komisji Europejskiej i obecnie sprawa czeka 

na notyfikację. Kopię pisma postanowiono przesłać członkom Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z KRIR oraz MRiRW termin realizacji ww. przedsięwzięcia został 

przedłużony do 31 lipca 2008 r.  

 

11. Ucywilizować przyjmowanie wniosków w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 

2007-2013 (rozważyć możliwość przyjmowania wniosków w Biurach Powiatowych ARiMR) 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono wystosować pismo w tej sprawie do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

W dniu 24 stycznia 2008 r. (L.dz. 267/01/2008-IRK) wystosowane zostało pismo w przedmiotowej sprawie do 

Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

 

12. Wystąpić o nowelizację ustawy o ubezpieczeniach rolnych w zakresie zniesienia przepisów określających 

30% próg szkód (wprowadzić ubezpieczenia dobrowolne) 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono podjąć działania w sprawie obniżenia 

zbyt wysokiego progu szkód. 

Stosowne pismo (L.dz. 292/01/2008-RR) wystosowano do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi i w dn. 03 marca 2008 r. (ROW/pi/akr/823/1033/08) do biura Izby wpłynęła odpowiedź od MRiRW, której 

kopia w dn. 05.03.2008 została rozesłana do członków walnego Zgromadzenia W-MIR (L.dz. 705/03/2008-WZc). 

W ww. piśmie Minister zapewnił o finalizowaniu prac nad zmianą ustawy w zakresie obniżenia 30% progu na 

10%.  

 

13. Wystąpić do ARiMR o wyjaśnienie na ile ekspertyza IBMER dotycząca sposobów oceny racjonalności 

zakupu maszyn, urządzeń i ciągników w ramach PROW 2007-2013 będzie miała wpływ na weryfikację 

wniosków oraz czy będzie stosowana literalnie lub jako ramowe kryteria techniczne. 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Postanowiono wystosować pismo w tej sprawie. 

W dniu 28.01.2008 (L.dz. 291/01/2008-ARiMR) wystosowane zostało pismo w przedmiotowej sprawie do 

Warmińsko-mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. 

W dniu 05.02.2008 r. do biura Izby wpłynęła odpowiedź – kopię pisma wysłano do członków Walnego 

Zgromadzenia (L.dz. 350/02/2008-WZc).  

 

14. Rozważyć możliwość podniesienia ryczałtów dla Przewodniczących Rad Powiatowych i członków Komisji 

Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
Wniosek rozpatrzono na posiedzeniu w dn. 3 stycznia 2008 r. Polecono Dyrektorowi Biura przygotować na 

Zarząd konsekwencje w budżecie ww. podwyżek. Przygotowana symulacja została przeanalizowana przez Zarząd 

podczas posiedzenia w dn. 21.01.2008 r. Następnie projekt zmian przedstawiono Przewodniczącym Rad 
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Powiatowych i komisji Izby na wspólnym posiedzeniu z Zarządem w dn. 01.02.2008 r. Zaakceptowaną koncepcję 
podwyżek przedstawiono Komisji Budżetowej, która podczas posiedzenia w dniu 20.02.2008 r. dokonała korekty. 

Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 21.02.2008 r. zapoznał się z propozycjami Komisji Budżetowej, która na 

kolejnym posiedzeniu w dn. 07.03.2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w uchwale dot. diet członków 

organów Izby. Ostatecznie Zarząd Izby na posiedzeniu w dn. 11.03.2008 r. przygotował projekt zmiany 

przedmiotowej uchwały i określił datę Walnego Zgromadzenia, pod obrady którego przedstawiona zostanie 

przygotowana nowela.  

W dniu 28 marca 2008 r. odbyło się IV Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, podczas 

którego została przyjęta Uchwała Nr IV/25/2008 w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad 

Powiatowych Izby oraz Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych w kształcie zaproponowanym przez Zarząd 

Izby.  

 

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. 1 kwietnia 2006 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 (stanowiącą iloczyn 5 spotkań, ilości członków Rady 

oraz określonej kwoty – w 2007 r. było to 100 zł). W ramach tych środków Rady mogły organizować swoje 

spotkania, współorganizować lub uczestniczyć w imprezach i spotkaniach lokalnych.  

W 2007 r. łącznie odbyło się 107 posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR (106 odpłatnych i 1 posiedzenie – 

nieodpłatnie). Najwięcej (7 spotkań) odbyło się w Braniewie, Elblągu, Olsztynie i Ostródzie.  

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość spotkań zorganizowanych w Radach Powiatowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej.  

2007 
Rada Powiatowa 

płatne niepłatne 
łącznie 

Bartoszyce 5  5 

Braniewo 7  7 

Działdowo 5  5 

Elbląg 7  7 

Ełk 5  5 

Giżycko 5  5 

Gołdap 5  5 

Iława 5  5 

Kętrzyn 5  5 

Lidzbark Warmiński 5  5 

Mrągowo 6  6 

Nidzica 5  5 

Nowe Miasto Lubawskie 6  6 

Olecko 6  6 

Olsztyn 6 1 7 

Ostróda 7  7 

Pisz 6  6 

Szczytno 5  5 

Węgorzewo 5  5 

Dla lepszej koordynacji współpracy z Radami Powiatowymi Izby, Zarząd przydzielił każdemu członkowi Zarządu 

oraz Delegatowi do KRIR konkretne Rady: 

- Zbigniew Ziejewski Prezes – N.M.Lubawskie, Nidzica, Olecko 

- Jan Heichel Wiceprezes – Olsztyn, Mrągowo, Pisz, Szczytno 

- Marek Kuźniewski – Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński 

- Marian Szkamelski – Działdowo, Iława, Ostróda 

- Marian Waraksa – Ełk, Giżycko, Gołdap 

- Jerzy Salitra – Braniewo, Elbląg 
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Na wniosek Rad Powiatowych, w 2007 r. Izba wsparła następujące działania: 

1. zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Białej Piskiej (pow. piski)   

2. w celu wsparcia działalności edukacyjnej na rzecz rolnictwa zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów 

Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie, w konkursach organizowanych podczas dożynek w Pieckach, 

Mrągowie, Sorkwitach i Mikołajkach, w powiatowym konkursie Wiedzy Rolniczej i BHP (pow. 

mrągowski)  

3. zakupiono zakup nagród rzeczowych dla laureatów eliminacji powiatowych konkursu Olimpiady Wiedzy 

Rolniczej i BHP w rolnictwie w powiecie: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim, węgorzewskim  

4. zakupiono puchar dla laureata eliminacji powiatowych konkursu Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP w 

Rolnictwie (pow. braniewskim) 

5. dofinansowano zakup stołu tenisowego w świetlicy wiejskiej w Rydzewie (pow. giżycki)  

6. ufundowano nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas Gminnych Dożynek w 

Lubominie i Ornecie (pow. lidzbarski) 

7. ufundowano nagrody dla uczestników konkursu organizowanego podczas Dożynek Powiatowych w 

Godkowie (pow. elbląski) 

8. współorganizowano I Gminne Dożynki Wiejskie w Urbanowie w dn. 15 września 2007 r. (pow. 

olsztyński) 

9. ufundowano nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas Gminnych Dożynek w 

Kurzętniku oraz Powiatowych Dożynek w Biskupcu (pow. nowomiejski) 

10. ufundowano nagrody dla uczestników konkursu organizowanego podczas Gminnych Dożynek w 

Rudzienicach (pow. iławski) 

11. zakupiono pomoce edukacyjne (poradniki, encyklopedie, przybory, itp.) dla szkół powiatu mrągowskiego 

(po. mrągowski) 

12. zakupiono puchary dla czołowych producentów rolnych powiatu szczycieńskiego (pow. szczycieński) 

 

Szacowanie strat wśród hodowców drobiu i jaj w 2007 r. 
W związku z wystąpieniem w 2007 r. grypy ptaków na terenie kraju, zespół do spraw oszacowania skutków 

ekonomicznych spowodowanych wystąpieniem ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, 

podjął działania mające na celu oszacowanie wielkości strat jakich doznali producenci drobiu oraz opracował 

instrument do oszacowania tych strat, który posłuży jako pomoc w ubieganiu się o odszkodowania za poniesione 

straty. Zespół ten został powołany w dniu 11 stycznia 2008 r przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

obradował pięć razy.  

