
Załącznik do Uchwały Nr  XII/ 61 /2014
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia  24 czerwca 2014  r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w 2013 roku

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statut 
W-MIR  (z  późniejszymi  zmianami)  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 2013 
roku Zarząd Izby łącznie spotkał się na 25 posiedzeniach, podejmując łącznie 281 uchwał. 
Zgodnie  z  §  40  Zarząd  zorganizował  kolejno  spotkania  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej:
 17 stycznia – spotkanie w Olsztynie poświęcone tematyce Wymogów Wzajemnej Zgodności w 

obszarze C. Informację  o zasadach kontroli przedstawił Pan Ludwik Bartoszewicz-Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii. Kolejnym tematem był podział środków PROW w starym i nowym okresie 
programowania.  Informację  przedstawili  Pan  Jan  Bombosz  -  Z-ca  Dyrektora  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pan Dariusz Kaczmar - Z-ca Dyrektora Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas posiedzenia omówiono także bieżące sprawy 
Izby Rolniczej. 

 28  maja  - posiedzenie  poświęcone  sprawozdaniu  finansowemu  W-MIR  za  2012  r.,  analizie 
studium wykonalności zagospodarowania pałacu w Klewkach, którą przedstawił Pan Krzysztof 
Krukowski-  Z-ca  dyrektora  Biura  Izby.  W  posiedzeniu  uczestniczyli  także  przedstawiciele 
Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  Agencji  Rynku  Rolnego,  Agencji  Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa, którzy przedstawili bieżące informacje z funkcjonowania Agencji.

 6 września - podczas posiedzenia  omówiono projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata  2014-2020, zgłoszono uwagi.  Panowie Jan Bombosz i  Dariusz Kaczmar-  Z-cy Dyrektora 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  wsparli  dyskusję  dotyczącą  PROW. 
Przedstawiciel  Wojewódzkiej  Inspekcji  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych 
omówił kwestie cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Pan 
Andrzej Milkiewicz- Dyrektor Agencji Rynku Rolnego przedstawił bieżącą sytuacje na rynkach 
rolnych w kraju i na świecie. Natomiast przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych omówił 
kwestię sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa. Podczas posiedzenia 
zostały omówione także sprawy bieżące Izby. 

 22 listopada– spotkanie to poświęcone było przede wszystkim konserwacji urządzeń melioracji 
podstawowych  w województwie  warmińsko-mazurskim –  informacji  w tym  temacie  udzielili 
Pani Ewa Skowron- Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Pan Jerzy 
Szczesiak- Zastępca Dyrektora  ds. Eksploatacji i Konserwacji Żuławskiego Zarządu Melioracji
 i  Urządzeń  Wodnych  w  Elblągu,  Pan  Jerzy  Szczepanik  -  Dyrektor  Wydziału  Geodezji, 
Infrastruktury  i  Rolnictwa  Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  Pani  Wiesława 
Bojarska- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Warminsko-Mazurskiego.  W  dalszej  części  posiedzenia 
uczestnicy  zapoznali się m.in. z  realizacją płatności przez ARiMR, bieżącą sytuacją na rynkach 
rolnych oraz z procedurami związanymi z odstrzałem bobrów. 
 

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. 
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Działania Zarządu w 2013 r.  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. 

W szczególności zaś Zarząd realizował następujące działania kierunkowe:

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

Zarząd Izby cały czas podejmuje starania mające na celu zmianę zapisów ustawy o izbach rolniczych. 
Niejednokrotnie  sprawa  ta  była  poruszana  podczas  obrad  Krajowej  Rady Izb  Rolniczych,  gdzie  
W-MIR  reprezentuje  Prezes  oraz  Delegat  do  KRIR.  Izba  włączyła  się  w  prace  mające  na  celu 
przejęcie  przez  izby  rolnicze  nowych  zadań  w  sferze  rolnictwa,  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:
 Podjęcie  działań  zmierzających  do  zmiany  przepisów  określających  dopuszczalne  normy 

wielkości dla zwierząt w budynkach inwentarskich.
 Wyjaśnienie  działań  dotyczących  problemu  pobierania  dodatkowych  opłat  przy  udzielaniu 

kredytów preferencyjnych.
 Podjęcia  interwencji  w  zakresie  uregulowań  prawnych  dotyczących  ruchu  pojazdami 

nienormatywnymi.
 Wystąpienie  dotyczące niekorzystnego zapisu możliwości wprowadzenia w 2013 roku zmiany 

wariantów pakietu 2 rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowgo na pakiet 2.9 i 2.10.
 Uwagi do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 O  monitorowanie  wprowadzenia  zmian  w  ustawie  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawach zmieniających ustawę o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 Podjęcia  współpracy z  Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowiecki  w sprawie zmiany 
rozporządzenia  w  sprawie  sposobu  postępowania  przy  szacowaniu  szkód  oraz  wypłat 
odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 Podjęcie inicjatywy zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie zwierząt w kierunku możliwości prowadzenia uboju rytualnego.

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

Realizacja  tego  punktu  prowadzona  była  głównie  dzięki  realizacji  spotkań  z  członkami  Rad 
Powiatowych  W-MIR  oraz  szkoleń,  konsultacji  bezpośrednich  prowadzonych  w  oddziałach 
terenowych  biura  Izby  i  w  biurze  w  Olsztynie  oraz  innych  działań  skierowanych  do  członków 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
W  ubiegłym  roku  pracownicy  biura  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  pomogli  rolnikom 
województwa w wypełnieniu ogółem 427 wniosków. Poszczególne oddziały terenowe biura wypełniły 
następującą ilość wniosków o płatności bezpośrednie:

 OT w Elblągu- 25
 OT w Szczytnie –227
 OT w Olecku- 11
 OT w Nowym Mieście Lubawskim-88
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 OT w Bartoszycach-76

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

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

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w roku 2013 w ramach projektów realizowanych przez Krajową 
Radę Izb Rolniczych zorganizowała trzy tzw. „pikniki” – mleczny, zbożowy i wieprzowy. 

„Piknik  Mleczny” finansowany  ze  środków  Funduszu  Promocji  Mleka  w  ramach  projektu 
realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych został zorganizowany w dniu 27 czerwca 2013 
roku, na Starym Mieście w Olsztynie. Imprezę przeprowadzono  w stolicy regionu i uczestniczyli w 
niej nie tylko mieszkańcy Olsztyna, którzy przybyli na Piknik całymi rodzinami, ale również turyści 
licznie odwiedzający Warmię i Mazury o tej porze roku i dzieci z olsztyńskich przedszkoli. 
Organizatorzy oszacowali, iż na „Pikniku Mlecznym” w Olsztynie bawiło się i skorzystało z degustacji 
w sumie ponad 6000 osób. 
27  czerwca  2013  roku  na  rynku  Starego  Miasta  w  Olsztynie  rozdawano  materiały  otrzymane  
z Krajowej Rady Izb Rolniczych przez  osoby obsługujące stoisko, przeprowadzono prelekcję na temat 
mleka i jego przetworów oraz degustację produktów mlecznych w sali „Klubu Argos”.  
Na scenie prowadzono konkursy z nagrodami oraz na terenie wynajętym od „Klubu Agros” wydawano 
licznie zgromadzonej publiczności, w ramach degustacji mleko i produkty wytworzone z mleka. W 
sumie wydano ponad 8000 porcji produktów i potraw. „Piknik Mleczny”  umilała muzyka ludowa w 
wykonaniu  „Kapeli  Jakubowej”  z  Olsztyna.  Dodatkową  atrakcją  były  konkursy  dla  dorosłych  i 
młodzieży na hasło promujące mleko i produkty mleczne oraz różnego rodzaju quizy i konkursy dla 
dzieci i dorosłych – między innymi konkurs w dojeniu sztucznej krowy.  Komisja konkursowa wybrała 
spośród  ponad  100  propozycji  10  najlepszych  haseł,  a  ich  pomysłodawcy  otrzymali  w  nagrodę 
wiaderka wypełnione krówkami z OSM Olecko. 
W przygotowanie imprezy zostali zaangażowani pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
konferansjer Mariusz Korpoliński,  zespół „Kapela  Jakubowa”, „Klub Agros”,  „Hotel  Anders” oraz 
BARTBO (wynajem i „obsługa” sztucznej krowy). 

„Piknik  Zbożowy” finansowany  ze  środków  Funduszu  Promocji  Ziarna  Zbóż  i  Przetworów 
Zbożowych  w  ramach  projektu  realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został 
zorganizowany w dniu 22 września 2013  roku, w Muzeum Budownictwa Lądowego w Olsztynku 
podczas  Warmińsko-Mazurskich  Dożynek  Wojewódzkich.  Połączenie  Pikniku  z  Dożynkami 
Wojewódzkimi  miało  na  celu  zapewnienie  dużej  frekwencji  podczas  imprezy.  W  ”Pikniku 
Zbożowym”, oprócz mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli również liczni 
mieszkańcy Olsztyna, którzy przybyli na Piknik wraz z całymi rodzinami. 
Dnia września  2013 roku w hali  namiotowej  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  prezentowano
 i  rozdawano  materiały  promujące  zboża  i  ich  przetwory  dostarczone  przez  Krajową  Radę  Izb 
Rolniczych,  przedstawiono  prezentację  multimedialną  na  temat  ziarna  zbóż  i  jego  przetworów, 
zachęcano uczestników Pikniku do degustacji produktów zbożowych, udzielano porad zdrowotnych  
i kulinarnych, podkreślając, iż Piknik został zrealizowany ze środków finansowych Funduszu Promocji 
Ziarna  Zbóż  i  Przetworów  Zbożowych.  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. Przeprowadzono również konkursy z nagrodami  oraz wydawano 
licznie  zgromadzonej  publiczności.  W sumie  wydano ponad 8000 porcji  produktów i  potraw – ze 
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względu na dużą liczbę osób odwiedzających „Piknik Zbożowy” kromki chleba oraz ciasta dzielono na 
mniejsze porcje. Spotkanie umilała muzyka ludowa wykonaniu zespołu „Kiwitczanki” oraz montaż 
słowno-muzyczny (skecze) dotyczący zbóż i przetworów zbożowych. 
W  realizację  imprezy  zostali  zaangażowani  pracownicy  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej, 
Muzeum Budownictwa  Lądowego  w Olsztynku,  zespół  ludowy „Kiwitczanki”  z  Kiwit  oraz  Koła 
Gospodyń Wiejskich z Giż, Ostaszewa i Aniołowa  – przygotowanie produktów do degustacji. 

„Piknik Wieprzowy” finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach 
projektu realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych został zorganizowany w dniu 27 września 
2013  roku,  na  parkingu  przed  Centrum Konferencyjnym  w Olsztynie  podczas  Europejskiej  Nocy 
Naukowców. 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 Olsztyna, którzy przybyli na Piknik całymi rodzinami oraz 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
27 września  2013 roku w hali  namiotowej  prezentowano i  rozdawano materiały  promujące  mięso 
wieprzowe otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych,  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,  salceson,  golonkę 
parzoną  i  smalec   -  wyprodukowane w gospodarstwie „Mazurskie  Smaki”  Olender,  należącym do 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle. 
Podczas prowadzenia degustacji podkreślano, iż Piknik Wieprzowy został zorganizowany ze środków 
Funduszu  Promocji  Mięsa  Wieprzowego,  stosownymi  naklejkami  opatrzono  zarówno  nagrody dla 
dzieci  oraz  dorosłych.  Doskonałej  jakości  wędliny  wytworzone  z  mięsa  wyprodukowanego  
w  gospodarstwie  „Olender”,  przygotowane  według  tradycyjnych  receptur  i  wędzone  w  wędzarni 
opalanej drewnem olchowym cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczestników imprezy, na 
której wydano w  sumie ponad 485 kg wędlin i 10 kg smalcu dla kilku tysięcy osób. 
Dodatkową atrakcją były konkursy dla dorosłych i młodzieży na hasło promujące polską wieprzowinę 
oraz konkursy dla dzieci. Komisja konkursowa wybrała spośród około 160 propozycji 20 najlepszych 
haseł, a ich pomysłodawcy otrzymali  w nagrodę paczki z wędlinami o wartości około 115 złotych, 
wyprodukowanymi
 w gospodarstwie „Mazurskie Smaki”. 
W  realizację  imprezy  zostali  zaangażowani  pracownicy  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej
 i  gospodarstwo rolne „Mazurskie Smaki” Olender z Marcinkowa. 

Ponadto  Izba  zorganizowała  wyjazdy  lub  oddelegowała  przedstawicieli  Izby  do  udziału  
w następujących wyjazdach szkoleniowych i spotkaniach: 
 Pan Roman Puchalski- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim został 

oddelegowany  do  udziału  w  konferencji  „Kompleksowe  zabezpieczenie  przeciwpowodziowe 
Żuław” w dniu 15 stycznia 2013 r. w Elblągu.

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła  w spotkaniu  organizowanym 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie wymiany doświadczeń i informacji na 
temat  planowanych  w  bieżącym  roku  kalendarzowym  przedsięwzięć  i  projektów  służących 
aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich w dniu 29 stycznia 2013 r. w Warszawie.

 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dniu 6 lutego 2013 r. w Olsztynie  
w konferencji  „Właściwa  odmiana  rośliny  uprawnej  gwarantem sukcesu  rolnika  w  produkcji 
rolnej.”

 Pan Jan Heichel-  Prezes  W-MIR i  Pan Mirosław Borowski-  Delegat  do KRIR uczestniczyli  
w konferencji w ramach lobbingu na rzecz budżetu Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020, 
w dniu 6 lutego 2013 r. w Brukseli.

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła  w dniu 26 lutego 2013 r.  w 
Olsztynie w konferencji „Przez innowacyjność do sukcesu”

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  konferencji  „Małe 
gospodarstwa rolne szansą rynku lokalnego” w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie.
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 Pan Mark Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie.

 Pan Roman Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR uczestniczył  w posiedzeniu Komisji  Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w dniu 09 maja 2013r. w Warszawie.

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego  przy  Polsko-Rosyjskiej  Radzie  ds.  Współpracy  Regionów Rzeczpospolitej 
Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim w dniu 24 mają 2013 r. w Olsztynie.

 Pan Mirosław Borowski- Delegat do KRIR uczestniczył w VIII Regionalnym Festiwalu Kultury 
Łowieckiej w dniu 06 lipca 2013 r. w Węgorzewie.

 Zorganizowano spotkanie rolników z województwa warmińsko-mazurskiego z Podsekretarzem 
Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Kazimierzem Plocke w dniu 05 sierpnia w 
Olsztynie.

 Udział  Przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w Dożynkach  Jasnogórskich  w 
dniach 31 sierpnia-1 września 2013 r.

 Zorganizowano  wyjazd  na  XIX Międzynarodowe  Targi  Techniki  Rolniczej   AGROTECH w 
dniach 8- 10 marca 2013 roku w Kielcach.

 Zorganizowano dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego wyjazd na Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2013 do miejscowości Bednary k. Poznania w dniach 19-20 
września 2013 r.

 zorganizowano wyjazd  dla  rolników województwa na międzynarodowe targi  organizowane w 
centrum wystawowym „Baltic- Expo” pn XVI Wystawa Agrokompleks 2013 w Kaliningradzie w 
dniach 24-26 października 2013 r.

 Przedstawiciele  W-MIR  uczestniczyli  w  konferencji  „Rola  Izb  Rolniczych  w  Unii 
Europejskiej”organizowanej  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  w  dniu  21  października  w 
Warszawie.

 Pan Mirosław Borowski- Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczył  w spotkaniu 
dotyczącym  Wspólnej  Polityki  Rolnej  w obszarze  jednolitej  wspólnej  organizacji  rynków,  w 
zakresie odnoszącym się do sektora mleczarskiego w dniu 14 października 2013 r. w Warszawie.

 Pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w dniu 11 października w Puławach w 
konferencji  na  temat  wystąpienia  afrykańskiego  pomoru  świń  w  Rosji  zorganizowanej  przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Przystąpiono do współorganizacji  Targów Rolnych  Agro Power w Ostródzie  w dniach 18-20 
października 2013 r.

 Zorganizowano  wyjazd  dla  przedstawicieli  samorządu  rolniczego  województwa  warmińsko-
mazurskiego w dniu 14 listopada 2013 r. na konferencję „Gospodarstwo rolne szansą rozwoju 
gospodarczego Polski.”

 Pan Jan Heichel-  Prezes W-MIR uczestniczył  w dniu 24 października 2013 r.  w Olsztynie  w 
konferencji  „  Integrowane  metody  ochrony,  prognozowanie  i  sygnalizacja  w  ochronie  roślin 
rolniczych”

 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR uczestniczył w konferencji „Polityka spójności na 
lata 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” zorganizowanej przez Sejmową Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 03 grudnia 2013 r. w Warszawie.

 Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli  w forum samorządowym organizowanym przez Związek 
Województw Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
pn. „Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania rolnictwa lokalnego, przetwórstwa żywności 
i krótkich łańcuchów sprzedaży w dniu 22 listopada 2013 r. w Olsztynie

 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR uczestniczył w konferencji „ Narodowe wyzwanie w 
rolnictwie na Narodowym” w dniu 11 grudnia 2013 r. w Warszawie.

3.  Podjęcie  działań  w  celu  uregulowania  zasad  gospodarki  ziemią  oraz  zmiany  ustawy  
o ustroju rolnym.
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       W 2013 roku W-MIR kontynuowała swoje najwcześniejsze priorytetowe zadanie: działanie na 
rzecz  poprawy struktury obszarowej  gospodarstw rolnych i  powiększania  gospodarstw rodzinnych. 
To  priorytetowe  zadanie  W-MIR  wykonuje  nieprzerwanie  i  konsekwentnie  już  od  1997  roku,  w 
którym podpisała pierwsze porozumienie z ówczesną Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa   (od 
16 lipca 2003 roku - Agencją Nieruchomości Rolnych)  Oddział Terenowy w Olsztynie  o współpracy 
w celu realizacji wspólnych zamierzeń umożliwiających powiększenie indywidualnych gospodarstw 
rolnych  na terenie byłego województwa olsztyńskiego -  do 31 grudnia 1998 r. , a od 1 stycznia 1999 
r. województwa warmińsko-mazurskiego.  
    Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku ANR OT w Olsztynie (razem z Filią w Suwałkach) 
przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 935 tys. ha gruntów ogółem , w tym 807 tys. ha 
w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.  W skali kraju ANR przejęła  4 740 tys. ha, co 
oznacza, że olsztyński oddział Agencji przejął po zlikwidowanych PGR i PFZ:  19,7 % - prawie 1/5 
gruntów ogólnokrajowej puli, która została włączona do Zasobu WRSP.
    Tak duża podaż ziemi rolniczej w naszym województwie to historyczna szansa na  powiększenie 
liczby  i  wzrost  udziału  w  ogólnej  powierzchni  użytków  rolnych  gospodarstw  rodzinnych  w 
grupach  obszarowych  od  50  do  300  ha, które  mogą  być  konkurencyjne  wobec  dużych  
i wysokotowarowych gospodarstw w krajach „Starej 15-ki” Unii Europejskiej oraz zapewnić godziwy 
dochód rolnikowi i jego rodzinie. 
    O  ile  w  2012  roku  najważniejszym  działaniem  W-MIR  ‒ z  punktu  widzenia  realizacji  
priorytetowego zadania  ‒  było  opiniowanie  planów,  przygotowanych   przez  ANR  OT  Olsztyn  
i dotyczących  wyłączeń ustawowych 30 % użytków rolnych – z dużych dzierżaw  o wielkości powyżej  
428,5714 ha ‒ to w 2013 roku Izba Rolnicza najwięcej uwagi i czasu poświęciła na sporządzenie opinii 
w sprawie zabezpieczenia należności ANR z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (nabywanych 
w  trybie  przetargów  ograniczonych     i  na  zasadzie  pierwszeństwa  w  nabyciu  - w  trybie  
bezprzetargowym -  w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych) w formie hipoteki na nabywanej 
nieruchomości i czeków własnych in blanco.
Rok  2013  był  ostatnim  rokiem  sprzedaży  gruntów  rolnych  z  Zasobu  WRSP   na  warunkach 
preferencyjnych,  w  którym   banki   udzielały  preferencyjnych  kredytów  na  zakup  ziemi  z 
oprocentowaniem w wysokości 3 %, a Agencja Nieruchomości Rolnych stosowała oprocentowania na 
poziomie 2 %  z tytułu sprzedaży w ratach  nieruchomości Zasobu; pod tym względem był to „rok 
ostatniej szansy” i rolnicy ją w pełni wykorzystali.
    W ogólnej  liczbie 490 działań  wykonanych w 2013 roku,   opinie w sprawie zabezpieczenia 
należności ANR z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w liczbie 267 stanowią 54,5 %, przy czym 
obejmują one   5 734 ha nabywanych gruntów rolnych, z czego: 138 opinii i 3031 ha dotyczy gruntów 
kupowanych  na  zasadzie  pierwszeństwa,  a  129  opinii  i  2  703  ha  –  w  trybie  przetargów 
ograniczonych. Drugim istotnym -  z   powodu  trudnego  do  wyeliminowania  problemu   tzw. słupów 
- działaniem  Izby był w 2013 roku  rekordowy udział  członków Rad Powiatowych i pracowników 
Biura  W-MIR  w  Komisjach  Kwalifikujących i  Komisjach  Przetargowych na  sprzedaż  lub 
dzierżawę gruntów w trybie przetargów ograniczonych: członkowie Rad Powiatowych i pracownicy 
Izby uczestniczyli w 92 przetargach ograniczonych obejmujących 3 529 ha gruntów rolnych (patrz: 
tabela).
W pracach tych komisji uczestniczyli w kilku przypadkach również członkowie Związku Zawodowego 
Centrum Narodowe Młodych Rolników Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
   Przedstawiciele Izby, którzy brali udział w Komisjach Kwalifikujących i Komisjach Przetargowych 
zgłosili uzasadnione wątpliwości odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargach ograniczonych, 
wskutek czego Zarząd W-MIR  przesłał wraz z uzasadnieniem – w trzech przypadkach dotyczących 
gruntów  o  łącznej  powierzchni  24  ha  –  do   ANR  OT  Olsztyn  wnioski  o  odstąpienie  od 
przeprowadzenia przetargów ograniczonych licytacyjnych i zorganizowanie przetargów ograniczonych 
ofert  pisemnych,  natomiast  w jednym przypadku  wysłał  do  Prokuratury  Rejonowej  w Suwałkach 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na przetargach ograniczonych, które odbyły się 
w  Filii ANR w Suwałkach dniach 8 i 9 lipca 2013 r. na sprzedaż  14 nieruchomości rolnych  o łącznej 
powierzchni 158,5341 ha, które zostały wyłączone – na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2011 r. 
o  zmianie  ustawy  o  gospodarowaniu   nieruchomościami  rolnymi   Skarbu  Państwa   –   z  umów 
dzierżawy zawartych między ANR i spółką  z o. o.    z siedzibą na terenie powiatu ełckiego.
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Do udziału w obydwu przetargach został zakwalifikowany właściciel 32-hektarowego gospodarstwa, 
który wziął udział w licytacji  każdej z 14 nieruchomości, nie dając szans ( 2,6 -krotne przebicie ponad 
cenę wywoławczą) innym uczestnikom przetargów, którymi  byli  miejscowi  rolnicy  indywidualni, 
ubiegający  się o powiększenie swoich gospodarstw rodzinnych. 
Łączna wylicytowana przez tego szczególnego uczestnika przetargu  cena  wszystkich  nieruchomości 
wyniosła  5 423 0000 zł (34 207 zł/ha) - i była wyższa od łącznej ceny wywoławczej o 3 314 700 zł 
(o 20 908 zł/ha) -  co stanowi   257 %  ceny wywoławczej  2 108 300 zł  ( 13 299 zł/ha).   
    Po przeanalizowaniu okoliczności  i  wyników przetargów,  Zarząd W-MIR jako przedstawiciel 
samorządu rolniczego,  pismem z  dnia  22 lipca  2013 r.  przesłanym  do Prokuratury Rejonowej  w 
Suwałkach,   złożył  zawiadomienie  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  przez  opisanego  wyżej 
uczestnika przetargu  i spółkę z o. o. podczas przetargów ograniczonych przeprowadzonych w Agencji 
Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach w dniach 8 i 9 lipca 2013 roku.
    W uzasadnieniu zawiadomienia Zarząd W-MIR podał , że z dokumentów, które znalazły się w 
posiadaniu pokrzywdzonych rolników i Izby,  wynika,  że osoba, która wygrała wszystkie przetargi, 
nabywała  nieruchomości  w  porozumieniu  ze  spółką  w  celu  obejścia  przepisów  o  przetargach 
ograniczonych.  Świadczy  o  tym  wiadomość  przesłana  e-mailem,  pochodząca  od  tej  spółki,  z 
informacjami   o  przydatności  dla  spółki  poszczególnych  działek  i  konieczności  ich  zakupu  na 
przetargach.
Podczas przetargów był również obecny przedstawiciel tej spółki, udzielając licytującemu wskazówek, 
co do nabywania danej  nieruchomości. W dniu  16 września 2013 r. Izba otrzymała od Prokuratury 
Rejonowej  w Suwałkach  zawiadomienie o wszczęciu śledztwa. Do dnia 30 kwietnia 2014 roku 
śledztwo prokuratorskie nie zostało zakończone, mimo zapewnień prokuratury – z dnia  3 marca 2014 
roku –  że zakończy je w tym terminie.
Jednocześnie  z  wysłaniem do prokuratury zawiadomienia   o  możliwości  popełnienia  przestępstwa, 
Izba Rolnicza przesłała do Filii ANR w Suwałkach pismo z wnioskiem o unieważnienie przetargów 
ograniczonych, które odbyły się w dniach 8 i 9 lipca 2013 r. w siedzibie Filii i odstąpienie od zawarcia 
z podejrzanym umów sprzedaży nieruchomości, które były przedmiotem przetargów. Odpowiadając na 
ten wniosek Izby, Filia ANR Suwałki poinformowała Izbę w dniu 25 lipca 2013 roku, że wstrzymuje 
się z czynnościami związanymi ze sprzedażą – do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę. 
   W  ciągu  całego  2013  roku  ANR  OT   w  Olsztynie  nie  zorganizowała  ani  jednego  przetargu 
ograniczonego ofert pisemnych, mimo przesłanych przez Izbę kryteriów, a mianowicie: cena  70 %, 
powierzchnia  (w ha  użytków rolnych)  10 %, z  tym,  że  powierzchnia  preferowana wynosi  45  ha 
użytków rolnych, intensywność produkcji zwierzęcej 10 % i uzyskane wsparcie w ramach PROW na 1 
ha  użytków  rolnych,  otrzymane  w  wyniku  realizacji  wyłącznie  dwóch  działań:  „  Modernizacja 
gospodarstw rolnych” i „Ułatwienie startu młodym rolnikom” 10 %.  
      W 2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (razem z Filią 
w Suwałkach )  wydzierżawiła 2 762 ha gruntów rolnych, sprzedała  24 660 ha (w tym 2 740 ha to  
grunty pochodzące z wyłączeń 30 % użytków rolnych z dzierżaw o powierzchni większej niż 428,5417 
ha)    i otrzymała od notariuszy warunkowe umowy sprzedaży obejmujące areał  10 571 ha  (z tego  
zakupiła 87 ha wykonując prawo pierwokupu), co łącznie daje powierzchnię 37 993 ha.
Odnosząc do tej liczby (37 993 ha) ogólną powierzchnię gruntów – 20 344 ha, której dotyczyły opinie 
sporządzone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w tym samym roku (2013), można stwierdzić, 
że w polu obserwacji Izby było 53,5 % obszaru gruntów, pochodzących z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i częściowo prywatnych, będących w obrocie w województwie warmińsko-mazurskim 
w 2013 r.  Oprócz działań skonkretyzowanych w formie pisemnych  opinii  -  wyszczególnionych w 
załączonej tabeli - przesłanych do ANR OT w Olsztynie i jej Filii  w Suwałkach oraz Warmińsko-
Mazurskiego  Urzędu  Marszałkowskiego,  Izba  Rolnicza  podejmowała  w  2013  roku  bezpośrednie 
interwencje i rozmowy z dyrekcją i pracownikami Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie, prezesem 
ANR, prezesem Krajowej  Rady Izb  Rolniczych  i  posłem z Warmii  i  Mazur  (członkiem sejmowej  
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi).    Do tego typu działań, niewymienionych w tabeli, można zaliczyć: 
żądanie  uznania całego okresu dzierżawy nieruchomości przekazanej przez rodziców cesją dziecku 
jako okresu wliczanego do 3-letniego okresu uprawniającego do nabycia tej nieruchomości na zasadzie 
pierwszeństwa,  propozycje  tematów  na  posiedzenia  Rady  Społecznej  przy  ANR  w  Warszawie, 
opiniowanie zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawie 
kształtowaniu ustroju rolnego i inne z zakresu gospodarki ziemią rolniczą.
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Ponadto kwestie gospodarowania ziemią rolnicza reprezentowane były w roku 2013- podobnie jak w 
latach poprzednich- systematycznie na łamach „Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.”
                                                                                                  

Działania W-MIR w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w 2013 roku

L. 
p.

                      
                          
                     Nazwa działania

Liczba
wykonanych
działań

            Powierzchnia gruntów 
   obejmująca poszczególne działania:

      cały obiekt
w tym:grunty
na powiększenie
gospodarstw
rodzinnych

 ha ha

1 Opinie - wnioski o odwołanie przetargów 
ograniczonych licytacyjnych i ogłoszenie 
przetargów 
ograniczonych ofert pisemnych

            3 24 24

2 Opinie - wnioski o zorganizowanie przetargów 
ograniczonych           26 606 606

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

        
           8  1 307  491

4 Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości 
rolnych      o powierzchni powyżej 100 ha             2     986 ‒

           

5 Opinie w sprawie warunkowych umów sprzedaży
( wykonania lub niewykonania przez ANR 
prawa pierwokupu)

          42   4 916     251    

6 Opinie w sprawie przeznaczenia gruntów na cele 
nierolnicze i nieleśne

     
          30         267     ‒  

7 Opinie w sprawie zabezpieczenia należności  ANR 
z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w trybie 
przetargów ograniczonych i na zasadzie 
pierwszeństwa w nabyciu ( w trybie 
bezprzetargowym) na powiększenie gospodarstw
rodzinnych

          
         267

           
 5 734

      
5 734

 

8 Opinie w sprawie sprzedaży ziemi rolnej 
cudzoziemcom             1    10 ‒

9 Opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżawy 1 423 ‒

10 Opinie dotyczące uzgodnienia sprzedaży 
nieruchomości rolnych 
o powierzchni powyżej 150 % średniej 
wojewódzkiej

          15   990 990

11 Opinie w prawach innych niż wymienione 
w punktach  1-10 3 1 552 534

12 Udział delegatów i pracowników w przetargach 92 3529 3529

13                   Ogółem działania ( od 1 do 12)         490  20 344          12 159

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

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

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  już  od  wielu  lat  promuje  i  zabiega  o  zachowanie 
charakterystycznych  dla  naszego  regionu  produktów  żywnościowych  o  specyficznym  smaku  
i wartościach odżywczych organizując między innymi konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla 
na stołach Europy” i konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”. 
W roku 2013 miała  miejsce  już VIII  edycja  konkursu „Smaki Warmii,  Mazur oraz Powiśla na 
stolach Europy” organizowana wspólnie z Samorządem Województwa oraz działającym przy Izbie 
Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn.  W tym roku finały subregionalne odbyły 
się  w Elblągu  (9 listopada),  Ełku  (23  listopada)  i  Szczytnie  (30  listopada).  Ich  uczestnikami  byli 
mieszkańcy województwa, czyli osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające 
osoby fizyczne,  w tym koła gospodyń wiejskich. Finał regionalny  odbył  się 14 grudnia w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: produkt 
regionalny i potrawa regionalna. W tym roku ocenie jury zostało poddanych 91 produktów oraz 25 
potraw, natomiast do zmagań w finale regionalnym zakwalifikowanych zostało 21 produktów oraz 8 
potraw. 

„Skarby Europy  zaklęte  w szkle”   w roku 2013 została  zorganizowana  II  edycja  konkursu  na 
najsmaczniejsze  domowe  przetwory  wykonane  z  naturalnych  produktów  pochodzących  z  terenu 
Warmii i Mazur.  Do konkursu, którego celem jest promocja przetworów domowych wykonanych z 
owoców, warzyw, mięsa,  ryb,  runa leśnego i  ziół  zebranych na terenie  województwa warmińsko-
mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych 
tradycji  kulinarnych, zgłoszono  112  domowych  przetworów.  Przetwory  były  oceniane  w  trzech 
kategoriach: przetwory mięsne i rybne, przetwory z warzyw i grzybów oraz przetwory z owoców.

