
Załącznik do Uchwały Nr  V  / 19  /2012
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia   5 czerwca  2012  r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 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 2011 
roku Zarząd  Izby łącznie  spotkał  się  na 24 posiedzeniach.  Członkowie Zarządu W-MIR w 2011 r. 
podjęli  łącznie   151  uchwał.  Działalność  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  
w  pierwszym  półroczu  2011  roku  skupiała  się  przede  wszystkim  nad  sprawną  organizacją  
i  przeprowadzeniu  wyborów  do  organów  W-MIR  IV  kadencji  (szczegółowa  informacja  
z przeprowadzenia wyborów znajduje się w załączniku do sprawozdania)
Zgodnie  z  §  40  Zarząd  zorganizował  kolejno  spotkania  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej:
1. 06 czerwca– spotkanie w Olsztynie poświęcone możliwości uzyskania środków w ramach PROW 

2007-2013. Informację przedstawił  Pan Jan Bombosz-  Z-ca Dyrektora Agencji  Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Drugim tematem była oczekiwana sytuacja na rynku zbóż w roku 2011. 
Temat  przedstawił  Pan Andrzej  Milkiewicz-  Dyrektor  ARR Oddziału  Terenowego w Olsztynie. 
Podczas posiedzenia omówiono także bieżące sprawy Izby Rolniczej oraz przedstawiono informacje 

z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2. 1  lipca- posiedzenie  poszerzone  o  wszystkich  Członków  Rad  Powiatowych.  Spotkanie  

z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Tadeuszem Nalewajk,  
na  którym  omówiono  aktualne  problemy  rolnictwa  na  terenie  województwa  warmińsko-
mazurskiego  oraz  zasygnalizowano  problem dotyczący  uboju  zwierząt  gospodarskich  na  użytek 
własny.

3. 22  września  –  spotkanie  w  Olsztynie  poświęcone  omówieniu  sytuacji  Zespołu  Pałacowo-
Parkowego w Klewkach połączone z wyjazdem do Klewek. Podczas spotkania  omówiono także 
organizację obchodów Jubileuszu XV-lecia W-MIR oraz sprawy bieżące.

4. 2 grudnia – spotkanie w Olsztynie połączone z konferencją „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku 
szansą na  dalszy rozwój  obszarów wiejskich  w województwie  warmińsko-mazurskim.”  Podczas 
posiedzenia  omówiono  organizację  III  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  oraz  aktualne  sprawy 
bieżące Izby Rolniczej.

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  posiedzenia  Zarządu  Izby  umieszczany  jest  również  na  stronie 
internetowej Izby – www.wmirol.org.pl. 

Działania  Zarządu  w  2011r.  koncentrowały  się  głównie  na  realizacji  bieżących  zadań  statutowych 
samorządu  rolniczego  województwa  warmińsko-mazurskiego.  Zarząd  W-MIR  kontynuował  prace 
podjęte  przez  poprzedników, działając w oparciu o ustawę o izbach rolniczych,  Statut  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  kierunki  działania  określone  przez  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  oraz 
wnioski  zgłaszane  w  ciągu  roku  przez  Rady  Powiatowe  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej, 
poszczególnych ich członków, a także przez indywidualnych rolników-członków samorządu rolniczego 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
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W szczególności zaś Zarząd realizował następujące działania kierunkowe:

Dążenie  do  zmiany  ustawy  o  izbach  rolniczych  i  innych  ustaw  określające  kompetencje 
samorządu rolniczego.
Zarząd Izby cały czas podejmuje starania mające na celu zmianę zapisów ustawy o izbach rolniczych. 
Niejednokrotnie sprawa ta była poruszana podczas obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie W-MIR 
reprezentuje Prezes oraz Delegat do KRIR. Włączył się w prace mające na celu przejęcie przez izby 
rolnicze nowych zadań w sferze rolnictwa, jak: doradztwo rolnicze, doświadczalnictwo, szkolnictwo 
rolnicze czy stacje chemiczno-rolnicze. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zgłaszała m.in. poniższe 
wnioski na posiedzenia Zarządu KRIR oraz Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych:
1. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych.
2. Stanowisko  Walnego  Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie  trudnej 

sytuacji na rynku wieprzowiny.
3. Interwencja  w  sprawie  zapisu  art.48  pkt.  4  ustawy  Prawo  łowieckie,  mówiącego  o  tym,

że  odszkodowanie  nie  przysługuje  w  sytuacji,  gdy  szkody  nie  przekraczają  100  kg  żyta  
w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

4. Zwiększenie dofinansowania działania „ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
5. Negatywne stanowisko do projektu zmieniającego rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 

Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach działania 
„Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013.
6. Stanowisko  w  sprawie  Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  opłat  

za usługi świadczone przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
7. Zmianę  przepisów  prawa,  które  umożliwią  objęcie  szkód  wyrządzanych  przez  żurawie 

odszkodowaniami wypłacanymi przez Skarb Państwa.
8. Konieczność  wprowadzenia  przepisów  przejściowych  do  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
9. Zmian  w  rozporządzeniu  w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji  mięsa 

przeznaczonego na użytek własny.
10. Zmiany  kwoty  zwrotu  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego 

wykorzystywanego w produkcji rolniczej.
11.Uregulowanie  w  przepisach  prawa  obowiązkowego  ubezpieczenia  zakupionych  płodów  rolnych 
przez podmioty skupowe działające na rynku rolnym.
12.  Przyznanie  dodatkowych  limitów  na  dopłaty  do  oprocentowania  rolniczych  kredytów 
preferencyjnych.

W związku ze zbliżającym się upływem III kadencji samorządu rolniczego (w dniu 3 lutego 2011 r.) 
 związanymi z tym przygotowaniami do wyborów wojewódzkich izb rolniczych, Zarząd Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 14 stycznia 2011 roku wystąpił do KRIR (L.dz. 148/01/2011-IRK) 
z  uwagami  do projektu ustawy o izbach rolniczych  dotyczącymi  ilości  podpisów pod zgłoszeniami 
kandydatur. 

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. 
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W  ubiegłym  roku  pracownicy  biura  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  pomogli  rolnikom 
województwa w wypełnieniu ogółem 427 wniosków. Poszczególne oddziały terenowe biura wypełniły 
następującą ilość wniosków o płatności bezpośrednie:
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 OT w Elblągu- 63
 OT w Szczytnie –196
 OT w Olecku- 20
 OT w Nowym Mieście Lubawskim-40
 OT w Bartoszycach-100

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

Ważnym  elementem  działalności  samorządu  rolniczego  jest  funkcjonowanie  przy  Warmińsko-
Mazurskiej Izbie Rolniczej od maja 2005 Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury, 
zaś  od  6  marca  2009  roku  Europe  Direct  Olecko.  Oba  centra  prowadziły  szeroką  działalność 
informacyjną  skierowaną  do  mieszkańców  województwa  warmińsko-mazurskiego  (sprawozdanie  
z działalności stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania). 

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  we  współpracy  z  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych  w  oparciu  
o projekt, współfinansowany w ramach Funduszu Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych podczas 
Dożynek Wojewódzkich zorganizowała w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku w dniu  
04 września 2011 roku „Piknik Zbożowy”. W ramach projektu przygotowano stoisko informacyjno-
reklamowe z materiałami promującymi ziarna zbóż i przetwory zbożowe. Podczas imprezy odbyło się 
wiele konkursów nt. zboża i jego walorów skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się degustacja łazanek z brokułami, kaszy jęczmiennej z omastą, pierogów 
z kaszą gryczaną ze skwarkami, kaszy gryczanej ze skwarkami,  kaszki mannej z sokiem, rozmaite 
rodzaje pieczywa i ciastka. W sumie wydano ponad 6000 porcji produktów i potraw.  Na terenach 
przyległych  do namiotu zainscenizowano historyczne  metody przetwórstwa zbóż:  młócenie  cepem, 
mielenie ziarna na żarnach, oraz pieczenie chleba w glinianym piecu chlebowym. Publiczność miała 
możliwość spróbowania własnych sił przy tych tradycyjnych wiejskich pracach.
Dodatkową  atrakcją  było  ozdobienie  hali  namiotowej  wyrobami  ze  słomy  i  wikliny  oraz  pokaz 
wyplatania koszy i innych ozdób z wikliny i słomy.  Spotkanie umilała muzyka ludowa oraz montaż 
słowno-muzyczny (skecze) dotyczący zbóż i przetworów zbożowych.

W  ramach  współpracy  z  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza 
zorganizowała  w  dniu  23  września  2011  roku,  na  parkingu  przed  Centrum  Konferencyjnym  
w  Olsztynie  podczas  Europejskiej  Nocy  Naukowców  „Piknik  Mięsny”  finansowany  ze  środków 
Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Połączenie Pikniku z Europejską Nocą Naukowców miało 
na celu zapewnienie dużej frekwencji szczególnie, że odbyła się ona w stolicy regionu, a wśród osób 
uczestniczących w tym wydarzeniu przeważali mieszkańcy miasta, którzy przybyli na Piknik całymi 
rodzinami.  23  Września  2011  roku  w  hali  namiotowej  prezentowano  i  rozdawano  materiały 
przywiezione  z  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  przez  osoby obsługujące  stoisko,  przeprowadzono 
prelekcję  na  temat  mięsa  wieprzowego  w  codziennej  diecie  człowieka,  prowadzono  konkursy  
z  nagrodami  oraz  wydawano  licznie  zgromadzonej  publiczności,  w  ramach  degustacji  produkty 
wytworzone z mięsa wieprzowego: polędwicę, szynkę, baleron, kiełbasę mazurską, kaszankę, pasztet 
wieprzowy,  smalec,  przygotowane  według  tradycyjnych  receptur  i  wędzone  w  wędzarni  opalanej 
drewnem olchowym cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczestników imprezy, podobnie jak 
pieczone prosiaki. 
Ponadto  w  Bibliotece  Głównej  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  zorganizowano  „kącik 
wieprzowy”, na którym w gablotach prezentowano figurki świnek, wyświetlano prezentację promującą 
spożywanie mięsa wieprzowego oraz ustawiono modele anatomiczne świni i prowadzono konkursy 
oraz degustację. W sumie wydano ponad 5000 porcji produktów i potraw.  
Dodatkową atrakcją były konkursy dla dorosłych i młodzieży na hasło promujące polską wieprzowinę 
oraz konkursy dla dzieci. 
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Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej kontynuując współpracę podjętą w dniu 6 października 
2009  r.  z  Warmińsko-Mazurskim  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  oraz  Fundacją  im. 
Oczapowskiego przy UWM w Olsztynie w celu utworzenia konsorcjum na opracowanie i złożenie 
wniosków do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na realizację operacji szkoleniowych 
dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie,  w  ramach  działania  „Szkolenie  zawodowe  dla  osób 
zatrudnionych  w rolnictwie  oraz w związku z  podpisaniem w dniu 25 sierpnia  2010 r.  umowy  
z Fundacją Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA na realizację szkoleń: „Produkcja mięsa 
wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji” przystąpił w roku 2011 do realizacji szkoleń, które 
miały zasięg wojewódzki.
Projekt  szkoleniowy  dla  rolników,  domowników  oraz  osób  zatrudnionych  w  sektorze  rolnictwa 
realizowano w okresie 1.09-2010 – 31.12.2011r. W ramach projektu zostały opracowane i wydane 
materiały szkoleniowe w zakresie produkcji wołowiny,  wieprzowiny,  baraniny i mięsa drobiowego 
oraz przeszkolono – podczas 32 szkoleń powiatowych 818 rolników (w tym 181 kobiet).  Projekt  
o wartości 147188 złotych był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.

Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  dniu  25  lipca  2011  r.  podpisał  wspólnie  
z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego umowę konsorcjum, którego celem jest 
wspólne opracowanie i złożenie wniosków do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA  
na  realizację  operacji  szkoleniowych  dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie  w  ramach  działania  
„Szkolenia  zawodowe  dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie  i  leśnictwie”  objętego  Programem 
Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu tematów: „Wymogi wzajemnej zgodności 
dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz „ Finanse gospodarstwa 
rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych.

Ponadto  Izba  zorganizowała  lub  oddelegowała  przedstawicieli  Izby  do  udziału  w  następujących 
wyjazdach szkoleniowych i spotkaniach: 
 Organizacja  dla  rolników województwa  warmińsko-mazurskiego  wyjazdu  na  Międzynarodową 

Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2011r. do miejscowości Bednary k. Poznania w dniach 23-24 
września 2011 r.

 Pan Romuald Tański – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim brał 
udział w seminarium strategicznego Zespołu ds. Aktualizacji Strategii oraz Zespołu Zadaniowego 
ds.  Planowania  Strategicznego  w  województwie  warmińsko-mazurskim  w  dn.16-17  grudnia  
w Worlinach

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

W  roku  2011,  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  kontynuowała  realizację  zadań
z zakresu gospodarowania ziemią rolniczą. Niezmiennym priorytetem tych działań pozostało dążenie do 
powiększania  gospodarstw  rodzinnych  oraz  poprawa  ich  struktury  obszarowej.W  przedmiotowym 
zakresie, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza mogła oprzeć swoje działanie m.in. o treść porozumienia 
z  Agencją  Nieruchomości  Rolnych,  Oddziałem  Terenowym  w  Olsztynie,  który  stanowi  dla  obu 
podmiotów  istotny  wyznacznik  współpracyi  podtrzymania  partnerskiego  dialogu  od  ponad  10  lat. 
Zachowano  wdrożony  w  ubiegłych  latach  tryb  postępowania,  polegający  na  organizowaniu  zebrań 
otwartych  z  udziałem  wszystkich  zainteresowanych  stron,  to  jest  rolników,  sołtysów,  delegatów 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  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.
Szczegółowe dane, dotyczące wyników uzyskanych w dziewięciu podstawowych kategoriach, w łącznej 
ilości 202 wykonanych zadań, obrazuje poniższa tabela.
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                Działania W-MIR w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w 2011 roku

L.p. Nazwa działania Liczba
wykonanych

Powierzchnia ogólna gruntów
obejmująca poszczególne zadania 

(ha):
1 Opinie w sprawie programów 

restrukturyzacji 1 650,8670

2 Opinie  o zastosowanie trybu 
przetargów ograniczonych 

40 1.020,1865

3 Opinie w sprawie sprzedaży 
na zasadzie pierwszeństwa w 
nabyciu               ( w trybie 
bezprzetargowym)

66 14.449,4358

4 Opinie dotyczące sprzedaży gruntów 
o powierzchni powyżej 100 ha 3 1.073,3928

5 Opinie w sprawie warunkowych 
umów sprzedaży gruntów 62 3.860,588

6 Opinie w sprawie zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych 
 na cele nierolnicze i nieleśne

15 90,2652

7 Opinie w sprawie przedłużenia 
umów
dzierżawy

4 1.053,0313

8 Udział delegatów i  pracowników 
w przetargach 5 223,5342

9 Opinie dotyczące sprzedaży ziemi 
cudzoziemcom 6 200,55

                       Ogółem  działania  ( 1-9 ) 202 22.621,8508

Źródło: Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
             Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obliczenia własne.

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

Kontynuując działania podejmowane w latach 2008-2009, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
za  pośrednictwem  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  włączyła  się  w  proces  tworzenia  i  dalszego 
funkcjonowania w praktyce funduszy promocji, które powstały w dn. 1 lipca 2009 r. na podstawie 
ustawy z dn. 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2009 nr 
97, poz. 799) . Utworzonych zostało 9 odrębnych funduszy promocji:
 Fundusz Promocji Mleka, (który zastępuje dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa)
 Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego
 Fundusz Promocji Mięsa Wołowego
 Fundusz Promocji Mięsa Końskiego
 Fundusz Promocji Mięsa Owczego
 Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
 Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego
 Fundusz Promocji Ryb
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Działania  Izby  promujące  krajowe  produkty  żywnościowe  i  żywność  tradycyjną  łączą  się  ściśle  
z  działaniami  podejmowanymi  przez  samorząd  rolniczy  województwa  warmińsko-mazurskiego 
wymienionymi w punktach 2 i 16. Jednak poza tym, w 2011 roku godna zaznaczenia jest:
 Organizacja wyjazdu na XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej i Leśnictwa „ AgroTech” 

w dniach 11-13 marca 2011 r. do Kielc. 

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  już  od  wielu  lat  promuje  i  zabiega  o  zachowanie 
charakterystycznych  dla  naszego  regionu  produktów  żywnościowych  o  specyficznym  smaku  
i wartościach odżywczych. 
Jednym z podjętych działań jest organizacja najważniejszego z konkursów kulinarnych na Warmii  
i  Mazurach „Smaki  Warmii,  Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.  Pomysł  na organizację tego 
konkursu zrodził się w 2005 roku podczas posiedzenia ówczesnej Komisji ds. Kobiet działającej przy 
Warmińsko-Mazurskiej  Izbie  Rolniczej.  Konkurs  jest  współorganizowany  przez  Samorząd 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  i  Europe  Direct 
Warmia i Mazury. Celem konkursu jest między innymi zebranie unikatowych przepisów kulinarnych 
z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, promowanie jedynych w swoim rodzaju 
produktów  żywnościowych,  specyficznych  dla  naszego  regionu  i  zachowanie  niepowtarzalnych 
smaków produktów żywnościowych. 
Aby ułatwić mieszkańcom województwa warmińsko-mazurskiego udział w konkursie organizatorzy 
postanowili, iż od 2008 roku konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: kwalifikacja uczestników 
konkursu, finały subregionalne w Elblągu, Ełku i Szczytnie oraz finał konkursu w Olsztynie.
Rok  2011  przyniósł  kolejne  zmiany  –  w  związku  z  zakończeniem  remontu  pracowni 
gastronomicznych uczestnicy konkursu w kategorii potrawy przygotowują je na miejscu, w szkołach 
gastronomicznych.
W roku 2011 finały subregionalne zostały zorganizowane w następujących terminach: 
 26 listopada - Elbląg, zgłoszono 19 potraw i 45 produktów żywnościowych
 19 listopada – Szczytno, 16 potraw i 21 produktów żywnościowych
 5 listopada - Ełk, 8 potraw i 31 produktów
W sumie w szóstej edycji konkursu zaprezentowano ponad 40 potraw oraz niemal 100 produktów. 
Nowością było również prowadzenie bezpośredniej  transmisji z konkursu, którą oglądać można na 
stronie internetowej  www.wrota.warmia.mazury.pl
 
W finale konkursu, który odbył się 3 grudnia 2011r., w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych 
w Olsztynie  wzięli  udział  laureaci  poszczególnych  eliminacji  subregionalnych  w Ełku,  Szczytnie  
i  Elblągu,  którzy  walczyli  o  Puchary  Marszałka  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  
i nagrody specjalne Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz inne cenne nagrody

Ponadto przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w:
 XI  Regionalnym  Finale  Ogólnopolskiego  Konkursu  „Nasze  Kulinarne  Dziedzictwo-  Smaki 

Regionów”  w  dniu  27  sierpnia  2011  r.  w  Lidzbarku  Warmińskim-  uczestniczył  Marek 
Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR 

 Konferencji  Naukowo-Promocyjnej  „Żywność  Regionalna  i  Tradycyjna-  Aspekty  Surowcowe, 
Technologiczne i Ekonomiczne” w dniu 24 listopada 2011 r- uczestniczył Jan Heichel- prezes W-
MIR

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

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

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, samorząd rolniczy 
województwa warmińsko-mazurskiego przystąpił do:
-Związku Stowarzyszeń o nazwie „Kraina Drwęcy i Pasłęki” (Uchwała Nr II/18/2007 Walnego 
Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  dnia  30  czerwca  2007  r.  w  sprawie 
przystąpienia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  do  Lokalnej  Grupy  Działania)  -  do  udziału  
w  pracach  LGD  Zarząd  W-MIR  Uchwałą  Nr  67/2007  z  dn.  5  lipca  2007  r.  oddelegował  Zofię 
Stankiewicz  Przewodniczącą  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  ostródzkim.  LGD  Związek 
Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” obejmuje swym zasięgiem działania gminy: Łukta, Morąg, 
Ostróda, Grunwald, Miłakowo (powiat ostródzki), Gietrzwałd (powiat olsztyński).

-Stowarzyszenia  „Łączy  nas  Kanał  Elbląski”  (Uchwała  Nr  IV/23/2008  Walnego  Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej do Lokalnej Grupy Działania) - do udziału w pracach LGD Zarząd W-MIR 
Uchwałą Nr 211/2008 z dn. 11 kwietnia 2008 r. oddelegował Alinę Mnich – członka Rady Powiatowej 
W-MIR  z  powiatu  elbląskiego  oraz  Eryka  Wąsowskiego  –  członka  Rady  Powiatowej  W-MIR  z 
powiatu ostródzkiego. LGD Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał Elbląski” obejmująca swym zasięgiem 
działania  gminy:  Elbląg,  Gronowo Elbląskie,  Markusy,  Pasłęk,  Rychliki  (powiat  elbląski),  Iława, 
Kisielice, Susz, Zalewo (powiat iławski), Małdyty, Miłomłyn (powiat ostródzki)

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

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

-Związku  Stowarzyszeń  na  Rzecz  Rozwoju  Gmin  Północnego  Obszaru  Wielkich  Jezior 
Mazurskich LGD-9  (Uchwała Nr X/57/2009 Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej z dnia 21 grudnia 2009 r.  w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
do Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 
LGD-9) - do udziału w pracach LGD Zarząd W-MIR Uchwałą Nr 586/2010 z dn. 12 stycznia 2010 
roku  oddelegował  Zygmunta  Piotrowskiego.  Związek  Stowarzyszeń  na  Rzecz  Rozwoju  Gmin 
Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD-9 obejmuje swym zasięgiem działania gminy: 
Węgorzewo,  Budry,  Pozezdrze  (powiat  węgorzewski),  Giżycko,  Kruklanki,  Miłki,  Ryn,  Wydminy 
(powiat giżycki), Srokowo (powiat kętrzyński).

          Zgodnie  z  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  
NR  XIII/64/2010  z  dnia  21  grudnia  2010  r.  w  sprawie  ustalenia  kierunków  działania  Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  rok  2011,  Zarząd  W-MIR  w  dniu  07  kwietnia  podjął 
uchwałę ( Uchwała nr 862/2011) o podjęciu współpracy z „Lokalnym Centrum Obsługi Inwestora”.

6. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.
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Kierując  się  interesem  rolników  –  członków  naszej  Izby,  Zarząd  wspierał  działania  Warmińsko-
Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa  Rolniczego  w zakresie  pozyskiwania  środków na  informowanie 
rolników o możliwościach finansowego wsparcia produkcji rolniczej.
W skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,  
do pracy w jej organach już w 2010 roku oddelegowanych zostało dwóch przedstawicieli Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, którzy w roku 2011 kontynuowali swoją pracę w Radzie: Romuald Tański 
Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim i Jerzy Salitra –Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. Rada ta ma bardzo ważny wpływ na organizację, 
plany i bieżącą działalność doradców zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego.  Przedstawiciele  Izby  stale  uczestniczą,  zarówno  na  szczeblu  wojewódzkim,  jak  
i powiatowym w pracach, spotkaniach jednostek doradztwa rolniczego na Warmii i Mazurach.

Zarząd W-MIR od wielu lat efektywnie współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego  w  Olsztynie.  Wielokrotnie  włączał  się  we  współorganizację  imprez  skierowanych  do 
rolników województwa warmińsko-mazurskiego. W-MIR włączyła się w organizację:

 Konferencji  „Uprawa  warzyw  na  Warmii,  Mazurach  i  Powiślu”  w  dniu  23  lutego  2011  r.  
Na współorganizację przeznaczono kwotę 300 zł brutto.

 Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 21 czerwca 2011 
r. Na współorganizację i nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 1000 zł brutto.

 Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne- Na nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 
500 zł.

 Targi organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie pn. 
„Pamiętajcie o ogrodach” w dniu 7 maja 2011 r. w Olsztynie – Współorganizacja pokazu ogierów 
kryjących w 2011 r. rasy Polski Koń Zimnokrwisty, na nagrody przeznaczono kwotę 500 zł.

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

Wzorem lat poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się w organizację XXXV 
edycji  konkursu  pn.  Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  którą  przygotowuje  Katedra 
Systemów  Rolniczych  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie.  Przeznaczono  2000  zł 
brutto  na  nagrody  dla  laureatów  konkursu.  Finał  wojewódzki  konkursu  odbył  się  w  Olsztynie  
w dniu 15 kwietnia 2011 r. 
 
W  ramach  współpracy  z  Zespołem  Szkół  Rolniczych  w  Smolajnach  włączono  się  
we  współorganizację  „Dni  Sportu  na  50-lecie  ZSR  w  Smolajnach.  Na  nagrody  w  konkursie 
promującym hodowle i użytkowość koni przeznaczono kwotę 1000 zł.  Ponadto uczniowie szkoły w 
Smolajnach  brali  czynny  udział  w  szkleniach  organizowanych  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę 
Rolniczą. We wrześniu 2011 r. uczestniczyli w szkoleniu „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą 
opłacalności produkcji”. Natomiast w październiku 2011 r. uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu  
do Koczały nt. „Produkcja biogazu rolniczego- korzyści i zagrożenia”. 

  Zarząd Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w ramach owocnej współpracy z Panem Michałem 
Bukowskim-  Dyrektorem  Zespołu  Szkól  Rolniczych  w  Smolajanch,  wystąpił  do  Marszałka 
Województwa  
o  przyznanie  odznaczenia  honorowego  za  Zasługi  dla  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. 
Odznaczenie zostało wręczone podczas obchodów Jubileuszu XV-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w dniu 18 listopada 2011 r.

Ponadto, wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, byli zapraszani w roli ekspertów lub 
wykładowców do przedsięwzięć realizowanych przez Izbę w 2011 r. 
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8.  Wspieranie  branżowych związków i  organizacji  rolniczych oraz  współpraca ze  związkami 
zawodowymi rolników.

Zarząd Izby spotykał się wielokrotnie z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych, których 
przedstawiciele uczestniczyli zarówno w posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR, Zarządu, komisji 
problemowych, jak i byli zapraszani do udziału w obradach Walnych Zgromadzeń organizowanych  
w 2011 roku. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza,  oprócz  współpracy  prowadzonej  z  członkami  Porozumienia 
Rolników Warmii i Mazur w 2011 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom 
rolniczym oraz organizacjom i stowarzyszeniom branżowym.
Przedstawiciel Izby w 2011 roku uczestniczyli  także w spotkaniach organizowanych przez związki
i organizacje rolnicze oraz branżowe, m.in.: 
 Walny Zjazd Delegatów Warmińsko-Mazurski organizowany przez Związek Hodowców Bydła 

Mlecznego w dniu 13 maja 2011 r. w Olsztynie – uczestniczył Jan Heichel Prezes W-MIR
 organizacja  wspólnie   z  Warmińsko-Mazurskim  Związkiem  Hodowców  Koni  oraz  Stadem 

Ogierów w Kętrzynie X Czempionatu Koni Zimnokrwistych oraz XV Pokazów Konnych w dniach 
22-24 lipca 2010 r. w Kętrzynie (ufundowano nagrody w kwocie 1200 zł)

 współorganizacja  w dniach 3-4 września  2011 r.  konkursu „  Młody Hodowca” w ramach XII 
Wystawy Bydła Mlecznego wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
oraz  Warminsko-Mazurski  Związek  Hodowców  Bydła  Mlecznego-  ufundowano  nagrody  w 
kwocie 2500 zł.

 ufundowanie nagród w kwocie 500 zł dla najlepszych hodowców uczestniczących w Wystawie 
Źrebiąt Polskiego Konia Zimnokrwistego, organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek 
Hodowców Koni w dniu 25 września 2010 r. w Gospodarstwie Rolnym Zajączki.

1. Pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych. 

Jedną z  istotniejszych form zrzeszania  się  producentów rolnych jest  zakładanie  grup producentów 
rolnych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku propaguje tą idee i pomaga w kwestiach 
formalnych i prawnych w zakładaniu grup producentów różnych produkcji. Wspiera także działalność 
już istniejących grup na terenie Warmii i Mazur. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kontynuując współprace podjętą w roku 2010 z Krajową Radą 
Spółdzielczą, włączyła się w realizację projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw 
rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczości”. 
W  ramach  działania  „Szkolenia  zawodowe  dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie  i  leśnictwie”.
w ramach PROW 2007-2013, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 
zostały  zorganizowane  w  lutym  2011  r.  szkolenia  w  powiecie  olsztyńskim,  ostródzkim  
i  szczycieńskim,  w  których  łącznie  uczestniczyło  90  osób.  Szkolenia  były  bezpłatne,  a  każdy  
z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat o jego ukończeniu. 

10. 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  W-MODR oraz 
pracownikami właściwych urzędów gminy, w skład komisji do oszacowania szkód. W 2011 r. były 
powoływane  komisje  do  oszacowania  strat  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi  w  powiecie  ełckim,  działdowskim,  iławskim,  nowomiejskim,  lidzbarskim, 
gołdapskim,  szczycieńskim.  W  komisji  wojewódzkiej  Izbę  reprezentował  Pan  Roman  Luchowski 
Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  
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W dniu 26 lutego 2010 r.,  zarządzeniem nr 4/2010,  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w 
Olsztynie powołał Regionalną Radę Ochrony Przyrody.  W jej składzie znalazł  się rekomendowany 
przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą Romuald Tański Wiceprezes W-MIR III Kadencji, który 
reprezentował W-MIR do dnia 17 czerwca 2011 r. Od dnia 17 czerwca 2011 r. do reprezentowania W-
MIR w radzie został oddelegowany Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR IV kadencji. Regionalna 
Rada  Ochrony  Przyrody  jest  organem  opiniodawczo-doradczym  regionalnego  dyrektora  ochrony 
środowiska, do zadań jej należą w szczególności:
1. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody.
2. Opiniowanie  projektów  aktów  prawnych  w  zakresie  ochrony  przyrody  wydawanych  przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
3. Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody.
4. Opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.
Kadencja  rady  trwa  5  lat,  w  jej  skład  wchodzą  przedstawiciele  nauki,  praktyki,  organizacji 
ekologicznych, Lasów Państwowych oraz sejmiku województwa.

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. 

Dobrze  układa  się  współpraca  z  Samorządem  Wojewódzkim.  Stale  utrzymywana  była  wymiana 
informacji  z  Zarządem  Województwa  w  zakresie  dotyczącym  szeroko  rozumianego  rolnictwa.  
Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Sejmiku  Województwa  Prezes  oraz  Wiceprezes  Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Sesjach Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
W ramach współpracy z samorządami województwa można także wymienić:
 Udział  przedstawicieli  W-MIR  w  wyjeździe  studyjnym  organizowanym  przez  Samorząd 

Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  IV  Polski  Kongres  Odnowy  Wsi  w  dniach  9-11 
czerwca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej

 Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku w dniu 4 września 2011r. - ufundowanie 
pucharów  dla  najlepszych  producentów  rolnych,  ufundowanie  nagrody  publiczności  za 
najładniejszy wieniec dożynkowy

 Współorganizacja  wyjazdu  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  Dożynki 
Prezydenckie do Spały w dniach 24-25. września 2011 r.

 Powołanie w skład Zespołu ds. Aktualizacji Strategii przy Zarządzie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego-  Pana  Romualda  Tańskiego-  przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  w 
powiecie szczycieńskim.

 Udział  w  konferencji,  pn.  „Stan  realizacji  zadań  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  
w województwie  warmińsko-mazurskim.  Kierunki  rozwoju  na  lata  2012-2013”,  organizowanej 
przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w dniu 8 września 2011 r. w Olsztynie- 
uczestniczył Jan Heichel- Prezes W-MIR.

 Udział  w spotkaniu na temat działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
organizowanym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 października 
2011 r. – uczestniczył Jan Heichel - Prezes W-MIR .

  Udział  w  Regionalnym  Dniu  Placków  Ziemniaczanych  w  dniu  8  października  2011  r.  
w  Ostródzie  organizowanym  przez  Samorząd  Województwa  Warmińsko-  Mazurskiego  
i Burmistrza Miasta Ostródy uczestniczyła Zofia Stankiewicz Członek Zarządu W-MIR.

 Udział  przedstawicieli  W-MIR na  konferencji  „Wspólna  Polityka  Rolna  po  2013  roku  szansą  
na  dalszy  rozwój  obszarów  wiejskich  w  województwie  warmińsko-mazurskim”  organizowanej 
przez  Samorząd  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  oraz  Warmińsko-Mazurski  Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w dniu 02 grudnia 2011 r. w Olsztynie
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 w  posiedzeniu  Regionalnej  Rady  Ochrony  Przyrody  w  dniu  7  grudnia  2011  r.  w  Olsztynie 
uczestniczył Roman Luchowski - Wiceprezes W-MIR.

11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tak jak  w latach  poprzednich,  tak  i  w 2011 roku Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wspierała 
działalność  Stacji  Doświadczalnej  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie.  W  2011  roku  w  skład 
Wojewódzkiego  Zespołu  Porejestrowego  Doświadczalnictwa  Odmianowego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  zostali  oddelegowani  następujący  przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej: Roman Luchowski, Adam Szczepkowski, Tomasz Gursztyn, Krzysztof Masiul. Zarząd 
Izby  w  dniu  2  sierpnia  2011  roku  postanowił  wesprzeć  badania  prowadzone  przez  stacje 
doświadczalne w zbożach województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 10 000 zł brutto. 
Badania  odmianowe  realizowane  w  strukturze  PDO  są  ukierunkowane  bezpośrednio  na  potrzeby 
produkcji rolniczej. Zadaniem ich jest pomoc praktyce rolniczej w efektywnym wykorzystaniu 
postępu biologicznego, doborze właściwych odmian do uprawy. Badane są głównie odmiany, które 
zostały  zarejestrowane  w  ostatnim  okresie,  a  wstępne  wyniki  wskazują  na  ich  przydatność  
do uprawy w naszym regionie. Biuro Izby rozpowszechnia wyniki badań odmian publikowane przez 
SDOO we Wrócikowie.

W dniu  21  czerwca  2011  r.  we  Wrócikowie  odbyły  się  „Dni  Pola”.  Organizatorami  była  Stacja 
Doświadczalna  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie  i  Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie. W pokazach uczestniczyli członkowie Zarządu W-MIR zostali oddelegowani 
uchwałą Zarządu wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi organizacjami 
rolniczymi.  Przedstawiciele  W-MIR  w  2011  r.  uczestniczyli  w  następujących  przedsięwzięciach 
międzynarodowych:

 organizacja wyjazdu rolników w dniach 21-25 maja 2011 r. do Brukseli, w celu wręczenia petycji  
i  podpisów  pod  nią,  wystosowaną  przez  wszystkie  polskie  organizacje  rolnicze  
do  Przewodniczącego  Parlamentu  Europejskiego  oraz  przewodniczącego  Komisji  Europejskiej, 
dotyczącą  sprawiedliwego traktowania  polskich rolników w ramach Wspólnej  Polityki  Rolnej  
po 2013 r.

 Podjęcie  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  w  dniu  5  września  2011  r.  delegacji 
francuskiej  z  Departamentu  Côtes  d’Armor.  Podczas  spotkania  W-MIR przedstawiła  strukturę 
organizacyjną, miejsce i rolę oraz zadania polskich izb na wszystkich szczeblach. Dyskutowano 
na temat reformy Wspólnej Polityki  Rolnej po 2013 r. oraz o problemach rolnictwa w Polsce  
i we Francji

 Udział Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR w spotkaniu w Olsztynie z delegacją  
z  Francji  w  dniu  25  października  z  okazji  20  lecia  współpracy  Samorządu  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z francuskim Departamentem Côtes d’Armor

 Dnia 16 listopada Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza gościła w Olsztynie  delegację rolników 
oraz  przedstawicieli  organizacji  rolniczych  z  Ukrainy,  którzy  w  ramach  wizyty  studyjnej 
odwiedzili  m.in.  Olsztyn.  W spotkaniu,  które  odbyło  się  w Laboratorium Analiz  Mleka LAB-
MLEK Sp.zo.o., uczestniczyli z ramienia Izby Prezes W-MIR Jan Heichel, Członek Zarządu W-
MIR Marek Kuźniewski oraz Dyrektor Biura Izby Jacek Kuczajowski. Podczas spotkania Dyrektor 
Biura  
W-MIR przedstawił gościom krótką informację na temat funkcjonowania i działalności Samorządu 
Rolniczego w Polsce oraz na Warmii i Mazurach. Pan Włodzimierz Cichosz – Prezes Zarządu  
Lab-Mlek Sp.Zo.o.  przedstawił  gościom działalność  laboratorium spółki.  Goście  mieli  również 
okazję  zaobserwować metody oraz  narzędzia  pracy  laboratorium.  Podczas  spotkania  wystąpiła 
również Pani Regina Milewska z olsztyńskiego oddziału Polskiej  Federacji Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka, która przybliżyła zgromadzonym strukturę i kierunki działalności federacji. 
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Jej  wypowiedź  uzupełnił  Prezes  Związku  Pan  Paweł  Policht,  którego  gospodarstwo  delegacja 
ukraińska zwiedziła po zakończeniu części merytorycznej w Olsztynie.  Goście mieli możliwość 
nie  tylko  zapoznania  się  z  suchą historią  działalności  Izby oraz działaniami  Polskiej  Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Laboratorium Analiz Mleka LAB-MLEK Sp.zo.o. 
ale również mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące rolnictwa oraz 
funkcjonowania organizacji i samorządu rolniczego w Polsce i Unii Europejskiej. 

 Udział  Pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  w  dniach  11-17  grudnia  2011  r.  w  wyjeździe 
studyjnym  do  Włoch  Wizyta  miała  na  celu  promocję  działań  na  rzecz  krótkich  łańcuchów 
dystrybucji i sprzedaży bezpośredniej żywności.

13.  Działalność  na  rzecz  prawnego  uregulowania  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. 
W celu bezpośredniej pomocy rolnikom województwa warmińsko-mazurskiego,  rozszerzono zakres 
udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zatrudnienie drugiego radcę prawnego i tym samym 
zwiększenie ilości godzin, w których zainteresowani mogą uzyskać pomoc prawną. 

14. Działania na rzecz rozwoju produkcji biopaliw.

Działalność W-MIR w tym obszarzew 2011 ograniczyła się do pozyskiwania informacji w zakresie 
produkcji biogazu, oraz poprzez organizacje szkoleń dot. produkcji biogazu. W dniach 20-21.10. 2011 
r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizowała dla 
zainteresowanych rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wyjazdowe szkoleniu do 
Koczały nt. " Produkcja biogazu rolniczego korzyści i zagrożenia". Rolnicy uczestniczący w szkoleniu 
mieli  możliwość  pogłębienia  informacji  w  tym  zakresie,  gdyż  podjęcie  decyzji  przez  właściciela 
gospodarstwa  rolnego,  w oparciu  o  posiadane  czynniki  i  zasoby,  opracowania  inwestycji  służącej 
produkcji i wykorzystania biogazu to zadanie złożone i nie łatwe, jak również wymagające szerokiej, 
specjalistycznej wiedzy. 

Ponadto  Przedstawiciele  W-MIR-  Roman  Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR  i  Zofia  Stankiewicz-
Członek Zarządu W-MIR uczestniczyli w dniu 21 listopada 2011 r. w Olsztynie w konferencji, ·„ Z 
czego i jak produkować energię elektryczną na Warmii i Mazurach”.

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

Nowelizacja Ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie,  (tj.  Dz.U. Nr 42, poz. 372  
z  2002 roku z  późn.  zm.)  w art.  46  wprowadziła  możliwość  współuczestniczenia  przedstawiciela 
właściwej terytorialnie wojewódzkiej izby rolniczej w trakcie szacowania szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę łowną: 
Obecnie  w  województwie  warmińsko-mazurskim przeszkolonych  jest  450  osób  uprawnionych  do 
występowania w imieniu Izby przy oględzinach, szacowaniu oraz ustalaniu wysokości odszkodowania 
za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz 
przy  wykonywaniu  polowania.  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  w  2011  roku  zorganizowała 
cztery bezpłatne szkolenie dla rolników: 
- w dniu 18.10.2011 r. w Braniewie
- w dniu 20.10.2011 r. w Gronowie Elbląskim
- w dniu 09.11.2011 r. w Rybnie
- w dniu 15.12.2011 r. w Muntowie          
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W  ramach  zajęć  prowadzonych  przez  rzeczoznawców  z  Okręgowego  Ośrodka  Rzeczoznawstwa  
i Doradztwa SITR Sp. z o.o. oraz pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 
w  Olsztynie,  uczestnicy  szkoleń  mieli  okazje  zapoznać  się  z  zagadnieniami  prawno-formalnymi 
regulującymi  płaszczyznę  szkód łowieckich,  dokonywania  zgłoszeń,  sporządzania  protokołów oraz 
innych  dokumentów,  jak  również  sposobami  szacowania  szkód  oraz  wykonywania  niezbędnych 
przeliczeń  w  różnych  rodzajach  upraw.  Dzięki  dużemu  doświadczeniu  wykładowców,  opartemu  
na wieloletnich doświadczeniach, uczestnicy szkoleń mogli uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

Uchwałą  Nr  672/2010  z  dnia  24  maja  2010  roku  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
określił  także  zasady  uczestnictwa  w  komisjach  szacujących  szkody.  Na  jej  podstawie  każdemu 
przedstawicielowi Izby przysługiwało wynagrodzenie płacone z budżetu W-MIR w wysokości  80 zł. 
netto za każdy dzień uczestnictwa w czynnościach komisji szacującej szkody łowieckie. Wysokość 
wynagrodzenia  zgodnie  z  Uchwałą  budżetową  przyjętą  w  2011  r.  została  podniesiona  
i od 2012 r. przedstawicielom Izby przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto. 
Warmińsko  –  Mazurska  Izba  Rolnicza  w  roku  2011  zleciła  także  przygotowanie  poradnika  dla 
rolników, poświęconego tematyce szkód łowieckich. Kolorowe pismo tematyczne ukazało się w roku 
2012.  Pracownik  Biura  W-MIR  Jakub  Dorosz,  opracował  również  na  podstawie  powszechnie 
obowiązujących  przepisów  artykuł  pt.  „Szkody w  uprawach  i  płodach  rolnych  wyrządzone  przez 
niektóre gatunki zwierzyny łownej”, który ukazał się na łamach kwartalnika „Puls Regionu”.
Podjęto również działanie zmierzające do uregulowania kwestii braku środków Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska na odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. W piśmie skierowanym 
do RDOŚ oraz właściwego ministra, zasygnalizowano także znaczenie działań prewencyjnych, które 
zmierzałyby do redukcji pogłowia tych zwierząt.

Temat  szkód łowieckich  wielokrotnie  był  poruszany podczas  posiedzeń  Rad Powiatowych  (liczne 
wnioski wpływały do Zarządu Izby) oraz w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia W-MIR. Podczas II 
Walnego Zgromadzenia W-MIR wypracowano następujący wniosek:
1. Wniosek dotyczy klasyfikacji żurawia-, kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez 
żurawie? Kto powinien pokryć szkody i do kogo zwracać się z tym problemem?
         
Zarząd  W-MIR wystąpił  w powyższej  sprawie  z  pismem do Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  
z  prośbą  o  podjęcie  działań  mających  na  celu  objęcie  szkód  wyrządzanych  przez  żurawie 
odszkodowaniami  wypłacanymi  przez  Skarb  Państwa.  Pismo  zostało  przygotowane  i  skierowane  
do Pana Ministra w dniu 18 lipca 2011 r. ( L.dz. 1798/07/2011-RR). 
W odpowiedzi  otrzymano  pismo  od  Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska W  odpowiedzi 
otrzymano  pismo  od  Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska L.dz.  DOP-
OZGIZ.600.02.250.2011.as z  dnia  28.09.2011 r.,  w którym zostały przekazane  informacje  m.in.  o 
ochronie gatunkowej żurawia, o sposobach płoszenia ptaków, o opracowywaniu strategii zarządzania 
populacja żurawia. W odpowiedzi  na pismo Zarząd W-MIR w dn. 19.10. 2011 r. wystosował pismo 
Ldz. 2544/10/2011-RW do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z informacją o niezmiennym 
stanowisku  w  sprawie  niezbędnych  zmianach  legislacyjnych  umożliwiających  uzyskiwanie 
odszkodowań za szkody wyrządzone przez żurawie w uprawach rolnych oraz z  zapytaniem o 
przygotowywane „Opracowanie krajowych strategii gospodarowania gatunkami zagrożonymi lub 
konfliktowymi”-  tj.,  na  jakim  etapie  znajduje  się  opracowanie  i  czy  w  jego  przygotowaniu 
uczestniczą przedstawiciele producentów rolnych z terenów gdzie masowo występują żurawie.