Zarząd Izby podejmował wiele działań mających na celu uruchomienie wsparcia dla sektora drobiarskiego, w 

którym wystąpiły poważne straty spowodowane wystąpieniem tej choroby oraz wprowadzeniem zakazu obrotu 

surowcem nie dotkniętym ptasią grypą, ale wyprodukowanym w tzw. strefach buforowych. Informacja o 

działaniach komisji oraz wzory tabel wraz z koniecznymi załącznikami, zostały umieszczone na stronie 

internetowej Izby. Uzyskane dokumenty były podstawą do wystąpienie o odszkodowania dla poszkodowanych 

hodowców. Na podstawie danych zebranych od hodowców drobiu oraz z zakładów wylęgu drobiu Zespół 

oszacował straty finansowe poniesione przez hodowców z naszego regionu w związku z wystąpieniem 

przypadków ptasiej grypy i utworzeniem na terenie województwa stref: zagrożonej, zapowietrzonej ( strefa A) i 

buforowej ( strefa B). Obliczenie szacunkowych strat dotyczy okresu od 2 grudnia 2007 roku do 31 stycznia 2008 

roku. Szacunkowa wartość strat poniesionych przez hodowców drobiu i zakłady wylęgu drobiu w województwie 

warmińsko-mazurskim wyniosła ok.18,6 mln zł z czego około 4,5 mln zł przypada na strefy A i B . 

Szacowane straty przedstawiają się następująco: 

1. Straty poniesione z tytułu spadku cen żywca indyczego wyniosły ok.13 mln zł  

2. Straty poniesione z tytułu spadku cen żywca kurzego wyniosły ok. 3,1 mln zł  

3. Straty jakie poniosły wylęgarnie piskląt drobiu z tytułu zniszczenia, utylizacji jaj  oraz sprzedaży po 

zaniżonych cenach  i gazowania piskląt wyniosły ok.1,3 mln zł  

4. Straty poniesione z tytułu przetrzymania żywca w obiektach inwentarskich przez okresy ponadnormatywne, 

związane z brakiem możliwości odbioru przez zakłady ubojowe żywca oraz wynikłe  przetrzymywania w 

zamknięciu niosek  jaj gęsich, związane ze spadkiem nieśności wyniosły ok.1,3 mln  zł 

 

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w powiecie 

iławskim 
Na wniosek członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

iławskim, Zarząd Izby III kadencji kontynuował rozmowy podjęte z przedstawicielami administracji rządowej i 
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samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz krajowego w zakresie potrzeby przeniesienia Biura Powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Lubawy do Iławy. 

W dniu 10 maja 2007 r. Uchwała Nr 33/2007 Zarząd W-M IR przyjął stanowisko popierające działania Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim zmierzające do przeniesienia biura ARiMR w powiecie iławskim. W 

wyniku spotkania zorganizowanego przez Radę Powiatową W-MIR, w maju 2007 roku samorządy lokalne 

powiatu iławskiego skierowały ponownie pismo do Dyrektora Warmińsko-mazurskiego Oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Działania te poparł pismem z dn. 17 maja 2007 r. 

(L.dz. 1211/5/2007-ARiMR) Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

Działania w tej sprawie były kontynuowane w 2008 r.  

 

Pomoc rolnikom poszkodowanym wskutek gradobicia w 2007 roku 
W dniu 27 lipca 2007 roku, przez północną część gmin Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Sępopol przeszedł 

gwałtowny wiatr połączony z niezwykle silnym gradobiciem. W pasie przejścia gradobicia zniszczeniu uległo od 

50% do 100% upraw polowych na powierzchni blisko 6,5 tys. ha, wystąpiły również szkody w nieruchomościach. 

Powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, komisja szacująca skutki gradobicia stwierdziła, że straty 

dotknęły ponad 200 gospodarstw rolnych. 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zaapelował o udzielenie pomocy poszkodowanym pomocy 

rzeczowej w postaci ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów. Szczególnie potrzebne jest ziarno siewne. Pomoc taka 

została określona, jako niezbędna dla gospodarstw całkowicie pozbawionych tegorocznych plonów. Dla ułatwienia 

przeprowadzenia zbiórki zboża Zarząd zwrócił się o pomoc do gmin naszego województwa, aby podjęły się 
koordynacji zbiórki i organizacji transportu. Na stronie internetowej Izby został także umieszczony numer konta 

dla osób indywidualnych, które chciałby takiej pomocy także udzielić.  
W dniu 10 października 2007 r. w Sępopolu - siedzibie gminy najbardziej poszkodowanej spośród gmin powiatu 

bartoszyckiego wskutek lipcowego gradobicia, odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, 

zorganizowane przez Radę Powiatową Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim. Celem 

tego spotkania było przeanalizowanie wyników dotychczasowej akcji pomocowej, wskazanie nieprawidłowości i 

wyciągnięcie wniosków, które usprawnią dalszą pomoc. Podczas dyskusji ze strony rolników - ofiar gradobicia 

padały krytyczne uwagi, że szkody zostały zaniżone z powodu przyjętych zasad szacowania strat, zbyt długo 

trzeba było czekać na sporządzenie szacunków. Najważniejszą konkluzją z tego spotkania był wniosek, że należy 

maksymalnie wydłużyć okres funkcjonowania zespołu do spraw koordynacji pomocy poszkodowanym 

producentom rolnym, aby udzielić jej w największym stopniu, zwłaszcza, że część rolników, którzy ponieśli 
dotkliwe straty będzie musiała je odrabiać przez kilka lat. 

 

Zgodnie z zebranymi przez biuro Izby informacjami udało się zebrać następującą pomoc: 

Lp. Forma pomocy ilość wartość w zł 

1. rzepak ozimy siewny 3,61 tony 116’178,00  

2. pszenica ozima siewna 

(wymiana z OLSNAS za 2174 kg rzepaku siewnego 

bezpłatnie otrzymanego) 

33,3 tony 47’942,00 

3. saletra amonowa 23 tony 18’400,00 

4. dofinansowanie kosztów transportu podarowanych 

zbóż - Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

 20’000,00 

5. zbiórka pieniężna wśród rolników powiatu 

bartoszyckiego – Rada Powiatowa W-MIR w 

powiecie braniewskim 

 13’500,00 

6. zbiórka pieniężna w pozostałych powiatach woj. – 

Rady Powiatowe W-MIR 

 27’083,00 

7. zboże paszowe zebrane od rolników woj.  267,2 tony 171’000,00 

8. sianokiszonka - baloty 60 sztuk 2’400,00 

ŁĄCZNIE 416’503,00 
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Działania W-MIR w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą  
w województwie warmińsko-mazurskim w 2007 r. 

Od początku funkcjonowania samorządu rolniczego jedną z najważniejszych spraw była kwestia gospodarowania 

ziemią rolniczą, mająca w województwie warmińsko-mazurskim swoją specyfikę. Oddział Terenowy Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Olsztynie (z Filią w Suwałkach) przejął po zlikwidowanych PGR i PFZ od 18 marca 

1992 r. (oficjalna data rozpoczęcia działalności ANR, która do 15 lipca 2003 r. nosiła nazwę: Agencja Własności 

Rolnej Skarbu Państwa – AWRSP) do 31 grudnia 2007 roku: 934 tys. ha, to jest prawie 1/5 ilości gruntów 

przejętych przez ANR w skali kraju. Tak duża podaż gruntów rolnych stwarzała szanse na utworzenie dużych 

gospodarstw rodzinnych ─ obok kilkuset hektarowych dzierżaw, prywatnych przedsiębiorstw rolnych, spółek 

pracowniczych i spółek z udziałem kapitału zagranicznego powstających na bazie restrukturyzowanych byłych 

PGR - i dlatego Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przyjęła poprawę struktury agrarnej poprzez zwiększanie 

powierzchni gospodarstw indywidualnych za priorytetowe zadanie. 

W tym celu w dniu 8 grudnia 1997 r. W-MIR podpisała porozumienie z AWRSP OT w Olsztynie o realizacji 

wspólnych zamierzeń umożliwiających powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych, które zostało 

znowelizowane w dniu 21 stycznia 2004 r., ponieważ trzeba było uwzględnić przepisy ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku, która weszła w życie z dniem 16 lipca 2003 r. 

Działając na podstawie tego porozumienia, W-MIR wdrożyła w następnych latach tryb postępowania polegający 

na organizowaniu zebrań otwartych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron: rolników, sołtysów, 

delegatów do Izby przedstawicieli Urzędów Gmin, dzierżawców i Agencji Nieruchomości Rolnych celem 

ustalenia faktycznego zapotrzebowania na grunty rolne ze strony rolników i jego możliwie największego pokrycia 

w drodze wyłączenia działek z przedmiotu dzierżawy, korekty programów restrukturyzacji, natomiast od 16 lipca 

2003 r. - wykonywania przez ANR prawa pierwokupu, a następnie odsprzedaży gruntów rolnych okolicznym 

rolnikom w trybie przetargów ograniczonych. 