Promocja wieprzowiny

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w okresie od 14 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku 
realizowała  projekt  finansowany z Funduszu Promocji  Mięsa Wieprzowego pn.  „Smaki Polskie  – 
wieprzowina – polska tradycja”. 
Partnerami  projektu  były  Krajowa Rada Izb  Rolniczych  oraz  Agencja  Rynku  Rolnego.  Realizacja 
projektu  podzielona  została  na  województwa,  którą  w  terenie  zajmowały  się  wojewódzkie  izby 
rolnicze za pośrednictwem wybranych przez siebie Ambasadorów Regionalnych Projektu. 
Głównym  celem  Projektu  było  utworzenie  i  rozpropagowanie  profesjonalnego  portalu 
internetowego  www.wieprzopedia.pl,  w  którym  każdy  zainteresowany  mógłby  znaleźć  informacje 
m.in. o produkcji mięsa wieprzowego, rasach trzody chlewnej, stosowanych systemach jakości, a także 
porady  dietetyczne  i przepisy  kulinarne.  Portal  stał  się  znakomitą  formą  reklamy  prowadzonej 
działalności. 
Jednym  z  ważniejszych  punktów  realizowanego  Projektu  było prowadzenie  aktualnej  bazy  firm
 z podziałem na:
•przetwórców/dostawców (ubojnie, masarnie, małe i duże zakłady przetwórcze)
•sklepy 
•restauracje, bary oraz małe punkty gastronomiczne
Podstawowym warunkiem kwalifikującym daną Firmę do wpisania do bazy portalu było prowadzenie 
działalności  związanej  z  ubojem,  przetwarzaniem  i  sprzedażą  mięsa  wieprzowego. W  czasie 
trwania projektu w województwie warmińsko-mazurskim udało się wpisać ponad 150 podmiotów, zaś 
w kraju prawie 2400. 
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W ramach  projektu  zostało  zorganizowanych  wiele  spotkań  z  producentami  rolnymi,  wytwórcami 
lokalnymi  oraz  przedsiębiorcami  informujących  o  korzyściach  przystąpienia  do  projektu  promocji 
spożycia mięsa wieprzowego. 
Zorganizowane zostały także mini-degustacje promujące spożycie  wieprzowiny i wyrobów z mięsa 
wieprzowego,  a  także  sam portal  internetowy-  www.wieprzopedia.pl.  Mini-degustacje  odbyły  się
 w Sklepie Firmowym Nr 45 Zakładów Mięsnych „WARMIA” przy ul. Kościuszki 45 w Olsztynie 
w dniu 26 lutego oraz 5 i 12 marca 2013 roku oraz na Targowisku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej
 w dniach 27 lipca i 03 sierpnia 2013 r.  pod hasłem „CHCESZ SPRÓBOWAĆ WIEPRZOWINY, 
SMAKUJ MIĘSA I WĘDLINY”. W trakcie ich trwania klienci odwiedzający sklep oraz targowisko 
mogli spróbować wyrobów z mięsa wieprzowego najwyższej jakości: szynkę,  kiełbaski myśliwego, 
delikatną kiełbasę sołtysa oraz kruchą kiełbasę z Warmińskiej  Wędzarni,  które są przygotowywane 
tradycyjnie  bez  konserwantów.  Dla  urozmaicenia  smaku  można  było  także  posmakować  świeżo 
pieczonego  chleba  posmarowanego  pasztetem  wieprzowym  ze  śliwką  lub  smalcem  z  dodatkiem 
cebulki i przypraw. 

Dla  podniesienia  efektywności  pracy  w  zakresie  promocji  żywności  naturalnej  i  tradycyjnej  oraz 
działalności  marginalnej,  ograniczonej  i  lokalnej,  zawarto  porozumienie  z  Regionalną  Izbą 
Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej. W posiedzeniach Regionalnej Izby Gospodarczej z 
ramienia Izby Rolniczej uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR. Ponadto na 
prośbę Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie przystąpiono 
do współorganizacji projektu „ Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur” przeznaczając na ten 
cel kwotę 2000 zł.

Ponadto przedstawicielki Izby uczestniczyły w cyklicznie organizowanych Forach Kobiet Wiejskich. 
W dniach 13-15 marca 2013 r. w Pawłowicach w Krajowym Forum Kobiet Wiejskich uczestniczyły 
dwie przedstawicielki Izby: Pani Zofia Matyjasek- Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu 
giżyckiego i Pani Urszula Suchocka- Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

Przedstawiciele Izby Rolniczej uczestniczyli ponadto:
 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  w  dniach  23  i  28  stycznia  2013  roku 

uczestniczyła w spotkaniach dotyczących organizacji konferencji na temat żywności naturalnej. 
 Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR w dniu 24 kwietnia uczestniczyła w spotkaniu 

„Rozwój turystyki wiejskiej- doświadczenia Polski i perspektywy dla Obwodu Kaliningradzkiego”
 Pan  Jerzy  Salitra  -  Członek  Zarządu  W-MIR  w  dniu  18  lipca  2013  roku  uczestniczył  

w konferencji „Etyka w produkcji o obrocie żywnością”” 
 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, Pani Zofia Stankiewicz- i Pan Marek Kuźniewski- Członkowie 

Zarządu W-MIR uczestniczyli  w dniach 26-27 lipca 2013 r.  w Galinach  w Festynie  Kulinarno- 
Kulturowym Litwa- Polska- Rosja

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  spotkaniu  producentów  i 
przetwórców  wędlin  w  sprawie  spełnienia  wymagań  dotyczących  używania  logo  Dziedzictwa 
Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle w dniu 2 grudnia 2013 r. w Olsztynie.

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

W celu upowszechniania i wymiany informacji o działaniach podejmowanych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego w zakresie promocji i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Warmińsko-
Mazurska  Izba  Rolnicza  przystąpiła  do  Stowarzyszenia  Warmińsko-Mazurskiej  Regionalnej 
Organizacji  Turystycznej  z/s  w  Olsztynie  w  charakterze  członka  zwyczajnego  (Uchwała  Nr 
VIII/45/2009  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  z  dnia  30  marca  2009  r.).  Do  prac  Warmińsko-
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Mazurskiej Organizacji Turystycznej z/s w Olsztynie, uchwałą Zarządu Nr 445/2009 z dnia 21 maja 
2009 r., z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oddelegowano Urszulę Gajewską ówczesną 
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny Wiejskiej W-MIR. W związku z tym Pani Urszula  Gajewska 
uczestniczyła w następujących spotkaniach:
 Wojewódzkich Obchodach Światowego Dnia Turystyki w dniu 20 września 2013 r. w Iławie. 
 Walnym Zebraniu Członków W-MROT w dniu 30 grudnia 2013 roku

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).

 od 2011 roku na mocy uchwały Zarządu podjęto także współpracę z „Lokalnym Centrum 
Obsługi Inwestora”.
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6. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego.

Kierując  się  interesem  rolników  –  członków  naszej  Izby,  Zarząd  wspierał  działania  Warmińsko-
Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  zakresie  pozyskiwania  środków na  informowanie 
rolników o możliwościach finansowego wsparcia produkcji rolniczej.
W skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,  
do pracy w jej organach już w 2010 roku oddelegowanych zostało dwóch przedstawicieli Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, którzy w roku 2012 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 2013 roku W-MIR włączyła się w organizację:

 Olimpiady  Młodych  Producentów  Rolnych  w  dniu  08  lutego  2013  r.  na  współorganizację 
przeznaczono kwotę 570 zł.

 Targi organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie pn. 
„Pamiętajcie o ogrodach” w dniu 12 maja 2013 r. w Olsztynie 
XX Targów Rolniczych w dniach 21-23 czerwca w Ostródzie

 Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 26 czerwca 2013 
r. Na współorganizację i nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 1000 zł brutto.

 XIV Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 07 września 2013 r. w Olsztynie.
 Współorganizacja Konkursu Fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”, do komisji konkursowej 

oddelegowano  Panią  Zofie  Stankiewicz  -  Członka  Zarządu  W-MIR,  na  współorganizację 
przeznaczono kwotę 300 zł.

 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR oraz Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-
MIR  uczestniczyli  w  konferencji  „Jakość  surowców  pochodzenia  rolniczego  w  produkcji 
żywności' w dniu 4 grudnia 2013 r. w Olsztynie.

Ponadto  uchwałą  nr  255/2013  r.  z  dnia  09  grudnia  2013  r.  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza 
wspólnie  z  Warmińsko-Mazurskim  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie  postanowiła 
utworzyć,  Warmińsko-Mazurskie  Konsorcjum  instytucji  wsparcia  szkoleń  rolniczych  w  zakresie 
„Zarządzanie  gospodarstwem  rolnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  korzyści  z  prowadzenia 
rachunkowości w gospodarstwie rolnym” w celu opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w konkursie organizowanym 
przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Natomiast uchwałą nr 256/2013 z dnia 09 
grudnia 2013 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem 
Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie  postanowiła  utworzyć,  Warmińsko-Mazurskie  Konsorcjum 
instytucji wsparcia szkoleń rolniczych w zakresie „Stosowania środków ochrony roślin ze szczególnym 
uwzględnieniem integrowanej  ochrony”  w celu  opracowania  i  złożenia  wniosku o  dofinansowanie 
projektu w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w konkursie organizowanym 
przez FundacjęProgramów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

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

Decyzją Zarządu z dnia 11 kwietnia 2012 roku Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu została 
oddelegowana  do  współpracy  z  Ministerstwem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  zakresie  działań 
związanych z rozwojem szkół rolniczych i współpracy z ich poszczególnymi jednostkami.
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Wzorem lat poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła  się w organizację XXXVII 
edycji  konkursu  pn.  Olimpiada  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  którą  przygotowuje  Katedra 
Agrotechnologii  i  Zarządzania  Produkcja  Roślinną  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w 
Olsztynie. Przeznaczono 900 zł brutto na nagrody dla laureatów konkursu. Finał wojewódzki konkursu 
odbył  się w Olsztynie  w dniu 19  kwietnia 2013 r. W finale uczestniczył  Pan Roman Luchowski- 
Wiceprezes W-MIR. 
Ponadto na zaproszenie UW-M Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR, Pani Zofia Stankiewicz i Pan Marek 
Kuźniewski- Członkowie Zarządu W-MIR uczestniczyli  w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Olsztynie w 
konferencji  pt.  „Wyzwanie  wzrostu  innowacyjności  przemysłu  spożywczego  regionu  Warmińsko-
Mazurskiego w świetle UE w latach 2014-2020”.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim ufundowano nagrodę rzeczową dla 
najlepszego  absolwenta  Wydziału  Biologii  i  Biotechnologii,  której  wręczenie  nastąpiło  w dniu  23 
listopada 2013 r. w Olsztynie.
W  ramach  współpracy  z  Zespołem  Szkół  Rolniczych  w  Smolajnach  włączono  się  
we  współorganizację   szkolnych  zawodów  jeździeckich   w  dniu  18  maja  2013  roku  poprzez 
ufundowanie nagród dla laureatów  w kwocie 500 zł. Włączono się także we współorganizacje X Dnia 
Woźnicy w dniu 9 czerwca 2013 r. W ramach współorganizacji przeznaczono kwotę 300 zł na zakup 
nagród dla laureatów konkursu „ Zwózki słomy”, rozgrywanego w trakcie Dnia Woźnicy.
 
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim postanowiła włączyć się również w organizację 
Powiatowej  Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie,  Bezpieczeństwie  i  Higienie  Pracy oraz  Leśnictwie  z 
Elementami Łowiectwa”, która odbyła się w dniu 01.03.2013 roku w Mrągowie.

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Karolewie przystąpiono do współorganizacji II 
Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu „Smaki Wsi”, na zakup nagród dla laureatów konkursu 
przeznaczono kwotę 500 zł,w rozstrzygnięciu z ramienia Izby Rolniczej uczestniczyli Pan Jan Heichel- 
Prezes W-MIR i Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR. 
Ponadto Pan Roman Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR uczestniczył  w uroczystych  obchodach Dnia 
Edukacji Narodowej w dniu 16 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Karolewie.

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 
2013 roku. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza,  oprócz  współpracy  prowadzonej  z  członkami  Porozumienia 
Rolników Warmii i Mazur w 2013 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom 
rolniczym oraz organizacjom i stowarzyszeniom branżowym.
Na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie W-MIR przystąpiła do 
współorganizacji  i  szkolenia  hodowców koni  w zakresie  rozczyszczania  i  pielęgnacji  kopyt,  które 
odbyło się w dniach 06-07 kwietnia 2013 r. w Stadzie ogierów w Kętrzynie. Na ten cel przeznaczono 
kwotę 1500 zł.
Ponadto wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego przystąpiono do 
współorganizacji wyjazdu rolników na Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach 10-11 maja 2013 
r. do Poznania, na ten cel przeznaczono kwotę 2000 zł.
Przedstawiciel  Izby w 2013 roku uczestniczyli  także w spotkaniach organizowanych przez związki
i organizacje rolnicze oraz branżowe, m. in.: 
 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR i Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyli 

w dniu 14 stycznia 2013 r. w spotkaniu ze Związkami Zawodowymi Rolników Warmii i Mazur w 
sprawie aktualnej polityki Rządu RP w zakresie gospodarowania gruntami rolnymi przez ANR.

 Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w dniu 30 stycznia 2013 r. w Olsztynie w spotkaniu 
w sprawie organizacji Ogólnopolskiej Wystawy Drobiu w Ostródzie.
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 Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła  w dniu 13 kwietnia 2013 r.  w 
uroczystościach  50-lecia  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Łąkorzu,  pokryto  koszty  organizacji 
projektu  „V  Przegląd  Zespołów  Ludowych  -  Początek  lata  im.  Anny  Grzywacz”,  na  ten  cel 
przeznaczono kwotę 1000 zł.

 Pan Jan Królik- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w spotkaniu Hodowców Bydła Mlecznego 
w dniu 15 marca 2013 r. w Wilkasach

 Zorganizowano wspólnie z Klubem Jeździeckim „Stado Kętrzyn” XVII Pokazy Konne oraz XII 
Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie w dniach 21-22 lipca 2013 roku – ufundowano 
nagrody w kwocie 700 zł

 W  ramach  współpracy  z  Warmińsko-Mazurskim  Związkiem  Hodowców  Bydła  ufundowano 
podczas Wystawy Bydła Mlecznego puchar dla superchampiona. 

 Podjęto  współorganizację  konkursu  „Młody  Hodowca”  w  ramach  Wystawy  Bydła  Mlecznego 
wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Warmińsko-Mazurski 
Związek Hodowców Bydła Mlecznego podczas Wystawy Rolniczej w dniu 7 września 2013 roku 
w Olsztynie - podjęto uchwałę w sprawie ufundowania  dla dzieci uczestniczących w konkursie 
„Młody Hodowca”  nagród rzeczowych o łącznej wartości  800 złotych. 

 Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w uroczystym otwarciu budynku administracyjnego Polskiej 
Federacji  Hodowców Bydła  i  Producentów Mleka w Warszawie oraz Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie w dniu 10 grudnia 2013 r. w Dorotowie.

9. Pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych. 

Jedną z  istotniejszych  form zrzeszania  się  producentów rolnych jest  zakładanie  grup producentów 
rolnych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku propaguje tą idee i pomaga w kwestiach 
formalnych i prawnych w zakładaniu grup producentów różnych produkcji. Wspiera także działalność 
już istniejących grup na terenie Warmii i Mazur. Jednakże w roku 2013 r. producenci rolni z Warmii i 
Mazur  nie  zwracali  się  do  Izby  Rolniczej  o  udzielenie  wsparcia  w  zakresie  organizacji  grup 
producentów rolnych

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

Członkowie  Rad  Powiatowych  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej,  w  zakresie  określonym  
w  Statucie  Izby,  na  bieżąco  współpracowali  z  organami  samorządu  terytorialnego  województwa 
warmińsko-mazurskiego. 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 2013 r. były 
powoływane  komisje  do  oszacowania  strat  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi w wszystkich powiatach. W komisji wojewódzkiej Izbę reprezentował Pan Roman 
Luchowski Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  
W  2013  roku  Wiceprezes  W-MIR  Roman  Luchowski  kontynuował  prace  w  Regionalnej  Radzie 
Ochrony  Przyrody.  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.

Ponadto przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w pracach zespołów roboczych ds. opracowania Planów 
Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000. :
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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 układająca się współpraca z Samorządem Wojewódzkim polega przede wszystkim na stałej 
wymianie  informacji  z  Zarządem  Województwa  w  zakresie  dotyczącym  szeroko  rozumianego 
rolnictwa.  Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Sejmiku  Województwa  Prezes  oraz  Wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli  w Sesjach Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Ponadto Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR, która w roku 2012 została 
oddelegowana do prac w Wojewódzkiej  Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
utworzonej  przy  sekretariacie  Regionalnej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego kontynuowała w niej swoją pracę. 
W  ramach  współpracy  z  samorządami  województwa  oraz  administracją  rządową  można  także 
wymienić:
 Współorganizację konferencji pt. „Jak to zrobić, by zarobić „Rozwój działalności marginalnej, 

ograniczonej  i  lokalnej  oraz  sprzedaży  bezpośredniej  na  obszarach  wiejskich  województwa 
warmińsko-mazurskiego,  produkt  naturalny,  produkt  tradycyjny”  w  dniach  16-17  kwietnia  w 
Olsztynie.

 Udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w sprawie Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego-  uczestniczył  Pan 
Jan Heichel-Prezes W-MIR w Olsztynie w dniu 21 lutego 2013 r.

 Udział w seminarium „Podsumowanie planowania strategicznego w województwie warmińsko-
mazurskim na lata 2011-2013” uczestniczył  Pan Jan Heichel-  Prezes W-MIR w dniach 13-14 
mają 2013 r. w Gołdapi.-

 Współorganizację  wyjazdu przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  na Dożynki 
Prezydenckie do Spały w dniach 14-15 września 2013 r.

 Udział  w konferencji  „Wspólna  Polityka  Rolna  po  2013  roku'  -wybrane  aspekty  w  dniu  27 
listopada 2013 r. w Olsztynie.

 Pan  Roman  Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR  brał  udział  w  uroczystym  wręczeniu  nagród  i 
wyróżnień  XIII  Edycji  Konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości  w dniu 07 listopada 
2013 r. w Olsztynie.

Ponadto  od  wielu  lat  Izba  wspólnie  ze  Związkiem  Gmin  Warmińsko-Mazurskich  w  Olsztynie 
uczestniczy  we  współorganizacji  konkursu  o  zasięgu  wojewódzkim  „Czysta  i  piękna  zagroda  – 
estetyczna wieś”. W 2013 r. przeznaczono na nagrody dla gmin w tym konkursie kwotę 3000,00 zł. 

11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tak  jak  w latach  poprzednich,  tak  i  w 2013 roku Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wspierała 
działalność  Stacji  Doświadczalnej  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie.  Już  w  roku  2011  r.  w  skład 
Wojewódzkiego  Zespołu  Porejestrowego  Doświadczalnictwa  Odmianowego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  zostali  oddelegowani  następujący  przedstawiciele  Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej: Roman Luchowski, Adam Szczepkowski, Tomasz Gursztyn, Krzysztof Masiul. Zarząd 
Izby  w  dniu  19  kwietnia  2013  roku  postanowił  wesprzeć  badania  prowadzone  przez  stacje 
doświadczalne w województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 10 000 zł brutto. 
Badania  odmianowe  realizowane  w  strukturze  PDO  są  ukierunkowane  bezpośrednio  na  potrzeby 
produkcji rolniczej. Zadaniem ich jest pomoc praktyce rolniczej w efektywnym wykorzystaniu postępu 
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biologicznego,  doborze właściwych odmian do uprawy.  Badane są głównie odmiany,  które zostały 
zarejestrowane w ostatnim okresie,  a  wstępne  wyniki  wskazują  na  ich  przydatność  do  uprawy w 
naszym regionie.  Biuro Izby rozpowszechnia wyniki  badań odmian publikowane przez SDOO we 
Wrócikowie.
Ponadto Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR w dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Jarnołtówku  uczestniczył 
w konferencji z okazji XV -lecia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego 

12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od wielu lat prowadzi współpracę z zagranicznymi organizacjami 
rolniczymi.  Przedstawiciele  W-MIR  w  2013  r.  uczestniczyli  w  następujących  przedsięwzięciach 
międzynarodowych:
    
 44  przedstawicieli  rolnictwa  uczestniczyło  w  wyjeździe  studyjnym  zorganizowanym  przez  

W-MIR na Targi SIMA 2013 r  we Francji w dniach 25.02-03.03.2013 r. Podczas wyjazdu odbyło 
się  także  spotkanie  z  przedstawicielami  Stałego  Zgromadzenia  Izb  Rolniczych  (Assemblée 
Permanente  des  Chambres  d'Agriculture)  oraz  Stowarzyszenia  Zagospodarowania  Ziemi  i 
Urządzania  Obszarów  Wiejskich  SAFER  (Federation  Nationale  des  Societes  d'Amenagement 
Foncier  et  d'Etablissement  Rural).  Podczas  spotkania  z  przedstawicielem  Stowarzyszenia 
Zagospodarowania Ziemi i Urządzania Obszarów Wiejskich SAFER, które zostało stworzone przez 
organizacje  rolnicze  w latach  60'  ubiegłego  wieku  w celu  wspomagania  rozwoju  gospodarstw 
rolnych we Francji. SAFER zajmuje się w chwili obecnej kontrolą gospodarki gruntami rolnymi. 
Ich  działalność  polega  zarówno  na  skupowaniu,  renowacji  jak  i  sprzedaży  gruntów rolnikom. 
Stowarzyszenie  to  kontroluje  również rynek  sprzedaży ziemi  pod względem ekonomicznym tj. 
przeciwdziała zawyżaniu cen gruntów rolnych,  a także społecznym tj.  ocenia zainteresowanych 
zakupem rolników i decyduje, komu dane działki rolne zostaną sprzedane. Ze względu na obecną 
sytuację na rynku obrotu ziemią w Polsce oraz planowanym jego otwarciem dla cudzoziemców w 
2016 roku,  uczestnicy wyjazdu studyjnego byli zainteresowani kwestią zakupu ziemi przez takie 
osoby obecnie we Francji. Uzyskano informację, że teoretycznie zakup gruntów rolnych we Francji 
jest  możliwy dla  obcokrajowców,  jednak w praktyce  jest  on szczegółowo kontrolowany przez 
SAFER i Izby Rolnicze. Zarówno strona francuska jak i  polska delegacja wyraziła chęć wspólnej 
debaty dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. 

 Pan  Witold  Sańko-  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  mrągowskim 
uczestniczył w wyjeździe studyjnym „ Polska- Litwa” w dniach 22-28 września 2013 roku.

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR w dniu 25 września 2013 r. uczestniczył w spotkaniu z delegacją 
francuską  z  Bretanii  organizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego

 Pan  Jan  Heichel-  prezes  W-MIR  oraz  Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR 
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej Chambre de matiers Regionu 
Côte d'Armor  oraz Dyrekcji ds. Planowania współpracy zagranicznej i rozwoju zrównoważonego 
Rady  Generalnej  Departamentu  Côte  d'Armor   zorganizowanej  przez  Urząd  Marszłakowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 listopada 2013 r. w Olsztynie.

Kontynuując  współpracę  nawiązaną  w  roku  2012  z  organizacją  rolniczą  Agrosojuz  z  Obwodu 
Kaliningradzkiego,  w styczniu 2013 r. podpisano porozumienie współpracy i przedstawiciele W-MIR 
i w dniu 11 stycznia 2013 r. uczestniczyli  w wyjeździe do Obwodu Kaliningradzkiego. W dniu 21 
lutego 2013 r. na spotkanie z organizacją Agrosojuz został oddelegowany Pan Roman Luchowski-
Wiceprezes W-MIR. Strona rosyjska jest zainteresowana zarówno zapoznawaniem się ze sposobami 
gospodarowania  w Polsce  jak  i  nawiązaniem wymiany  handlowej  pomiędzy  partnerami  z  branży 
rolniczej po stronie polskiej i rosyjskiej.

13. Dążenie do możliwości najbardziej korzystnego dla rolników naszego województwa podziału 
środków finansowych w ramach PROW 2014-2020
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Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od początku 2013 roku na bieżąco monitorował kwestie 
związane z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Już podczas styczniowego spotkania z 
przedstawicielami ARiMR kierował zapytania o podział środków w nowym okresie programowania. 
16  kwietnia  2013 roku Ministerstwo Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  ogłosiło  wstępny zarys  Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  który  został  przybliżony  Członkom  Walnego 
Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2013 roku podczas obrad VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w 
Starych  Jabłonkach.  Pani  Renata  Zielińska  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniła jakie cele musi realizować nowy PROW 
oraz jakie działania są wstępnie planowane do realizacji. Nowy PROW musi realizować bezpośrednio 
3  cele  przekrojowe  Strategii  Europa  2020  dotyczące  innowacji,  zmian  klimatu  oraz  środowisko. 
Następnie 6  priorytetów  UE  w  zakresie  rozwoju  obszarów  wiejskich  oraz  wpisane  w  nie  cele 
szczegółowe. Na podstawie wstępnego zarysu został opracowany pierwszy projekt Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 26 lipca 2013 roku. Zarząd zapoznał się z projektem przygotował 
uwagi  dotyczące  poszczególnych  działań,  które  zostały  przedstawione  Przewodniczącym  Rad 
Powiatowych podczas  posiedzenia  Przewodniczących  z  Zarządem w dniu  6  września.  9  września 
Zarząd  w piśmie  do Krajowej  Rady Izb  Rolniczych wniósł  następujące  uwagi  do  PROW na lata 
2014-2020:
w działaniach  priorytetu  pierwszego  „Transfer  wiedzy  i  innowacji” oraz  „Doradztwo”,  a  także 
„Współpraca” zawnioskujemy o wpisanie Izb Rolniczych wśród beneficjentów jako bezpośrednich 
przedstawicieli  i  rzeczników  rolników.  Izby  organizują  rozmaite  spotkania,  konferencje  czy  też 
szkolenia z udziałem swoich członków, a także mają w swoich szeregach doradców w związku z czym 
działalność Izb w tym zakresie z pewnością wpłynie pozytywnie na wypełnianie postawionych tym 
działaniom celów szczegółowych. Ponadto finansowanie działania „Współpraca” powinno być nieco 
ograniczone. 
W działaniu  „Modernizacja  gospodarstw rolnych” przede  wszystkim w kolejnej  wersji  projektu 
PROW  należy  jednoznacznie  określić  w  jaki  sposób  będzie  liczona  wielkość  ekonomiczna 
gospodarstwa.  Proponowany  przedział  wielkości  ekonomicznej  gospodarstw  potencjalnych 
beneficjentów, których powierzchnia może dochodzić do 300 ha jest zbyt niski, jego górna granica 
powinna  zostać  podniesiona  ze  100  tys  euro  do  250  tys  euro.  Dodatkowo  warunek  konieczny 
uzyskania dofinansowania czyli wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o 20 % jest w 
praktyce  bardzo  trudny  do  osiągnięcia,  a  jego  niespełnienie  mogłoby  skutkować  zwrotem  całej 
pomocy w zakresie tego działania. Stąd proponuje się obniżenie proponowanej wartości GVA do 5%. 
Mając na uwadze, że projekt działania zakłada możliwość zakupu jedynie nowych maszyn uważamy, 
że kwota 200 tysięcy na ich zakup jest zbyt niska i wnioskujemy o wpisanie kwoty 300 tys zł, czyli 
pozostawienie  jej  na  poziomie  z  PROW  2007-2013.  Ponadto  przy  budowie  nowych  budynków 
gospodarskich należałoby wpisać w PROW możliwość zakupu stada podstawowego bydła i trzody 
chlewnej. Mając na uwadze także dążenie do odbudowy pogłowia świń w Polsce w rodzajach operacji 
dotyczących budynków inwentarskich sformułowanie „-dotyczące produkcji prosiąt” należy zastąpić 
„-dotyczące produkcji trzody chlewnej”, gdyż zaproponowany w projekcie zapis ogranicza możliwość 
pozyskania  środków  przez  producentów  polskiej  wieprzowiny.  W kwestii  możliwości  pozyskania 
zaliczki na modernizację powinny zostać określone również zasady jej poręczania. Proponuje się jej 
wypłatę  na  podstawie  podpisanej  umowy oraz  weksla  in  blanco.  Ponadto  zarówno  przy  wyborze 
kryteriów przyznawania, jak i podziale środków w tym działaniu powinna zostać zastosowana szeroko 
pojęta regionalizacja. 
Do  działania  „Premia  dla  młodych  rolników”  wniesiono  szereg  uwag. Ze  względu  na  to,  że 
prawdopodobny czas pierwszych naborów wniosków przypadnie najwcześniej na połowę 2015 roku w 
definicji beneficjenta tj. młodego rolnika trzeba wydłużyć czas prowadzenia działalności z 18 miesięcy 
na 24 miesiące lub wpisać, że są to rolnicy, którzy rozpoczęli działalność rolniczą od 1 stycznia 2014 
roku. Analogicznie  postąpić  w zapisie  dotyczącym stawania się tzw. „aktywnym rolnikiem” przez 
beneficjenta  tego  działania.  Dodatkowym  argumentem  przemawiającym  za  wydłużeniem 
wspomnianych okresów jest to, że umożliwi ono ubieganie się o środki w ramach „premii dla młodych 
rolników”  rolnikom,  którzy  przejmują  gospodarstwo  w  okresie  przejściowym  bez  względu  na 
dostępność  dotacji  z  tym  związanych,  tak  jak  to  wynika  np.  z  naturalnych  uwarunkowań 
pokoleniowych.  W  warunkach  kwalifikowalności  tego  działania   należy  zmienić  przy  określeniu 
powierzchni gospodarstwa, że powierzchnia użytków rolnych powinna być równa co najmniej średniej 
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powierzchni w kraju, a nie jak w projekcie w województwie. Jeżeli chodzi o górną granicę wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa- powinna ona zostać zwiększona do 250 tys euro dla powierzchni do 300 
ha. Uzasadnieniem jest tutaj to, że często młodzi rolnicy przejmują po rodzicach całe gospodarstwo o 
wypracowanej przez lata wielkości ekonomicznej. 
Jeżeli  chodzi  o  Priorytet  III  zauważono,  że  działanie  „Systemy  jakości  produktów  rolnych  i 
środków spożywczych” będzie  możliwe  do  realizacji  z  korzyścią  dla  rolników tj.  bezpośrednich 
producentów żywności jedynie pod warunkiem złagodzenia przepisów sanitarno-epidemiologicznych 
krajowych  do  tych  obowiązujących  na  terenie  państw  „starej”  Unii  Europejskiej.  Po  złagodzeniu 
przepisów działanie to mogłoby ułatwić rolnikom tworzenie wspólnych zakładów przetwórczych na 
wzór powstałych w krajach europy zachodniej.
W działaniu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” umowy długoterminowe zawierane z 
producentami rolnymi lub wstępnymi przetwórcami na zakup surowców do przetwórstwa powinny być 
jednolite dla całego kraju i respektowane przez wszystkie strony. 
W  działaniu  „Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na  obszarach  wiejskich” na  budowanych  ze 
środków Unijnych targowiskach powinno być wydzielone miejsce do sprzedaży drobnych zwierząt, 
powinno  się  również  umożliwić  ich  budowę  w miastach  powiatowych.  Ponadto  na  targowiskach 
powinno  być  również  wydzielone  miejsce  dla  producentów  rolnych  sprzedających  w  ramach 
sprzedaży bezpośredniej produkty ze swoich gospodarstw. Natomiast jeżeli chodzi o postały zakres 
tego działania tj. ochronę zabytków należałoby powiązać tworzenie planów ochrony zabytków z ich 
realizacją  czyli  wpisać  jako  warunek  konieczny  do  uzyskania  pomocy  realizację  stworzonych  w 
ramach  działania  planów.  W  ostatecznej  wersji  PROW  2014-2020  powinno  się  również  znaleźć 
wyszczególnienie, co oznacza infrastruktura małej skali i czy są nią np. przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.  W  ramach  „podstawowych  usług”  nie  ma  wodociągów  i  kanalizacji  ,  które  mają  być 
realizowane w ramach RPO. Należy mieć jednak na uwadze, że podobne działania  były realizowane 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obecnym okresie i gminy miejsko-wiejskie i 
wiejskie często nie mogły skorzystać ze środków RPO ze względu na niespełnienie przez nie wąskich 
kryteriów dostępu np. gęstości zaludnienia. 
W działaniu  „Tworzenie  grup producentów rolnych” zapis  o  tym,  iż  beneficjentami  mogą  być 
jedynie grupy złożone z producentów nie będących do tej pory członkami grupy o podobnym profilu 
produkcji, ogranicza możliwość pozyskania środków przez nowo powstałe grupy. Dlatego też powinno 
dopuścić się możliwość wstępowania w skład nowych grup producentów do 20% członków, którzy już 
kiedyś korzystali ze środków w ramach pomocy grupom producenckim w tym samym sektorze czy 
profilu produkcji. Na wyjaśnienie przez prawodawców zasługuje też pytanie czy wpisanie do rejestru 
Marszałka grupy producentów będzie jednoznaczne ze statusem potencjalnego beneficjenta?
W działaniu  „Przywracanie potencjału produkcji...” powinno się czynić naciski na prawodawców 
unijnych,  aby  zmienić  dyrektywę  2000/29/WE w kwestii  obniżenia  z  30% na  20% zniszczonego 
potencjału rolniczego jako warunku przyznania pomocy. 
Wnosząc  uwagi  do  działania  „Program  rolnośrodowiskowo-klimatyczny” zaproponowana  w 
ramach  wariantów  1,3,6  degresywność  jest  zbyt  wysoka  i  należałoby  ją  przyjąć  na  poziomie 
degresywności z płatności do ONW czyli  do 50 ha - 100%, do 100 ha – 50%, do 300 ha – 25%. 
Natomiast do pakietów 2 i 3 należałoby ją zwiększyć na wartości: do 5ha – 100%, do 10 ha – 50%, 
powyżej 10 ha brak płatności. Jeżeli chodzi o ograniczenie liczebności zwierząt w pakiecie 5 to należy 
się zastanowić skąd wzięły się liczby proponowane w projekcie. Liczebności dla krów i koni powinny 
być podniesione do poziomu: 20 sztuk 100% płatności, natomiast owce 100% płatności do 100 sztuk i 
analogicznie większe pozostałe wartości. Powinno również powstać odrębne działanie lub dodatek do 
dopłat bezpośrednich za gospodarowanie na obszarach Natura 2000.
W kwestii działania „Płatność dla obszarów ONW” degresywność powinna pozostać na poziomie z 
obecnego PROW 2007-2013 tj. 100% płatności do 50 ha, 50% płatności do 100 ha, 25% płatności do 
300 ha. Ponadto należy zidentyfikować kryteria dostępu, tak aby nie było sytuacji w której powiaty 
przez nieodpowiednią gęstość zaludnienia  nie  mogą otrzymywać  dopłat  ONW. Należy przywrócić 
wskaźnik waloryzacji ziemi rolniczej. 
W związku z osiągnięciem lesistości 33% kraju wątpliwość budzi wpisanie premii na dalsze zalesianie 
gruntów  ornych  w  ramach  działania  „Zalesianie  i  tworzenie  terenu  zalesionego”.  Mając  na 
względzie wysoki  stopień zalesienia kraju należałoby dopuścić zalesianie  tylko na nieużytkach lub 
gruntach przylegających do lasów.
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W priorytecie VI działaniu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ostatecznej wersji 
PROW  2014-2020  powinien  się  znaleźć  katalog  usług  jakie  można  świadczyć  w  ramach  tego 
działania.  Ponadto  projektujący  powinni  określić  jednoznacznie  zabronione  usługi  świadczone  dla 
gospodarstw rolnych.
Wniesione  przez  Zarząd  W-MIR  uwagi  miały  na  celu  to,  aby  środki  przeznaczone  w  PROW 
2014-2020 na rolnictwo były wydatkowane na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w całej Polsce, 
w tym w województwie warmińsko-mazurskim zgodnie z potrzebami poszczególnych regionów. 
Oczekując na kolejną wersję projektu Członkowie Zarządu W-MIR uczestniczyli  w konferencji pn. 
„Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – wybrane aspekty”  zorganizowanej w dniu 27 listopada w 
Olsztynie  przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.  Podczas konferencji  został  przedstawiony 
wstępny zarys  PROW uwzględniający przeprowadzone konsultacji,  a  także  opis  systemu płatności 
bezpośrednich planowanych od 2015 roku. Druga wersja projektu PROW na lata 2014-2020 ukazała 
się 24 stycznia 2014 roku.