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

Zarząd  Izby  wielokrotnie  zwracał  uwagę  w  swoich  wystąpieniach  na  potrzebę  uregulowania 
niektórych  spraw z zakresu poprawy organizacji  na rynku płodów rolnych.  Podkreślano,  że  wiele 
czynników ma wpływ na obecną trudną sytuację producentów rolnych.
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W dniu 23 października 2008 r., podczas VI Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji, Uchwałą Nr 
39/2008 została powołana Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych., w roku 2011 kontynuując 
wcześniej  podjęte  działania,  w  związku  z  nowowybranymi  organami  IV  kadencji  samorządu 
rolniczego,  w dniu 30 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr 12/II/2011 Walnego Zgromadzenia  została 
powołana Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych IV kadencji. Zadaniem Komisji jest między 
innymi  monitorowanie  opłacalności  (ceny  środków  do  produkcji  rolnej,  ceny  skupu  produktów 
rolnych), prognozowanie cen i wielkości produkcji na podstawie analizy rynków rolnych, współpraca 
z podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych, współpraca z Federacją Konsumentów oraz 
związkami  branżowymi,  współpraca  z  Urzędem Ochrony Konsumentów  i  Konkurencji.  Zadaniem 
Komisji jest między innymi:
 monitorowanie opłacalności ceny środków do produkcji rolnej oraz ceny skupu produktów rolnych
 prognozowanie cen i wielkości produkcji na podstawie analizy rynków rolnych
 współpraca z podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych
  współpraca z Federacją Konsumentów oraz związkami branżowymi
 współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji
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 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. 
Ponadto  członkowie  Zarządu  aktywnie  uczestniczyli  w  spotkaniach  z  producentami  i  hodowcami 
rolnymi.  W  Walnym  Zjździed  Delegatów  Warmińsko-Mazurski  organizowany  przez  Związek 
Hodowców Bydła Mlecznego w dniu 13 maja 2011 r. w Olsztynie, uczestniczył Jan Heichel Prezes W-
MIR. Najczęstszym tematem tych spotkań był niski poziom lub brak opłacalności produkcji w danej 
gałęzi produkcji

17. Promocja agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich

Wyżej  wymieniona  tematyka  została  wpisana  w  zakres  działalności  komisji  problemowej  
ds. rodziny wiejskiej, utworzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia W-MIR. Członkowie Komisji stale 
czuwają  nad  realizacją  zadań  związanych  z  promocją  regionalnej  produkcji  rolnej,  agroturystyki, 
rzemiosła i rękodzielnictwa.
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 2011 r. przeznaczono na nagrody dla gmin w konkursie kwotę 3000,00 zł. 

Przedstawicielki  Izby  Rolniczej  Pani  Anna  Falińska-  Przewodnicząca  Rady  Powiatowej  W-MIR  
w  powiecie  gołdapskim  i  Pani  Zofia  Matyjasek-  Delegat  do  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  
w  powiecie  giżyckim  uczestniczyły  w  XIV  Sympozjum  Agroturystycznym  „Turystyka  Wiejska- 
społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście” w dniu 13-15 września 2011 r. w Mielnie.

Ponadto  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  w  ramach  współpracy  z  Pomorskim  Ośrodkiem 
Doradztwa  Rolniczego  włączyła  się  we  współorganizację  XVII  Jesiennych  Targów  Ogrodniczo- 
Nasiennych i udzieliła wsparcia finansowego Staropolskiemu Przeglądowi Piosenki Biesiadnej 
„Śpiewaj Razem z nami”- ufundowano nagrody w kwocie 300 zł.

18.  Pomoc  w  organizacji  praktyk  zawodowych  krajowych  i  zagranicznych  dla  młodzieży 
wiejskiej.

Pomoc w organizacji praktyk oraz innych form kształcenia się młodzieży z obszarów wiejskich oraz 
rolników jest wpisana w Porozumienie Partnerskie zawarte pomiędzy Izbą Rolniczą Dolnej Saksonii z 
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Niemiec a Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w dn. 15 grudnia 2008 roku, jednak w 2011 roku nie 
prowadzono żadnych działań w tym zakresie.

19. Współpraca w zakresie organizacji kolonii dla dzieci rolników.

Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  od  wielu  lat  organizuje  nabór  dzieci  rolników 
ubezpieczonych w KRUS z województwa warmińsko-mazurskiego na wypoczynek letni i zimowy. W 
2011 roku współorganizowano następujący wypoczynek:
 zimowisko  wspólnie  z  Krajowa  radą  Izb  Rolniczych  w  dn.  25  stycznia–  3  lutego  2011  roku  

w Zakopanem dla dzieci w wieku 7-16 lat (Uchwała Nr 838/2011 z dn. 17 stycznia 2011 r.)
 zimowisko  wspólnie  z  ze  Stowarzyszeniem  Równych  Szans  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  

w Zakopanem dla dzieci w wieku 7-16 lat (Uchwała Nr 820/2010 z dn. 29 grudnia 2010 r.)
 kolonie wspólnie ze Stowarzyszeniem Równych Szans z siedzibą w Zielonej Górze w dn. 15-28 

sierpnia 2011 w Murzasichle k/ Zakopanego (Uchwała Nr 883/2011 z dn. 06 czerwca 2010 r.)
 kolonie  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  Równych  Szans  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  w  dn.  27 

lipca-06 sierpnia 2011 r. w Dziwnówku (Uchwała Nr 883/2010 z dn. 06 czerwca 2011 r.) 
 kolonie wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych w dn. 4-17 lipca 2011 r. w Zakopanem (Uchwała 

Nr 881/2011 z dn. 06 czerwca 2011 r.)

W 2011 r. Izba zorganizowała na wypoczynek letni i zimowy dla ponad 230 dzieci z województwa 
warmińsko-mazurskiego.

20. Działania na rzecz regulacji  prawnych w zakresie  linii  przesyłowych znajdujących się na 
gruntach rolników.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  z  2008  Nr116  poz.731)  dotyczącymi  ustanowienia 
służebności  przesyłu,  jako  szczególnej  formy  służebności,  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza 
udziela  indywidualnych  porad  prawnych  zainteresowanym  rolnikom,  którzy  zgłaszają  chęć 
skorzystania  z  praw przysługującym im w związku z w/w zmianami  w przepisach.  W roku 2011 
udzielono 10 porad prawnych w tym zakresie. Dotyczyły one w szczególności uzyskania od Zakładu 
Energetycznego,  
z tytułu służebności przesyłu, zaległych i przyszłych świadczeń oraz wniosków do ZE o przesunięcie 
linii energetycznych w sytuacjach, gdy uniemożliwiały one zabudowę gruntów. 

21. Organizacja wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej IV 
kadencji.

Przygotowania  do  organizacji  wyborów  do  organów  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
rozpoczęły się w grudniu 2010 r. Podczas XIV Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 20 stycznia 
2011 r.  powołano  komisję  wojewódzką do  przeprowadzenia  wyborów.  Informacje  przygotowane  
i  przedstawione  członkom  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  podczas  pierwszego  posiedzenia  
IV kadencji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 

Walne Zgromadzenie W-MIR

Walne  Zgromadzenie  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w 2011 roku zostało  zwołane  cztery 
razy,  zgodnie z § 22 ust.,  który mówi,  że  Walne Zgromadzenie  jest  zwoływane przez Zarząd,  co 
najmniej trzy razy w roku.
 
1. 20-21 stycznia  – w Mrągowie (XIV 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” – Podczas obrad Pan Stanisław Dąbrowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
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Ochrony  Środowiska  przedstawił  działania  w  województwie  warmińsko-mazurskim  na  rzecz 
ochrony środowiska, natomiast przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego omówili stan melioracji 
i urządzeń wodnych w województwie warmińsko-mazurskim. Ostatnie Walne Zgromadzenie III 
kadencji  było  też  czasem poświęconym na podsumowanie  III  kadencji  działalności  samorządu 
rolniczego. Powołano komisję wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Izby Rolniczej IV 
kadencji,  Członkowie  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszali  wnioski  merytoryczne,  zostało  także 
wypracowane  stanowisko  
w  sprawie  sytuacji  na  rynku  wieprzowiny,  które  przesłano  Parlamentarzystom,  Ministrowi 
Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej 
Radzie Izb Rolniczych

2. 11 maja- w Olsztynie  – (I  posiedzenie  Walnego Zgromadzenia W-MIR IV kadencji)  Podczas 
obrad  I  Walnego  Zgromadzenia  podsumowano  przebieg  wyborów  do  rad  powiatowych 
warmińsko-mazurskiej  Izby Rolniczej,  dokonano wyboru do organów IV kadencji  Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, zgłoszono wnioski merytoryczne

3. 29-30 czerwca w Giżycku  – ( II Walne Zgromadzenie W-MIR IV kadencji) w pierwszym dniu 
obrad  przyjęto  sprawozdanie  z  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  wraz  
ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok, przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Zarząd 
Izby uzyskał absolutorium za 2010 rok. W dalszej części przedstawiciele: Departamentu Polityki 
Jakości  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  Przedstawiciele 
Wojewódzkiej  Inspekcji  Weterynaryjnej,  Urzędu  Skarbowego  i  Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji  Rolnictwa  omówili  warunki  sprzedaży  bezpośredniej  produktów  rolnych 
wytworzonych  w  gospodarstwie  oraz  możliwości  rozwoju  produkcji  i  sprzedaży  żywności 
ekologicznej, naturalnej, tradycyjnej i lokalnej spełniającej wymagania sanitarne, weterynaryjne i 
podatkowe.  W  drugim  dniu  obrad  członkowie  Walnego  Zgromadzenia  powołali  Komisję  ds. 
Rodziny  Wiejskiej,  Komisję  ds.  Monitorowania  Rynków Rolnych,  dyskutowali  nt.  gospodarki 
gruntami z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zgłaszali wnioski merytoryczne. 

4.   19  grudnia  w  Olsztynie  -  (III  posiedzenie  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  IV  kadencji),  - 
Członkowie Walnego Zgromadzenia dyskutowali nt. ubezpieczenia zdrowotnego rolników, gospodarki 
ziemią.  Szeroko dyskutowano o wywłaszczeniach rolników z działek przeznaczonych pod budowę 
dróg krajowych oraz zgłaszano wnioski merytoryczne. Podczas III posiedzenia został przyjęty budżet 
na rok 2012.

Członkowie Walnego Zgromadzenia W-MIR w 2011 r. łącznie podjęli 17 uchwał.  

Walne  Zgromadzenie  W-MIR  w  celu  sprawniejszej  realizacji  zadań  statutowych  oraz  kierunków 
działania  uchwalanych corocznie  powołało ze swego grona komisje  problemowe,  stanowiące ciało 
doradcze. Komisji problemowe działają na podstawie  Regulaminu pracy komisji problemowych, 
który został uchwalony w dniu 1 kwietnia 2006 r. Uchwałą Nr XI/59/2006 Walnego Zgromadzenia W-
MIR. 
W IV kadencji powołane zostały następujące komisje problemowe:
- komisja  budżetowa –  powołana  została  w  dniu  11  maja  2011  roku  Uchwałą  Nr  I/7/2011; 

głównym jej zadaniem jest opiniowanie projektu planu finansowego Izby oraz realizacji budżetu
- komisja ds. rodziny wiejskiej (do 14.12.2007 komisja ds. kobiet i rodziny wiejskiej) - powołana 

została w dniu 30 czerwca 2011roku Uchwałą Nr 11/II/2011; zadaniem Komisji jest podejmowanie 
działań  związanych  z  opieką  zdrowotną  i  rehabilitacją  rolników  oraz  ich  rodzin;  produktem 
regionalnym  i  dziedzictwem  kulinarnym,  propagowaniem  alternatywnych  źródeł  dochodu  dla 
gospodarstw  rolnych,  inspirowaniem  do  kształcenia  rodzin  wiejskich  w  celu  podjęcia  pracy, 
organizacją wystaw z okazjonalną sprzedażą rzemiosła, wspieraniem inicjatyw prowadzących do 
powstawania Lokalnych Grup Działania celem rozwoju obszarów wiejskich. Komisja ma także 
współpracować z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz organizacjami 
społecznymi krzewiącymi kulturę w środowiskach wiejskich i organizacjami wiejskimi.

- komisja ds. monitorowania rynków rolnych - powołana została w dniu 30 czerwca 2011 roku 
Uchwałą Nr 12/II/2011; Zadaniem Komisji jest między innymi monitorowanie opłacalności (ceny 
środków do produkcji  rolnej,  ceny skupu produktów rolnych),  prognozowanie  cen  i  wielkości 
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produkcji na podstawie analizy rynków rolnych, współpraca z podmiotami skupu i przetwórstwa 
produktów  rolnych,  współpraca  z  Federacją  Konsumentów  oraz  związkami  branżowymi, 
współpraca  
z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Realizacja wniosków z XIV Walnego Zgromadzenia W-MIR – 21 stycznia 2011 r.

1.) Rolnicy  zajmujący  się  uprawą  sadów  czereśniowych,  wiśni  oraz  truskawek  powiatu 
elbląskiego zgłaszają  drastyczny problem związany ze  zwiększeniem się populacji  szpaka. 
Potrzeba podjęcia działań w celu monitorowania tego gatunku. 

Wnioskodawca:  Urszula  Gajewska;  Organ  realizujący:  Zarząd;  Instytucja,  do  której  wniosek  ma 
zostać zaadresowany: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
     
 Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek na posiedzeniu w dniu 03.02.2011 r., w związku z powyższym w 
dniu 09.02.2011 wystosowano pismo L.dz.363/02/2011 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Do dnia sporządzania sprawozdania odpowiedzi nie otrzymano.

2.) Zgłaszamy potrzebę większego dofinansowania spółek wodnych z budżetu państwa. Obecnie 
dofinansowanie do spółek wodnych wynosi 125 tys. w skali województwa.

Wnioskodawca:  Urszula  Gajewska;  Organ  realizujący:  Zarząd;  Instytucja,  do  której  wniosek  ma 
zostać zaadresowany: Krajowa Rada Izb Rolniczych – Ministerstwo Rolnictwa

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek na posiedzeniu w dniu 3.02.2011 r., w związku z powyższym w 
dniu 16.02.2011 wystosowano pismo L.dz.420/02/2011 do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego celem 
zasygnalizowania potrzeby zapewnienia spółkom wodnym regionu Warmii i Mazur odpowiedniego 
poziomu  dofinansowania,  aby  mogły  one  skutecznie  realizować  swoje  zadania.  W  odpowiedzi 
otrzymano pismo L.dz. IGR-XI.3141.1.2011 z dnia 24 lutego 2011 r., informujące iż w dniu 22 lutego 
2011 r. Wojewoda skierował wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie rezerwy 
celowej budżetu państwa kwoty 14 mln zł. Na utrzymanie urządzeń wodnych podstawowych i wód 
istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

3.) Sygnalizuję potrzebę podjęcia szybkich działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
chorób zakaźnych - boreliozy w środowisku rolników naszego województwa. W związku z 
tym między innymi niezbędne są badania profilaktyczne tej grupy zawodowej, sfinansowanie 
przez  NFZ,  a także  szerokie  informacja na temat możliwości  zakażeń oraz  konsekwencji 
zdrowotnych w przypadku nie leczenia tej choroby.

Wnioskodawca:  Urszula  Gajewska;  Organ  realizujący:  Zarząd;  Instytucja,  do  której  wniosek  ma 
zostać  zaadresowany:  Wojewódzki  Inspektorat  Sanitarny,  Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek na posiedzeniu w dniu 3.02.2011 r., w związku z powyższym w 
dniu 10.02.2011 wystosowano pismo L.dz.365/02/2011 do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

4.) Wniosek  o  kontrolę  importu  mięsa  wieprzowego,  kurcząt  i  jaj  do  Polski  w  związku,  z 
jakością (zawartość dioksyn) i przeznaczenie ich do sprzedaży konsumentom w Polsce

Wnioskodawca: Ryszard Nienartowicz;  Organ realizujący: Zarząd; Instytucja, do której wniosek ma 
zostać  zaadresowany:  IJHARS  –  Inspekcja  Sanitarna,  Inspekcja  Weterynaryjna,  Ministerstwo 
Rolnictwa

Zarząd W-MIR rozpatrzył  wniosek na posiedzeniu w dniu 3.02.2011 r.  Stanowisko w tej  sprawie 
zostało podjęte podczas obrad Walnego Zgromadzenia i przesłane w dniu 27 stycznia 2011 r. Ldz. 
267/1/2011 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i 
Rozwoju  Wsi,  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  oraz  Posłów  na  Sejm  RP-  pana  Stanisława 
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Żelichowskiego i  Zbigniewa Babalskiego.  W odpowiedzi  dnia 1 marca 2011 r.  otrzymano pismo  
(L.dz.  RR-mdj-jł-076-11/2011  (915)  z  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  informujące  o 
działaniach podejmowanych w zakresie kontroli importu mięsa wieprzowego, kurcząt i jaj.

5.) Stworzenie możliwości prawnych w celu zatrudniania osób bezrobotnych w gospodarstwie 
rolnym na warunkach możliwych do zaakceptowania przez zatrudniających

Wnioskodawca: Ryszard Nienartowicz;  Organ realizujący: Zarząd; Instytucja, do której wniosek ma 
zostać zaadresowany: Ministerstwo pracy i spraw socjalnych

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  03.02.2011  r,  pozostawił  wniosek  bez 
rozpatrzenia.

6.) Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  cyklu  programów  „Expres  Reporterów”  negujących 
ograniczanie populacji zwierząt łownych, wypłacanie rolnikom odszkodowań i potępiających 
łowiectwo, ponieważ propagowanie takich tez burzy porządek prawny państwa

Wnioskodawca: Ryszard Nienartowicz; Organ realizujący:  Zarząd; Instytucja, do której wniosek ma 
zostać zaadresowany: TVP „Expres Reporterów”, PZŁ, Zarząd Okręgowy w Olsztynie

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  03.02.2011,  pozostawił  wniosek  
do rozpatrzenia po zapoznaniu się z materiałami w tej sprawie.

7.) Wystąpić do Ministra Rolnictwa o niezgodne z zapowiedziami pobieranie stawki VAT od 
produktów rolniczych. Miało być zwiększenie o 1% a jest więcej np. żywiec, mleko – 8%, 5%.
Wnioskodawca: Zbigniew Gąsior; Organ realizujący: Zarząd; Instytucja, do której wniosek ma zostać 
zaadresowany: Krajowa Rada Izb Rolniczych 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek na posiedzeniu w dniu 03.02.2011 r. Prezes W-MIR i Delegat do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych niejednokrotnie przedstawiali problem podczas Zgromadzeń Krajowej 
Rady Izb Rolniczych.  Krajowa Rada Izb Rolniczych  w powyższej  spawie  wystosowała  pismo do 
Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  W  odpowiedzi  KRIR  otrzymała  pismo  L.dz. 
Fwe-07-45/BG/2011/412  informujące,  że  w  przyjętym  przez  Radę  Ministrów  projekcie  ustawy  o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej uwagi zgłaszane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zostały uwzględnione

Realizacja wniosków z I Walnego Zgromadzenia W-MIR – 11 maja 2011 r. r.

1.) Zorganizować kurs szacowania szkód łowieckich blisko chętnych osób.
Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd W-MIR rozpatrzył  wniosek podczas posiedzenia  w dniu 18 maja 2011 r postanowi,  że po 
rozpoznaniu  zapotrzebowania  zostaną  zrealizowane  szkolenia  w  zakresie  szacowania  szkód 
łowieckich.  Zostało  wystosowane  pismo  L.dz.  1487/6/2011-WZrp  z  dnia  13  czerwca  2011  r.  do 
Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR, w celu realizacji współpracy w organizacji szkoleń.

  2.) Zorganizować szkolenie dla rad Powiatowych w zakresie szacowania szkód łowieckich.
Wnioskodawca Piotr Miecznikowski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd W-MIR rozpatrzył  wniosek podczas posiedzenia  w dniu 18 maja 2011 r postanowi,  że po 
rozpoznaniu  zapotrzebowania  zostaną  zrealizowane  szkolenia  w  zakresie  szacowania  szkód 
łowieckich.  Zostało  wystosowane  pismo  L.dz.  1487/6/2011-WZrp  z  dnia  13  czerwca  2011  r.  do 
Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR, w celu realizacji  współpracy w organizacji  szkoleń. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  w  2011  roku  zorganizowała  cztery  bezpłatne  szkolenie  dla 
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rolników: w Braniewie, w Gronowie Elbląskim, w Rybnie, w Muntowie, na których przeszkolono 133 
osoby.

Realizacja wniosków z II Walnego Zgromadzenia W-MIR – 29-30 czerwca 2011 r. r.

1.)  I)  Zorganizować  spotkanie  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych  i  przedstawicielami 
samorządu  marszałkowskiego  i  urzędu  Wojewody  w  sprawie  wykonania  melioracji 
szczegółowych  i  podstawowych  w  latach  2012  i  następnych.  Szczególnie  zwrócić  uwagę  na 
wykonanie  dokumentacji  technicznej  i  możliwość  pozyskiwania  na  nie  środków  (  Zaprosić 
Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  Dyrektorów  Wydz.  Rolnictwa  lub  ich  zastępców 
odpowiedzialnych za wykonanie melioracji).  II ) Szczegółowa informacja na temat melioracji 
rzeki Orzyce w powiecie Nidzickim w Gminie Janowo
Wnioskodawcy – I Zbigniew Ziejewski, II Sławomir Ciesielski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. postanowił, iż najbliższe 
wspólne posiedzenie  Zarządu z Przewodniczącymi  Rad Powiatowych będzie  poświęcone sprawom 
melioracji  szczegółowych  i  podstawowych.  W  ramach  realizacji  zgłoszonego  wniosku  w  dniu  2 
sierpnia 2011 r. Zarząd spotkał się z Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, 
przedstawicielami  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  oraz 
Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  w  celu  omówienia  możliwości  wykorzystania 
przez  rolników  środków  PROW  2007-201  na  realizacje  projektów  z  zakresu  melioracji 
szczegółowych.  Informacja ze spotkania  została  przesłana wszystkim Członkom Rad Powiatowych 
pismem L.dz 1949/08/2011 w dniu 3 sierpnia 2011r. 