Na bazie zawartych z AWRSP i ANR (od 16 lipca 2003 r.) porozumień Izba realizowała w 2007 roku 

priorytetowe zadanie powiększania gospodarstw rodzinnych wykonując działania wymienione w poniższej tabeli. 

W 2007 roku Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (razem z Filią w Suwałkach i 

Zamiejscową Sekcją Gospodarowania Zasobem w Elblągu) w granicach administracyjnych województwa 

warmińsko-mazurskiego wydzierżawiła 3 897 ha gruntów rolnych, sprzedała 21 344 ha i otrzymała od 

notariuszy warunkowe umowy sprzedaży obejmujące areał 16 685 ha (z tego zakupiła 1 258 ha wykonując prawo 

pierwokupu), co łącznie daje powierzchnię 41 926 ha. Odnosząc do tej liczby (41 926 ha) ogólną powierzchnię 
gruntów – 32 066 ha, której dotyczyły opinie sporządzone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w tym 

samym roku (2007), można stwierdzić, że 76 % ziemi rolniczej, pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa i prywatnej, będącej w obrocie w województwie warmińsko-mazurskim, było w polu obserwacji Izby, 

przy czym w odniesieniu do 21 % (8 842 ha) Izba wnioskowała o przeznaczenie na powiększenie gospodarstw 

rodzinnych. 

Jednocześnie z działaniami skonkretyzowanymi w formie opinii - wyszczególnionych w załączonej tabeli - 

przesłanymi do ANR OT w Olsztynie, jej Filii i Gospodarstw Rolnych Skarbu Państwa, obsługujących określone 

gminy i powiaty, Izba Rolnicza podejmowała w 2007 roku bezpośrednie interwencje i rozmowy z kierownictwem 

ANR oraz wypowiadała się na temat nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w naszym kraju, a także 

występowała do wójtów i burmistrzów w zasadniczych i indywidualnych sprawach. 

W dniu 7 lutego 2007 r. przedstawiciele W-MIR spotkali się w Centrali ANR w Warszawie z wiceprezesem 

Agencji i dyrektorem działu Gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu 

przeanalizowania możliwości usprawnienia procesu powiększania gospodarstw rodzinnych w województwie 

warmińsko-mazurskim, w tym poprzez rozszerzenie trybu przetargów ograniczonych, usunięcie trudności 

formalno-prawnych w postaci zmiany zapisów w Studiach Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Gmin, w których przewiduje się grunty typowo rolne przeznaczyć na cele nierolnicze, o alternatywnym 

zastosowaniu, wielokrotnie wyżej wyceniane przez rzeczoznawców niż ziemia rolna, sprzedawane w przetargach 

nieograniczonych. 

W wyniku rozmów w Warszawie uzgodniono, że drugie spotkanie na temat wydzierżawiania i sprzedaży gruntów 

z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa odbędzie się w Węgorzewie. Druga dyskusja - połączona z wizją 
terenową - przedstawicieli rolników na czele z prezesem W-MIR z kierownictwem ANR, dyrekcją OT ANR w 

Olsztynie i Filii w Suwałkach odbyła się w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie w dniu 18 kwietnia 2007 roku. 

Końcowym efektem tych spotkań było wspólne wystąpienie Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie 

Węgorzewskim i Zarządu W-MIR do Burmistrza Węgorzewa o zmianę w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Przestrzennego Gminy Węgorzewo i ujęcie w nowym przygotowywanym Planie Przestrzennego 
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Zagospodarowania Gminy Węgorzewo kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni 591 ha jako gruntów 

przeznaczonych na cele rolnicze. 
Istotnym wkładem W-MIR na rzecz poprawy formalno-prawnych warunków gospodarowania ziemią rolniczą 
była, przeprowadzona pod egidą Izby na przełomie maja- czerwca 2007 roku, dyskusja na temat zmiany ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego i zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Rezultatem tej dyskusji było stanowisko Porozumienia Rolników 

Warmii i Mazur, które w formie pisemnej z datą 5 czerwca 2007 roku zostało przesłane 22 parlamentarzystom – 

posłom i senatorom z naszego województwa oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych i mediom. 

 

Działania W-MIR w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w 2007 roku 
Powierzchnia ogólna gruntów 

obejmująca poszczególne działania 

 

cały obiekt 

w tym: grunty 

na powiększenie 
gospodarstw 

rodzinnych 

 

 
 

L.p. 

 

 
 

 Nazwa działania 

 

Liczba 
wykonanych 

działań 

ha ha 
1 Opinie w sprawie programów restrukturyzacji 4 2 628 608 

2 Opinie o zastosowanie trybu przetargów 

ograniczonych  
156 5 387 5 387 

3 Opinie w sprawie sprzedaży na zasadzie 

pierwszeństwa w nabyciu (w trybie 

bezprzetargowym) 

31 12 613 1 038 

4 Opinie dotyczące sprzedaży gruntów o 

powierzchni powyżej 100 ha  
7 1 612 117 

5 Opinie w sprawie warunkowej sprzedaży gruntów 23 3 715 802 

6 Opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych na cele nierolnicze i nieleśne 
26 309 - 

7 Opinie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 15 5 789 432 

8 Opinie dotyczące sprzedaży ziemi cudzoziemcom  4 13 8 

Ogółem działania 266 32 066 8 842 

 

 

Działalność Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 927 z 

późn. zm.) Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizuje swoje zadania przy pomocy biura Izby.  

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8
00

-16
00

 przy Al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 32. W celu ułatwienia kontaktu rolników z pracownikami biura utworzonych jest pięć oddziałów 

terenowych biura:  

1. Bartoszyce – otwarte jest codziennie od 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat bartoszycki, 

kętrzyński, lidzbarski 

2. Elbląg - otwarte jest codziennie od 9
00

 do 15
00

 (w każdą środę w godz. 9
30

-13
30 

pracownik pełni dyżur w 

Braniewie), obejmuje swoim zasięgiem powiat elbląski i braniewski 

3. Nowe Miasto Lubawskie - otwarte jest codziennie od 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat 

działdowski, iławski, nowomiejski 

4. Olecko - otwarte jest codziennie od 8
00

 do 16
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat ełcki, giżycki, 

gołdapski, olecki, węgorzewski 

5. Szczytno - otwarte jest codziennie od 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat mrągowski, nidzicki, 

piski, szczycieński  

Sprawozdania z działalności poszczególnych oddziałów terenowych biura Izby stanowią załączniki do niniejszego 

sprawozdania.  

 

Porady prawne  
Celem pomocy w rozwikłaniu spraw spornych, od początku funkcjonowania samorządu rolniczego (przed i po 

reformie administracyjnej) został zatrudniony radca prawny, który podczas wyznaczonych dyżurów udzielał 

zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych. 
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W biurze Izby w każdą środę od 12.00 do 16.00 dyżuruje Radca Prawny. Aby skorzystać z porady Radcy 

Prawnego należy wcześniej umówić się telefonicznie i przywieźć ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące danej 

sprawy. 

W 2007 roku porady prawne prawnika Izby koncentrowały się głównie wyjaśnieniu niejasności i pomyłek 

rolników we wnioskach o dopłaty bezpośrednie, szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną, 
uzyskanie odszkodowań za słupy postawione na gruntach należących do rolników, wycinka drzew na gruntach 

należących do rolników, dotacje z UE, problemy z podziałem siedliska, sprawy gruntowe (kupno, podział 

majątku, dzierżawa, darowizna), obrót kwotami mlecznymi. Według spisu prowadzonego w biurze Izby w 

Olsztynie, prawnik obsłużył w 2007 roku prawie 100 interesantów.  

Ponadto prawnik odpowiada na bieżąco na wnioski skierowane z Rad Powiatowych do Zarządu Izby oraz na inne 

ważne bieżące sprawy.   

 

Modernizacja opryskiwaczy 
W 2004 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w sprawie refundacji dopłat do remontu opryskiwaczy rolnikom dostosowującym je w celu 

uzyskania atestu. Przewidziana umową nr 105/04/W-001/OZ-PO/d zawartej w dniu 8 września 2004 r. pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Warmińsko-Mazurska Izbą Rolniczą w 

okresie realizacji zadania, w latach 2004-2007 dokonano modernizacji opryskiwaczy w ilości 1621 szt. Wartość 
brutto modernizacji opryskiwaczy do 31 grudnia 2007 r wyniosła 401819,70 w czym dofinansowanie z 

WFOŚiGW wynosiło 144640,54 zł. 