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

W roku 2013 Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza podejmowała dalsze działania, w celu ulokowania 
jej  jako beneficjenta  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego. 
Na  zaproszenie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  do  udziału  w 
konsultacjach społecznych projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2014-2020 został oddelegowany Pan Krzysztof Krukowski- Zastępca Dyrektora Biura Izby, który w 
imieniu Zarządu W-MIR uczestniczył:

 w  dniu  16  sierpnia  2013  r.  w  konferencji  „Umowa  Partnerstwa  na  lata  2014-2020  w  konsultacjach 
społecznych”

 w dniu 1 października  2013 r.-  w spotkaniu Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przekazał w formie pisemnej uwagi do RPO, jednakże 
Zarząd Województwa nie przychylił się do wpisania Izby jako bezpośredniego beneficjenta środków. 
Podobnie  postąpił  ze  wszystkimi  podmiotami,  które  składały  podobne  wnioski.  Według  Urzędu 
Marszałkowskiego Izba Rolnicza może aplikować jako Instytucja otoczenia biznesu, pod warunkiem, 
że  cel  poszczególnych  działań  będzie  zgodny  z  zapisami  Statutu  Izby.  Dalsze  działania  w  celu 
ulokowania Izby Rolniczej jako beneficjenta RPO będą kontynuowane w roku 2014.

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.
W związku z dalszym wzrostem ilości wystąpień szkód łowieckich oraz zainteresowaniem rolników w 
roku 2013 r. zorganizowano kolejne 4 szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich tj. w dniu 7 
marca w Starych Juchach,  w dniu 15 marca w Kalinowie, w dniu 14 czerwca w Lubawie  oraz 21 
listopada  w  Nowym  Mieście  Lubawskim,  w których  przeszkolono  łącznie  107  osób.  Część  osób 
przeszkolonych złożyło deklarację szacowania szkód z ramienia Izby, w związku z czym w 2013 roku 
łączna ilość osób uprawnionych z ramienia W-MIR do udziału w szacowaniu szkód, w myśl zapisu § 2 
ust. 1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania 
przy szacowaniu odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, wyniosła 397 osób. 
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  okazję  zapoznać  się  z  zagadnieniami  prawno-formalnymi 
regulującymi  płaszczyznę  szkód łowieckich,  dokonywania  zgłoszeń,  sporządzania  protokołów oraz 
innych  dokumentów,  jak  również  sposobami  szacowania  szkód  oraz  wykonywania  niezbędnych 
przeliczeń w różnych rodzajach upraw. Dzięki dużemu doświadczeniu wykładowców, opartemu na 
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wieloletnich  doświadczeniach,  uczestnicy  szkoleń  mogli  uzyskać  odpowiedzi  na  wszelkie  pytania. 
Szkolenia z zakresu szacowania szkód spełniają również istotną rolę integracji środowiska rolników, 
dotkniętych podobnymi problemami oraz stanowią płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 005/2012 z dnia 10 stycznia 
2012 r. przedstawicielom Izby za każdy dzień uczestnictwa w czynnościach komisji szacującej szkody 
łowieckie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto. W dalszym ciągu rozprowadzany był 
poradnik wydany na zlecenie Izby poświęcony tematyce szkód łowieckich.
Na  wniosek  Rady Powiatowej  W-MIR w powiecie  lidzbarskim  Zarząd  zwrócił  się  do  Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przesunięcie terminu koszenia kukurydzy z 5 listopada na 
20 listopada. Wniosek Izby został rozpatrzony pozytywnie.
W  2013  roku  przedstawiciele  W-MIR  uczestniczyli  w  spotkaniach  zorganizowanych  przez 
poszczególne  nadleśnictwa  podległe  RDLP  w  Olsztynie  na  temat  założeń  przyszłych  Rocznych 
Planów Łowieckich w kontekście zwiększania planu odstrzału jeleniowatych, w kontekście przyrostu 
tej populacji oraz zagrożeń dla rolnictwa i leśnictwa z tym związanych. Podczas spotkań poruszano 
także  problematykę  ograniczania  szkód  w  uprawach  rolnych  i  leśnych.  20  listopada  2013  roku 
Członkowie  Zarządu  Izby  wzięli  udział  w  spotkaniu  podsumowującym  cykl  w/w  spotkań  z 
przedstawicielami  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Olsztynie,  Zarządu  Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, struktur samorządowych 
na różnych szczeblach z naszego województwa. Spotkanie poświęcono problemowi stale rosnącego 
pogłowia zwierzyny oraz szkód z tym związanych, a także założeniom przyszłych Rocznych Planów 
Łowieckich  w  kontekście  zwiększenia  planu  odstrzału  zwierzyny.  Pan  Paweł  Artych  Zastępca 
Regionalnego Dyrektora  Lasów Państwowych  w Olsztynie  zaprezentował  liczebność,  pozyskanie  i 
wykorzystanie jelenia, sarny, dzika i łosia na terenie RDLP Olsztyn. 
Ponadto  Zarząd  W-MIR  zgłosił  za  pośrednictwem  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  uwagę  do 
senackiego projektu ustawy o ochronie zwierząt. Wnioskowano o wpisanie żurawia na listę zwierząt 
powodujących szkody, za które rekompensatę wypłaca Skarb Państwa. 
Ponadto Pan Jerzy Salitra uchwałą nr 240.2013 z dnia 25 listopada 2013 r. został oddelegowany do 
Zespołu ekspertów w sprawie szacowania szkód i odszkodowań powołanego przy Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych

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.  Zarząd W-MIR przekazał 
Komisji  ds.  Monitorowania  Rynków  Rolnych  wzorem  lat  poprzednich  następujące  zadania: 
monitorowanie  opłacalności  (ceny środków do produkcji  rolnej,  ceny skupu produktów rolnych), 
prognozowanie  cen  i  wielkości  produkcji  na  podstawie  analizy  rynków  rolnych,  współpraca  z 
podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych, współpraca z Federacją Konsumentów oraz 
związkami branżowymi, współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych odbyła w 2013 roku jedno posiedzenie w dniu 8 lipca 
2013  r.,  które  było  poświęcone  obecnej  sytuacji  oraz  perspektywom  rynku  zbóż  i  rzepaku.  Na 
posiedzenie  Komisji  zostali  zaproszeni  prezesi/dyrektorzy  podmiotów  skupujących
i przetwarzających produkty rolne, tj. „CEFETRA POLSKA”  Sp. z o. o. Elewator Dobre Miasto, 
„ELEWARR” Sp. z o. o. Oddział w Malborku, Elewatory Bartoszyce i Pieniężno, ,,AGRI PLUS” Sp. 
z o. o. z/s w Poznaniu, obiekt w Kętrzynie.
Ponadto na każde z posiedzeń zaproszono dyrektorów jednostek organizacyjnych zajmujących się 
rolnictwem  w  Urzędzie  Marszałkowskim  i  Urzędzie  Wojewódzkim,  dyrektora  Warmińsko-
Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego,  dyrektora  Oddziału  Terenowego  Agencji  Rynku 
Rolnego i prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Olsztynie; na posiedzenia były zaproszone 
także olsztyńskie media: prasa, radio i telewizja. W posiedzeniu Komisji uczestniczył również Prezes 
W-MIR.
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    Podczas posiedzenia  aktualną sytuację na krajowych, europejskich i światowych rynkach zbóż
i  rzepaku  zreferował  Andrzej   Milkiewicz Dyrektor  Oddziału  Terenowego  ARR  w Olsztynie.  Z 
prognoz przedstawionych przez Pana Milkiewicza wynika, że światowe zbiory zbóż ogółem wzrosną 
z 1782,5 mln ton w roku 2012 do 1 945,9 mln ton w roku 2013, tj., o 9,2 %, natomiast zapasy zbóż 
wzrosną o kilka procent. W światowym bilansie zbóż bardzo ważna jest kukurydza, ponieważ USA 
jako ważny jej producent zredukowały  subwencję do biopaliw, gdyż pozyskują paliwo z łupków, w 
rezultacie czego, wzrosły znacznie zapasy kukurydzy. Coraz większym graczem na rynku zbóż stają 
się  kraje  byłego  ZSRR  (Rosja,  Ukraina,  Kazachstan)  i  Chiny  ze  względu  na  duży  potencjał 
ludnościowy i kilkukrotny wzrost siły nabywczej społeczeństwa chińskiego w ciągu kilku ostatnich 
lat.  W związku z  tym szybko rośnie  w Chinach konsumpcja  mięsa,  którego produkcja  bazuje  na 
zbożach.  
Zbiory zbóż ogółem w Unii Europejskiej wyniosą w roku 2013 /2014 – jak prognozuje Eurostat – 
298,1 mln ton i będą wyższe o 7,9 % w porównaniu z rokiem 2012/2013 (276,4 mln ton). W Polsce 
zbiory zbóż ogółem w 2013 roku szacuje się na ok. 27,5 mln ton, to znaczy, że będą one niższe o 3,2 
%  od zbiorów roku poprzedniego (2012), które wyniosły 28,4 mln ton. W bilansie krajowym zbóż w 
roku gospodarczym 2012/2013 zużycie krajowe wyniosło 26,9 mln ton, w tym spasanie 16,0 mln ton, 
natomiast eksport prawie 4 mln ton (3 980 tys. ton),  a zapasy końcowe 2, 2 mln ton. Jeśli w roku 2013 
/2014 uda się także duży eksport, to ceny zbóż na rynku wewnętrznym będą rosły. Tę tendencję może 
wzmocnić fakt, że od 1 lipca 2013 roku Unia Europejska wprowadziła cła i kontyngenty chroniące 
wspólny unijny  rynek  przed  napływem  taniego   zboża  z  Rosji,  Ukrainy  i  Kazachstanu.  Obecnie 
głównymi odbiorcami zboża z tych trzech krajów są :  Turcja, Grecja i Tunezja, zaś kraje Europy 
Zachodniej eksportują zboże do Egiptu. 
Według aktualnych prognoz ceny pszenicy na rynkach terminowych, w październiku-listopadzie 2013 
roku będą  wahać się  w przedziale  196-200 euro/tonę,  co przy obecnym kursie  1  euro = 4,30 zł, 
oznacza  średni  poziom ok.  850 zł/t.  IER szacuje,  że  cena  pszenicy w kraju w jesieni  2013 roku 
wyniesie 790-830 zł/tonę, żyta 600 zł/t; eksperci rynkowi prognozują, że cena pszenicy osiągnie w 
tym czasie poziom 800-870 zł/t. Jeśli chodzi o rzepak, to światowe zbiory w 2013 roku szacuje się na 
poziomie 64 mln (o 2 mln ton większe niż przed rokiem), w Unii Europejskiej 21 mln (+ 1 mln ton 
więcej niż w 2012 r.), w Polsce: 2,0- 2,5 mln ton, podczas gdy w 2012 roku 1,9 mln. Przy takich, 
wyższych niż w roku ubiegłym zbiorach rzepaku – przewiduje się, że jego cena w październiku 2013 
roku wynosić będzie 400-410 euro/tonę, to jest około 1700-1710 zł/tonę. Po wystąpieniu Dyrektora 
ARR  głos  zabrał  przedstawiciel  firmy  AGRI  PLUS  Obiekt  w  Kętrzynie  –  Jerzy  Kulicki, który 
stwierdził, że w portach cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi aktualnie 790-830 zł /tonę, natomiast 
jego firma skupuje pszenicę paszową po 730-760 zł tonę, żyto 500-550 zł/tonę, rzepak 1700 zł/tonę. 
AGRI PLUS Obiekt w Kętrzynie skupuje ze zbiorów 2013 roku wszystkie zboża paszowe, prócz owsa 
, a także będzie kupował strączkowe: bobik i łubin, bobik po 1 150 zł/tonę; obiekt w Kętrzynie kupuje 
zboża suche – o wilgotności do 15 % w ilości 8-9 tys. ton miesięcznie przez cały rok. Pan   Dariusz 
Mielniczuk (  ELEWARR, kierownik obiektu  w Pieniężnie)  oznajmił,  że  obecny spadek cen zbóż 
spowodowany jest tym, że jest jeden duży gracz na rynku – rolnicy. U części rolników zboże jest, a u 
części go nie ma. Rolnicy stali się liczącym się graczem na rynku zbóż.

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. Komisja w 2013 roku obradowała na 5 posiedzeniach tj.  12 kwietnia, 14 
maja, 22 sierpnia, 21 października, 26 listopada. Podczas posiedzeń Komisja zajęła się następującymi 
kwestiami:omówiono propozycję współpracy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Samorządem 
Województwa w zakresie polityki  społecznej  poprzez włączenie się w organizację przedsięwzięcia 
„Warmińsko-  Mazurskie  Dni  Rodziny”  w  kolejnych  edycjach.  Przeanalizowano  wspólnie  z 
przedstawicielem NFZ zakres badań profilaktycznych przysługujących ubezpieczonym w KRUS
zapoznano  się  z  informacjami  na  temat  programu  „Szkoła  dla  Rodziców  i  Wychowawców” 
realizowany  przez  poradnie  psychologiczno  -  pedagogiczne  oraz  przeanalizowano  możliwość 
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prowadzenia  zajęć  na  obszarach  wiejskich  wspólnie  z  Radcami  Prawnymi  W-MIR  Komisja 
sprawdziła możliwości powołania fundacji przy W-MIR działającej na rzecz najbiedniejszych rodzin 
rolniczych. Komisja opracowała propozycję statutu Fundacji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Opracowano projekt regulaminu przyznawania „Honorowego odznaczenia W-MIR”.  
Komisja zapoznała się z możliwością realizacji przez W-MIR projektu „Zagroda Edukacyjna”.
monitorowano  organizację  i  przebieg  konkursu  „Skarby  Europy  zaklęte  w  szkle”,  a  także 
współorganizację  konkursu  „Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla  na  stołach  Europy”.  Komisja 
omówiła również propozycje Rządu tj. nowe uwarunkowania prawne możliwości sprzedaży żywności 
z gospodarstw.