2.)  I)  Ustalić  listę  Szkół  Rolniczych  przewidzianych  do  likwidacji,  zorganizować  spotkanie 
Dyrektorów Szkół Rolniczych naszego województwa z Zarządem W-MIR, zaprosić Naczelników 
Wydziału  Oświaty  w  Starostwach  Powiatowych  oraz  kontrola  oświaty  i  ustalić  koncepcje 
rozwojowe Szkól Rolniczych II) Zrobić inwentaryzacje ilości szkół rolniczych i doprowadzić do 
spotkania Dyrektorów Szkól z Zarządem celem określenia potrzeb tych szkół
Wnioskodawcy: I Zbigniew Ziejewski, II Mirosław Borowski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  12  lipca  2011  r.  Zarząd  postanowił 
wystosować  pismo do Kuratorium Oświaty  oraz  do  Starostw Powiatowych  o  przekazanie  danych 
dotyczących  kształcenia  młodzieży  w  kierunkach  rolniczych.  Po  uzyskaniu  odpowiedzi  zostaną 
podjęte dalsze kroki w celu realizacji wniosku.

3.)  Podjąć działania zmierzające do współpracy z WFOŚiGW w celu pozyskania środków na 
wapnowanie pól w województwie warmińsko-mazurskim ( proponuje wykorzystać sprawdzone 
wzorce umów woj. wielkopolskiego i śląskiego)
Wnioskodawca: Zbigniew Ziejewski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  12  lipca  2011  r.  Zarząd  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  wyjaśnił,  że  w  chwili  obecnej  trwają  konsultacje  w  związku  
z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie. W dniu posiedzenia Zarządu tj. 12.07. 2011 
zostało  zorganizowane  spotkanie  z  panem  Jerzym  Zielińskim  Dyrektorem  Okręgowej  Stacji 
Chemiczno-Rolnej  w Olsztynie,  podczas  którego  Dyrektor  Stacji  zadeklarował  współpracę  m.in.  
w  dostarczeniu  niezbędnych  wyników  potrzebnych  do  udokumentowania  potrzeby  realizacji 
wapnowania pól w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto wystosowano pismo do Prezesa 
Zarządu  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  L.dz.  2016/08/2011-RW  z  prośbą  
o  wprowadzenie  do  listy  przedsięwzięć  priorytetowych  na  rok  2012  zadania  polegającego  
na dofinansowaniu wapnowania użytków rolnych. Do dnia sporządzania sprawozdania odpowiedzi na 
pismo nie otrzymano.
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4.) Pilne powołanie Komisji, celem oszacowania strat w wyniku tegorocznej suszy, szczególnie 
w powiecie nidzickim, działdowskim, nowomiejskim
Wnioskodawca- Zbigniew Ziejewski; Organ realizujący: Zarząd

 Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  12  lipca  2011  r.  Zarząd  wyjaśnił,  
że  Wojewoda Warminsko-Mazurskim stosownym Zarządzeniem powołał  Komisję  do oszacowania 
strat w uprawach na terenie powiatu nowomiejskiego, w skład, której to Komisji oddelegowano pana 
Jana Rochewicz – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. Ponadto na bieżąco 
monitorowana jest sytuacji na terenie całego województwa i w tych miejscach, gdzie nastąpiła klęska 
komisje są powoływane.

5.)  Wytypowanie  z  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  osoby,  która  będzie  koordynowała 
możliwości pozyskiwania środków w ramach rewitalizacji  wsi i  miast ( doprowadzić by Izba 
znalazła się na liście beneficjentów)
Wnioskodawca; Zbigniew Ziejewski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. Wyjaśniono, że Zarząd  
W-MIR  podjął  działania  w  celu  wpisania  W-MIR  na  listę  beneficjentów,  ze  względu  na  to,  
że sprawa jest w toku, wniosek przełożono do późniejszej realizacji.

6.)  Organizacja  szkolenia  dotyczącego  następstw  i  skutków  przechodzenia  (  zmiany  profilu 
gospodarstwa) z gospodarstw produkcyjnych na gospodarstwa ekologiczne
Wnioskodawca – Anna Falińska; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  12  lipca  2011  r.  postanowił  poprosić 
wnioskodawcę  o  sprecyzowanie  zakresu  tematyki  szkolenia.  W  dniu  18.07.2011  r.  
do  Przewodniczącej  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  gołdapskim  wystosowano  pismo  
L.dz.  1797/7/2011-WZrp  z  prośbą  o  sprecyzowanie  tematyki  szkolenia  oraz  o  zapewnienie  grupy 
rolników, którzy chcieliby uzyskać informacje w tej dziedzinie.

7.)  Wniosek  dotyczy  problemu  ubezpieczenia  upraw  –ubezpieczyciele  nie  chcą  ubezpieczać 
trwałych użytków zielonych- TRAW nasiennych- wnoszę o wyjaśnienie wg przepisów prawa- jak 
to  jest  w  przypadku  poniesionej  przez  rolnika  szkody?-  kto  za  szkody  odpowiada  
w przypadku odmowy ubezpieczenia tych upraw?
 Wnioskodawca – Anna Falińska; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. Została przygotowana opinia 
prawna dot. ubezpieczenia traw i przesłana do wiadomości wnioskodawcy w dniu 4 sierpnia 2011 r. L. 
dz. 1965/8/2010-WZrp

8.) Wniosek dotyczy klasyfikacji żurawia-, kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez 
Żurawie? Kto powinien pokryć szkody i do kogo zwracać się z tym problemem?
Wnioskodawca– Anna Falińska; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. W dniu 18 lipca 2011 r. 
zostało  wystosowane  pismo  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  L.dz.  1789/07/2011-RR  
o  podjecie  działań  mających  na  celu  objęcie  szkód  wyrządzonych  przez  żurawie 
odszkodowaniami  wypłacanymi  przez  Skarb  Państwa.  W  odpowiedzi  otrzymano  pismo  od 
Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska L.dz.  DOP-OZGIZ.600.02.250.2011.as  z  dnia 
28.09.2011 r.,  w którym zostały przekazane informacje m.in. o ochronie gatunkowej żurawia, o 
sposobach  płoszenia  ptaków,  o  opracowywaniu  strategii  zarządzania  populacja  żurawia. W 
odpowiedzi  na pismo Zarząd W-MIR w dn. 19.10. 2011 r. wystosował pismo Ldz. 2544/10/2011-
RW do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z informacją o niezmiennym stanowisku w 
sprawie  niezbędnych  zmianach  legislacyjnych  umożliwiających  uzyskiwanie  odszkodowań za 
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szkody wyrządzone przez  żurawie  w uprawach rolnych oraz z  zapytaniem o przygotowywane 
„Opracowanie krajowych strategii gospodarowania gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi”- 
tj.,  na  jakim  etapie  znajduje  się  opracowanie  i  czy  w  jego  przygotowaniu  uczestniczą 
przedstawiciele producentów rolnych z terenów gdzie masowo występują żurawie.

9.)  Zorganizować  wyjazd  szkoleniowy  do  gospodarstwa  ekologicznego  w  Juchowie  pow. 
Szczecinek  prowadzonego przez  Fundacje  Polsko-Niemiecką.  Gospodarstwo o  pow. 1900 ha, 
prowadzi różne formy działalności w środowisku
Wnioskodawca– Zygmunt Piotrowski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał  się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r.  i  postanowił rozpatrzyć 
możliwość wyjazdu szkoleniowego we współpracy z W-MODR Olsztyn.

10.)  Uchwalić  honorową  odznakę  W-MIR  –  Za  Szczególne  Zasługi  dla  Rolnictwa  Warmii  
i Mazur 
Wnioskodawca – Andrzej Steckiewicz; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem na  posiedzeniu  w dniu  12  lipca  2011 r,  przekazał  Komisji  ds. 
Rodziny Wiejskiej opracowanie regulaminu nadania odznaki.

11.)Dofinansowanie wapnowania w naszym województwie
Wnioskodawca- Marcin Wysocki; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  12  lipca  2011  r.  Zarząd  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  wyjaśnił,  że  w  chwili  obecnej  trwają  konsultacje  w  związku  
z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie. W dniu posiedzenia Zarządu tj. 12.07. 2011 
zostało  zorganizowane  spotkanie  z  panem  Jerzym  Zielińskim  Dyrektorem  i  Okręgowej  Stacji 
Chemiczno-Rolnej  w Olsztynie,  podczas  którego  Dyrektor  Stacji  zadeklarował  współpracę  m.in.  
w  dostarczeniu  niezbędnych  wyników  potrzebnych  do  udokumentowania  potrzeby  realizacji 
wapnowania pól w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto wystosowano pismo do Prezesa 
Zarządu  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  L.dz.  2016/08/2011-RW  z  prośbą  
o  wprowadzenie  do  listy  przedsięwzięć  priorytetowych  na  rok  2012  zadania  polegającego  
na dofinansowaniu wapnowania użytków rolnych.

12.)Wniosek o odstrzał bobrów, które są główną przyczyną problemów melioracyjnych.
Wnioskodawca- Marcin Wysocki; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. W dniu 18 lipca 2007 r. 
zostało wystosowane pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, 
L.dz. 1799/07/2011-RD o podjecie działań mających na celu redukcje pogłowia bobrów w naszym 
województwie.  W  odpowiedzi  otrzymano  pismo  WOPN-OOP.681.1.571.2011.PJ,  którego  kopię 
wysłano Członkom Walnego Zgromadzenia.

13.)Szkolenie na temat tworzenia grup producenckich.
Wnioskodawca- Marcin Wysocki; Organ realizujący: Zarząd 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. postanowił, że szkolenie  
na temat tworzenia grup producenckich zostanie zorganizowane, jeśli będzie zapotrzebowanie na to 
szkolenie. 

14.) Sporządzić opinię prawną w sprawie czy nie ma zagrożenia odebrania Zespołu Pałacowego
w Klewkach przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 
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Wnioskodawca– Jerzy Michalski; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. Została przygotowana opinia 
prawna i przesłana do wiadomości wnioskodawcy w dniu 27 lipca 2011 r. L. dz. 1880/7/2010-WZrp

15.)  Przygotowanie  opinii  prawnej  o  możliwości  wypowiedzenia  dzierżawy  przez  nowego 
nabywcę gruntów kupionych z ANR z dzierżawcą.
Wnioskodawca – Jerzy Salitra; Organ realizujący: Zarząd

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. i polecił przygotować opinię 
prawną  w  tej  sprawie.  Zostały  sporządzone  dwie  opinie  prawne  i  przesłane  wnioskodawcy  
w dniu 10 października 2011 r. L.dz. 2433/10/2010- WZrp

16.)  Przeprowadzić  sprawdzenie  rozliczenia  poleceń  wyjazdów  służbowych  (kilometrówki) 
wszystkich  delegatów  na  Walne  Zgromadzenie  III  kadencji  Warmińsko  –  Mazurskiej  Izby 
Rolniczej.
Wnioskodawca – Jerzy Salitra; Organ realizujący: Komisja rewizyjna

Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r. i postanowił przekazać jego 
realizację  Komisji  Rewizyjnej.  Komisja Rewizyjna sprawdziła  rozliczenia  wyjazdów służbowych,  
w związku z niewielkimi nieprawidłowościami w dniu 26.10.2011 na posiedzeniu skierowała wniosek 
do Zarządu: „W związku z realizacją wniosku II Walnego Zgromadzenia W-MIR przekazanego do 
Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Izby, Komisja wnioskuje, by pracownicy biura W-MIR rozliczający 
polecenia  wyjazdu  służbowego  mieli  możliwość  skorygowania  liczby  kilometrów,  po  uprzednim 
wyjaśnieniu (telefonicznym, mailowym lub osobistym) okoliczności z osobą przedkładającą delegację. 
Ponadto  wszelkiego  rodzaju  odstępstwa  od  najprostszej  trasy  (objazdy  itp.)  powinny  zostać 
uwzględnione w rozliczeniu delegacji, na podstawie sporządzonego oświadczenia.” Zarząd zapoznał 
się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 27.10.2011 r, podjął stosowną uchwałę dotyczącą rozliczeń 
polecenia wyjazdu służbowego

Realizacja Wniosków z III Walnego Zgromadzenia z dn.19.12.2011

1.) Monitorowanie projektu ubezpieczeń upraw i zwierząt-
Wnioskodawca- Waldemar Kuczyński

Zarząd zapoznał  się z wnioskiem na posiedzeniu w dn.  21.12.2011 r.,  wyjaśnił,  że stanowisko ·w 
sprawie założeń do projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostało 
wystosowane  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  
w dn. 22.11.2011 r., na które w dn. 14.12.2011 r. Minister wystosował odpowiedź, iż prace nad ww. 
projektem założeń zostały zawieszone oraz, że Ministerstwo opracowuje nowe propozycje rozwiązań 
w zakresie zmiany systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zarząd w związku 
z  powyższym w dn.  28.12.2011 r.  wystosował  do wnioskodawcy pismo Ldz.  3136/12/2011/WZr. 
Zarząd w piśmie poinformował także, iż na bieżąco będzie monitorowany postęp prac nad projektem 
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

2.) Wniosek o zajęcie się przepisem o uboju zwierząt 
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Wnioskodawca- Zbigniew Ziejewski

 W związku ze zgłoszonym wnioskiem w dn. 28.12. 2011 r. wnioskodawcy zostało wysłane pismo 
Ldz.3138/12/2011 przedstawiające informacje z wcześniej podjętych przez Izbę działań w tej sprawie 
wraz  z  kopiami  pism  oraz  wysłano  projekt  rozporządzenia  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie kwalifikacji  osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju  
i uśmiercania zwierząt. W projekcie tym zapisano, że kwalifikacje określone w tym rozporządzenie 
powinny  być  stosowane  wyłącznie  w  przypadku  osób  zatrudnionych  w  zakładach  uboju  oraz 
dokonujących usługowo uboju zwierząt poza rzeźnią,  a nie w przypadku uboju zwierząt na użytek 
własny.

3.)  Wnoszę  o  przygotowanie  przez  Zarząd  szczegółowych  przepisów  obowiązujących 
gospodarstwa mleczne odnośnie zagospodarowania ścieków ze zlewni mleka i mycia urządzeń 
udojowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków
Wnioskodawca- Jerzy Michalski, Organ realizujący- Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem na  posiedzeniu  w  dn.  10.01.2012.  W związku  ze  zgłoszonym 
wnioskiem w dniu 11.01.2012 r. wystosowano pismo Ldz. 90/01/2012-IND do lokalnej oczyszczalni 
ścieków w Bartoszycach  z  zapytaniem  o  możliwość  przyjęcia  ścieków ze  zlewni  mleka  i  mycia 
urządzeń  udojowych  oraz  po  konsultacjach  telefonicznych  z  wnioskodawcą  w  dn.  17.01.2012  r. 
wystosowano pismo L.dz.139/01/2012-IND do firm zajmujących się projektowaniem i wykonaniem 
przydomowych oczyszczalni ścieków z zapytaniem o możliwości zagospodarowania zanieczyszczeń 
powstających ze zlewni  mleka  i  mycia  urządzeń udojowych. W odpowiedzi  w dniu 25.01.2012 r. 
otrzymano pismo od Wodociągowo- Ciepłowniczej Spółki „ COWIK” z Bartoszyc z wykazem taboru 
ascenizacyjnego dostarczającego ścieki do oczyszczalni oraz otrzymano w dniu 23.01.2012 r. pismo 
oraz  od  firmy  TRAIDENIS  –POL  z  Olecka  z  informacją,  ze  nie  posiadają  w  swojej  ofercie 
oczyszczalni ścieków przeznaczonych ze zlewni mleka. Ponadto otrzymano odpowiedź z firmy WIK-
BUD o możliwości zaprojektowania oraz zabudowania oczyszczalni dla fermy mlecznej. Informację 
przekazano wnioskodawcy.

4.)  Współpraca  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  Kołami  Gospodyń  Wiejskich  
z województwa warmińsko-mazurskiego. Raz w roku można byłoby zorganizować sympozjum 
przewodniczących KGW z Zarządem i Przewodniczącymi Rad Powiatowych na tematy bolączek 
kobiet wiejskich
Wnioskodawca- Zdzisław Tarka, Organ realizujący- Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem na  posiedzeniu  w dn.  10.01.2012 r.  W związku ze  zgłoszonym 
wnioskiem  w  dniach  20-21  lutego  2012  r.  została  zorganizowana  wspólnie  z  Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konferencja pn. „Przedsiębiorczość kobiet 
szansą na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Warmii i Mazur”

5.)  Wystąpić  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Olsztynie  o  przygotowanie  zestawienia 
gruntów będących aktualnie w dzierżawie w poszczególnych gminach województwa, z których 
przewiduje się wyłączenie w ramach 30 %
Wnioskodawca- Adam Szczepkowski, Organ realizujący- Zarząd, Instytucja, do której wniosek ma 
zostać zaadresowany- Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie

W związku ze zgłoszonym wnioskiem w dn.9.01.2012 r. wystosowano pismo L.dz.72/1/2012-ANR o 
udostępnienie  Izbie  propozycji  wyłączeń  z  dzierżaw  30%  użytków  rolnych.  W  tym  celu  zostało 
zorganizowane także spotkanie z Zarządem Izby Rolniczej w dn. 2.02.2012 r., na którym to Dyrektor 
ANR poinformował,  że na bieżąco będzie informował Izbę Rolniczą o planowanych wyłączeniach 
gruntów z dzierżawy.
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6.)  Wnoszę  o  odpowiedź  na  poprzedni  wniosek  złożony  na  II  Walnym  Zgromadzeniu. 
Szczegółowa  informacja  na  temat  melioracji  rzeki  Orzyc  w  Powiecie  Nidzickim  w  Gminie 
Janowo, odpowiedź proszę na piśmie do wnioskodawcy

  Wnioskodawca- Sławomir Ciesielski, Organ realizujący- Zarząd

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem na  posiedzeniu  w dniu  10.01.2012 r.,  dyrektor  biura  Pan Jacek 
Kuczajowski  powiedział,  że  wyjaśniał  sprawę  telefonicznie  i  udzielono  mu  informacji,  
że inwestycja na rzece Orzyc ciągnie się latami i prawdopodobnie ma wkrótce zostać wznowiona,  
w związku z powyższym dnia 13.01.2012 r. wystosowano pismo Ldz. 101/01/2012-SW do Zarządu 
Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  o  udzielenie  informacji  na  temat  inwestycji  
w  zakresie  urządzeń  podstawowych  i  szczegółowych  rzeki  Orzyc  Kopię  pisma  wysłano  
do wiadomości wnioskodawcy. W związku z powyższym w dn. 20.02.2012 r. ZMiUW w Olsztynie 
wystosował  odpowiedź  (L.dz.-  MUW.WR.0703.6.2012)  o  planowanych  inwestycjach-  kopia 
odpowiedzi została przesłana wnioskodawcy.

7).Zweryfikować  ustawę  o  ochronie  zwierząt-  jest  szkodliwa  dla  producentów  rolnych 
wprowadziła  ona  zakaz  trzymania  psów  na  łańcuchu,  opodatkowanie  hodowli  zwierząt 
domowych, zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscem ich chowu.

Zweryfikować,  jakie  towary  (produkty)  stanowią  koszty  uzyskania  przychodu  
w gospodarstwie  rolnym,  czy  koszty  paliwa w gospodarstwie  rolnym są  kosztami  uzyskania 
przychodu
Zweryfikować, jakie są podstawy prawne do opłaty licencyjnej z tytułu siewu zbóż i za jakie 
odmiany należy płacić opłatę licencyjną, jakie odmiany są zwolnione z tego obowiązku
Wnioskodawcy –Borowski Mirosław, Krzysztof Wiśniewski

Zarząd zapoznał się z wnioskami, na posiedzeniu w dniu 10.01.2012 r. polecono, aby pracownik biura 
zweryfikował  przepisy  prawne,  w  celu  udzielenia  odpowiedzi  na  zgłoszone  wnioski. Ustawa  
o  ochronie  zwierząt  została  zweryfikowana  przez  Panią  Annę  Bućwiło-  pracownika  W-MIR  
i w dniu 10.02 wysłana do wiadomości wszystkich członków Walnego Zgromadzenia.

8.)  Wprowadzić  zmianę  do  rozporządzenia  MRIR  w  działaniach  PROW  07-13  
„  Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  w  zakresie  umożliwienia  zawieszenia 
prowadzenia działalności pozarolniczej dla usług prowadzonych sezonowo * np. usługa koszenia 
zbóż).  W  chwili  obecnej  wnioskodawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  działalności 
pozarolniczej nieprzerwanie przez 5 lat. Wniosek dotyczy wszystkich beneficjentów działania tj. 
tych, którzy mają podpisane umowy z ARiMR oraz przyszłych beneficjentów.
Wnioskodawca-Piotr  Miecznikowski,  Organ realizujący  – Zarząd,  Do jakiej  instytucji  wniosek ma 
zostać zaadresowany- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 10.01.2012 r. W związku ze zgłoszonym 
wnioskiem  w  dn.  19.01.2012  r,  wystosowano  pismo  L.dz.  166/01/2012  do  KRIR  z  prośbą  
o wystąpienie  do Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi o wprowadzenie  zmiany do rozporządzenia  
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  w  ramach  działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.” W dniu 30.03.2012 r. otrzymano odpowiedź  
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną do KRIR, z informacją, iż istnieje możliwość 
zawieszenia  wspieranej  działalności  tylko  wówczas,  gdy  działalność  ta  ma  faktycznie  charakter 
sezonowy, a zawieszenie nie jest de facto zaprzestaniem prowadzenia działalności.