 

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 bezpłatny dwumiesięcznik pn. „Biuletyn”. W 2007 roku, jako bezpłatna wkładka do tygodnika „Poradnik 

Rolniczy” w nakładzie 9 tys. egzemplarzy, ukazały się kolejno numery: 

w maju - Nr 1-2/2007 

w sierpniu - Nr 3 /2007 

we październiku - Nr 4 /2007 

w grudniu - Nr 5 /2007  

Od lipca 2004 r. działa oficjalny internetowy portal informacyjny – www.wmirol.org.pl. Realizując ustawowy 

obowiązek umożliwienia dostępu obywateli do informacji publicznej, w listopadzie 2005 powstała także strona – 

www.bip.wmirol.org.pl. 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. Na wniosek członków Rad Powiatowych W-MIR, w 2007 roku 

zostały zamówione także kalendarze ścienne z logo Izby. 

W 2007 roku, po wyborach do organów III kadencji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na wniosek członków 

Walnego Zgromadzenia W-MIR zostały wykonane tablice informacyjne, które na mocy porozumienia zawartego z 

Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zostały umieszczone w biurach powiatowych ARiMR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Ponadto Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podejmuje wiele działań bieżących 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 terenowych 
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Załącznik Nr 1 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

CENTRUM INFORMACJI EUROPE DIRECT WARMIA I MAZURY ZA ROK 2007 

 
Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury rozpoczęło swoją działalność z dniem 2 czerwca 2005 roku 

w wyniku wyłonienia w drodze konkursu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Jako organizacji prowadzącej. 

Działalność informacyjna Europe Direct Warmia i Mazury jest skierowana do mieszkańców województwa 

warmińsko-mazurskiego. Celem ogólnym ośrodka jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa 

równego dostępu do informacji europejskiej. Europe Direct Warmia i Mazury działa w oparciu o biuro główne w 

Olsztynie oraz pięć punktów kontaktowych w następujących miastach powiatowych województwa warmińsko-

mazurskiego: Bartoszyce, Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko i Szczytno.  

Ośrodek działa na mocy umowy ramowej zawartej pomiędzy Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą a Urzędem 

Komitetu Integracji Europejskiej na okres 30 kwietnia 2005 - 31 grudnia 2008, co roku na podstawie 

przedłożonego plany pracy podpisywane są umowy szczegółowe.  

W okresie styczeń-grudzień 2007 działalność Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury 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 aktywne 

informowanie o UE poprzez organizowanie spotkań, uczestnictwo w targach, wystawach itp.  

Do głównych osiągnięć ośrodka można zaliczyć dotarcie z informacją europejską do: 

1) ogółu społeczeństwa - poprzez telewizję, prasę, stronę internetową udział w imprezach masowych, wydawanie 

newslettera "Wieści z Unii"; 

2) młodzieży szkolnej - poprzez organizację lekcji europejskich, konkursów,  

3) samorządów gminnych i mieszkańców wsi - poprzez organizowanie spotkań z cyklu Europa Cafe w terenie i 

dystrybucję newslettera, oraz poprzez artykuły z cyklu „Z unijnej sakiewki” publikowane na łamach "Biuletynu" 

W-MIR, udział w targach, dożynkach itp. 

W 2007 roku z usług informacyjnych oferowanych przez Ośrodek skorzystało 8000 osób, w tym prawie 2500 

osób osobiście odwiedziło Ośrodek lub któryś z jego punktów kontaktowych. Duży wzrost liczby klientów w 

miesiącu marcu, kwietniu i maju spowodowany był miedzy innymi akcją pomocy rolnikom w wypełnianiu 

wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.  

Do jednych z ważniejszych osiągnięć Europe Direct Warmia i Mazury w 2007 roku należy zaliczyć aktywny 

udział w promowaniu obchodów 50 urodzin Unii Europejskiej – m.in. poprzez organizację konkursów dla 

młodzieży „Traktaty Rzymskie – milowy krok w stronę Wspólnej Europy”, „Dzień Europy w  mojej 

szkole”; współorganizowanie imprez szkolnych z okazji 50-tych urodzin Unii Europejskiej, udział w spotkaniach 

informacyjno-edukacyjnych w szkołach z okazji „Dnia Wiosny w Europie”. Działaniem, które na stałe wpisało 

się do programu pracy Europe Direct Warmia i Mazury i jednocześnie stało się jednym z najbardziej pożądanych 

działań przez środowisko szkolne – jest organizacja lekcji europejskich. W tego typu zajęciach w roku 2007 

uczestniczyło ponad 1300 dzieci.  

W 2007 roku Europe Direct Warmia i Mazury – który w roku poprzednim jako jedyny polski ED pełnił rolę 
organizacji przyjmującej w ramach Exchange Programme kontynuował prace związane z udziałem w tym 

przedsięwzięciu. W miesiącu kwietniu została zorganizowana międzynarodowa konferencja „South Baltic 

Youth"w realizację której byli zaangażowani następujący partnerzy: Europe Direct Słupsk, Europe Direct 

Bornholm, Europe Direct Blekinge, Europe Direct Sodra Smaland. Natomiast konkurs „Traktaty Rzymskie – 

milowy krok w stronę Wspólnej Europy” został zorganizowany w wyniku wymiany doświadczeń kolejnego 

Exchange Programme - " DJ Europa i TG Europa" realizowanego wspólnie z Europe Direct Napoli, Europe Direct 

Słupsk oraz estońskimi punktami Europe Direct.  

Doświadczenia Europe Direct Warmia i Mazury zostały przedstawione podczas dorocznych spotkań Sieci Europe 

Direct w Warszawie i Dublinie.  

W 2007 roku zorganizowano wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Centrum 

Dokumentacji Europejskiej przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim 

Kuratorium Oświaty obchody Dnia Europy – imprezę otwartą dla mieszkańców województwa połączoną z 

konferencją i podsumowaniem konkursów.  

Konsultanci Europe Direct Warmia i Mazury zaangażowali się również w przygotowanie zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i organizacyjnym wyjazdu studyjnego do Danii dla członków Lokalnej Grupy Działania 
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„Kraina Drwęcy i Pasłęki” oraz wyjazdu studyjnego do Niemiec dla członków Lokalnej Grupy Działania 

„Warmiński Zakątek”.  

W miesiącu wrześniu – w ramach Europejskich Dni Pracy – ośrodek uczestniczył w konferencji „Europa–

Polska–Przedsiębiorczość-Praca”, podczas której konsultanci ośrodka przedstawili prezentację na temat 

działalności informacyjnej Komisji Europejskiej. We wrześniu miało również miejsce inne ważne wydarzenie – 

Europejski Dzień Języków, w którego obchody włączył się Europe Direct Warmia i Mazury. Rangę wydarzenia 

podkreśliła obecność - podczas „Europy w Dywitach” - pani Róży Thun – Szefowej Reprezentacji Komisji 

Europejskiej w Polsce.  

Jesień 2007 roku to również czas targów i dożynek – zarówno gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich. 

Stoiska informacyjne Europe Direct Warmia i Mazury pojawiły się w Gołdapi, Janowie, Baniach Mazurskich, 

Kinkajmach i Idzbarku. Stoisko informacyjne ośrodka zaistniało również na Jesiennych Targach  Rolniczych 

„Wszystko dla Rolnictwa” w Olsztynie i Starym Polu (woj. pomorskie).  

Konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy – potrawy wigilijne i świąteczne” – 

organizowany wspólnie przez Warmińsko-Mazurska Izbę Rolniczą, Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz Europe Direct Warmia i Mazury przy aktywnej współpracy z działającą przy Izbie Komisją ds. 

Rodziny Wiejskiej -  wpisał się na stałe w kalendarz imprez ośrodka. Celem konkursu – współfinansowanego 

m.in. przez Unię Europejską jest zarówno zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z  województwa, jak i 

promocja tych jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla naszego regionu oraz 

zachowanie niepowtarzalnych smaków tych produktów i potraw. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również konferencja „PROW na lata 2007-2013 – podsumowanie 

pierwszego roku” – z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rangę konferencji podkreśliła 

obecność gospodarzy województwa: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Członka Zarządu Województwa. 

W miesiącu grudniu 2007 roku konsultanci Europe Direct rozpoczęli cykl edukacyjny dla najmłodszych pn. 

„Lisica Lily – nasza przewodniczka po świecie przyrody”, który będzie kontynuowany w roku 2008.  

We współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Ostrołęce zorganizowano szkolenie dla 

bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego – w ramach projektu wspieranego przez Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej „Europa bez granic”.  