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

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

W 2013 roku współorganizowano następujący wypoczynek:
zimowiska:

- w Górach Świętokrzyskich w dniach 24 stycznia – 2 luty 2013 r. wspólnie z Krajową Radą Izb 
Rolniczych – 50 dzieci
- w Murzasichle w dniach 23 stycznia – 1 luty 2013 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Równych 
Szans – 43 dzieci (bezpośrednio dokonano naboru 41 dzieci, pośrednio 2 dzieci) 

Łącznie  z  wypoczynku  zimowego  za  pośrednictwem  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
skorzystało 93 dzieci. 

kolonie: 
1.Krajowa Rada Izb Rolniczych 
- w Jarosławcu w dniach 28 lipca – 10 sierpnia 2013 r. - 22 dzieci
- w Zakopanem w dniach 31 lipca – 13 sierpnia 2013 r. - 25 dzieci
- w Pogorzelicy w dniach 18-31 sierpnia 2013 r. - 34 dzieci
- w Łebie w dniach 18-31 sierpnia 2013 r. - 25 dzieci
2.Stowarzyszenie Równych Szans 
- w Jarosławcu w dniach 2-15 sierpnia 2013 r. - 41 dzieci
- w Zielonej Górze w dniach 5-18 sierpnia 2013 r. - 78 dzieci
Łącznie z wypoczynku letniego za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skorzystało 
225 dzieci.  Ponadto  Warmińsko-Mazurska Izba  Rolnicza  pośredniczyła  także  we współorganizacji 
wypoczynku stacjonarnego (tzw. półkolonii) dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

W  2013  r.  Izba  dokonała  naboru  na  wypoczynek  letni  i  zimowy  łącznie  318  dzieci rolników 
ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS.

19. Dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników oraz
20. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich

W  2013  r.  na  wniosek  Komisji  ds.  Rodziny  Wiejskiej  Zarząd  W-MIR  wystosował  wniosek  do 
Krajowej  Rady Izb Rolniczych o monitorowanie  wprowadzenia zmian  w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawach zmieniających ustawę o 
świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz  niektórych  innych 
ustaw. Zdaniem Zarządu W-MIR w ustawie powinny znaleźć się zapisy o obowiązku wykonywania 
raz w roku podstawowych badań profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto 
Zarząd W-MIR wystosował wniosek o monitowanie, aby wśród badań profilaktycznych wprowadzono 
obowiązek wykonywania diagnostyki w kierunku boreliozy. 
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Dnia  05  sierpnia  2013  r.,  na  zaproszenie  Izby  Rolniczej,  z  rolnikami  województwa  warmińsko-
mazurskiego spotkał się Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz 
Plocke. W związku z obecną, trudną sytuacją w rolnictwie atmosfera spotkania była bardzo gorąca. 
Niskie ceny skupu zbóż i rzepaku, problemy w obrocie ziemią oraz zakaz uboju rytualnego to nieliczne 
z  problemów,  które  poruszali  rolnicy.  Rolnicy  Warmii  i  Mazur  w swoich  licznych  wystąpieniach 
wyrazili ubolewanie, w związku z obecną trudną sytuacją w rolnictwie, zaznaczyli, że wprowadzane 
zmiany są niekorzystne dla gospodarstw wielkotowarowych, o które to właśnie opiera się rolnictwo 
województwa warmińsko-mazurskiego.

Zarząd  podjął  także  decyzję  o  przystąpieniu  do  współpracy  z  Warmińsko-Mazurskim 
Stowarzyszeniem Mediatorów Dyplomowanych „Pactum”, które to dyżurując w siedzibie W-MIR raz 
w miesiącu może służyć pomocą rolnikom w polubownym wyjaśnieniu rozmaitych kwestii spornych 
zanim wystąpią do sądu.

Walne Zgromadzenie W-MIR

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w 2013 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. 22 marca  –  w Olsztynie (VII posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR IV kadencji) - 
zgodnie z § 22 ust.  2 Statutu W-MIR „jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia W-MIR 
powinno  się  odbyć  w  I  kwartale”  –  Podczas  obrad  VII  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR 
uchwalono  budżet  na  2013  r.  Podjęto  także  wnioski  merytoryczne  m.in.  o  przywrócenie 
możliwości  spłaty  należności  z  tytułu  wykupu  nieruchomości  rolnych  Zasobu  Własności 
Rolnej  Skarbu  Państwa  oraz  o  wyjaśnienie   kwestii  oprocentowania  kredytów 
preferencyjnych.

2. 19-20 czerwca w Starych Jabłonkach (VIII Walne Zgromadzenie W-MIR) w pierwszym 
dniu obrad przyjęto sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz 
ze  sprawozdaniem  finansowym  za  2012  rok,  przyjęto  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej, 
Zarząd  Izby  uzyskał  absolutorium  za  2012  rok.  Ponadto  przedstawiciel  Ministerstwa  i 
Rozwoju  Wsi  przedstawił  założenia  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2014-2020.

3. 27  września  w  Olsztynie  (IX  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  IV  kadencji)  –Walne 
Zgromadzenie  poświęcone  było    Zabytkowemu  Zespołowi  Pałacowo-Parkowemu  w 
Klewkach. Powołano także Komisję Statutową, której zadaniem było opracowanie zmian do 
Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

4. 16  grudnia  w  Olsztynie (X  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  IV  kadencji)-  Podczas  obrad 
Walnego Zgromadzenia  podsumowano sprzedaż  z  wyłączeń  gruntów z Zasobu Własności 
Rolnej  Skarbu  Państwa,  ustalono  kierunki  działania  Zarządu  W-MIR  na  rok  2014  oraz 
zgłoszono wnioski merytoryczne.

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2013 r. podjęło łącznie  26 uchwał.  

Walne  Zgromadzenie  W-MIR w celu  sprawniejszej  realizacji  zadań statutowych  oraz  kierunków 
działania uchwalanych corocznie powołało ze swego grona komisje problemowe, stanowiące ciało 
doradcze.  Komisji  problemowe  działają  na  podstawie  Regulaminu  pracy  komisji  problemowych, 
który został uchwalony w dniu 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
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- komisja ds. rodziny wiejskiej (do 14.12.2007 komisja ds. kobiet i rodziny wiejskiej) - powołana 
została  w  dniu  30  czerwca  2011  roku  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 
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.

- Komisja statutowa- powołana została w dniu 27 września 2013 roku Uchwałą Nr IX/46/2013 
Walne  Zgromadzenie  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  Komisja  została  powołana  do 
przygotowania zmian w Statucie Izby, który został uchwalony w 2006 roku. 

Realizacja Wniosków  z  VII Walnego Zgromadzenia z dn. 22.03.2013

 Powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli izb rolniczych z poszczególnych
województw – do nowelizacji ustawy „Prawo Łowieckie” - dotyczące szczególnie szkód łowieckich 
wyrządzonych przez zwierzynę łowną jak i chronioną. Zebranie przez poszczególne województwa 
razem  100  000  podpisów  pod  złożeniem  ustawy  na  ręce  Marszałka  Sejmu.  Wnioskodawca/y  – 
Zbigniew Ziejewski, Instytucja, do której ma być zaadresowane pismo: KRIR

Zarząd zauważając potrzebę radykalnych zmian w prawie łowieckim postanowił skierować pismo do 
przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR z prośbą o określenie do 8 maja 2013 roku sugestii Rad  
Powiatowych w jakim kierunku powinny iść zmiany polskiego prawa łowieckiego. Zarząd proponuje  
aby  zmiany  objęły  przede  wszystkim  partycypację  Skarbu  Państwa  w  wypłatach  odszkodowań, 
zniesienie obliczania kwot odszkodowań na podstawie wyznacznika 1 kwintala, a także opiniowanie  
planów łowieckich przez Izbę oraz możliwość wypowiadania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego  
na wniosek Izby. Zarząd polecił aby najbliższe posiedzenia Rad Powiatowych odbyły się z udziałem  
przedstawicieli  poszczególnych  Nadleśnictw  w celu  omówienia  jak  zostały  wykonane  zeszłoroczne 
plany łowieckie i jak wyglądają plany na ten rok. Po przeanalizowaniu sugestii Rad Powiatowych w  
sprawie zmian do prawa łowieckiego zostanie wystosowane pismo do KRIR. 
 Wyjaśnić  zasadność  pobierania  przez  banki  dodatkowych  prowizji  przy  udzielaniu  kredytów 

preferencyjnych oraz dodatkowych kosztów przez cały okres kredytowania.  Wnioskodawca/y – 
Tomasz Gursztyn, Instytucja, do której ma być zaadresowane pismo: MRiRW

Zarząd  postanowił  przekazać  wniosek  do  rozpoznania  Radcom  Prawnym  W-MIR  w  oparciu  o  
wcześniejszą korespondencję dostępną w biurze W-MIR.

Opinię  Radcy  Prawnego  K.  Warcaby dotycząca  pobierania  przez  banki  dodatkowych  opłat  przy 
obsłudze  preferencyjnych  kredytów  dla  rolników  –  w  nawiązaniu  do  Wniosku  VII  Walnego  
Zgromadzenia w tej sprawie  Zarząd postanowił przesłać  Członkom Walnego Zgromadzenia wraz z 
protokołem z dnia 7 maja br.
 W  związku  ze  spadającymi  stopami  procentowymi  wystąpić  o  obniżenie  oprocentowania 

płaconego  przez  rolników  do  poziomu  sprzed  nowelizacji  rozporządzenia  (dotyczy  kredytów 
udzielonych  i  nowych).  Wnioskodawca/y  –  Tomasz  Gursztyn,  Instytucja,  do  której  ma  być 
zaadresowane pismo: MRiRW

Zarząd  przeanalizował  korespondencję  w  sprawie  kredytów.  W nawiązaniu  do  korespondencji  z  
października  2012  roku  pomiędzy  Ministerstwem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  a  Krajową  Radą  Izb 
Rolniczych, 26 kwietnia br. wystąpił z wnioskiem do KRIR o rozpoznanie jakie działania wg wskazań  

24



Ministerstwa podjął  Prezes ARiMR aby zminimalizować dodatkowe obciążenia związane z obsługą 
zaciąganych kredytów preferencyjnych ponoszonych przez rolników.
 Zwrócić  się  z  wnioskiem  do  MRiRW,  ażeby  podczas  ubiegania  się  o  emeryturę  rolniczą  

z  KRUS  doliczać  okres  ubezpieczeniowy  w  ZUS.  Wnioskodawca/y  –  Władysław  Kulas, 
Instytucja, do której ma być zaadresowane pismo: KRIR

Zarząd  postanowił  zwrócić  się  do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  aby  zasygnalizować  
problem okresów ubezpieczeniowych przy  naliczaniu  emerytur  rolniczych.  Dnia 29 kwietnia  2013  
roku wpłynęło pismo KRIR kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odpowiedź w tej  
sprawie.
 Przywrócić  możliwość  zamiany  spłaty  należności  z  tytułu  wykupu  gruntów  od  ANR  

z  miernika  naturalnego  na  miernik  pieniężny  i  odwrotnie.  Wnioskodawca/y  –  Antoni  Nikiel, 
Instytucja, do której ma być zaadresowane pismo: KRIR i  MRiRW

Zarząd postanowił wystąpić z pismem w tej sprawie do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości  
Rolnych w Olsztynie. Dnia 22 maja br. wpłynęła odpowiedź, że nie ma możliwości zmiany przelicznika  
w trakcie trwania umowy.
 Proszę o skierowanie wniosku do KRIR jako pilny do opracowania projektu nowelizacji ustawy o 

obrocie  i  sprzedaży  ziemi  rolniczej  w  Polsce  na  wzór  organizacji  „SAFER”  we  Francji. 
Wnioskodawca/y – Jerzy Michalski

Pan Mirosław Borowski poinformował zebranych, że podobny wniosek był zgłaszany na posiedzeniu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych w grudniu 2012 roku i prawdopodobnie są prowadzone w tym kierunku 
prace.  Pan Mirosław Borowski  postanowił  poruszyć ten temat  ponownie na kolejnym posiedzeniu  
KRIR. Ponadto Zarządowi wiadomo, że klub poselski PiS miał złożyć w Sejmie projekt ustawy, która  
ma utrudnić nabywanie przez obcokrajowców polskiej ziemi rolnej po 1 maja 2016 r., gdy skończą się  
ograniczenia w tej sprawie. Polecono sprawdzić pracownikom biura czy projekt został złożony.
Rozpatrując ponownie wniosek Zarząd zapoznał  się  ze  zgłoszonym przez PIS w dniu 2 lutego br.  
poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ponadto Prezes W-
MIR Jan Heichel poinformował zebranych, że sprawy obrotu ziemią po 2016 roku były przedmiotem  
rozmów na Krajowej Naradzie Prezesów i Dyrektorów ANR z udziałem przedstawicieli wojewódzkich  
Izb  Rolniczych  w  dniu  9  kwietnia  br.  Podczas  tego  spotkania  obecny  tam  Minister  Plocke  
zadeklarował podjęcie przez Ministerstwo prac związanych z zabezpieczeniem sprzedaży gruntów po  
2016  roku  dla  polskich  rolników.  Prezes  W-MIR  postanowił  zgłosić  wniosek  VII  Walnego 
Zgromadzenia W-MIR na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 Zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyjaśnienia czy kukurydza zakiszona w 

pryzmach, silosach jest płodem rolnym. Wnioskodawca/y – Krzysztof Wiśniewski
Zarząd polecił przeanalizowanie polskich aktów prawnych w tej kwestii wspólnie z radcami prawnymi  
W-MIR oraz wystąpienie z pismem do Ministerstwa Ochrony Środowiska w tej sprawie. Ponadto w  
miesięczniku TOPAGRAR znalazł się artykuł mówiący o tym iż odszkodowania za pryzmy wypłaca  
Urząd Marszałkowski. W związku z niejasnością w tej sprawie wystąpiono z pismem do Urzędu w  
Olsztynie.