9.)  Wniosek  Pana  Zbigniewa Ziejewskiego  dotyczy  braku  odpowiedzi  na  wniosek  dotyczący 
oceny  kontroli  i  decyzji  w  sprawie  opinii  remontu  Pałacu  w  Klewkach.  Wniosek  
o uzupełnienie i udzielenie odpowiedzi na w/w temat.
Wnisokodawca- Zbigniew Ziejewski, organ realizujący- Zarząd
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Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 10.01.2012 r. wyjaśnił, że odpowiedź została 
udzielona  już  na  III  Walnym  Zgromadzeniu  W-MIR,  dokumenty  pokontrolne  są  dokumentami 
dotyczącymi instytucji i nie mogą być rozsyłane na zewnątrz. Jednocześnie Zarząd informuje, że są 
one dostępne do wglądu w biurze W-MIR w Olsztynie. W związku z powyższym informacja ta w dniu 
13.01.2012 r. została wysłana wnioskodawcy L.dz. 100/01/2012

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 2011 r. było to 100 zł na członka Rady). W ramach tych 
środków Rady mogły organizować swoje spotkania, współorganizować lub uczestniczyć w imprezach 
i spotkaniach lokalnych. 
W 2011 r. łącznie odbyło się 101 posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR. 
Poniżej  zamieszczona  tabela  przedstawia  ilość  spotkań  zorganizowanych  w Radach  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Rada Powiatowa
2010

płatne
niepłat

ne
łącznie

Bartoszyce 5 - 5
Braniewo 5 - 5
Działdowo 5 1 6

Elbląg 6 - 6
Ełk 5 - 5

Giżycko 5 - 5
Gołdap 5 - 5
Iława 6 - 6

Kętrzyn 5 - 5
Lidzbark Warmiński 5 - 5

Mrągowo 5 - 5
Nidzica 5 - 5

Nowe Miasto Lubawskie 6 1 7
Olecko 5 - 5
Olsztyn 6 - 6
Ostróda 6 - 6

Pisz 4 - 4
Szczytno 6 - 6

Węgorzewo 4 4

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2011r. Izba wsparła m.in. następujące działania:
1. Zakup  nagród  w  rodzinnym  konkursie  „Święto  Wsi”  w  sołectwie  Kierpajny  Wielkie  - 

przeznaczono kwotę 100 zł r. (pow. braniewski).
2. Zakup  nagród  dla  wyróżniających  się  rolników  powiatu  braniewskiego  w  czasie  Dożynek 

Powiatowych- przeznaczono kwotę 300 zł
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3. Zakup  nagród  dla  wyróżniających  się  rolników  podczas  Dożynek  Powiatowych  w  Lidzbarku 
Warmińskim w dn. 27.08.2011r. - przeznaczono kwotę 300 zł. ( pow. lidzbarski).

4. Zakup nagród podczas Dożynek Gminnych w Miłomłynie i Ostródzie - przeznaczono kwotę 400 zł 

(pow. ostródzki).
5. Zakup statuetki pamiątkowej z okazji otwarcia obory w GM. Wieliczki – przeznaczono kwotę 150 

zł - (pow. olecki).
6. Zakup nagród dla wyróżniających się rolników podczas Dożynek Powiatowych w Gołdapi w dn. 

28 sierpnia 2011 r.-przeznaczono kwotę 330 zł (pow. gołdapski).
7. Współorganizacja Dożynek Powiatowych w powiecie giżyckim w dn. 10.09.2011 r. w Wydminach 

- przeznaczono kwotę 500 zł ( pow. giżycki).
8. Współorganizacja Dożynek Powiatowych w dn. 28 sierpnia 2011r. w Wielbarku – przeznaczono 

kwotę 600 zł- (pow. szczycieński).
9. Zakup  nagród  dla  dzieci  biorących  udział  w  konkursie  wiedzy  rolniczej  podczas  Gminnych 

Dożynek w. dn. 11.09.2011 w Ławicach - przeznaczono kwotę 500 zł (pow. iławski)
10. Współorganizacja Dożynek Gminnych w Kozłowie w dn. 28.08.2011 r. – przeznaczono kwotę 500 

zł ( powiat nidzicki).
11. Zakup  nagród  dla  rolników  wyróżniających  się  podczas  Dożynek  Gminnych  w  Łukcie- 

przeznaczono kwotę 300 zł – (powiat ostródzki).
12. Zakup nagród dla rolników wyróżniających się podczas Dożynek Powiatowych w dn. 17.09.2011 

r. w Tolkmicku ( pow. elbląski).
13. Organizacja  szkolenia  „Program  PROW  2007-2013  szansą  dla  gospodarstw  rolnych  

w  pozyskiwaniu  środków  na  dofinansowanie  działań  z  zakresu  inwestycji  oraz  innych  form 
pomocy,  
w tym programu rolnośrodowiskowego” w dn. 13.12.2011 r. w Reszlu - koszt organizacji 1550 zł 
(powiat bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński)

14. Organizacja konkursu wiedzy o rolnictwie w dn. 21.12.2011 r. w Zespole Szkół Zawodowych  
w Mrągowie- zakup nagród 870 zł ( powiat mrągowski)

XV-lecie działalności

W  2011  roku  minęło  15  lat  od  wznowienia  działalności  samorządu  rolniczego  w  Polsce  -  izb 
rolniczych. W dniu 14 grudnia 1995 roku została uchwalona Ustawa o izbach rolniczych (tj. Dz.U. Nr 
101 poz. 927 z póź. zm.), która weszła w życie dnia 4 kwietnia 1996 roku. Ustawa ta stworzyła 
podstawy  prawne  do  przeprowadzenia  demokratycznych  wyborów  i  wyłonienia  organów 
wojewódzkich izb rolniczych. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  zorganizował  w dniu 18 listopada 2011 r.  obchody 
jubileuszu,  które  zostały  połączone  z  konferencją  pt.  „15  lat  samorządu  rolniczego  dla  rozwoju 
obszarów wiejskich", współorganizowaną przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 
2013.
Uroczystości rozpoczęto od odprawienia Mszy Świętej w Katedrze Św. Jakuba w Olsztynie, ·w której 
wzięli  udział  rolnicy.  Część  oficjalną  przeprowadzono  w  Auditorium  Maximum,  w  której  poza 
przedstawicielami  19 powiatów z Województwa Warmińsko - Mazurskiego,  wzięli  również udział 
zaproszeni goście,  między innymi;  Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego pan Jacek 
Protas wraz z Wicemarszałkiem panem Jarosławem Słomą, przedstawiciel Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa pan Jerzy Szczepanik, Senator 
RP pan Stanisław Gorczyca,  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Rynków Rolnych w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Durski, Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział w Olsztynie 
pan  Andrzej  Milkiewicz,  Dyrektor  Agencji  Restrukturyzacji  
i  Modernizacji  Rolnictwa  Oddział  Warmińsko  –  Mazurski  pani  Jolanta  Marozas,  Wojewódzki 
Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych pan Ryszard Piórkowski, 
Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie pani Iwona 
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Królik,  Warmińsko  –  Mazurski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  w  Olsztynie  pan  Ludwik 
Bartoszewicz,  Dyrektor  Warmińsko  –  Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  pan  Zygmunt 
Kiersz, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Grzegorz Mazur, Prezes Podlaskiej Izby 
Rolniczej pan Grzegorz Leszczyński,  Prezesi Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej poprzednich 
kadencji  –  pan  Bogdan  Aleksiejczuk  i  pan  Zbigniew  Ziejewski  oraz  inne  osoby,  
z  którymi  na  przestrzeni  15  lat  swojego  istnienia  współpracował  Samorząd  Rolniczy  Warmii  
i Mazur. Jubileuszowe spotkanie członków Izby z zaproszonymi gośćmi, uświetnił występ chóru im. 
Prof.  Wiktora  Wawrzyczka  Uniwersytetu  Warmińsko  –  Mazurskiego.  Po  wprowadzeniu  do  sali 
audytoryjnej  Sztandaru  Warmińsko  –  Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  Zgromadzeni  wraz  z  Chórem 
odśpiewali “Rotę”, co nadało szczególny charakter obchodom i stworzyło atmosferę godną dalszego 
przebiegu uroczystości, jakim była prezentacja dotychczasowego dorobku i osiągnięć Izby Rolniczej 
oraz nadawanie wyróżnień zasłużonym rolnikom.
Osobami uhonorowanymi odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”, zostali pan Dariusz Tomasz Miłosz, 
pan Franciszek Murach, pan Tomasz Gursztyn, pani Anna Steckiewicz oraz pan Krzysztof Wiciński. 
Następnie  uhonorowanym  odzwanką  „Za  Zasługi  dla  Województwa  Warmińsko  –  Mazurskiego” 
został  pan  Michał  Otton  Bukowski  –  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Rolniczych  im.  Biskupa  Ignacego 
Błażeja Krasickiego.W drugiej części obchodów XV – lecia Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 
zaprezentowano  wykłady  dotyczące  perspektyw  działania  Samorządu  Rolniczego.  Pan  Michał 
Jankowski  –  Przedstawiciel  Departamentu  Unii  Europejskiej  i  Współpracy  Międzynarodowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zreferował zagadnienie “ Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej po 
2013  roku”,  natomiast  dr  inż.  Zbigniew  Brodziński  z  Uniwersytetu  Warmińsko  –  Mazurskiego 
przedstawił  wykład  „Samorząd  Rolniczy  w  rozwoju  obszarów  wiejskich  w  perspektywie  2014  – 
2020”.
W  końcowej  części  spotkania,  przedstawiono  sylwetki  dotychczasowych  Prezesów  Warmińsko  - 
Mazurskiej Izby Rolniczej pana Bogdana Aleksiejczuka, pana Zbigniewa Ziejewskiego oraz obecnego 
Prezesa pana Jana Heichela. Zaprezentowano również pełny skład Zarządu Izby,  który miał okazję 
odnieść się do złożonych przez zaproszonych gości życzeń oraz wyrazów uznania dla dotychczasowej 
pracy  Izby  na  rzecz  rolnictwa  Warmii  i  Mazur.  Członkowie  Izby  Rolniczej,  reprezentujący 
poszczególne  powiaty  otrzymali  również  pamiątkowe  tabliczki,  na  których  znajdowało  się 
podziękowanie za wspieranie działalności Samorządu.
Jubileusz  XV – lecia  Warmińsko –  Mazurskiej  Izby Rolniczej  był  wydarzeniem,  które  pozwoliło 
podsumować  minione  lata  oraz  efektywność  podejmowanych  działań,  ale  również  pozwoliło 
utwierdzić się o słuszności i konieczności dalszej pracy na rzecz rolnictwa na terenie województwa. 
Wyrazy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy Izby,  złożone przez licznie przybyłych 
gości, stanowiły potwierdzenie, że Samorząd Rolniczy w swojej działalności może polegać na gronie 
przyjaciół reprezentujących tożsame cele. W związku z obchodami Jubileuszu XV-lecia Izby 
Rolniczej wydano specjalny numer Biuletynu W-MIR poświęcony działalności Izby z okresu 15 lat 
oraz  wydano  specjalny  artykuł  w Pulsie  Regionu  poświęcony działalności  Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej.
 

Sprawa dotycząca wywłaszczeń rolników w związku z inwestycjami drogowymi

W  sierpniu  2011  r.  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  rozpoczęła  monitorowanie
i dążenie do pozytywnego dla rolników rozwiązania sprawy wywłaszczeń gruntów pod inwestycje 
drogowe  realizowane  między  miejscowościami  Nidzica  –  Napierki  oraz  w  innych  częściach 
województwa.  Wskazana  problematyka  dotyczy  Rozporządzenia  Rady  Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
(Dz.U.  Nr  207  poz.2109  z  późn.  zm.),  w  którym  wprowadzono  zmiany  Rozporządzeniem  Rady 
Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 985). Nowe zapisy,  przełożyć się mogą na 
uzyskanie  przez  wywłaszczonych  niższych  stawek  za  grunty  niż  te,  które  otrzymali  rolnicy 
wywłaszczeni  na  innym  odcinku  drogi,  budowanej  w  ramach  tej  samej  inwestycji.  W związku  
z powyższym, drogą korespondencyjną przedstawiono problematykę nowowprowadzonych przepisów 

28



Prezesowi Rady Ministrów RP panu Donaldowi Tuskowi,  wicepremierowi RP panu Waldemarowi 
Pawlakowi oraz Ministrowi Rolnictwa panu Markowi Sawickiemu i Ministrowi Infrastruktury panu 
Cezarowi  Grabarczykowi  oraz  władzom rządowym  i  samorządowym  województwa.  Jednocześnie 
przystąpiono do kontroli poprawności sporządzania regularnie nadsyłanych operatów szacunkowych 
poszczególnych gruntów, jak również kontroli  poprawności procedury administracyjnej  w sprawie. 
Dnia 19 października przystąpiono do zbierania  podpisów pod petycją  do Premiera RP w sprawie 
zmiany obowiązujących przepisów. Do grudnia zebrano 3.118 głosów poparcia, które przesłano wraz 
z  pismem  do  pana  Donalda  Tuska.  Zorganizowano  również  wyjazd  grupy  rolników  wraz  
z Przewodniczącym Rady Powiatowej w powiecie nidzickim panem Piotrem Miecznikowskim oraz 
pracownikiem Biura  W-MIR do Poznania,  do kancelarii  rzeczoznawców celem oceny możliwości 
działania w sprawie w trybie skargowym. Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała 
i  wzięła  udział,  na  przestrzeni  ostatni  czterech  miesięcy  2011  r.  w  6  spotkaniach  w  Olsztynie,  
w Ostródzie oraz Nidzicy,  podczas których Prezes W-MIR pan Jan Heichel, Przewodniczący Rady 
Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  nidzickim  pan  Piotr  Miecznikowski,  Przewodnicząca  Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim pani Zofia Stankiewicz oraz zainteresowani bezpośrednio 
rolnicy,  spotykali  się  kolejno  z  parlamentarzystami  reprezentującymi  Warmię  i  Mazury, 
przedstawicielami  Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego,  władzami  samorządów  gminnych,  jak 
również przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zorganizowano także 
spotkania,  w  których  brali  udział  łącznie  wszyscy  wyżej  wymienieni,  a  których  celem  było 
umożliwienie  bezpośredniego przepływu informacji  między stronami oraz organami prowadzącymi 
sprawę.  Z  początkiem  roku  2012  podjęto  kolejne  działania  w  sprawie  wywłaszczeń,  m.in. 
zorganizowano  w  biurze  W-MIR  spotkanie  Zarządu  W-MIR  oraz  zainteresowanych  rolników  
z Podsekretarzem Stanu Panem Piotrem Styczniem.

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 800-1600. Od 1 stycznia 2010 
Biuro Izby mieści się przy ul. Lubelskiej 43 A w Olsztynie. W celu ułatwienia kontaktu rolników z 
pracownikami biura utworzonych jest sześć oddziałów terenowych biura: 
1. Bartoszyce – otwarte jest codziennie od 700 do 1500, obejmuje swoim zasięgiem powiat bartoszycki, 

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

dyżur w Braniewie), obejmuje swoim zasięgiem powiat elbląski, braniewski i ostródzki
3. Giżycko – otwarte jest codziennie od 700 do 1500, obejmuje swoim zasięgiem powiat giżycki, piski, 

węgorzewski
4. Nowe Miasto Lubawskie -  otwarte  jest  codziennie  od 700 do 1500,  obejmuje  swoim zasięgiem 

powiat działdowski, iławski, nowomiejski
5. Olecko - otwarte jest codziennie od 800 do 1600, obejmuje swoim zasięgiem powiat ełcki, gołdapski, 

olecki, 
6. Szczytno- otwarte jest codziennie od 700 do 1500, obejmuje swoim zasięgiem powiat mrągowski, 

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

Na wniosek członków Rad Powiatowych  W-MIR, w związku z  możliwością  utworzenia  w latach 
2009-2012 dwóch punków informacyjnych Europe Direct,  a co za tym idzie zmianą organizacyjną 
przyległości terytorialnej oddziałów terenowych biur Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zgodnie 
z  Uchwałą  Nr  VII/41/2008  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  22  grudnia  2008  roku  postanowiono 
utworzyć dodatkowy oddział terenowy biura w Giżycku. Faktycznie został on otwarty w I kwartale 
2009 roku. 
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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. 
W  biurze Izby  w  każdy  czwartek  od  1000 do  1500 dyżuruje  Radca  Prawny  Kamila  Warcaba,  
zaś  w piątek  od  800 do 1500 –  Lilia  Mirosław.  Aby skorzystać  z  porady Radcy Prawnego należy 
wcześniej umówić się telefonicznie i przywieźć ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące danej sprawy. 
W  okresie  od  stycznia  do  końca  grudnia  2011  r.  Mecenas  Kamila  Warcaba  udzielił  80  porad 
prawnych,  Pani  Mecenas  Lilia  Mirosław  udzieliła  70  porad  prawnych.  Są  to  porady  udzielone 
bezpośrednio  w  Biurze  Izby,  liczone  bez  porad  udzielanych  telefonicznie  lub  mailowo.  Spis 
uwzględnia  każdorazowe  porady,  a  nie  ilość  obsłużonych  rolników.  Swoim  zakresem  porady 
obejmowały różne dyscypliny. Najwięcej porad dotyczyło prawa cywilnego oraz wyspecjalizowanych 
zagadnień  związanych  z  prowadzeniem gospodarstw  rolnych,  na  przykład  kwestią  odszkodowań  
za  urządzenia  przesyłowe  zlokalizowane  na  gruntach  rolnych,  kwestią  szkód  łowieckich 
wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych,  sprawach związanych z ubezpieczeniami,  zakupem  
i  serwisowaniem  maszyn  rolniczych,  jak  również  związanych  ze  sporządzaniem  dokumentów 
procesowych. Koordynowanie pracy radców prawnych zostało usprawnione poprzez wprowadzenie 
systemu zapisywania zainteresowanych rolników na poszczególne godziny (rejestracja petentów).
W  styczniu  2010  r.  w  biurze  W-MIR  utworzone  zostało  stanowisko  obsługi  prawnej  aktualnie 
zajmowane przez Pana Jakuba Dorosza,  który w ramach pełnionych  obowiązków wspiera  bieżącą 
działalność  radców prawnych  poprzez  przygotowywanie  pism procesowych  oraz  pozwów pod ich 
nadzorem.  W ramach  bieżącej  obsługi  prawnej  biura  sporządzono  uchwały  Zarządu  W-MIR oraz 
uchwały Walnego Zgromadzenia. Bieżąca obsługa biura polegała również na przygotowywaniu takich 
dokumentów jak umowy użyczenia, najmu, rozwiązanie umów dotyczących usług ochrony, sprzątania, 
skierowanych  do  podmiotów  współpracujących  z  W-MIR,  w  tym  także  z  biurami  terenowymi,  
w  kwestiach  administracyjno-logistycznych.  Organizuje  również  ich  prace  poprzez  umawianie 
zainteresowanych  rolników  na  spotkania  z  radcami  oraz  wyszukuje  podstawy  prawne  oraz 
orzecznictwo do wskazanych spraw. Możliwe jest to dzięki zakupowi przez Zarząd W-MIR szeregu 
publikacji prawniczych z orzecznictwem oraz odpłatnemu użytkowaniu programu LEX Omega.
W 2011 r.  odbyło  się  również  kilka  spotkań na terenie  województwa warmińsko-mazurskiego,  na 
które Zarząd W-MIR delegował radców wraz z pracownikiem biura – specjalistą do spraw prawnych 
w celu rozwiązywania problemów na miejscu. Głównie spotkania to:
-  w Nowym Mieście Lubawskim – spotkanie  w sprawie zrzeszenia  rolników na rzecz odzyskania 
należności od nieuczciwego kontrahenta,
- w Gwiździnach – pierwsze spotkanie w sprawie wszczęcia i prowadzenia postępowania sądowego 
przeciwko nieuczciwym kontrahentom, których działanie doprowadziło do start finansowych w grupie 
ponad  50  rolników,  –  drugie  spotkanie,  poświęcone  tej  samej  tematyce,  dotyczące  postępowania 
egzekucyjnego,
-  w  Jagarzewie  –  spotkanie  z  grupą  rolników  borykających  się  z  problemem  nie  przyjmowania 
zgłoszeń  dotyczących  wystąpienia  szkód łowieckich  przez  koło  łowieckie,  a  tym samym brakiem 
możliwości otrzymania odszkodowania,
- w Nowym Mieście Lubawskim – spotkanie zrealizowane w ramach posiedzenia Rady Powiatowej 
W-MIR  wraz  z  zaproszonymi  gośćmi,  poświęcone  między  innymi  kwestiom  ubiegania  się  
o  odszkodowania  z  tytuły  rozmieszczenia  na  posesji  rolników  urządzeń  przesyłowych  (głównie 
słupów energetycznych).

Opiniowanie aktów prawnych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
W związku z dużą ilością napływających do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej projektów 
aktów prawnych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej postanowił utworzyć stanowisko dla 
osoby,  która  w  zakresie  swoich  obowiązków  miałaby  opracowywanie  streszczeń  i  opinii  do 
otrzymywanych projektów (Uchwała Zarządu z dnia 15 listopada 2011 r. Nr  956 /2011). 
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Stanowisko to formalnie zaczęło funkcjonować w grudniu 2011 roku i w tym czasie przygotowano 
przede wszystkim:
 opinia  dotycząca  propozycji  Komisji  Europejskiej  w sprawie  finansowania  urzędowych  kontroli 

weterynaryjnych (treść przekazano członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR podczas posiedzenia 
w dniu 19 grudnia 2011 r.)

 informacja do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw (dot. wprowadzenia płatności do tytoniu)

 opinia dotycząca rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób 
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (dot. 
możliwości uboju w gospodarstwie na potrzeby własne)

 opinie projektów ustaw dotyczących wprowadzenia składki zdrowotnej w rolnictwie:
1.zmianie  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (projekt rządowy)
2.zmianie  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (projekt poselski – Klub PSL)
3.przygotowano projekt stanowiska w sprawie wprowadzenia składki zdrowotnej dla rolników

Ponadto zakresie działalności opiniodawczej, pracownik biura W-MIR zajmujący się obsługą prawna 
dokonywał  bieżących  analiz  i  porównywania  aktów  prawa  powszechnie  obowiązującego  (ustaw, 
rozporządzeń) przesyłając następnie opinię do Krajowej Rady Izb Rolniczych.  Szczególne miejsce  
w zakresie  opiniowania  aktów prawa,  zajmują  działania  podjęte  w związku ze  zmianą  przepisów 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  21  września  2004  r.  w  sprawie  wyceny  nieruchomości  
i  sporządzania  operatu  szacunkowego  (Dz.U.  Nr  207  poz.2109  z  późn.  zm.).  Sprawę  podjęto  
w  sierpniu,  pozostaje  ona  w  toku  także  w  roku  2012.  Jej  szczegółowy  opis  zawarty  jest  
w oddzielnym punkcie niniejszego sprawozdania.