Ważnym osiągnięciem ośrodka jest jego rozpoznawalność wśród mieszkańców  województwa warmińsko-

mazurskiego; szczególnie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli i jednocześnie podniesienie wiedzy z zakresu 

integracji europejskiej wśród najmłodszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez 

organizację "lekcji europejskich", konkursów, spotkań oraz imprez masowych.  

Do liczby klientów ośrodka należałoby również dodać instytucje z listy adresowej ośrodka, do których wysyłany 

jest newsletter "Wieści z Unii", czytelników "Gazety Olsztyńskiej", "Poradnika Rolniczego" - w którym 

zamieszczany w formie wkładki "Biuletyn" Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, telewidzów TVP 3 Oddział 

Olsztyn oraz osoby odwiedzające stronę internetową www.europe-direct.olsztyn.pl. Głównymi odbiorcami 

informacji byli mieszkańcy województwa, wśród których można wyodrębnić przedstawicieli samorządu 

terytorialnego, młodzież szkolną oraz rolników i mieszkańców wsi. Witryna internetowa ośrodka była na bieżąco 

aktualizowana – do miesiąca listopada 2007, kiedy na skutek przeniesienia strony na inny serwer i stale 

pojawiających się problemów technicznych dalsza aktualizacja witryny stała się niemożliwa z przyczyn 

niezależnych od pracowników ośrodka. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowej, bardziej funkcjonalnej 

witryny dającej o wiele większe możliwości zarówno dla pracowników ośrodka, jak i osób zainteresowanych 

pozyskaniem szeroko pojętej informacji europejskiej. 
 

 

Jolanta Mackiewicz 

Kierownik 

Centrum Informacji Europe Direct 

Warmia i Mazury 
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Załącznik Nr 2 
Sprawozdanie z działalności Biura Oddziału Terenowego  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Bartoszycach za 2007 roku 

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

rolniczych, Statut W-MIR (zmieniony w dn. 31 marca 2007 r.), regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia 

Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie. 

Podstawowe zadania realizowane w 2007 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 i szkoleń dla rolników, wspieranie Rad 

Powiatowych W-MIR w zakresie sporządzania opinii do Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie 

organizowania przetargów ograniczonych dla rolników w celu umożliwienia nabycia gruntów rolnych z zasobu 

Skarbu Państwa na powiększenie gospodarstw rodzinnych lub utworzenia nowych, uczestniczenie w imprezach 

masowych związane z obszarami wiejskimi, reprezentowanie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim 

w Radzie Zatrudnienia przy Starostwie Bartoszyckim w Bartoszycach. 

 

1. Obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim. 
W 2007 roku Biuro obsłużyło następujące posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR: 

 
Posiedzenie 

RP 
RP Bartoszyce RP Kętrzyn RP Lidzbark W. 

I 19-02-2007 wyborcze 19-02-2007 wyborcze 21-02-2007 wyborcze 

II 02-04-2007 30-05-2007 30-03-2007 

III 30-07-2007 10-09-2007 17-07-2007 

IV 10-10-2007 Sępopol 16-11-2007 wyjazdowe Olsztyn 04-09-2007 

V 16-11-2007 wyjazdowe Olsztyn  11-12-2007 
16-11-2007 wyjazdowe 

Olsztyn 

 

W roku 2007 odbyło się 15 posiedzeń Rad Powiatowych. Rady Powiatowe wystosowały w sumie10 wniosków 

do Zarządu W-MIR w sprawach istotnych dla miejscowych rolników, które wybiegają poza kompetencje 

zakresu działań Rady. 

 

2. Działania Biura w zakresie wspomagania prac organizacji rządowych i pozarządowych oraz współpraca 

z Zarządem W-MIR w Olsztynie mające na celu niesienia pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku 

wystąpienia huraganu i gradobicia w dniu 27 lipca 2007 roku na terenie gmin Górowo Iławeckie, 

Bartoszyce i Sępopol powiatu bartoszyckiego: 
1) Uczestnictwo w spotkaniu z poszkodowanymi rolnikami w dniu 29 lipca 2007 roku w miejscowości 

Stopki, 

2) Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Bartoszycach w zakresie 

koordynacji działań Urzędów Gmin w zakresie rozdziału środków pomocowych rządowych i 

pozarządowych w tym Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (nasiona rzepaku i zbóż oraz zboża 

paszowe). 

3) Propagowanie niesienia pomocy poszkodowanym rolnikom poprzez działania Rad Powiatowych w 

powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim, 

4) Bezpośrednie udzielanie informacji dla poszkodowanych rolników o możliwych formach dostępnej 

pomocy. 

 

3. Pomoc dla rolników w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych jednolitej 

płatności bezpośrednich, płatności uzupełniających do powierzchni grupy upraw podstawowych, roślin 

uprawianych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności do roślin 

energetycznych, płatności cukrowej oraz pomocy finansowej wspierana gospodarowania na obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 
W 2007 roku w okresie od 15 marca do 30 maja Biuro W-MIR w Bartoszycach pomogło wypełnić 155 

wniosków. 
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4. Udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji do pełnego wykorzystania środków finansowych 

dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej.  
1) W 2007 roku z Biuro W-MIR w Bartoszycach skontaktowało się osobiście lub telefonicznie 552 osoby – 

mieszkańcy i rolnicy obszarów wiejskich. Najczęstsze pytania to: programy PROW 2007-2013, 

możliwości zakupu ziemi z zasobu Skarbu Państwa, kredyty preferencyjne z linii nKZ, nIP, nMR. 

2) Dokonywanie korekt programów rolnośrodowiskopwych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o 

przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. 

3) Pomoc w sporządzaniu wniosków do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z 

Rezerwy Krajowej. 

4) Pomoc w wypełnianiu wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych w celu uzyskania pomocy 

deminimis, w tym do zużytego do siewu kwalifikowanego materiału siewnego. 

5) Udzielanie informacji rolnikom z zakresu wymogów cross compliance, w tym dobrostanu zwierząt, 
ochrony środowiska, o od 1 lipca 2008 roku obowiązkowych ubezpieczeniach roślin uprawnych oraz 

wymogów produkcji pierwotnej w wytwarzania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego. 

 

4. Współpraca z Radami Powiatowymi W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim 

celem opracowania i skierowanie do Zarządu W-MIR opinii dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 
W 2007 roku sporządzono łącznie 54 opinie do ANR, które przekazano do Zarządu W-MIR w celu 

akceptacji, w tym: 

1) 6 opinii dotyczących wniosku ANR w Olsztynie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dla obecnego 

dzierżawcy na dalsze lata. W związku ze stwierdzeniem zainteresowania miejscowych rolników 

wnioskowano o wyłączenie z dalszej dzierżawy 145,4005 ha oraz wyłączenie, na prośbę Starostwa 

Powiatowego w Kętrzynie 197,45 ha pod potrzeby rozbudowy lotniska Wilamowo. 

2) 2 opinie dotyczące dokonania przez ANR w Olsztynie programu restrukturyzacji z przeznaczeniem do 

sprzedaży w przetargach nieograniczonych. W tym przypadku dokonano wyłączeń pod potrzeby 

okolicznych rolników 526,6147 ha i wnioskowanie o przeprowadzenie na powyższe wyłączenia 

przetargów ograniczonych. 

3) 24 opinie dotyczące poparcia rolników na przeprowadzenie przetargów ograniczonych na łączną 
powierzchnię 764,9654 ha. 

4) 8 opinii w sprawie sprzedaży dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej na zasadzie 

pierwszeństwa w nabyciu (w trybie bezprzetargowym). Wnioski ANR w powyższych sprawach zostały w 

całości pozytywnie zaopiniowane. 

5) 5 opinii dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych powyżej 100 ha w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

6) 9 opinii w sprawie warunkowej umowy sprzedaży – pozytywnie zaopiniowane. 
 

W sumie opiniowaniu zostało objęte 12 065,9740 ha 

 

5. Organizacja, prowadzenie naboru i obsługa szkoleń dla rolników. 
1) Szkolenia z zakresu „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie” 

14-11-2007 – powiat bartoszyckim 

25-11-2007 – powiat kętrzyński 

28-11-2007 – powiat lidzbarski 

2) Szkolenia z zakresu „Aktualne wymagania w zakresie produkcji pasz i użytkowanie pasz na poziomie 

gospodarstwa rolnego” 

22-11-2007 – dla rolników powiatu bartoszyckiego i kętrzyńskiego, 

26-11-2007 – dla rolników powiatu lidzbarskiego. 