Realizacja Wniosków VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR
z dnia 20. 06. 2013

 Wystąpić  o  bardzo  szczegółową  interpretację  §  6  ust.1  pkt.  5  rozporządzenia  Programu 
Rolnośrodowiskowego  z  dnia  13.03.2013  r  dotyczącego  możliwości  dokonywania  zmian  w 
pakiecie 8- Ochrona gleb i wód. W zapytaniu należy wskazać przykłady zasiewów międzyplonów 
w poszczególnych latach. Dzisiejsza interpretacja MRiRW w/w paragrafu spowoduje konieczność 
zwrotu  płatności  przez  beneficjentów  za  poprzedni  rok  lub  brak  wypłaty  za  zadeklarowany  i 
wysiany  międzyplon  w  roku  2013.  Powyższa  sytuacja  może  dotyczyć  nawet  kilku  tysięcy 
rolników w województwie warmińsko-mazurskim.  Wnioskodawca- Piotr Miecznikowski, Organ 
realizujący- Zarząd Do jakiej instytucji wniosek ma zostać zaadresowany:- MRiRW, OR ARiMR 
w Olsztynie, KRIR, przygotować interpretację radców prawnych W-MIR

Zarząd  zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 02.07.2013 r. postanowił wystosować pismo  
w w/w sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz kopię przesłać do wiadomości Krajowej  
Rady  Izb  Rolniczych.  W dniu  10  lipca  zostało  wysłane  pismo L.  Dz.1931/07/2013  r.  z  prośbą  o  
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rozpoznanie i szczegółową interpretację zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  
dnia  13  marca  2013  r.  Ponadto  w  dniu  12  sierpnia  2013  r.  zorganizowano  spotkanie  z  
przedstawicielami ARiMR oraz W-MODR , w celu omówienia w/w Rozporządzenia. Ze względu na 
istotną zmianę rozporządzenia, która może skutkować nie otrzymaniem płatności za 2013 r, a nawet 
zwrotem płatności za lata poprzednie postanowiono  komunikaty w tej sprawie umieścić na stronie  
internetowej  W-MIR,  biurach  ARiMR.  Informacje  postanowiono  przesłać  także  doradcom 
rolnośrodowiskowym z terenu Warmii i Mazur, Członkom Rad Powiatowych W-MIR i Urzędom Gmin 
z  terenu  województwa.  W dniu  19  sierpnia  2013 r.  otrzymano odpowiedź  Znak  PB-rś-076-13/13  
(  esz-3116),  z  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  dotyczącą  interpretacji  przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r.
 Proszę o skierowanie wniosku do KRIR o jak najszybsze zajęcie  się określeniem bezpiecznych 
przepisów dla mieszkańców na których terenie  stawiane są elektrownie wiatrowe (  tzw. wiatraki). 
Moja sugestia minimalna odległość od najbliższych zabudowań 1000 metrów. Wnioskodawca- Jerzy 
Michalski, Organ realizujący- Zarząd Do jakiej instytucji wniosek ma zostać zaadresowany: KRIR
Zarząd   zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  02.07.2013  r.  i  zlecił  przygotowanie  
pracownikowi biura W-MIR informacji z obowiązujących przepisów prawa, które określają warunki  
postawienia elektrowni wiatrowych. W dniu 29 lipca informacje o obowiązujących przepisach wysłano 
Wnioskodawcy. 
 Zorganizować  dodatkowe  Walne  Zgromadzenie  dotyczące  tylko  Klewek,  z  pełną 

dokumentacją  wydatków  Izby  od  początku  posiadania  w/w  obiektu  przez  Izbę. 
Wnioskodawca- Marcin Wysocki, Organ realizujący- Zarząd

Zarząd przychylił  się do wniosku i dodatkowe Walne Zgromadzenie zostało zorganizowane w dniu 
27.09.2013 r., przygotowano także ofertę wydzierżawienia Pałacu w Klewkach i w dniu 25 lipca ofertę  
zagospodarowania Pałacu umieszczono na stronie internetowej W-MIR oraz w BIP.
 Sprawdzić  czy  istnieje  możliwość  utworzenia  Funduszu  Zapomogowego  dla  dzieci  z 

najbiedniejszych rodzin rolniczych ( czy istnieje taka możliwość statutowa).  Wnioskodawca- 
Agnieszka Kobryń, Organ realizujący- Zarząd

Zarząd Izby zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu  02.07.2013 r. Zarząd Izby analizując  
zgłoszony wniosek  postanowił, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie założenie fundacji, która 
mogłaby wspierać najbiedniejsze rodziny rolnicze.  W związku z  powyższym postanowiono wniosek 
skierować do Komisji ds. Rodziny Wiejskiej, której zadaniem będzie opracowanie celów działalność  
fundacji.  Projekt  Statutu  został  przygotowany  i  wysłany  Członkom  Walnego  Zgromadzenia  z  
materiałami na Walne Zgromadzenie

Realizacja wniosków IX Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 
27 .09.2013

 Przygotować informację, jak działają koła łowieckie w Unii Europejskiej i jak wygląda procedura 
odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez zwierzynę dziką na przykładzie Dolnej Saksonii w 
Niemczech  celem  przedłożenia  parlamentarzystom  i  zaproponowania  zmian  w  polskim 
prawodawstwie. Wnioskodawca – Zdzisław Tarka

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  08.10.2013  r.  wniosek  przekazano  do 
realizacji Panu Krzysztofowi Krukowskiemu- Wicedyrektorowi Biura Izby.-  Informacja przygotowana 
przez Pana Wicedyrektora:  W Niemczech prawo do polowania przypisane jest do prawa własności  
ziemi.  Reguluje  to  Ustawa  Federalna  Prawo  łowieckie  „Bundesjagdgezesetz”.  Jednak  większość  
obwodów łowieckich stanowią wyznaczone w gminach obwody wspólnotowe. Prawem do polowania w 
takich obwodach (ich powierzchnia musi wynosić ponad 150 ha) rozporządzają spółdzielnie łowieckie  
(przynależność właścicieli  obowiązkowa),  zrzeszające wszystkich właścicieli  gruntów o powierzchni  
nie  większej  niż  75ha .  Spółdzielnie  mogą wydzierżawiać  obwody myśliwym lub sami  wykonywać 
polowanie. Oprócz obwodów spółdzielczych występują również własnościowe (ponad 75 ha jednego  
właściciela). 
W dniu 28 lutego 2013 rok izba niższa niemieckiego parlamentu przyjęła zmianę ustawy, która zmienia  
w  znacznym  stopniu  przepisy  w  zakresie  procedur  odszkodowawczych  dotyczących  szkód 
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wyrządzonych przez zwierzynę. W przypadku Dolnej Saksonii kwestie te reguluje „Jagdgesetz für den 
Freistaat  Sachsen  (Sächsisches  Jagdgesetz –  SächsJagdG)”.  W  paragrafie  31  powyżej  ustawy 
określono zasady wyceny oraz wypłaty  odszkodowania za szkody łowieckie.  Zapisy te  są zgodne z  
paragrafami 29,31, 33 i 34 Ustawa Federalna Prawo łowieckie „Bundesjagdgezesetz”. Ze względu na 
specyficzny język prawniczy ww. aktów prawnych przekazano je do tłumaczenia.

 Opracować  opinię  prawną  nt  możliwości  przymuszenia  Lasów  Państwowych  do  konserwacji 
rowów melioracyjnych, gdyż obecnie odmawiają dokonywania tych czynności powołując się na 
zapisy  w  ustawie  Prawo  wodne.  Wystąpić  również  z  pismem  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konieczności nie tylko bieżącego 
czyszczenia  rowów  melioracyjnych  znajdujących  się  przy  drogach  publicznych  (krajowych, 
wojewódzkich,  powiatowych,  gminnych),  ale  także  o  uwzględnianie  rowów melioracyjnych  w 
planach  modernizowanych  i  nowo  budowanych  dróg  publicznych.  Wnioskodawca –  Zygmunt 
Piotrowski.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem  na posiedzeniu w dniu 08.10.2013 r., postanowiono zlecić radcy  
prawemu  opracowanie  opinii  nt.  możliwości  przymuszania  Lasów  Państwowych  do  konserwacji  
rowów melioracyjnych. Ponadto  w dniu 14.10.2013 r. wystosowano pismo Ldz. 2791/10/2013-RW do  
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z prośbą o przypomnienie Nadleśnictwom o 
obowiązku utrzymania urządzeń melioracji na gruntach należących do Lasów Państwowych. Pismo 
wysłano  do  wiadomości  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych  w Olsztynie  oraz  do  Starostw 
Powiatowych w województwie. Realizując drugą część wniosku w dniu 15.10.2013 r. wystosowano  
pismo L.dz 2799/10/2013-RW do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o bieżącą  
konserwację rowów przydrożnych i przepustów. W odpowiedzi na pisma otrzymano odpowiedź dnia  
31.10.2013  r.  z  GDDKiA  GDDKiA-O/OL-Z-1mp/4201/3/13  oraz  z  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych w Białymstoku Zn.spr.:ZR-473-4/13, kopię pism przesłano wnioskodawcy.
 Zwrócić się do Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie o przyspieszenie prac związanych 

z  przygotowaniem  do  sprzedaży  lub  dzierżawy  gruntów  z  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa wyłączonych w ramach 30% tak,  aby rolnicy mogli  skorzystać jeszcze w tym roku z 
kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolniczej oraz o przekazanie przez ANR samorządowi 
rolniczemu  informacji  o  bieżącym  zaawansowaniu  tych  prac  (powierzchnia  wyłączona, 
powierzchnia  już  rozdysponowana  z  uwzględnieniem  formy  rozdysponowania,  plan  do  końca 
roku).  Wnioskodawca – Piotr  Miecznikowski.  Zarząd zapoznał się z  wnioskiem,  postanowiono 
przygotować wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  08.10.2013  r.  W  dniu  21.10.2013  r.  
wystosował pismo L.dz. 2946/10/2013 r. do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o przyśpieszenie  
prac związanych z przygotowaniem do sprzedaży lub dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej  
Skarbu Państwa. W dniu  31.10.2013 r. otrzymano odpowiedź OL.SGZ07236812 2013 z informacją o  
aktualnym zaawansowaniu prac związanych z przygotowaniem do sprzedażny lub dzierżawy gruntów z 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 Wystąpić  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  OT  Olsztyn  Filia  w  Suwałkach  o  wyjaśnienie 

sprzedaży gruntów rolnych położonych w obrębie Oracze/Wityny gmina Ełk.  Grunty te zostały 
sprzedane w przetargu nieograniczonym w dniu 08.10.2010 r. Na posiedzeniach Rady Powiatowej 
W-MIR  w  powiecie  ełckim  i  spotkaniach  dotyczących  sprzedaży  gruntów  na  terenie  powiatu 
ełckiego przekazywane były informacje o niemożliwości sprzedaży gruntów rolnych położonych w 
obrębie Wityny,  Oracze, Konieczki, ponieważ trwają prace nad poszerzeniem granic miasta Ełk. 
Rolnicy z gminy Ełk obrębu Wityny, Oracze, Konieczki i Siedliska nie mogą nabyć gruntów na 
powiększenie gospodarstw rodzinnych w trybie przetargu ograniczonego. W najbliższym czasie jest 
planowany przetarg na krótkoterminową dzierżawę gruntów położonych w obrębie Oracze. Jeżeli 
są przesłanki do tego, aby sprzedać te grunty w trybie  przetargu ograniczonego prosimy o jego 
zorganizowanie. Wnioskodawca – Krzysztof Wiśniewski- 

Zarząd zapoznał  się  z  wnioskiem na posiedzeniu  w dniu  08.10.2013 r.  W związku  ze  zgłoszonym 
wnioskiem  w  dniu  5.11.2013  r.,  wystosowano  pismo  do  ANR  w  Olsztynie  Filia  w  Suwałkach,  
ldz.3110/10/2013-ANR, kopie pisma wysłano do wiadomości wnioskodawcy.
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Zarząd zapoznał się także z wnioskiem zgłoszonym przez Pana Sławomira Ciesielskiego- Delegata do 
Walnego Zgromadzenia W-MIR z powiatu nidzickiego, który w imieniu mieszkańców wsi Zembrus-  
Mokry zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie populacji bobra. Zarząd  
postanowił wystosować w tej sprawie pismo do Wójta Gminy Janowo popierające działanie redukcji  
pogłowia bobra na terenie wsi Zembrus- Mokry.

Realizacja Wniosków X Walnego Zgromadzenia W-MIR
z dnia 16.12.2013 r.

 Zwrócić się do Ministerstwa Finansów, aby refundować samorządom ulgę jaką otrzymują grupy 
producentów rolnych z tytułu ulgi od podatku od nieruchomości,  jaką grupy producentów rolnych 
mają zapisaną w ustawie o grupach producentów rolnych.
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  w  dniu  30.12.2013  r.  polecił  radcom  prawnym  W-MIR  aby  
sprawdzili,  czy  ulga  dla  grup  producentów  rolnych  jest  refundowana  oraz  na  jakich  zasadach.  
Polecono również sprawdzenie czy  refundowane są ulgi inwestycyjne w podatku gruntowym i na  
jakich zasadach. PO otrzymaniu opinii prawnych została ona wraz z protokołem Zarządu rozesłana  
wszystkim Członkom Rad Powiatowych. 
  Utworzenie nowej organizacji zabezpieczającej obrót ziemi dla rolników, na danym terenie tak jak 
we Francji.
Zarząd zapoznał  się z  wnioskiem na posiedzeniu w dniu 30.12.2013 r.  wyjaśnił:  W Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa trwają prace nad wprowadzeniem systemu 
zabezpieczeń w obrocie ziemią po 2016 roku. Mając na uwadze fakt, że obrót ziemią jest priorytetem  
w działalności Zarządu Izby, kwestia zabezpieczenia obrotu ziemi jest na bieżąco monitorowana.
Wystąpić o opracowanie planu konserwacji i finansowania, utrzymania rowów i rzek, zorganizować 
konferencję: rozpropagowanie idei spółek wodnych.
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  na  posiedzeniu  w  dniu  30.12.2014  r.  poinformował,  że  plany 
konserwacji  urządzeń wodnych i  melioracji  są corocznie opracowywane i  pozostają w posiadaniu 
Regionalnych  Zarządów  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych.  Natomiast  informacje  o  inwestycjach 
planowanych i  zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 zostały  przekazane Przewodniczącym 
Rad Powiatowych W-MIR wraz z protokołem  nr 22/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku.  Mając na 
uwadze  powagę  problemu  Zarząd  planuje  w  2014  roku  organizację  konferencji,  podczas  której  
omówione  zostaną  zagadnienia  dotyczące  powoływania  i  działania  spółek  wodnych,  a  także 
obowiązujących w tym temacie podstaw prawnych.  W związku z powyższym Zarząd zwrócił  się do 
Członków  Walnego  Zgromadzenia  o  podanie  do  biura  Izby  danych  teleadresowych  osób 
zainteresowanych  udziałem  w  spotkaniu  o  w/w  tematyce,  a  w  szczególności  zaangażowanych  w  
działalność  spółek  wodnych  lub  ich  kierowników  czy  dyrektorów.  W  dniu  18.02.2018  r.  została  
zorganizowana  konferencja  „  Konserwacja  urządzeń  melioracji  szczegółowych  w  województwie  
warmńsko-mazurskim.”
Oprotestowanie  działań  organizacji  „WWF  Polska”,  które  doprowadzą  po  ich  wdrożeniu  do 
degradacji środowiska.
 W związku ze zgłoszonym wnioskiem podczas  obrad XI Walnego Zgromadzenia podjęto Stanowisko 
Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z 21 marca 2014 w sprawie Raportu  
„Prace  utrzymaniowe  jako  zagrożenie  dla  osiągnięcia  środowiskowych  celów  ramowej  dyrektywy 
wodnej  oraz  dla  funkcjonowania  sieci  ekologicznej  NATURA 2000 w Polsce” sygnowanego przez  
WWF Polska, które zostało przesłane  Ministrowi Rolnictwa oraz KRIR oraz Ministrowi Środowiska i  
Senackiej i Sejmowej Komisji Środowiska oraz Parlamentarzystom Warmii i Mazur.

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 
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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  w 2013 r. było to 200zł brutto na 
członka  Rady.  W  ramach  tych  środków  Rady  mogły  organizować  swoje  spotkania, 
współorganizować lub uczestniczyć w imprezach i spotkaniach lokalnych. 
W 2013r. łącznie odbyło się 90 posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR. 
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość spotkań zorganizowanych przez poszczególne Rady 
Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Rada Powiatowa
2012

płatne niepłatne
łącznie

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

Elbląg 5 0 5
Ełk 5 0 5

Giżycko 4 0 4
Gołdap 3 0 3
Iława 5 0 5

Kętrzyn 6 0 6
Lidzbark Warmiński 4 0 4

Mrągowo 5 0 5
Nidzica 6 0 6

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

Pisz 3 0 3
Szczytno 5 0 5

Węgorzewo 5 0 5

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2013 r. Izba wsparła m. in. następujące działania:
 Ufundowanie nagród dla uczestników i finalistów konkursu „Powiatowa Olimpiada Wiedzy  

o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa w 
dniu 01 marca 2013 r. w Mrągowie.( powiat mrągowski).

 Organizacja spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Stanisławem Kalembą w 
dniu 1 marca 2013 r. w Nowym Mieście Lubawskim ( 120 zł- RP w pow. nidzickim, 180 zł- 
RP w pow. działdowskim, 200 zł- RP w pow. iławskim, 650 zł- Rp w pow. elbląskim, 400 zł- 
RP w pow. braniewskim, 400 zł- RP w pow. ostródzkim, 100 zł- RP w pow. nowomiejskim).

 Współorganizacja  Olimpiady  Wiedzy Rolniczej,  Ochrony Środowiska  i  BHP w Rolnictwie
 w dniu 11 czerwca 2013 r. w Elblągu- 300 zł- RP w pow. elbląskim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Giżycku ( 500 zł-RP w pow. giżyckim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Braniewie w dniu 11 czerwca 2013 r. ( 300 zł- RP w pow. braniewskim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Lidzbarku Warmińskim ( 200 zł- RP w pow. lidzbarskim).

 Zakupiono  nagrody  dla  laureatów  konkursu  „BHP  w  rolnictwie”  (2000  zł  -RP  w  pow. 
olsztyńskim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Piszu ( 300 zł- RP w pow. piski).
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 Współorganizacja Dożynek Powiatowych w powiecie piskim w dniu 25 sierpnia 2013 r. (500 zł 
- RP w pow. piskim).

 Zakup pucharów dla wyróżniających się rolników w powiecie braniewskim podczas dożynek w 
Żelaznej Górze w dniu 14 września 2013 r. ( 150 zł - RP w pow. braniewskim).