W ostatnim kwartale  roku 2011,  rozpoczęto  opiniowanie uchwał  rad miast  i  gmin  w przedmiocie 
obniżenia  ceny  skupu  żyta,  jako  podstawy  do  obliczania  podatku  rolnego  w  roku  2012.  
W przypadku gmin, które uchwaliły obniżenie ceny skupu żyta bez wcześniejszego zwrócenia się do 
W-MIR o wydanie przedmiotowej  opinii,  wysłano pismo informujące o obowiązku wynikającym  
z treści art. 5 a ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, wraz z prośbą o jego dopełnienie  
w  przyszłości.  Jednocześnie  zwrócono  się  o  radców  prawnych  oraz  do  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej  w  Olsztynie  z  prośbą  o  wykładnie  powołanego  przepisu  ustawy  oraz  dokonanie 
analizy  prawnych  możliwości  działania  samorządu  rolniczego  w  przypadku  nie  otrzymywania 
projektów uchwał dotyczących rolnictwa od gmin z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Działalność informacyjna - strona internetowa, Biuletyn W-MIR
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  początku  funkcjonowania  stara  się  przekazać  rolnikom 
województwa informacje potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz informacje 
niezbędne  do  pełnego  wykorzystania  środków  finansowych  dostępnych  w  ramach  unijnych 
programów  skierowanych  do  producentów  rolnych  i  mieszkańców  obszarów  wiejskich.  
W  tym  celu  wydawany  jest  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  bezpłatne  pismo  pn. 
„Biuletyn”. W 2011 roku, jako bezpłatna wkładka do tygodnika „Poradnik Rolniczy” w nakładzie 9 
tys. egzemplarzy, ukazały się kolejno numery:
w kwietniu Nr 1 (37) 2011
w czerwcu Nr 2 (38) 2011
we wrześniu Nr 3 (39) 2011
w listopadzie Nr 4 (40) 2011
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 roku 2011 r. powstałe portale internatowe uległy 
modernizacji, otrzymały nową grafikę, w celu łatwiejszego dostępu do informacji. 
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W celu wspólnej promocji działalności wszystkich izb rolniczych w Polsce, wydawany jest, co roku 
przez Krajową Radę Izb Rolniczych  Biuletyn  Informacyjny,  w którym W-MIR umieszcza  artykuł 
propagujący działalność Izby w danym roku. 
W 2011 roku Zarząd Izby zlecił  zamówienie  dla wszystkich  członków Rad Powiatowych  W-MIR 
kalendarzy  trójdzielnych  z  logo  Izby.  W  celu  promocji  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  
w 2011 r. zostały opracowane i wydane ulotki informacyjne przedstawiające działalność Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej.

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. Informacja z przebiegu wyborów
3. Sprawozdania z działalności biur terenowych
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Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
EUROPE DIRECT WARMIA I MAZURY ORAZ EUROPE DIRECT OLECKO 

ZA ROK 2011

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza została wyłoniona w roku 2009 jako podmiot prowadzący dwa 
ośrodki Europe Direct w województwie warmińsko-mazurskim – w Olsztynie i w Olecku w latach 
2009-2012.  
Obydwa  ośrodki  działalność  informacyjną  kierują  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  cztery  punkty  kontaktowe  w  następujących  miastach  powiatowych 
województwa  warmińsko-mazurskiego:  Bartoszyce,  Elbląg,  Nowe  Miasto  Lubawskie,  Szczytno; 
natomiast Europe Direct Olecko działa w oparciu o biuro główne w Olecku i punkt kontaktowy 
w Giżycku.  

W okresie styczeń -grudzień 2011 działalność ośrodków Europe Direct koncentrowała się głównie na 
prowadzeniu działalności  informacyjnej  poprzez rozpowszechnianie  informacji  na temat kierunków 
polityk  i  programów  Unii  Europejskiej,  zapewnienie  łatwego  dostępu  do  informacji  o  Unii 
Europejskiej, promowanie programów europejskich oraz promowanie współpracy z innymi regionami 
UE  i  proaktywne  informowanie  o  UE  poprzez  organizowanie  spotkań,  uczestnictwo  w  targach, 
wystawach itp. W roku 2011 roku z usług informacyjnych oferowanych przez Ośrodki skorzystało 
ponad 4000 osób, w tym prawie 1200 osób osobiście odwiedziło Ośrodki lub punkty kontaktowe. 

Działaniem,  które  na  stałe  wpisało  się  do programu pracy  Europe  Direct  i  jednocześnie  stało  się 
jednym  z  najbardziej  pożądanych  działań  przez  środowisko  szkolne  –  jest  organizacja  lekcji 
europejskich. W tego typu zajęciach w roku 2011 uczestniczyło ponad 800 dzieci – głównie z terenów 
wiejskich. 

Obydwa ośrodki włączyły się w organizację obchodów Dnia Europy w Ełku,  Szczytnie  i Elblągu, 
organizowano stoiska informacyjne podczas targów, dożynek i festynów. 
W trakcie roku zorganizowano dwa programy dla lokalnych społeczności wiejskich : « Lenarty są  
w Europie » oraz « Turówko jest w Europie », cykl spotkań « Europa dla ludzi », współorganizowano 
« Europejską Noc Naukowców », « Eurobus » w Barczewie,  « Dni Europejskie w Ostródzie » oraz 
przygotowano  liczne   konkursy  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  „Wolontariat ?  Ależ  tak ! »  oraz 
ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych « Mój Region w Unii Europejskiej ». Wydano 
publikacje « Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy » oraz « Unia Europejska nie tylko 
dla najmłodszych ». 

Praca konsultantów ośrodków Europe Direct została doceniona przez liczne instytucje i organizacje, 
które  przesyłają  na  ręce  Prezesa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  podziękowania  i  wyrazy 
uznania. 

Ogółem w roku 2011 na prowadzenie punktów uzyskano dotację z Komisji Europejskiej w wysokości 
38400 Euro, w tym 22400 Euro na prowadzenie ED Olsztyn i 16000 Euro na prowadzenie ED Olecko. 

Olsztyn, 5 marca 2012 r.
Jolanta Mackiewicz

Kierownik
ośrodków

33



Europe Direct Warmia i Mazury

Załącznik Nr 2

Wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
3 kwietnia 2011 r.

W dniu 3 lutego 2011 r. o godz. 24.00 upłynęła 4-letnia III kadencja organów Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej:
• Walnego Zgromadzenia
• Rad Powiatowych
• Komisji Rewizyjnej
Zgodnie z art. 18 ustawy o izbach rolniczych, do czasu wyboru nowego Zarządu, swoje obowiązki 
pełni ustępujący Zarząd. 

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

z późn. zm.)
• Uchwała  Nr  8/2010  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  z  dnia  01  grudnia  2011  r.  w  sprawie 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 
• Uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, czynne i bierne prawo 
wyborcze w wyborach mają wszyscy członkowie samorządu rolniczego, którymi z mocy prawa są:
• osoby  fizyczne  i  prawne,  będące  podatnikami  podatku  rolnego w  rozumieniu  przepisów  

o podatku rolnym,
• osoby fizyczne i  prawne, będące  podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych 

produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych,

• członkowie  rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych posiadający  w tych  spółdzielniach  wkłady 
gruntowe.

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

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

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

Współpraca ze związkami dot. wyborów
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 07 grudnia 2010 r. zwrócił się do związków 
i organizacji skupiających rolników naszego województwa o wytypowanie po dwóch kandydatów  
w skład Komisji Wojewódzkiej. 
• Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
• Związek Zawodowy Rolników SAMOOBRONA Regionu Warmii i Mazur
• Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych 
• Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
• Związek Zawodowy Rolników RO „ SOLIDARNI”
• Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
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• Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
• Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej
W załączeniu przekazane zostały wszystkie przepisy dot. organizacji wyborów. 

Komisja Wojewódzka
W dniu 20 stycznia 2011 r. r. podczas XIV Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej Uchwałą Nr XIV/65/2011 została powołana Komisja Wojewódzka, do zadań, której 
należało przeprowadzenie wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Skład osobowy:
1. Edward Witkiewicz – Przewodnicząca 
2.  Sławomir Różański – Wiceprzewodniczący 
3.  Bożena Cychowska-Giers – Sekretarz 
4.  Elżbieta Alchimowicz 
5.  Danuta Fedorczyk 
6.  Henryk Kuhn 
7.  Jerzy Pietrzak 
8.  Tomasz Piłat 
9.  Marek Szelągowski 
10.  Elżbieta Wicińska 
11.  Michał Władyka
Komisja Wojewódzka podejmowała wszystkie decyzje kolegialnie podczas posiedzeń, których odbyło 
się sześć. 

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

Komisje Okręgowe
3 lutego 2011 r.. Komisja Wojewódzka określiła formularz zgłoszenia kandydatów do składów komisji 
okręgowych.   28 lutego 2011 r.  powołała  w całym województwie  116 komisji  okręgowych (580 
osób). Ustalone zostały także lokale przeznaczone na dyżury i siedziby komisji (miejsca, w których 
obywać się miało głosowanie).
W sześciu okręgach, pomimo przedłużenia terminu, nie zgłosił się żaden kandydat: (2) Bartoszyce, (5) 
Górowo Iławeckie, (29) Ełk, (35) Giżycko, (43 Iława, (116) Olsztyn. W pozostałych  110  gminach  
(10 jednomandatowych, 100 dwumandatowych) w dniu 3 kwietnia 2011 r. przeprowadzono wybory do 
Rad  Powiatowych  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej.  Na  210  mandatów  zarejestrowano  280 
kandydatów.  Ostatecznie  wybrano  206 członków  Rad  Powiatowych  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej.

Współpraca z gminami
Większość gmin użyczała nieodpłatnie lokale na dyżury i na dzień wyborów, umieszczała ogłoszenia 
o  wyborach  na  swoich  tablicach  informacyjnych,  wspomagała  organizacyjnie  komisje  okręgowe.  
Z gminami zawarto umowy na wynajem lokali na łączną kwotę 3966, 30 zł. 
W-MIR wystosowała do gmin następującą korespondencję:
- 28 stycznia 2011 (pismo informujące o przystąpieniu do organizacji wyborów + w ustawa, 

uchwały KRIR)
- 07 luty 2011 (wyjaśnienie wątpliwości dot. sporządzania spisów uprawnionych do głosowania)
- 14 lutego 2011 ( wyjaśnienie wątpliwości dot. sporządzenia spisów uprawnionych do głosowania
- 15 luty 2011 ( przypomnienie o zasadach sporządzania spisów+ wyjaśnienie Ministra Finansów)
- 25 luty 2011 ( porozumienie w sprawie sporządzania spisów)
- 01 marca 2011(informacja w sprawie wykazu okręgów wyborczych-obwieszczenie))
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- 25 marca 2011( przypomnienie odnośnie przekazania spisów uprawnionych)
Zarząd  W-MIR postanowił  zrekompensować  koszt  sporządzenia  list  uprawnionych  do  głosowania 
(zadanie  gminy  zlecone  ustawą)  w  wysokości  0,17  zł za  pozycję  (osobę  fizyczną  lub  prawną).  
Za sporządzenie list wyborczych wypłacono gminom kwotę 16083, 98 zł.

Ogłoszenia prasowe
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nieodpłatnie wydrukował informację dot. 
wyborów w „Informacjach Bieżących” Nr 2/2011, 
W „ Pulsie regionu” w nr 108 marzec 2011 odpłatnie zamieszczono apel do rolników, informacje o 
wyborach ( 738, 00 zł)
W Biuletynie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w nr 1/2011 ukazała się informacja dotycząca 
wyborów wraz z informacją o okręgach wyborczych i siedzibach
W „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” odpłatnie zamieszczono:
• 10.01.2011 - Terminarz wyborczy (2078, 00 zł)
• 03.03.2011 - Informacja o okręgach wyborczych i siedzibach (6980, 15 zł)
• 14.04.2011 - Podziękowania za aktywny udział w wyborach, pracę w komisjach wyborczych i 

udzieloną przez gminy pomoc organizacyjną (581, 68 zł)

Zgodnie z decyzją Zarządu W-MIR w marcu 2011 r. wysłano do wszystkich gmin i sołtysów naszego 
województwa i ogłoszenie o wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
zawierające datę, godzinę oraz siedzibę lokalu wyborczego w danym okręgu wyborczym

Kandydaci do Rad Powiatowych W-MIR
1. okręgi jednomandatowe
- 10 okręgów – po 1 kandydacie
2. okręgi dwumandatowe
- 4 okręg – 1 kandydat 
- 51 okręgi – po 2 kandydatów
- 25 okręgów – po 3 kandydatów
- 15 okręgów – po 4 kandydatów
- 4  okręgów – po 5 kandydatów
- 1 okręg – 6 kandydatów

(Nr 70 – Biskupiec Pomorski) 

Dane statystyczne
liczba uprawnionych 
w 2011

wzięło udział w 
głosowaniu w 
2011

frekwencja 
w 2011

119529 5905 4,94%

liczba uprawnionych 
w 2007

wzięło udział w 
głosowaniu w 
2007

frekwencja 
w 2007

242942 9307 3,83 %
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Załącznik Nr 3

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

za 2011 rok

Biuro  Oddziału  Terenowego  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  działa  w  oparciu  o  ustawę  
o izbach rolniczych  z  dnia  14  grudnia  1995 z  późniejszymi  zmianami  (Dz.U.02.101.927), Statut  
W-MIR (zmieniony w dn. Uchwalą Walnego Zgromadzenia W-MIR Nr X/54.2009 z dnia 21 grudnia  
2009 roku), regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie.
Podstawowe zadania realizowane przez biuro w 2011 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;  korzystanie  
z  kredytów  preferencyjnych,  organizowanie  spotkań  w  sprawie  wydzielenia  przez  Agencję 
Nieruchomości  Rolnych  gruntów  pod  potrzeby  okolicznych  rolników  i  zorganizowanie  na  nie 
przetargów  ograniczonych,  szkoleń  dla  rolników;  wspieranie  Rad  Powiatowych  W-MIR  
w sporządzaniu opinii do Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie przekształceń własnościowych 
gruntów z  zasobu  Skarbu  Państwa  (sprzedaż,  dzierżawa);  uczestniczenie  w imprezach  masowych 
związane z obszarami wiejskimi; reprezentowanie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim 
w Radzie Zatrudnienia przy Starostwie Bartoszyckim.

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

 W roku 2011 obyło się 14 posiedzeń Rad Powiatowych. Poszczególne Rady Powiatowe obejmują 
swym działaniem powiaty bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski. 

Posiedzen
ie RP RP Bartoszyce RP Kętrzyn RP Lidzbark W.

I

26-01-2011
biuro W-MIR

 w Bartoszycach
(Rada III kadencji)

27-01-2011
w Urzędzie Gminy 

w Kętrzynie
(Rada III kadencji

28-01-2011
Starostwo 
Powiatowe

w Lidzbarku 
Warmińskim

(Rada III kadencji)

II

15-04-2011
biuro W-MIR 

w Bartoszycach

18-04-2011
w Urzędzie Gminy 

w Srokowie

19-04-2011
Starostwo 
Powiatowe

w Lidzbarku 
Warmińskim

III

21-07-2011
Urząd Wojewódzki 

w
w Olsztynie

(wspólne  
posiedzenie Rad)

14-06-2011
w Urzędzie Gminy 

w Korszach

26-06-2011
Starostwo 
Powiatowe

w Lidzbarku 
Warmińskim.

IV
13-12-2011

wspólne posiedzenie
w Reszlu

21-07-2011
Urząd Wojewódzki w

w Olsztynie
(wspólne posiedzenie 

Rad

21-07-2011
Urząd Wojewódzki 

w
w Olsztynie

(wspólne  
posiedzenie Rad

V -
13-12-2011

wspólne posiedzenie
w Reszlu

13-12-2011
wspólne posiedzenie

w Reszlu
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W  trakcie  posiedzeń  Rady  wystosowały  w  sumie  7  wniosków  do  Zarządu  W-MIR  w  sprawach 
istotnych  dla  miejscowych  rolników,  które  wybiegają  poza  kompetencje  zakresu  działania  Rady,  
w tym wnioskowanie o przyznanie środków pieniężnych na realizację zadań statutowych Rady.

2.   Prace  Biura  w  zakresie  współdziałania  z  organizacjami  rządowymi  i  pozarządowymi  
w zakresie udzielania rolnikom pomocy związanej z wystąpieniem na terenie działania klęsk  
i  zdarzeń  losowych  oraz  wspomaganie  rolników  w  pozyskiwaniu  środków  pomocowych  
z programów PROW 2007-2013 i środków krajowych.

1) W imieniu Rad Powiatowych biuro opracowało i przekazało do Zarządu W-MIR 7 wniosków  
w sprawach wykraczających poza działalność statutową.

2) Współpraca  z  Naczelnikiem  Wydziału  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  w  Bartoszycach  
w zakresie ochrony środowiska przed skutkami stosowania nawożenia i środków ochrony roślin.

3) Współpraca  z  Biurem  Powiatowym  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  
w  Bartoszycach,  Powiatowym  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  w  Bartoszycach,  Agencją 
Nieruchomości Oddział Terenowy w Olsztynie, Agencją Rynku Rolnego w Olsztynie.

4)  Udzielanie  informacji  rolnikom  (osobiście  i  telefonicznie).  W  2011  roku  z  biurem  Izby  
w  Bartoszycach  skontaktowało  się  620  osób.  Najczęściej  zadawane  pytania  związane  były  
z możliwością pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i środków krajowych dla 
gospodarstw rolnych, w tym pozyskiwanie płatności obszarowych, możliwości nabycia gruntów 
rolnych od ANR w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych, procedury dotyczące uzyskania 
odszkodowania za straty w uprawach polowych spowodowane przez zwierzynę łowną, udzielanie 
informacji z zakresu zwiększenia kwoty mlecznej oraz pozyskanie dopłat do materiału siewnego, 
obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych, składanie wniosków w sprawie częściowego zwrotu 
akcyzy za zakupione paliwo do produkcji rolnej.

3. Pomoc  dla  rolników  w  wypełnieniu  wniosków  o  przyznanie  płatności  obszarowych  do 
gruntów rolnych,  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 a także płatności specjalnej do 
roślin motylkowatych strączkowych uprawianych w czystym siewie.

W 2011 roku w okresie od 15 marca do 30 maja rolnicy korzystali z możliwości uzyskania pomocy 
w  zakresie  wypełnienia  wniosku  o  przyznanie  płatności  obszarowych.  W  ramach  pomocy  biuro 
wypełniono ok. 100 wniosków.

4.  Udzielanie  rolnikom  niezbędnych  informacji  w  celu  pełnego  wykorzystania  środków 
finansowych z programów pomocowych PROW 2007-2013

1) Dokonywanie korekt programów rolnośrodowiskowych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o 
przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

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

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

4) Udzielanie  rolnikom informacji  o  obowiązku  od  1  lipca  2008 roku ubezpieczenia  50% roślin 
uprawnych.

5) Udzielanie informacji o programach PROW 2007-2013:
- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Ułatwienie startu młodym rolnikom,
- Różnicowanie działalności innej niż rolnicza,
- Program rolnośrodowiskowy,
- Zwiększenie wartości dodanej produkcji podstawowej rolnej i leśnej,
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- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
6) Udzielanie  informacji  o  obowiązku  uiszczania  opłat  z  tytułu  użytego  do  siewu  odmian  roślin 

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

5.  Współpraca  z  Radami  Powiatowymi  W-MIR  w  powiecie  bartoszyckim,  kętrzyńskim  
i lidzbarskim w zakresie organizowania, zwoływanych przez przewodniczących Rad, posiedzeń, 
sporządzania protokołów z tych posiedzeń, opracowanie i kierowanie do Zarządu W-MIR opinii 
dla  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  lub  Urzędu  Marszałkowskiego  w sprawie  przekształceń 
własnościowych rolnych.

W 2011  roku  do  biura  Izby  w  Bartoszycach  wpłynęły  pisma  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 
dotyczące projektu sprzedaży lub dzierżawy gruntów rolnych o ogólnej powierzchni 5 472, 4808 ha 
oraz z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące odrolnienia gruntów o łącznej powierzchni 15, 4052 ha. 
W imieniu Rad Powiatowych W-MIR biuro sporządziło łącznie 45 opinii.

6. Organizacja, prowadzenie spotkań z rolnikami.

W  2011  roku  biuro  zorganizowało  i  przeprowadziło  7  spotkań  z  rolnikami  z  udziałem 
zainteresowanych  rolników,  członków  poszczególnych  Rad  Powiatowych  W-MIR,  przedstawicieli 
Agencji  Nieruchomości  Rolnych  oraz  samorządów  lokalnych  gmin.  Tematem  spotkań  było 
wypracowanie porozumienia z ANR w sprawie przeprowadzenia wyłączeń gruntów i przygotowanie 
na nie przetargów ograniczonych. Dodatkowo, rolnicy mogli zapoznać się z aktualnym terminarzem 
naboru wniosków na poszczególne działania PROW 2007-2013 oraz zapoznać się z podstawowymi 
dostępu do pozyskania tych środków. W trakcie spotkań rolnicy mogli pobrać materiały informacyjne, 
w tym materiały dotyczące Unii Europejskiej dostarczone przez biuro Europe Direct Warmia i Mazury 
w Olsztynie.

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.  Z  głównych  tematów  współpracy  należy  wymienić  uczestnictwo  członków  Rad 
Powiatowych  W-MIR  w  posiedzeniach  powiatowych  i  gminnych  rad  samorządu  terytorialnego, 
prowadzenie  polityki  zalesieniowej  na  obszarach  poszczególnych  gmin,  wspólne  wypracowanie 
stanowiska dotyczące wystawienia przez właściwą RP W-MIR niektórych opinii do ANR w zakresie 
odrolnienia  gruntów  rolnych  na  potrzeby  zgodne  z  przestrzennym  planem zagospodarowania  lub 
strategią rozwoju.
Do większości  gmin  Rady Izby,  za  pośrednictwem biura,  wystosowały pisma w imieniu  rolników 
dotyczące propozycji przyjęcia stawki podatku rolnego na 2012 rok.

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 w Olsztynie.
6) Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
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9. Przeszkolenie stażysty.