W powyższych szkoleniach przeszkolonych zostało łącznie 104 rolników. 

3) Organizacja sal wykładowych na spotkania inicjujące cykl szkoleń programu Leader organizowanych 

przez Europe Direct Warmia i Mazury. 

Spotkania odbyły się w dniu 17-12-2007 w Lidzbarku Warmińskim i Bartoszycach oraz dn. 19-12-2007 r 

w Kętrzynie 

 

6. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

III kadencji w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim na 4 lutego 2007 roku. 
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Do głównych zadań biura należało utworzenie komisji wyborczych w czternastu okręgach wyborczych, 

obsługa komisji wyborczych w zakresie przeszkolenia, wyposażenia w niezbędne materiały do 

przeprowadzenia wyborów, w tym karty do głosowania, protokoły powyborcze, wypłacenie należnych diet 

dla składu osobowego komisji wyborczych, dostarczenie kompletu niezbędnych dokumentów z 

przeprowadzonych wyborów do Biura W-MIR w Olsztynie. W wyborach wzięło udział ogółem 14 014 

członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Frekwencja wyniosła 6,9 %. Najwyższą frekwencję 
odnotowano w gminie Kętrzyn – 12,4 % i w gminie Srokowo – 11,3 %. Najniższa frekwencja była w gminie 

Górowo Iławeckie – 2,4 %. 

 

7. 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 współpracowali z urzędami gmin i urzędami starostwa na 

poszczególnych powiatach. 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 sprzedaży lub przedłużenia na 

dalsze lata umów na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

 Uczestniczenie w Radach Zatrudnienia na poszczególnych powiatach przedstawicieli Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 

8. 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. 

 

9. Przeszkolenie stażysty na półrocznej praktyce stażowej jako konsultant RR. 
Po ukończeniu stażu w biurze Oddziału Terenowego W-MIR w Bartoszycach praktykant znalazł pracę w 

Olsztynie oraz dodatkowo podjął dalszą naukę na studiach zaocznych na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie. 

 

10. Promocja działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Biura Europe Direct Warmia i Mazury 

oraz udzielanie informacji o Unii Europejskiej, w tym środkach pomocowych UE. 
1). Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej 

2) Kolportowanie materiałów informacyjnych Biura Europe Direct Warmia i Mazury 

3) Wystawienie stoiska W-MIR i Europe Direct na dożynkach gminnych w Kinkajmach w dniu 29 września 

2007 r 

4) Uczestnictwo w targach budowlanych w Dębuwku k. Bartoszyc dn. 2 marca 2007 roku. 

5) Rozprowadzanie materiałów informacyjnych po szkołach, bankach, instytucjach samorządowych i 

rządowych. 

 

Sporządził: 

Mieczysław Chrostek 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Sprawozdanie z działalności  

Biura Terenowego W-MIR w Elblągu w 2007 roku 

 

Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Elblągu obsługuje dwie Rady Powiatowe W-

MIR w powiecie elbląskim i braniewskim razem 32 członków Rad. W minionym roku biuro organizowało wybory 

do Rad Powiatowych III kadencji W-MIR zorganizowano 14 posiedzeń Rad Powiatowych a w miesiącu wrześniu 

w dniach 21-22 biuro zorganizowało wspólne posiedzenie Rad Powiatowych z powiatu braniewskiego, 

elbląskiego, olsztyńskiego i ostródzkiego połączone z wyjazdem dwu dniowym na AGRO - SHOW 2007 w 

Bednarach k/Poznania, w którym uczestniczyli prócz członków Rad, również inni chętni rolnicy. 
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Pracownik biura uczestniczył w licznych szkoleniach, konferencjach dotyczących: pomocy rolnikom w kampanii 

wypełniania wniosków, sporządzanie planów, wypełniania wniosków dla działań Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013, rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego, ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie, 

Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego i innych. 

Biuro terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu w ubiegłym roku organizowało liczne 

szkolenia, spotkania dotyczące poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,, 

ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie, restrukturyzacji gospodarstw rolnych. W szkoleniach i spotkaniach 

wzięło ogółem ponad 200 osób. 

Biuro terenowe udzielało pomocy w wypełnianiu wniosków: o wpis do ewidencji, o dopłaty obszarowe, renty 

strukturalne, zalesianie. Ogólnie udzielono pomocy dla 255 rolników. Pracownik biura pomagał poszkodowanym 

rolnikom w negocjacjach z kołami łowieckimi i szacowaniu szkód łowieckich. 

Biuro dzięki ścisłej współpracy i porozumieniu podpisanym z ANR w Olsztynie przez W-MIR organizuje 

spotkania w celu dokonania restrukturyzacji gospodarstw po byłych PGR-ach dla rolników chcących powiększyć 
swoje gospodarstwa rodzinne. 

Po zasięgnięciu opinii członków Rad Powiatowych z danej gminy i przewodniczących, biuro wystawia opinie 

dotyczące sprzedaży, dzierżawy, przedłużenia umowy dzierżawy, organizowania przetargów ograniczonych, 

zmiany przeznaczenia gruntów z rolnych na nierolne, opiniuje również plany przestrzennego zagospodarowania 

gruntów. W minionym roku dzięki zorganizowanym spotkaniom i wystawionym przez biuro opiniom (31szt.) 

miejscowi rolnicy mogli nabyć około 2800 ha nieruchomości rolnych w powiecie braniewskim i elbląskim. 

W czasie trwania skupu zbóż i rzepaku biuro prowadzi monitoring warunków skupu i cen w 7 podmiotach 

skupowych na terenie dwóch powiatów, w trakcie żniw biuro występuje do Zarządu Dróg w Elblągu o 

wprowadzenie na czas żniw, zmian w ruchu drogowym, które umożliwiają bezproblemowy dojazd do elewatorów 

zbożowych. 

Od pięciu lat biuro terenowe aktywnie uczestniczy i reprezentuje W-MIR na Targach Rolniczych Wiosennych i 

Jesiennych w Starym Polu i w Targach Jesiennych w Olsztynie, które cieszą się dużym uznaniem w środowisku 

rolniczym i miejskim regionu. 

W ramach działalności Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury. biuro terenowe udziela informacji, 

porad, pomocy na temat unijnego prawodawstwa oraz programów unijnych, nie tylko rolnikom ale również innym 

zainteresowanym. 

W okresie dwóch lat nawiązało współpracę z: 

• Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Elblągu; 

• Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Braniewie; 

• ANR ZSGZ w Elblągu; 

• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „ Warzywa Elbląskie”; 

• IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu; 

• Zespołem Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku 

• Biblioteka Publiczna w Gminie Rychliki 

Ogółem rozdysponowało 2100 sztuk broszur i publikacji, map, plakatów. 

W ostatnim roku 2007 zgodnie z prowadzona ewidencją biuro odwiedziło 425 osób. Osobom tym udzielono 

różnego rodzaju porad i informacji, udostępniono skorzystanie z komputera i materiałów. 

Ponadto osoby te mogły zaopatrzyć się w darmową prasę rolniczą i broszury dotyczące programu PROW 2007-

2013 Ogółem wydano ponad 3600 gazet i poradników o tematyce rolniczej: 

• Wiadomości Rolnicze – 2805 szt. 

• Poradnik Rolniczy – 370 szt. 

• Poradnik Gospodarczy – 128 szt. 

• Inne – 320 szt. 

Biuro, na co dzień bardzo dobrze współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Braniewie i 

Elblągu, Biurem Powiatowym ARiMR w Braniewie i Agencją Nieruchomości Rolnych - Sekcja Gospodarowania 

Zasobem w Elblągu i Młotecznie k/Braniewa 

Kierownik Biura Terenowego raz w tygodniu pełni dyżur w biurze Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim w Braniewie ul : Kościuszki 118, udzielając porad i informacji zainteresowanym rolnikom. 

 

Ryszard Zieliński 

Biuro Terenowe W-MIR 

w Elblągu 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności  

biura terenowego w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2007 

 
W roku 2007 biuro terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lub., odwiedziło łącznie 669 rolników, potwierdzenie 

tego stanu odzwierciedla dziennik prowadzony przez biuro. 

W w/w roku biuro przygotowało 101 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. 

Najwięcej uwagi poświęca się rolnikom realizujących program rolnośrodowiskowy. Opracowanych zostało 109 

planów rolnośrodowiskowych w tym pakiet: 104 plany ochrony gleb i wód oraz 5 planów pakietu rolnictwo 

ekologiczne. Pomoc w tym zakresie została udzielona rolnikom z gmin: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe 

Miasto Lub., Kisielice, Zalewo, Lidzbark Welski, Działdowo, Płośnica tj. powiat nowomiejski, działdowski, 

iławski. 