W 2011 roku biuro przyjęło jednego stażystę  na okres 6 miesięcy.  W ramach programu stażu, po 
przeszkoleniach  i  nabyciu  umiejętności  praktycznych,  rolnicy  mogli  korzystać  z  udzielanych 
informacji  o  programach  pomocowych  PROW 2007-2013.  Ponadto stażysta  brał  czynny udział  w 
pracach  bieżących  biura,  uczestniczył  w  posiedzeniach  Rad  Powiatowych  W-MIR,  wspomagał 
organizowanie spotkań z rolnikami oraz uczestniczył w imprezach masowych.

10. Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

 21 lipca 2011 roku – spotkanie rolników i członków Izby z wiceministrem rolnictwa w sali Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie

 29  sierpnia  2011  roku  –  wystawienie  stoiska  Izby  na  dożynkach  powiatowych  w  Lidzbarku 
Warmińskim

 4 września 2011 roku – udzielanie informacji dla rolników podczas targów zorganizowanych przez 
WODR w Olsztynie.

 18  listopad  2011  roku  –  Uroczystości  15-lecia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  
w Olsztynie.

11. Promocja  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  Biura  Europe  Direct 
Warmia  i  Mazury  oraz  udzielanie  informacji  o  Unii  Europejskiej,  w  tym  możliwość 
pozyskiwania środków pomocowych UE.

1). Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu działalności Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej
2) Rozprowadzanie  materiałów  informacyjnych  po  szkołach,  bankach,  instytucjach 
samorządowych i rządowych
3) W ramach podpisanej umowy o współpracy odbiór materiałów informacyjnych przez Zespół 
Szkół w Rogóżu.

Mieczysław Chrostek
Biuro Terenowe W-MIR w Bartoszycach

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

W 2011 roku.
 
            Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu w roku 2011 zmieniło 
swoją siedzibę, obecnie mieści się w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2 w pomieszczeniach biurowych 
nad ARiMR. Jeden dzień w tygodniu w środę lub czwartek, pracownik pełni dyżur w biurze Rady 
Powiatowej w Braniewie, które mieści się przy ul. Kościuszki 118 w siedzibie Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego.
 Biuro Terenowe w Elblągu obsługuje trzy Rady Powiatowe W-MIR:
- Radę Powiatu Elbląskiego (miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, 
Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko).
-Radę Powiatu Braniewskiego (miasto Braniewo, gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, 
Płoskinia, Wilczęta)
-Radę  Powiatu  Ostródzkiego  (miasto  Ostróda,  gminy:  Ostróda,  Miłakowo,  Miłomłyn,  Morąg, 
Dąbrówno, Gierzwałd, Łukta, Małdyty)
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       W miesiącu styczniu odbyły się posiedzenia kończące III kadencję Warmińsko – Mazurskiej Izby 
Rolniczej w Powiecie elbląskim, braniewskim i ostródzkim, na których podsumowano działalność Rad 
Powiatowych  w  mijającej  kadencji,  podziękowano  instytucjom  współpracującym  z  Radami 
Powiatowymi  W-MIR  i  członkom  Rady  Powiatowej.  Ponadto  działalność  poszczególnych  Rad 
Powiatowych przedstawiała się następująco:

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim
            
            W 2011 roku odbyły się wybory do IV kadencji Izby Rolniczej, Przewodniczącym Rady 
PowiatowejW-MIR w powiecie elbląskim w nowej kadencji został Pan Roman Puchalski. Rada odbyła 
w minionym roku 6 posiedzeń.
Na  posiedzeniu  w  miesiącu  czerwcu  podsumowano  przebieg  kampanii  przyjmowania  wniosków  
o  dopłaty  bezpośrednie,  przebieg  i  udział  członków  Rady  w  proteście  rolników w Brukseli  oraz 
podziękowanie  Pani  Janinie  Filipiuk  –  dyrektor  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  odchodzącej  na 
emeryturę.
Jedno  posiedzenie  Rady  było  organizowane  wspólnie  z  Radą  Powiatową  W-MIR  z  powiatu 
ostródzkiego,  braniewskiego,  nowomiejskiego  i  działdowskiego.  W  wspólnych  posiedzeniach 
uczestniczył  Zarząd  W-MIR.  W  posiedzeniach  Rady  uczestniczyli  przedstawiciele  instytucji 
działających  na  rzecz  rolnictwa.(ARiMR,  ANR,  PZDR,  ARR.  Celem  tych  spotkań,  było 
rozwiązywanie  bieżących  spraw  rolnictwa,  jak  również  przekazywanie  informacji  z  działalności 
poszczególnych instytucji.
Członkowie Rady brali udział w szkoleniach dotyczących: produkcji mięsa wysokiej, jakości: baraniny 
i  wieprzowiny,  szacowania  szkód  łowieckich  i  obsługi  komputera  w  procesie  zarządzania 
gospodarstwem rolnym. W miesiącu listopadzie członkowie Rady Powiatowej czterech kadencji brali 
udział w obchodach 15 – lecia W-MIR.
  Rada  Powiatowa  ufundowała  nagrody  w  konkursie  wieńców  dożynkowych  na  Dożynkach 
Powiatowych w Tolkmicku,  

       Rada Powiatowa wydała: 
3 pozytywne opinie w sprawie przetargów ograniczonych na ogólną powierzchnie około 45 ha opinie 

te dotyczyły gmin: Młynary, Milejewo, Godkowo.
6  opinie  w  sprawie  warunkowej  umowy  sprzedaży  na  ogólną  powierzchnię  891  ha  opinie  te 

dotyczyły gminy: Elbląg, Milejewo, Godkowo, Markusy, Pasłęk, Młynary
1 opinię w sprawie zmian w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, na powierzchnię 7, 3 

ha, gmina Markusy.
 6 opinie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na ogólną powierzchnię1012 ha opinie te 

dotyczyły gminy Rychliki i Pasłęka.

Rada  Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim
       Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim pracuje pod 
przewodnictwem Pana Jerzego Salitry wybranego na IV kadencję Izb Rolniczych już po raz trzeci.  
W minionym roku odbyła cztery posiedzenia.  Jedno posiedzenie Rady było organizowane wspólnie  
z Radą Powiatową W-MIR z powiatu ostródzkiego, elbląskiego, nowomiejskiego i działdowskiego.  
W  wspólnych  posiedzeniach  uczestniczył  Zarząd  W-MIR.  W  posiedzeniach  Rady  uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa.( ARiMR, ANR, PZDR, ARR. Celem tych 
spotkań,  było  rozwiązywanie  bieżących  spraw  rolnictwa,  jak  również  przekazywanie  informacji  
z działalności poszczególnych instytucji.
Na posiedzeniu  grudniowym członek Rady Powiatowej  i  kierownik  Biura  Powiatowego  ARiMR  
w  Braniewie  przedstawił  bieżącą  prace  biura.  Najnowsze  regulacje  prawne  dotyczące  uboju 
gospodarczego  przedstawił  Powiatowy lekarz  Weterynarii,  w  spotkaniu  uczestniczył  WicePrezes  

41



W-MIR Pan  Roman  Luchowski.   W miesiącu  listopadzie  członkowie  Rady  Powiatowej  czterech 
kadencji uczestniczyli w obchodach 15 – lecia W-MIR. Członkowie Rady brali udział w szkoleniach 
dotyczących:  produkcji  mięsa  wysokiej  jakości:  wołowiny  i  wieprzowiny  i  szacowania  szkód 
łowieckich.

Rada Powiatowa ufundowała nagrody w konkursie ,,Ekologiczne i estetyczne gospodarstwo Powiatu 
Braniewskiego”, które wręczono w czasie dożynek powiatowych w Płoskini, oraz nagrody na Święto 
wsi Kierpajny Wielkie. 
       Rada Powiatowa wydała:
7 opinie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na ogólną powierzchnię1772 ha opinie te 

dotyczyły gminy Braniewo, Lelkowo, Wilczęta, Płoskinia.
8  opinie  w  sprawie  warunkowej  umowy  sprzedaży  na  ogólną  powierzchnię  453  ha  opinie  te 

dotyczyły gminy: Braniewo, Pieniężno, Płoskinia, Lelkowo i Frombork.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim

               Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ostródzkim kieruje już 
drugą kadencję przewodnicząca Pani Zofia Stankiewicz obecnie członek Zarządu W-MIR. W 2011 
roku Rada odbyła sześć posiedzeń.
 Na posiedzeniu Rady rozpatrywano sprawy dotyczące prac biura powiatowego ARiMR, członkowie 
Rady  biorący  udział  w  proteście  rolników  w  Brukseli  przekazali  pozostałym  członkom  swoje 
spostrzeżenia.
 Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Powiatowej odbyły się spotkania w sprawie wyceny gruntów, 
które będą przeznaczone pod budowę nowej drogi nr 7. W miesiącu październiku w Ostródzie odbyło 
się  wspólne  posiedzenie  z  Radą  Powiatową  W-MIR  z  powiatu  braniewskiego,  elbląskiego, 
nowomiejskiego  i  działdowskiego.  Na  posiedzeniu  w  miesiącu  czerwcu  Przedsiębiorstwo  Handlu 
Zagranicznego ,,KALCHEM” Sp. z o.o. przedstawiło prezentację swoich wyrobów.
Członkowie  Rady  brali  udział  w  szkoleniach  dotyczących:  produkcji  mięsa  wysokiej,  jakości: 
wołowiny i wieprzowiny.
Rada Powiatowa ufundowała nagrody dla najlepszych rolników z poszczególnych gmin które zostały 
wręczone  w  czasie  dożynek  gminnych  i  powiatowych,  i  w  czasie  obchodów  ,,Święta  Mleka”  
w Miłomłynie.
             Pracownik biura brał  udział  w szeregu szkoleń,  konferencji  a uzyskane wiadomości  
i wiedzę, przekazywał na posiedzeniach Rad Powiatowych dla Członkom Rady, jak również innym 
rolnikom,  którzy  odwiedzali  Biuro  Terenowe  W-MIR  w  Elblągu  i  Biuro  Rady  Powiatowej  
w Braniewie. Najczęściej zadawane pytania przez petentów biura dotyczyły możliwości pozyskania 
środków  pomocowych  UE,  możliwości  kupna  nieruchomości  rolnych,  organizacji  przetargów 
ograniczonych, pomocy w szkodach wyrządzonych przez zwierzynę. 

Przebieg pracy Biura Terenowego
W  pierwszym  kwartale  2011  roku  przygotowania  i  organizacja  wyborów  IV  kadencji      

Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie: elbląskim - ( 9 gmin), braniewskim - (6 gmin) 
i ostródzkim - ( 8 gmin).

W  miesiącu  kwietniu  przeprowadzenie  posiedzeń  wyborczych  w  poszczególnych  Radach 
Powiatowych.

Pomoc  w wypełnianiu  wniosków o  dopłaty obszarowe,  renty  strukturalne,  wnioski  o  dopłaty  do 
nasion kwalifikowanych około 120 osób. 

Organizacja 6 szkoleń dotyczących ,, Produkcji mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności 
produkcji – wołowiny, baraniny, wieprzowiny w Elblągu, Braniewie i Ostródzie.  Udział  wzięło  140 
osób.

Organizacja 2 szkoleń dotyczących szacowania szkód łowieckich w Braniewie i Gronowie Elbląskim. 
Udział 45 osób.
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Organizacja wspólnego posiedzenia pięciu Rad Powiatowych W-MIR w Ostródzie ( Rady: elbląska, 
braniewska, ostródzka, nowomiejskiego i działdowskiego. 

Organizacja  spotkania  organizowanego  w  Ostródzie  w  sprawie  zmiany  Rozporządzenia  Rady 
Ministrów dotyczącego wyceny nieruchomości.

Zbieranie od członków Rad Powiatowych podpisów pod petycją do Prezesa Rady Ministrów. 
Monitorowanie cen skupu zbóż i rzepaku w podmiotach skupujących na terenie trzech powiatów.
Udział w miesiącu grudniu w szkoleniu dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – szansa 

na  dalszy rozwój obszarów wiejskich.
Pomoc w naborze dzieci rolników na kolonie letnie i zimowe organizowane przez W-MIR.
Interwencje w sprawie szkód łowieckich, przeprowadzenie rozmów z łowczymi tych kół łowieckich, 

pomoc prawna. 
Współudział w organizacji pikniku zbożowego na Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku          
Organizacja wyjazdu na dożynki i udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.
 Zakup nagród: na dożynki powiatu elbląskiego w Tolkmicku i powiatu braniewskiego w Płoskini 

w konkursie ,,Ekologiczne i estetyczne gospodarstwo Powiatu Braniewskiego” 
 Utrzymywanie  kontaktów z  burmistrzami,  wójtami  gmin  powiatu  elbląskiego,  braniewskiego  i 

ostródzkiego.
 Biuro organizowało spotkania w celu dokonania restrukturyzacji gospodarstw po byłych PGR-ach 

dla rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne. (Gmina Płoskinia, Braniewo – 
razem 5 spotkań).

 Organizacja  stoiska  W-MIR  i  Europe  Direct  Warmia  i  Mazury  i  uczestnictwo  w  Jesiennych 
Żuławskich Targach Rolnych w Starym Polu, udział członków Rad Powiatowych. 

 Udział w Jesiennych Targach Rolniczych w Olsztynie..
 Uczestnictwo w spotkaniach pracowniczych w biurze W-MIR w Olsztynie.
 Udzielanie  porad  dla  rolników  odwiedzających  biuro  terenowe  dotyczących:  działań  PROW 

2007-2013, nabycia  nieruchomości rolnych,  pomoc w skontaktowaniu się z różnymi firmami – 
około 180 porad.

                                                                                     
      W ramach działalności Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury biuro terenowe 
udzielało w minionym roku informacji dotyczących Prezydencji Polski  w  Unii  Europejskiej,  oraz 
możliwości skorzystania z programów unijnych - nie tylko rolnikom,  ale  również  innym 
zainteresowanym. 

W minionym roku biuro kontynuowało 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”;
Szkołą podstawową i gimnazjum w Błudowie gmina Młynary.
Gimnazjum w Godkowie i Dobrym, gmina Godkowo.
Biblioteka Publiczna w Gminie Rychliki
           Ogółem rozdysponowało 670 sztuk broszur i publikacji, około 125 gadżetów, 10 szt. map, 
plakatów.

           Osoby odwiedzające biuro terenowe mogły zaopatrzyć się w darmową prasę rolniczą i broszur 
dotyczące programu PROW 2007-2013 Ogółem wydano ponad 1800 gazet, poradników, publikacji o 
tematyce rolniczej:
Wiadomości Rolnicze, – 1050 szt.
Poradnik Rolniczy, – 880 szt.
Inne – około 120 szt.
          Biuro, na co dzień bardzo dobrze współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego 
w Braniewie,  Elblągu i  Ostródzie,  Biurem Powiatowym ARiMR w Braniewie  i  Elblągu,  Agencją 
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Nieruchomości  Rolnych  -  Sekcja  Gospodarowania  Zasobem w Elblągu  i  Młotecznie  k/Braniewa, 
Giełdą Elbląską, Zrzeszaniem Producentów Owoców i Warzyw -Giełda Elbląska. 

Każdy rolnik, który odwiedza Biuro Terenowe jest uprzejmie przyjęty wysłuchany i poinformowany w 
sprawie, z którą przyszedł.
 

                                                                                                    Ryszard Zieliński
                                                                                             Biuro Terenowe W-MIR

                                                                                                        W Elblągu

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

za 2011 r.

Podstawowe zadania realizowane w 2011 roku to;  obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie 
giżyckim, węgorzewskim i piskim, udzielanie informacji i pomocy rolnikom w zakresie pozyskiwania 
środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej, organizowanie spotkań, szkoleń dla rolników, 
wspieranie  Rad Powiatowych W-MIR w sporządzaniu  opinii  do Agencji  Nieruchomości  Rolnych  
w celu umożliwienia nabycia gruntów rolnych z Zasobu Skarbu Państwa na powiększenie gospodarstw 
rodzinnych, uczestniczenie w imprezach masowych oraz reprezentowanie Rad Powiatowych W-MIR. 
Utrzymywana jest współpraca z instytucjami i organizacjami,  mającymi jakikolwiek wpływ na to,  
co dzieje się na wsi i w rolnictwie, a zwłaszcza z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencją  Rynku  Rolnego,  Kasą  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  Powiatowym  Ośrodkiem 
Doradztwa  Rolniczego,  Agencja  Nieruchomości  Rolnych  działającymi  na  rzecz  rolnictwa  
w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 
Czwartą kadencję funkcjonowania W-MIR rozpoczęliśmy 3 kwietnia 2011 roku, gdy rolnicy dokonali 
wyboru swoich przedstawicieli do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
W zakresie  podwyższania  kwalifikacji  zawodowych pracownik Biura uczestniczył  w szkoleniu  nt. 
"Ogólne zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz planowane 
zmiany w zasadach przyznawania”
W zakresie  opiniowania sprzedaży,  dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we 
własności  rolnej  Skarbu  Państwa  na  terenie  powiatów  Giżyckiego,  Piskiego  i  Węgorzewskiego 
rozpatrzono i wystosowano łącznie 9 opinii wyrażające stanowisko izby w przedmiotowych sprawach.
W  zakresie  organizowania  zebrań  z  rolnikami  oraz  posiedzeń  Rad  Powiatowych  przygotowano 
13 Rad, z czego jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. 

 W roku 2011 przygotowane zostały szkolenie  dla  rolników z powiatu piskiego i  giżyckiego dot. 
„Produkcja  mięsa  wysokiej  jakości  szansą  opłacalności  produkcji”, w  którym  wzięło  udział  90 
rolników. 
         W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział  w Dożynkach 
Wojewódzkich  w  Olsztynku  i  podczas  Jesiennej  Wystawy  Rolniczej  w  Olsztynie  jak  również 
reprezentował  interesy  rolników  z  danego  powiatu  podczas  zebrań  z  przedstawicielami  władz 
lokalnych w gminach oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.       
      W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura 
w  Giżycku,  utrzymano  współpracę  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  Wydminach,   Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Giżycku, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego 
w Giżycku, Radio Planeta Giżycko, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Giżycku, Urząd Gminy 
w Giżycku, Urząd Gminy w Wydminach, Klub Pracy w Giżycku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Konopki  Wielkie.  W  ramach  działalności  punktu  konsultacyjnego  ED  przekazano  materiały 
informacyjno-edukacyjne w ilości łącznej 400 sztuk.
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Podczas posiedzeń Rady zajmowały się m.in. następującymi sprawami: kampania naboru wniosków 
oraz  inne  formy  wsparcia  gospodarstw  rolnych  w  ramach  PROW  2007-2013,  rozwiązywanie 
problemów z zakresu rolnictwa, sytuacja na rynku mleka, problemami szkód łowieckich oraz ocena 
pracy KRUS i ARiMR, ANR, PZDR, zmianami w przepisach weterynaryjnych

Weronika Niewiarowska
Biuro Terenowe W-MIR w Giżycku

Sprawozdanie z działalności Biura Terenowego W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim w roku 
2011