Dodatkowo w 2007 roku zostało opracowanych łącznie 120 zmian do wniosków i korekt do planów RŚ. Pomoc z 

w/w rolnikami będzie udzielana do 2013 roku (ponieważ program rolnośrodowiskowy jest zobowiązaniem 5-

cioletnim). 

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

Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie powiatów Nowe Miasto Lub., Działdowo, Iława rozpatrzono 165 

ogłoszeń przetargowych, wykazów, warunkowych umów sprzedaży, praw pierwszeństwa nabycia 
organizowanych przez ANR, wystosowano łącznie 17 opinii wyrażających stanowisko izby w przedmiotowej 

sprawie. 

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 16 posiedzeń rad 

powiatowych, 32 spotkań z komisjami okręgowymi (w związku z wyborami do izb rolniczych) oraz  20 
szkoleń z rolnikami w następujących zakresach tematycznych: 

1. Zebrania z rolnikami w sprawie egzekwowania należności od kół łowieckich - 2 zebrania, w których 

wzięło udział około 20 osób; 

2. Szkolenie dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach programu 

rolnośrodowiskowego i poprawy dobrostanu zwierząt - 2 zebranie, w którym uczestniczyło 36 rolników; 

3. Zebranie z rolnikami w sprawach dotyczących weterynarii – 1 zebranie, w którym wzięło udział 25 osób;  

4. Szkolenia dot. Programu Rolnośrodowiskowego – łącznie 6 szkoleń zorganizowanych w latach 2006/2007, 

w których wzięło udział 110 rolników;  

5. Szkolenia nt. „Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa 

rolnego” – 3, w którym wzięło udział 85 rolników;    

6. Szkolenia nt. „Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie” 3, w którym wzięło udział 64 rolników;  

7. Szkolenie nt. „Tworzenia grup producenckich” – 1, w którym wzięło udział 39 rolników;     

8. Spotkania informacyjno-promocyjne Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury – 2, w którym 

wzięło udział 23 osób. 

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

organizowanej Wystawie Rolniczej-Żywieniowej pt. „Zielono mi” w Nowym Mieście Lubawskim, IV 

Ogólnopolskim Święcie Gęsi w Biskupcu. 

W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników i Związkiem 

Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych biuro udzieliło pomocy w zorganizowaniu naboru na kolonie letnie dla 

dzieci. 

W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych pracownik biura uczestniczył w szkoleniach, konferencjach, 

seminariach itp: 

- udział w konferencji dot. wdrożenia w 2008 r. Wieloletniego programu zwalczania choroby Aujeszki'ego u 

świń”; 

- udział w szkoleniu nt. „Upowszechnianie informacji na rzecz produktów tradycyjnych i regionalnych”; 

- udział w szkoleniu nt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross – compliance) dla gospodarstw 

objętych systemem płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach zrównoważonego gospodarowania na 

gruntach rolnych i leśnych”;    

- udział w szkoleniu nt. „Promocja płatności rolnośrodowiskowych i różnicowania w kierunku działalności 

nierolniczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013”;  

- - udział w szkoleniu Działanie 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt w 

ramach PROW na lata 2007-2013;  

- udział w projekcie KRIR eFarmer – tworzenie profesjonalnego portalu dla rolników i doradców;        
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- udział w szkolenia z zakresu: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;  

- udział w konferencji wojewódzkiej nt. „PROW na lata 2007-2013” 

- udział w szkoleniach informacyjno-promocyjnych Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury; 

- udział w spotkaniach promocyjno-informacyjnych nt. „Działania PROW 2007-2013 aktywizacja 

społeczności obszarów wiejskich”   

W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy Oddziale Terenowym biura 

w Nowym Mieście Lub., nawiązano współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim, z 

Zespołem Szkół w Gródkach, Szkołą Podstawową w Gwiździnach, Miejską Biblioteką im. Marii Bogusławskiej, 

Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Mieście Lub., Urzędem Gminy w Grodzicznie, 

Urzędem Gminy w Iławie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie. W ramach tej działalności 

przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości 3725 sztuk. 

Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych łącznie 563  pism. 

 

Anna Kołodziejska 

p.o. Kierownika Biura w Nowym Mieście Lubawskim 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności  

biura terenowego w Olecku w roku 2007 
 

W roku 2007 biuro terenowe w Olecku odwiedziło łącznie 247 rolników, potwierdzenie tego stanu odzwierciedla 

dziennik prowadzony przez biuro, w którym interesanci zapisują w jakiej sprawie korzystali z pomocy Izby 

Rolniczej oraz składają podpis potwierdzający obecność. 
W w/w roku biuro przygotowało 128 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników W zakresie 

opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we własności rolnej Skarbu 

Państwa na terenie powiatów Olecko, Gołdap, Giżycko, Ełk, Węgorzewo rozpatrzono 95 ogłoszeń 

przetargowych, wykazów, warunkowych umów sprzedaży, praw pierwszeństwa nabycia organizowanych 

przez ANR, wystosowano łącznie 68 opinii wyrażających stanowisko izby w przedmiotowej sprawie na obszarze 

obejmującym 5926,5047 hektarów . 

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 21 posiedzeń rad 

powiatowych i 9 zebrań z rolnikami w następujących zakresach tematycznych: 

1. Zebrania z rolnikami w sprawach dotyczących ziemi rolniczej i restrukturyzacji byłych PGR – 4 zebrań, w 

których uczestniczyło około 90 osób, 

2. szkolenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie – uczestniczyło ok. 90 osób 

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

wojewódzkich w Gołdapi, gminnych w Baniach Mazurskich, pokazach rolniczych w Słabowie k/ Ryny oraz 

targach rolniczych w Olsztynie. 

W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w Szczytnie, 

nawiązano współpracę z Zespołem Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku, Gimnazjum nr 2 W Olecku, 

Szkołą podstawową nr 3 w Olecku, Biblioteką Publiczną w Prostkach, Gminną Biblioteką Publiczną w  Miłkach, 

Zespołem Szkół nr 6 im Maciej Rataja w Ełku w ramach tej działalności przekazano materiały informacyjno-

edukacyjne w ilości 2452 sztuk. 

Oprócz w/w czynności były organizowane wybory do samorządu rolniczego na terenie powiatów oleckiego, 

gołdapskiego i ełckiego. 

Sporządził  

Dawid Bondarenko 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Szczytnie w roku 2007 
 

W roku 2007 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło łącznie 566 rolników, potwierdzenie tego stanu 

odzwierciedla dziennik prowadzony przez biuro, w którym interesanci zapisują w jakiej sprawie korzystali z 

pomocy Izby Rolniczej oraz składają podpis potwierdzający obecność. 
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W w/w roku biuro przygotowało 479 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników oraz 

przygotowało 22 wnioski  rolnośrodowiskowe lub korekty wniosków dla rolników z terenu gminy Kozłowo w 

powiecie Nidzica oraz dla rolników z powiatu szczycieńskiego. 

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

Skarbu Państwa na terenie powiatów Pisz, Mrągowo, Szczytno, Nidzica rozpatrzono 1013 ogłoszeń 

przetargowych, wykazów, warunkowych umów sprzedaży, praw pierwszeństwa nabycia organizowanych 

przez ANR, wystosowano łącznie 28 opinii wyrażających stanowisko izby w przedmiotowej sprawie na obszarze 

obejmującym 1666,2367 hektarów z czego 769,9231 przewidziano w przeznaczeniu dla rolników. 

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 22 posiedzenia 

Rad Powiatowych, 4 szkolenia z zakresu ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie w powiatach piskim, 

mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, odbyły się również 4 spotkania informacyjne prezentujące i promujące 

działalność biura Europe Direct w ww. powiatach, które obsługuje biuro. Podczas wyborów do Rad Powiatowych 

przygotowane zostały niezbędne formalności na terenie 4 powiatów. 

W każdy drugi wtorek miesiąca pracownik biura pełni dyżur w powiecie mrągowskim.   

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

Rzemiosła i Rękodzieła w Olsztynku. 

W ramach działalności biura 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 nawiązano współpracę ze szkołami wiejskimi w powiecie mrągowskim ( Szkoły 

Podstawowa w Zyndakach, Baranowie, Olszewie, Marcinkowie oraz ścisłą współpracę z Zespołem Szkół 

Rolniczych w Mrągowie) w ramach  działalności punktu konsultacyjnego ED przekazano materiały informacyjno-

edukacyjne w ilości 1788 sztuk. 

Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 430 pism 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 2007 znajdują się w siedzibie biura izby w Olsztynie. 

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz opinii kierowanych do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 

sposób rozdysponowania materiałów otrzymanych z biura Europe Direct. 

 

OPINIE ANR / pr  (2007) 
OPINIA NR.2 / 2007     (w sprawie programu restrukturyzacji Gospodarstwa Rolnego Pszczółki) 

O powierzchni ogólnej   195,3400 ha. z przeznaczeniem dla rolników  77,8 ha. 

Gmina Mikołajki, Powiat Mrągowski   

OPINIA NR.1 / 2007     (w sprawie korekty opinii nr.2/2006-ANR/Pr z dn.28 listopada 2006) - Popowa Wola. 

O powierzchni ogólnej    338,9603 ha. z przeznaczeniem dla rolników  239,3805 ha. 

Gmina Dźwierzuty, Powiat Szczytno; Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyn 

Razem: 851,4808 

OPINIE ANR / pnd  (2007) 
OPINIA NR.2 / 2007    (w sprawie sprzedaży dotychczasowemu dzierżawcy na zasadzie pierwszeństwa  w 

nabyciu) Gospodarstwo Szkotowo. 

O powierzchni ogólnej    262,3900 ha; Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki 

OPINIA NR.1 / 2007    (w sprawie sprzedaży dotychczasowemu dzierżawcy na zasadzie pierwszeństwa w 

nabyciu) Gospodarstwo Santop. 

O powierzchni ogólnej     299,4974 ha; Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki  

Razem: 561,8874 ha. 

OPINIE ANR / p100  (2007) 
OPINIA NR.1 / 2007   (w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działki rolnej) 

O powierzchni ogólnej    117,3064 ha; Gmina Dźwierzuty, Powiat Szczytno 

Razem: 117,3064 

 

OPINIE ANR / po  (2007) 

 
OPINIA NR.23 / 2007  8,77 ha  

OPINIA NR.22 / 2007  24,5400 ha 

OPINIA NR.21 / 2007  4,3800 ha. 

OPINIA NR.20 / 2007  14,2502 ha. 
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OPINIA NR.19 / 2007  2,0189 ha. 

OPINIA NR.18 / 2007  9,67 ha. 

OPINIA NR.17 / 2007  9,0899 ha. 

OPINIA NR.16 / 2007  7,7751 ha. 

OPINIA NR.15 / 2007   2,15 ha. 

OPINIA NR.14 / 2007  0,80 ha.  

OPINIA NR.13 / 2007  7,3000 ha. 

OPINIA NR.12 / 2007  16,6100 ha. 

OPINIA NR.11 / 2007  8,77 ha. 

OPINIA NR.10 / 2007  85,00 ha. 

OPINIA NR.9 / 2007   62,00 ha. 

OPINIA NR.8 / 2007   62,4071 ha. 

OPINIA NR.7 / 2007   31,8852 ha. 

OPINIA NR.6 / 2007   5,2500 ha. 

OPINIA NR.5 / 2007   47,7100 ha. 

OPINIA NR.4 / 2007   29,1562 ha. 

OPINIA NR.3 / 2007   6,2700 ha. 

OPINIA NR.2 / 2007   6,2900 ha. 

OPINIA NR.1 / 2007   0,6500 ha. 

Razem: 452,7426 

 

ŁĄCZNIE:  1983,4172 
 

 

 

Tytuł publikacji Ilość Data Przekazano Uwagi 

1. AGRI TRADER – Magazyn 

Handlowy 

50 06.03.2007 AR i MR Szczytno 50 sztuk 

2. AGRI TRADER – Magazyn 

Handlowy 

20 03.04.2007 Posiedzenie Rady 

Powiatu w Piszu 

20 sztuk 

3. Wiadomości Rolnicze 50 03.04.2007 Posiedzenie Rady 

Powiatu w Piszu 

50 sztuk 

4. AGRI TRADER- Magazyn 

Handlowy 

30 04.04.2007 Posiedzenie Rady 

Powiatu w Mrągowie 

30 sztuk 

5. Polityka Młodzieżowa Unii 

Europejskiej 

25 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

25 sztuk 

6. Idea Integracji Europejskiej 25 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

25 sztuk 

7. Europa i jej mieszkańcy- 

Podstawowe fakty i liczby 

13 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

13 sztuk 

8. EURO- Wspólna waluta 

Europejska 

25 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

25 sztuk 

9. Ochrona Środowiska 

Przedsiębiorcy 

12 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

12 sztuk 

10. Europejski Fundusz 

Społeczny w Polsce 

15 16.05.2005 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

15 sztuk 

11. Ochrona Środowiska - 

Samorządy 

5 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

5 sztuk 

12. Traktat Rzymski 360 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

360 

sztuk 

13. Zasada wzajemnej 

Zgodności 

37 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

37 sztuk 

14. Polskie Izby Rolnicze 3 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

3 sztuki 

15. W Służbie Europejczyków 25 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

25 sztuk 

16. Smaki Warmii i Mazur oraz 

Powiśla na stołach Europy 

3 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

3 sztuki 

17. Jak działa Unia Europejska 20 16.05.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

20 sztuk 

18. Wiadomości Rolnicze 50 10.07.2007 AR i MR Szczytno 50 sztuk 

19. Poradnik Rolniczy 5 10.07.2007 AR i MR Szczytno 5 sztuk 

20. Wiadomości Rolnicze 46 12.07.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

46 sztuk 

21. Polskie Izby Rolnicze 3 12.07.2007 Gminne Centrum 3 sztuki 
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Informacji w Jedwabnie 

22. WMIR – Samorząd 

Rolników Warmii i Mazur 

40 12.07.2007 Gminne Centrum 

Informacji w Jedwabnie 

40 sztuk 

23. Poradnik Rolniczy 20 01.08.07 AR i MR Szczytno 20 sztuk 

24. AGRI TRADER – Magazyn 

Handlowy 

35 03.08.2007 AR i MR Szczytno 35 sztuk 

25. Wiadomości Rolnicze 60 07.08.2007 AR i MR Szczytno 60 sztuk 

26. Wiadomości Rolnicze 50 17.08.2007 AR i MR Szczytno 50 sztuk 

27. AGRI TRADER – Magazyn 

Handlowy 

50 17.08.2007 AR i MR Szczytno 50 sztuk 

28.  Poradnik Rolniczy 60 17.08.2007 AR i MR Szczytno 60 sztuk 

29. Wiadomości Rolnicze 50  11.09.2007 AR i MR Szczytno 50 sztuk 

30. Wiadomości Rolnicze 40 13.09.2007 Mikołajki 40 sztuk 

31. Wiadomości Rolnicze 18 26.09.2007 Posiedzenie Rady 

Powiatowej W-MIR w 

Szczytnie 

18 sztuk 

32. Wiadomości Rolnicze 40 16.10.2007 AR i MR Szczytno 40 sztuk 

33. Wiadomości Rolnicze 30 14.11.2007 AR i MR Szczytno 30 sztuk 

34. Jak działa Unia Europejska 20 14.11.2007 AR i MR Szczytno 20 sztuk 

35. Unia Europejska i jej 

mieszkańcy 

7 14.11.2007 AR i MR Szczytno 7 sztuk 

36. Zasady Wzajemnej 

Zgodności 

30 14.11.2007 AR i MR Szczytno 30 sztuk 

37. Co Komisja Europejska robi 

dla Ciebie 

10 14.11.2007 AR i MR Szczytno 10 sztuk 

38. Prawa Konsumenta 135 06.12.2007 Zespół Szkół Rolniczych 

w Mrągowie 

135 

sztuk 

39. 50 Ścieżek w kierunku… 70 06.12.2007 Zespół Szkół Rolniczych 

w Mrągowie 

70 sztuk 

40. Europa w 12 lekcjach 65 06.12.2007 Zespół Szkół Rolniczych 

w Mrągowie 

65 sztuk 

41. Unia Europejska 115 06.12.2007 Szkoły Podstawowe w: 

Zyndaki, Piecki, 

Baranowo, Mikołajki, 

Olszewo, Marcinkowo 

115 

sztuk 

42. Plakaty Unii Europejskiej 21 18.12.2007 Szkoły Podstawowe w: 

Zyndaki, Piecki, 

Baranowo, Mikołajki, 

Olszewo, Marcinkowo 

21 sztuk 

 

W 2007 ROKU PRZEKAZANO ŁĄCZNIE 1788 PUBLIKACJI  

 

Michał Kawiecki 

Kierownik Biura w Szczytnie 

 