W  ramach  przekazywania  informacji  rolniczych  na  potrzeby  producentów  rolnych  i  podmiotów 
gospodarczych  udzielano  indywidualnych  porad  w zakresie:  zasad  uiszczania  opłat  w rozumieniu 
ustawy o  ochronie  prawnej  odmian  roślin;  warunków ubiegania  się  o  zwrot  materiału  siewnego  
(w  tym  pomocy  w  wypełnianiu  wniosków  -  ARR);  zasad  przyznania  płatności  związanej  
i niezwiązanej do skrobi; zasad funkcjonowania kwot mlecznych m.in. wykorzystania indywidualnej 
ilości referencyjnej; transfery IIR (konwersja, zbycie, oddanie w używanie, dziedziczenie, dzierżawa); 
nabywania  nieruchomości  rolnych  w  ramach  pierwszeństwa  w  nabyciu  (ANR);  obowiązkowych 
ubezpieczeń  w  rolnictwie;  analizy  umów  powstawania  elektrowni  wiatrowych;  szkód  łowieckich 
wyrządzonych  przez  zwierzynę  łowną;  możliwości  korzystania  programów  rolnośrodowiskowych  
(w  tym  pomocy  w  wypełnianiu  wniosków  o  przyznanie  płatności  oraz  opracowaniu  planów 
rolnośrodowiskowych);  dopłat  bezpośrednich  i  płatności  z  tyt.  ONW  (pomoc  w  wypełnianiu 
wniosków  oraz  zasady  ubiegania  się  o  poszczególne  płatności);  rent  strukturalnych  (zapoznanie  
z  warunkami  ubiegania  o  pomoc  oraz przygotowanie  stosownych  dokumentów); zalesień  gruntów 
rolnych  oraz  gruntów  innych  niż  rolne;  systemu  identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt  (ARiMR); 
warunków programu „Uczestnictwo rolników w systemie,  jakości”  (w tym pomoc w wypełnianiu 
wniosków o  przyznanie  pomocy i  płatności);  zasad  ubiegania  się  o  środki  finansowe z  programu 
modernizacja  gospodarstw  rolnych  (ARiMR),  poszukiwania  alternatywnych  źródeł  dochodu 
gospodarstw rolnych;  warunków przyznania  środków finansowych  programu „Tworzenie  i  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Ułatwienie startu młodym rolnikom” oraz „Korzystanie z usług doradczych 
przez  rolników  i  posiadaczy  lasów.  Na  bieżąco  przekazywano  informacje  z  zakresu:  zasad 
funkcjonowania  biogazowni  rolniczych,  ich  rodzajów  oraz  korzyści  ekonomicznych  płynących  
z  produkcji  biogazu  rolniczego;  odszkodowań  za  słupy  energetyczne  (w  tym  zagadnień  
zw. z zasiedzeniem i służebnością przesyłu); zgłoszeń wierzytelności wobec zakładów skupujących 
płody  rolne,  w  których  została  ogłoszona  upadłość;  w  zakresie  przetwórstwa  na  poziomie 
gospodarstwa rolnego;  systemu zintegrowanego identyfikacji  działek  rolnych  w ramach określania 
gruntów rolnych  zgłoszonych  do  płatności  bezpośrednich;  zasad  przyznawania  preferencyjnej  linii 
kredytowych gospodarstw poszkodowanych przez klęski żywiołowe; melioracji szczegółowe, etapów 
przygotowania  wniosków;  warunków  produkcji  i  użytkowania  pasz  oraz  dobrostanu  zwierząt  
w  aspekcie  przepisów  cross  compliance;  pozyskiwania  środków  finansowych  z  funduszów  Unii 
Europejskiej  PROW  2007-2013;  informacji  o  Unii  Europejskiej;  podwyższania  świadomości 
ekologicznej w tym promocji programów rolnośrodowiskowych.  
W ramach  pomocy dot.  wypełniania  wniosków sporządzono  40  wniosków o przyznanie  płatności 
bezpośrednich  i  37  wnioski  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  i  rolnośrodowiskowych 
(kontynuacyjnych)  i 28 wniosków rolnośrodowiskowych w pierwszym roku realizacji programu oraz 
28 plany rolnośrodowiskowe na lata 2007-2013. Pomoc w tym zakresie została udzielona rolnikom ·z 
powiatu  nowomiejskiego,  iławskiego,  działdowskiego  dot.  m.in.  gminy:  Biskupiec,  Grodziczno, 
Kurzętnik,  Nowe  Miasto  Lub.,  Kisielice,  Zalewo,  Lidzbark  Welski,  Działdowo,  Płośnica. 
Najczęstszymi  pakietami,  którymi  zainteresowani  byli  rolnicy  to  pakiet:  „Ochrona  gleb  i  wód”, 
„Rolnictwo  ekologiczne”,  „Rolnictwo  zrównoważone”;  „Ekstensywne  trwałe  użytki  zielone”  oraz 
„Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich”.   
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Analogicznie  jak  w  roku  2010,  dodatkowo  opracowano  łącznie  82  korekty  do  planów 
rolnośrodowiskowych  oraz  wyliczenia  związane  z  liczbą  zwierząt  w gospodarstwie  (DJP)  w tym 
produkcji azotu w gospodarstwie. Porady i pomoc w wypełnianiu wniosków rolnośrodowiskowych 
udzielane są już od początku roku 2005 i dot. PROW 2004-2006, natomiast od roku 2008 pomoc  
ta  udzielana  jest  także  rolnikom  korzystającym  ze  środków  finansowych  PROW  2007-2013. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników udzielona została pomoc w zakresie wypełniania rejestrów 
działalności  rolnośrodowiskowych  oraz  planów  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej  dla  rolnictwa 
ekologicznego.  Należy  podkreślić,  że  wszelkie  udzielone  porady  w  tym  zakresie  obowiązkowo 
rozpatrywane  były  na  płaszczyźnie  warunkach  wzajemnej  zgodności,  co  niewątpliwie  wymaga 
odpowiedniego  przygotowania  merytorycznego.  Stąd  też,  w  zakresie  podwyższania  kwalifikacji 
zawodowych uczestniczyłam w szkoleniach nt. „Wspólna Polityka Rolna – szansą na dalszy rozwój 
obszarów wielskich”, „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku”, „Systemu płatności bezpośrednich na 
2011  rok”,  „Korzystanie  z  usług  doradczych”,  „Wspieranie  przedsięwzięć  rolnośrodowiskowych  
i dobrostanu zwierząt”, „Rolnictwo ekologiczne, jako element ochrony środowiska bioróżnorodności 
biologicznej  i  krajobrazowej”,  „Minimalne  wymagania  cross  compliance”  (w  tym  uzyskanie 
uprawnień  doradcy  rolnego);  „Różnicowanie  działalności  w  kierunku  działalności  nierolniczej”, 
„Ułatwianie  startu  młodym  rolnikom”,  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych”,  „Szacowanie  szkód 
łowieckich”,  „Produkcja  mięsa  wysokiej  jakości  szansą  opłacalności  produkcji”  oraz  udział  w 
szkoleniu „Produkcja biogazu rolniczego – szanse i zagrożenia”. 

W aspekcie reprezentowania samorządu rolniczego brałam udział m. in. w corocznie organizowanej 
przez  Zespół  Szkół  Zawodowych  Nowym Mieście  Lubawskim wystawie  rolniczo-żywieniowej  pt. 
„Zielono mi” oraz „Wystawie Rolniczej” organizowanej przez W-M ODR w Olsztynie.  W ramach 
działalności  punktu  konsultacyjnego  Europe  Direct  Warmia  i  Mazury  działającego  przy  Oddziale 
Terenowym Biura w Nowym Mieście Lub., kontynuuję współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych 
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, Szkołą Podstawową w Wąpiersku (przeprowadzenie lekcji 
europejskiej). Corocznie przekazuje się materiały informacyjno-edukacyjne w ilości około 1000 sztuk. 
W ramach  współpracy z  wymienionymi  instytucjami  na  bieżąco  przekazywane są  informacje  dot. 
organizowanych przez biuro Europe Direct Warmia i Mazury konkursów tj. „Smaki Warmii, Mazur 
i Powiśla na stołach Europy”, „Wolontariat? Ależ tak!”, „Euroscola 2011”, „Twoja rada dla Unii”.
W ramach współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych i Stowarzyszeniem Równych Szans udzielona 
została  pomoc  przy  naborze  zimowego  i  letniego  wypoczynku  dla  młodzieży  wiejskiej  do 
Zakopanego, Murzasichle i  Dziwnówka, oraz wyjazdu Polagra w Poznaniu.  Dodatkowo w ramach 
współpracy z Instytutem Zootechniki w Balicach udzielono pomocy w naborze szkolenia nt. Produkcji 
biogazu rolniczego w Koczale i w Kalsku, gdzie uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się 
z: zasadami funkcjonowania biogazowni rolniczych, korzyściami wynikającymi z produkcji biogazu 
rolniczego,  kosztami  inwestycyjnymi  i  sposobami  finansowania  budowy  biogazowni,  przepisami 
prawnymi  regulującymi  produkcję  i  wykorzystanie  biogazu,  technologiami  i  substratami 
wykorzystywanymi do produkcji biogazu.    
W roku 2011 Biuro Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lub., odwiedziło łącznie 633 rolników, 
potwierdzenie tego stanu odzwierciedla dziennik prowadzony przez biuro. Rozpatrzono 220 ogłoszeń 
przetargowych, wykazów sprzedaży nieruchomości rolnych. Przygotowano również 19 posiedzeń rad 
powiatowych (RP Nowe Miasto Lub., - 7 spotkań; RP Działdowo – 6 spotkań; RP Iława – 6 spotkań). 
Z  uwagi  na  narastający  problem  braku  wypłacania  należności  za  sprzedaż  żywca  przez  firmy 
skupujące płody rolne, w stosunku, co do których została ogłoszona upadłość, szczególnie ważne  
w działalności biura okazały się działania mające na celu przybliżenie zasad prawa upadłościowego 
i naprawczego oraz wytycznych dot. sporządzania zgłoszenia wierzytelności. W nawiązaniu do wyżej 
wskazanego  problemu  biuro  W-MIR  udzieliło  pomocy  w  zakresie  sporządzenia  zgłoszeń 
wierzytelności na rzecz rolników, którym nie wypłacono pieniędzy za sprzedaż żywca. Dodatkowo 
przekazywano  informacje  z  zakresu  dalszego  postępowania  rolników  w  sprawie  egzekwowania 
należności  zasądzonych  wyrokiem,  w tym przedstawiono  informacje,  dot.  poszczególnych  etapów 
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egzekucji komorniczej tj. wszczęcie egzekucji, wybór komornika, skrupulatne sporządzenie wniosku 
ze wskazaniem egzekucji komorniczej z nieruchomości, ruchomości, pensji. 

W dalszym ciągu bardzo ważnym zagadnieniem w działalności Biura Terenowego W-MIR w Nowym 
Mieście  Lubawskim  stały  się  działania  zmierzające  do  przedstawiania  kompleksowej  informacji  
w  zakresie  wymogów  cross  compliance.  Z  uwagi  na  ważność  wspomnianego  zagadnienia  biuro 
zostało zaangażowane w przeprowadzenie spotkań związanych z warunkami i normami wynikających 
z zasady współzależności. Dzięki temu społeczność rolników z Powiatu Nowomiejskiego, Iławskiego
 i Działdowskiego miała możliwość uzyskania informacji w sposób przystępny i bardzo praktyczny. 
Należy dodać,  że  upowszechnianie  tych  zagadnień  nie  odnosiło  się  tylko  do rolników, ale  także  
do grup producenckich, instytucji służącym rolnictwu.
 W obszarze  współpracy  z  podmiotami,  instytucjami  działającymi  na  potrzeby  rolnictwa  poprzez 
czynny  udział  w  posiedzeniach  Rad  Powiatowych  Biuro  Terenowe  W-MIR  w  Nowym  Mieście 
Lubawskim zaangażowane zostało w sprawy związane z: przekazywaniem informacji skierowanej dla 
przedsiębiorców  na  temat  możliwości  prowadzenia  produkcji  i  sprzedaży  produktów pochodzenia 
zwierzęcego wyprodukowanego w gospodarstwie rolnym w ramach działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej, przedstawianiem aktualnej informacji dot. warunków oraz metod uboju gospodarczego 
na użytek własny,  informowaniem społeczności rolników nt. zintegrowanego systemu identyfikacji 
działek rolnych, popularyzowaniem działań dot. ochrony środowiska, kreowaniem marki produktów 
lokalnych  i  regionalnych,  jak  również  dziedzictwa  kulinarnego.  W  sposób  szczegółowy  zostały 
omówione  kwestie  dotyczące:  przyczyn  nie  udzielenia  kredytów preferencyjnych  dla  gospodarstw 
poszkodowanych przez klęskę suszy, obowiązku przedstawiania  Agencji  Nasiennej  informacji  dot. 
wykorzystaniu materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem, jako materiału siewnego
 i  konsekwencjach  za  brak  wywiązania  się  z  obowiązku,  egzekwowania  odszkodowania  za  słupy 
energetyczne  i  inne  urządzenia  przesyłowe,  przepisów  prawnych  dot.  żywności  genetycznie 
modyfikowanej,  wyceny  nieruchomości  przeznaczonych  na  budowę  dróg  i  innych  linii 
komunikacyjnych,  ubezpieczeń  społecznych  rolników  (składka  zdrowotna)  oraz  obowiązku 
ubezpieczeń upraw rolnych, warunków weterynaryjnych produkcji i  użytkowania pasz,  możliwości 
pozyskiwania  środków finansowych  z  funduszów Unii  Europejskiej  PROW 2007-2013,  problemu 
organizacji  rynków  rolnych,  produktów  rolnych,  ekologicznych,  produktów  tradycyjnych  oraz 
regionalnych. 
Analogicznie jak w latach ubiegłych Biuro Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim zostało 
zaangażowane  w  działania  zmierzające  do  poprawy  struktury  agrarnej  gospodarstw  rolnych. 
Sukcesywnie  podejmowano  prace  zmierzające  do  określania  zapotrzebowania  wśród  rolników  na 
grunty  rolne  na  powiększenie  gospodarstw  rodzinnych,  wnioskowano  także  o  wydzierżawianie  
i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu ograniczonych (Nowa Wieś, Bielice). Dokonano 
również analizy i negocjacji w sprawach związanych z wyłączaniem z wielohektarowych dzierżaw 
gruntów na  potrzeby okolicznych  rolników (Cibórz,  Cibórz-Olszewo,  Rudnia,  Gralewo,  Linowiec, 
Szczupliny). Poczyniono wszelkich starań przy próbach efektywnego wyłączenia z wielohektarowej 
dzierżaw gruntów rolnych na potrzeby rolników. Wydawano opinie w sprawach dot. warunkowych 
umów sprzedaży gruntów rolnych  (Barty,  Kupin,  Dobrzyki,  Pozorty,  Słupnica,  Kisielice,  Wysoka, 
Łęgowo,  Adamowo)  oraz  zmian  przeznaczania  w  miejscowych  planach  zagospodarowania 
przestrzennego gruntów rolnych na inne niż rolne ( Kisiny, Mławka) oraz opinii w sprawie obniżenia 
wysokości  podatku  rolnego  (gmina:  Kurzętnik,  Nowe  Miasto  Lub.,  Rybno,  Grodziczno,  Zalewo, 
Kisielice).
 Istotnymi  zarówno dla  Rad Powiatowych,  jak i  Biura Terenowego W-MIR okazały się  działania 
mające na celu inspirowanie przedsięwzięć do produktywnego zatrudnienia w powiatach, wydawania 
opinii  dot.  kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla  samorządów powiatowych,  kierunków 
kształcenia  i  szkolenia  zawodowego.  W  aspekcie  rozpowszechniania  szczególnie  ważnych  dla 
społeczności  rolniczej  informacji  Biuro  Terenowe  było  współorganizatorem  szkoleń  nt.  promocji 
programów  rolnośrodowiskowych  (Iława,  Nowe  Miasto  Lub.,  Działdowo),  podwyższania 
świadomości  produkcji  zrównoważonej  i  ekologicznej  (Iława,  Nowe  Miasto  Lub.,  Działdowo), 
tworzenia sieci informacji europejskiej (Iława, Nowe Miasto Lub., Działdowo), wspierania inicjatyw 
zmierzających do podwyższania poziomu konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych (Iława 
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Nowe  Miasto  Lub.,  Działdowo),  polepszania  warunków produkcji  mięsa  wysokiej  jakości  żywca 
wieprzowego,  wołowego,  drobiowego  (Lidzbark  Welski,  Nowe  Miasto  Lubawskie,  Iława), 
podwyższania poziomu świadomości rolników w obszarze potrzeby tworzenia grup producentów 
rolnych  (Działdowo,  Nowe  Miasto  Lub.,  Iława).  Ze  względu  na  występowanie  dużej  liczby 
producentów  trzody  chlewnej,  bydła,  bydła  mlecznego  oraz  drobiu  na  terenie  Powiatu: 
Nowomiejskiego,  Iławskiego  i  Działdowskiego,  a  także  mając  na  względzie  ważność  kwestii 
wymagań zasady cross compliance Rady Powiatowe wraz z Biurem Terenowym W-MIR w Nowym 
Mieście Lub., były współorganizatorami spotkań informacyjnych dla gospodarstw specjalizujących się 
we wspomnianych działach produkcji rolniczej. 

            
                                                                                                                Anna Kołodziejska 

                                                                                    Biuro Terenowe W-MIR 
w Nowym Mieście Lubawskim 

Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Olecku w roku 2011r.

W roku 2011 OT Biura zorganizował wyjazd na AGROTECH w Kielcach, w którym uczestniczyło 40 
osób oraz Agroshow 2011 w Bednarach, – którym uczestniczyły 63 osoby z województwa warmińsko-
mazurskiego.  Poza  wyjazdami  biuro  organizowało  wybory  do  rad  powiatowych  WMIR  
w  powiatach  ełckim,  oleckim  i  gołdapskim.  W  w/w  roku  pracownik  biura  pomógł  wypełnić  28 
wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników. Ponadto zostało zorganizowanych pięć 
szkoleń „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności” na terenie działania biura, dotyczyły 
one produkcji mięsa wieprzowego, wołowego, oraz baraniny.
W zakresie  opiniowania sprzedaży,  dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we 
własności rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów Oleckiego, Gołdapskiego Ełckiego rozpatrzono 
i  wystosowano  łącznie  10  opinii wyrażające  stanowisko  izby  w przedmiotowych  sprawach  na 
obszarze obejmującym  1029,3050 hektarów.  Ponadto członkowie Rad Powiatowych lub pracownik 
biura  reprezentowali  samorząd  rolniczy,  jako  członkowie  komisji  przetargowych  w czterech 
przetargach ograniczonych.
W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 13 
Rad, z czego jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku oraz 
wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Powiatu oleckiego i ełckiego.
Rada powiatowa w powiecie oleckim zorganizowała posiedzenie wspólnie z kołem Hodowców Bydła 
Mlecznego 
Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach Rad Powiatowych były: 
1. Informacja ARiMR nt płatności w roku 2011.
2. Informacje dotyczące kwotowania mleka i rynków rolnych – ARR Olsztyn.
3. Zasady żywienia krów mlecznych, 
4. Informacje instytucji działających an rzecz rolnictwa powiatów oleckiego, ełckiego i gołdapskiego: 

PIWET, PZDR, KRUS, ANR, ARR oraz Spółdzielnie Mleczarskie, 
5. Szkody łowieckie,
W  zakresie  reprezentowania  samorządu  rolniczego  pracownik  biura  brał  udział  między  innymi:  
w Dożynkach Wojewódzkich w Lidzbarku Warmińskim, VI Powiatowym Święcie Mleka w Giżach k/ 
Olecka, w szacowaniu szkód łowieckich na terenie powiatu oleckiego, 
W ramach  działalności  biura  informacji  europejskiej  Europe  Direct  działającego  przy  OT biura  
w Olecku, kontynuowana była współpraca z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku, 
Gimnazjum nr  2  w Olecku,  Zespołem Szkół  w Judzikach  oraz  szkołą  podstawową i  gimnazjum  
w  Wieliczkach,  przekazano  materiały  informacyjno-edukacyjne  w  ilości  ok.  3300  sztuk  oraz 
zorganizowano w tych szkołach konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej.

Dawid Bondarenko
Biuro terenowe W-MIR w Olecku
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Sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie w roku 2011

            W roku 2011 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 300 rolników. W w/w roku biuro 
przygotowało  około  250  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich dla  rolników  oraz 
przygotowało  42  korekty  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  
i   rolnośrodowiskowych.  Przygotowano  również  plan  działalności  rolnośrodowiskowej  w ramach 
działania rolnictwo ekologiczne dla 4 rolników.  Pracownik biura bierze również udział w składaniu 
wyjaśnień razem z rolnikami w, ARiMR, którzy z różnych względów mają problemy ze sprawnym 
wyjaśnieniem  rozbieżności  w  dokumentacji  dotyczącej  płatności  bezpośrednich  oraz 
rolnośrodowiskowych a systemem informatycznym Agencji.               
           W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą 
we własności rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów Mrągowo, Szczytno, Nidzica rozpatrzono 
około  800 ogłoszeń  przetargowych,  wykazów,  warunkowych  umów  sprzedaży,  praw 
pierwszeństwa  nabycia  organizowanych  przez  ANR,  wystosowano  21  opinii wyrażających 
stanowisko Izby w przedmiotowej  sprawie.  Opracowano również w porozumieniu z pracownikami 
ANR i rolnikami  gminy Wielbark program restrukturyzacji  Gospodarstwa Stachy po byłym PGR  
w Wielbarku o powierzchni 650 ha, z czego 430 ha przewidziano do dyspozycji rolników, którzy będą 
mogli nabyć grunty w przetargu ograniczonym.
           W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 
15 posiedzeń rad powiatowych na terenie trzech powiatów, którymi zajmuje się biuro w Szczytnie. 
W zakresie  współpracy  ze  Związkiem Młodzieży  Wiejskiej  pracownik  biura  brał  również  udział  
w posiedzeniach Zarządu Krajowego ZMW. W dniu 18 lutego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  zorganizowany  został  również  finał  wojewódzki  Olimpiady  Młodych 
Producentów Rolnych,  pozyskani  zostali  sponsorzy nagród i  wyjazdu laureatów na finał  krajowy  
w  Kielcach.  W  dniu  9  maja  na  placu  ekologicznym  przy  targowisku  miejskim  w  Szczytnie 
zorganizowany  został  Dzień  Europy,  w  którym  wziął  udział  pracownik  biura.  Podczas  tego  dnia 
zorganizowane  zostało  również  stoisko promocyjne  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  i  biura 
Europe Direct. 
         W roku sprawozdawczym podjęto również współpracę  z  Zespołem Szkół  Zawodowych  
w Jagarzewie,  współpraca polegać  będzie  na monitorowaniu  sytuacji  szkoły i  pomocy w zakresie 
utrzymania kierunków rolniczych. Monitorowane będą również wprowadzane od roku 2012 zmiany 
w programie i zasadach nauczania zawodu.       
        Utrzymywana i kontynuowana jest również współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
rolnictwa  w  powiatach,  którymi  zajmuje  się  biuro.  Monitorowana  i  wspierana  jest  działalność 
funkcjonującej Spółdzielni Rolników – Grupy Producentów Rolnych „Mazurska Łąka” w Świętajnie 
liczącej 33 rolników gminy Świętajno.
Biuro Izby w Szczytnie, jako organizator powstania grupy i pierwszego spotkania informacyjnego  
z rolnikami, które odbyło się z inicjatywy biura w roku 2006, aktywnie wspiera działalność spółdzielni 
i monitoruje jej rozwój. Raz w roku prowadzone jest również szkolenie dla pracowników spółdzielni 
w zakresie sporządzania dokumentacji przy ubieganiu się o środki z UE.
        W roku sprawozdawczym 2011 zorganizowano cykl pięciu szkoleń dla 150 rolników w ramach 
umowy  W-MIR  z  FAPA  z  zakresu  produkcji  mięsa  wysokiej  jakości  jako  szansy  poprawy 
opłacalności  produkcji  tj.  produkcji  wieprzowiny  i  wołowiny  o  podwyższonych  parametrach 
jakościowych. W okresie jesieni w ramach współpracy biura z Instytutem Badawczym w Balicach 
przygotowano dwa dwudniowe wyjazdy studyjne dla 80 rolników do biogazowni rolniczej przy fermie 
bydła w Kalsku oraz przy fermie trzody chlewnej w Koczale. Przygotowano również udział członków 
rad  powiatowych  w  obchodach  uroczystości  XV-lecia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  
w  Olsztynie.  W  miesiącu  styczniu  w  Szczytnie  zorganizowane  zostało  szkolenie  dla  rolników 
dotyczące zrzeszania się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej,  w którym 
wzięło udział 25 rolników z terenu powiatu szczycieńskiego.
         W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział w Jesiennej 
Wystawie  Rolniczej  w  Olsztynie  jak  również  reprezentował  interesy  rolników  z  danego  powiatu 
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podczas zebrań z przedstawicielami władz lokalnych w gminach oraz instytucjami działającymi  na 
rzecz rolnictwa.
      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  szkołami  wiejskimi  w  powiecie 
mrągowskim ( Szkoły Podstawowe w Zyndakach,  Baranowie,  Olszewie,  Marcinkowie,  Szymanach 
oraz ścisłą  współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Mrągowie) w ramach działalności  punktu 
konsultacyjnego ED przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości łącznej 351 sztuk.
Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 160 pism dot. spraw różnych.
.

Michał Kawiecki
Biuro Terenowe W-MIR w Szczytnie
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