 Zakup  nagród  w  konkursie  potraw regionalnych  podczas  Dożynek  Powiatu  Elbląskiego  w 
Milejewie w dniu 7 września 2013 r. ( 200 zł- RP w pow. elbląskim).

 Zakup  nagród  dla  wyróżnionych  rolników  z  powiatu  gołdapskiego  podczas  Dożynek 
Powiatowych w Gołdapi w dniu 31 sierpnia 2013 r. ( 600 zł - RP w  pow. gołdapskim).

 Wsparcie  współorganizacji  Dożynek  na  szczeblu  gminnym,  powiatowym  oraz  Dożynek 
Diecezjalnych  (w powiecie  braniewskim 550 zł,  w powiecie  elbląskim 600 zł,  w powiecie 
lidzbarskim 800 zł, w powiecie nidzickim 400 zł, w powiecie ostródzkim 600 zł, w powiecie 
szczycieńskim 900 zł, w powiecie oleckim - Dożynki Diecezjalne- 600 zł.

 Współorganizację Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka w dniu 15 września 2013 roku  
w miejscowości Kuce (500 zł ).

 Zakup statuetek  wyróżniającym się  producentom mleka  z  powiatu  ostródzkiego w dniu 28 
listopada 2013 r. w Karnitach. ( 500 zł- RP w pow. ostródzkim).

 Organizacja szkolenia w zakresie dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa rolnego w 
świetle  przepisów  cross  compliance  w  dniu  12  grudnia  2013  r.  (  1000  zł-  RP  w  pow. 
działdowskim).

 Organizacja szkolenia nt. „Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020” w dniu 23 grudnia 
2013 r. ( 1000zł- RP w pow. węgorzewskim).

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 730-1530. 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  730 do  1530,  obejmuje  swoim  zasięgiem  powiat 

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

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

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

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

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

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

Porady prawne 
  
W 2013 roku porad prawnych udzielało dwóch radców prawnych: Lila Mirosław i Kamila Warcaba. 
Z  bezpłatnych  usług  prawnych  oferowanych  przez  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  mogli 
skorzystać członkowie organów Izby, producenci rolni województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele instytucji rolniczych. Dyżury odbywały się dwa razy 
w tygodniu w czwartek i piątek. W przypadku zgłoszenia do biura Izby potrzeby przeanalizowania 
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trudnych spraw w terenie,  za  zgodą Zarządu,  radcy prawni udzielali  porad prawnych także poza 
siedzibą biura Izby. Prowadzono również ogólne konsultacje prawne drogą telefoniczną i e-mailową. 

Radcy prawni  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w roku 2013 udzielili  bezpośrednio  ok.  200 
porad prawnych.  Ich zakres  był  zróżnicowany i  dotyczył  przede wszystkim prawa cywilnego oraz 
wyspecjalizowanych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
W 2013 roku przeważały takie problemy jak:
problemy z zakresu obrotu i zarządzania nieruchomościami rolnymi,
bezumowne korzystanie z gruntów rolnych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych (skutki, 
kary, odwołania)
szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych, 
szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzynę objętą całoroczną ochroną, 
inne szkody wyrządzane przez zwierzęta gospodarskie oraz żyjące w stanie wolnym,
odszkodowania za urządzenia przesyłowe zlokalizowane na gruntach rolnych, wiatraki elektryczne 
instalowanych na gruntach rolnych i w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, 
problemy związane ze zmianą przepisów dotyczących realizacji programów rolno-środowiskowych 
oraz innych finansowanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ubezpieczenie upraw rolnych,
pomoc  prawna  dotyczyła  sporządzania  dokumentów  procesowych  oraz  poza  procesowych  w 
sprawach bieżących dotyczących produkcji rolnej,
prawa  i  obowiązki  wynikające  z  prawa  własności  gruntów  rolnych  oraz  nieruchomości 
gospodarskich, 
podział,  rozgraniczenie  własności  wspólnej,  ustanowienie  służebności  (drogi  konieczne  do 
gospodarstwa)
egzekucja należności z majątku wspólnego małżonków-rolników,
sprawy podatkowe i karno-skarbowe,
sprawy majątkowe –  dziedziczenie,  dział  spadku,  wydanie  nieruchomości,  wykreślenie  hipoteki, 
dzierżawa, darowizna
ulga w podatku rolnym,
roszczenia ze stosunków sąsiedzkich,
rozliczenia  finansowe  za  sprzedaż  produktów  rolnych,  umowy  kontraktacyjne,  terminy, 
odszkodowania,
melioracja cieków wodnych, obowiązek bieżącej konserwacji rowów  nawadniająco-odwadniająch,
zasiedzenie nieruchomości w dobrej i złej wierze,
ubezpieczenia społeczne rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego; sprawy z zakresu 
zasiłków  rentowych  i  emerytalnych  rolników,  odszkodowania  za  wypadek  podczas  pracy  w 
gospodarstwie,
uprawnienia gwarancyjne
zarządzanie nieczystościami i odpadami komunalnymi,
obowiązek rejestracji wykorzystywanego materiału siewnego

Obsługa  prawna  biura  W-MIR  polegała  również  na  bieżącej  obsłudze  spraw  wewnętrznych 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  oraz  opiniowaniu  uchwał  Zarządu  W-MIR  (łącznie  281 
uchwał) oraz uchwał Walnego Zgromadzenia W-MIR (łącznie 26 uchwał).
Na  wnioski  Walnego  Zgromadzenia  sporządzane  były  opinie  prawne  w  sprawach  dotyczących 
ogólnego stanu prawnego m.in. dotyczącego melioracji, ochrony przyrody, postępowania ze zwierzyną 
łowną, szkód łowieckich, stosowania mączek mięsno-kostnych i ochrony przed BSE, gospodarowanie 
nieruchomościami  z  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  prawo  wodne,  rehabilitacja  z  KRUS, 
wywłaszczenie gruntów pod drogi, płatności ONW. 
Pani  Lila  Mirosław  wspierała  prace  nad  nowym  Statutem  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
prowadzone przez Komisje Statutową powołaną przez Walne Zgromadzenie W-MIR.  

W związku z dużą ilością napływających do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej projektów 
aktów prawnych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku postanowił wydzielić w 
zakresie  obowiązków pracownikowi  biura  Izby opiniowanie  aktów prawnych,  streszczeń  i  innych 
aktów prawa miejscowego.
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W 2013 roku przygotowano opinie i streszczenia dotyczące między innymi:
projekt ustawy o zmianie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  Prawo  wodne,  ustawy  o  ochronie  przyrody  oraz  ustawy  o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
2 projekty rozporządzeń dotyczące materiału siewnego,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek odpowiedzialnych za 
genetyczne zasoby roślin,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych  wymagań 
dotyczących  wytwarzania  i  jakości  mieszanek  dla  ochrony  środowiska  oraz  wzoru  świadectwa 
mieszanki dla ochrony środowiska,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, rodzajów opakowań 
materiału siewnego oraz sposobu ich zabezpieczania,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  składania  wniosków oraz 
wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków 
o  dokonanie  oceny  polowej  materiału  siewnego  poszczególnych  grup  roślin  lub  gatunków  roślin 
rolniczych  i  warzywnych  oraz  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  wytwarzania  oraz  materiału 
siewnego tych roślin,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013,
projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych  sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu powodującego raka 
kiwi,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  „Grupy 
producentów rolnych” objętej PROW 2007-2013,
projekt Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/2014; 2014/1; 2015/16,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych  sposobów 
postępowania  przy  zwalczaniu  i  rozprzestrzenianiu  się  organizmu  Bursaphelenchus  xylophilus 
(węgorka sosnowca),
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
warunków,  jakie  powinny  spełniać  podmioty,  które  prowadzą  obrót  detaliczny  produktami 
leczniczymi  weterynaryjnymi  wydawanymi  bez  przepisu  lekarza,  kryteriów  klasyfikacji  tych 
produktów oraz ich wykazu,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu kierowania 
przez  KRUS  na  rehabilitację  leczniczą  oraz  udzielania  zamówień  na  świadczenia  i  usługi 
rehabilitacyjne,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy de minimis,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na 
lata 2007-2013,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  w  sprawie  wymagań  jakościowych  dla 
biokomponentów,  metod  badań  i  sposobu  pobierania  próbek  oraz  w  sprawie  wartości  opałowej 
poszczególnym komponentów i paliw ciekłych,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  w sprawie  potwierdzenia  sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin będącego w użytkowaniu,
projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie,
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projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na wypłatę dopłaty krajowej na rok szkolny 2013/2014 – wsparcie programu „Szklanka mleka”,
projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  ustawy  o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych – sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprawie gospodarki finansowej 
Agencji Nieruchomości Rolnych,
poselski projekt ustawy Prawo i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
poselski projekt ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw,
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń, likwidacji Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosku o 
wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do  obrotu  materiału  siewnego  odmian  regionalnych  roślin 
rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych,
projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości,
projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 
2013,
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  jakości  handlowej  dżemów,  konfitur,  galaretek,  marmolad, 
powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i terminów składania 
sprawozdania  o  ilości  wprowadzonego do obrotu  materiału  siewnego roślin  warzywnych  kategorii 
standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału,
projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wprowadzenia  programu  wieloletniego 
wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości 
odmianowej,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  sposobu  prowadzenia 
dokumentacji  dotyczącej  materiału  siewnego  oraz  zakresu  i  terminów  składania  informacji 
dotyczących obrotu materiałem siewnym,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wzorów  wniosków  o 
przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzaju dokumentów, które 
dołącza do wniosku,
projekt Programu Operacyjnego PO-Ryby na lata 2014-2020,
projekt  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  o  zwrocie  osobom  fizycznym  niektórych 
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  zakresu  informacji 
niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonawczego Komisji ustanawiającego 
zasady  stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  1169/2011  w  odniesieniu  do  oznaczania  krajem 
pochodzenia lub miejscem pochodzenia świeżego,  schłodzonego i  mrożonego mięsa  wieprzowego, 
baraniego, koziego i drobiowego,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  wykazu  punktów wwozu, 
przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty,
projekt ustawy o ochronie zwierząt, zwalczaniu chorób zakaźnych i zmianie innych ustaw,
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz 
szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień,
projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wysokości  dopłat  do  składek  z  tytułu 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 roku,
projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia,
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projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.,
propozycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej 
umożliwienia  uboju  na  własny  użytek  we  własnym  gospodarstwie  bez  względu  na  wiek  koni  w 
przypadkach losowych,
projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości krajowej rezerwy 
kwoty mlecznej w roku kwotowym 2013/2014, 
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  współczynnika  przydziału 
kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 
2013/2014,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  maksymalnych  sum 
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 rok,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  zasad  gospodarki  finansowej  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  oraz  gospodarki 
finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  odtwarzania  potencjału 
produkcji leśnej (PROW 2007-2013),
projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki o odnawialnych źródłach energii, 
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody,
projekt  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  działań  promocyjnych  i 
informacyjnych dotyczących produktów rolnych COM92013)812,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków  wstępnego  uznawania  grup  producentów  owoców  i  warzyw,  uznawania  organizacji 
producentów  owoców  i  warzyw  oraz  warunków  i  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  plany 
dochodzenia do uznania,
projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szkoleń  z  zakresu  oceny 
materiału siewnego, wymagań dla ośrodków szkoleniowych oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów 
dokonujących oceny materiału siewnego,
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 
poz. 927 z późn. zm.)  od 2001 roku istnieje obowiązek opiniowania z właściwą terytorialnie Izbą 
Rolniczą  projektów aktów  miejscowego  dotyczących  rolnictwa,  rozwoju  wsi  i  rynków  rolnych,  z 
wyjątkiem przepisów porządkowych. 

Art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego 
zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących 
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
  1)   co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy 
administracji rządowej w województwie,
  2)   14 dni od dnia doręczenia projektu -  dla projektów przesłanych przez organy samorządu 
terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie  przez  izbę  stanowiska  w  wyznaczonym terminie  uważa  się  za  akceptację  
przedłożonego projektu.

Tak, jak w latach poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza również w 2013 roku na wniosek 
wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast  opiniowała akty prawa miejscowego, a w szczególności 
projekty uchwał rad gmin i miast w sprawie ustalenia/obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie danej gminy w 2014 roku. 
Na 116 gmin,  w 2013 roku,  73 gminy  zwróciły  się  do samorządu rolniczego o wydanie  opinii  w  
sprawie projektu uchwały dotyczącej  ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na 2014 rok. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej po konsultacji z właściwymi terenowo członkami Rad 
Powiatowych Izby 39 projektów zaopiniował pozytywnie, zaś 20 negatywnie. Powodem wystawienia  
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negatywnej opinii, zdaniem członków samorządu rolniczego, zawsze była zbyt wysoka stawka podatku  
zaproponowana w projekcie. 

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 2013 
roku,  jako bezpłatna  wkładka  do tygodnika  „Poradnik  Rolniczy”  w nakładzie  8  tys.  egzemplarzy, 
ukazały się kolejno numery 1(44)/2013, 2(45)/2013 i 3(46)/2013. 
Od lipca 2004 r.  działa  oficjalny internetowy portal  informacyjny –  www.wmirol.org.pl Realizując 
ustawowy obowiązek umożliwienia dostępu obywateli do informacji publicznej, działa także zakładka 
strony – http://www.wmirol.org.pl/bip/. Od roku 2011 r. portal internatowy Izby uległ modernizacji, 
otrzymał nową grafikę, w celu łatwiejszego dostępu do informacji. 
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 2013 roku Zarząd Izby zlecił  zamówienie  dla  wszystkich  członków Rad Powiatowych W-MIR 
kalendarzy trójdzielnych z logo Izby. Ponadto w ramach działań promocyjnych zamówiono długopisy 
i parasole z logo Izby Rolniczej.
Ponadto Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  podejmuje  wiele  działań  mających  na celu 
bieżące interweniowanie i rozwiązywanie problemów rolników województwa warmińsko-mazurskiego 
zgłaszanych do biura lub podczas spotkań organizowanych przez samorząd rolniczy. 

Zarząd 
 Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Spis załączników:
1. Sprawozdanie Europe Direct
2. Sprawozdania z działalności biur terenowych

\
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Załącznik Nr 1

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

ZA ROK 2013

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Europejską w roku 2012, Warmińsko-
Mazurska Izba Rolnicza została ponownie wybrana  jako podmiot prowadzący dwa Punkty Informacji 
Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i w Olecku na lata 2013-2017.  
Obydwa  ośrodki  działalność  informacyjną  kierują  do  mieszkańców  województwa  warmińsko-
mazurskiego.  Celem  ogólnym  ośrodka  jest  zapewnienie  wszystkim  mieszkańcom  województwa 
równego dostępu do informacji europejskiej. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn 
działa w oparciu o biuro główne w Olsztynie oraz cztery punkty kontaktowe w następujących miastach 
powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego:  Bartoszyce,  Elbląg,  Nowe Miasto Lubawskie, 
Szczytno; natomiast Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko działa w oparciu o biuro 
główne w Olecku i punkt kontaktowy w Giżycku.  

Punkty  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  działają  na  podstawie  umowy  ramowej  podpisanej 
pomiędzy  Warmińsko-Mazurską  Izbą  Rolniczą  a  Komisją  Europejską  na  lata  2013-2017  oraz 
zawieranych co roku umów szczegółowych. Umowy szczegółowe zawierane są po złożeniu planów 
pracy na dany rok, przygotowanych w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Ze względu na to, iż 
plany  pracy  PIE  ED  składane  są  na  początku  października,  wszystkich  członków  Walnego 
Zgromadzenia prosimy o nadsyłanie  do biura w Olsztynie  swoich propozycji  odnośnie organizacji 
różnego  rodzaju  wydarzeń  europejskich  na  terenie  poszczególnych  powiatów.  Ostateczny  termin 
składania propozycji to połowa września roku 2014. 

W okresie styczeń - grudzień 2013 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 2013 z usług informacyjnych oferowanych przez Punkty skorzystało ponad 
6000 osób. 

Konsultanci PIE ED są zapraszani jako wykładowcy podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji: 
- II Powiatowe Targi Pracy w Piszu
- konferencja „Między edukacją a rynkiem pracy” w Giżycku
-  wykład  „Polski  student  obywatelem  Unii  Europejskiej”  –  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  w 
Olsztynie
- konferencja „Europejski rynek pracy – poznaj swoje prawa” - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Elblągu
- cykl warsztatów „Jak wypełnić Europass” – w Olsztynie, Biskupcu, Elblągu
- seminarium „O karcie praw podstawowych” – w Olsztynie

Kluczowym działaniem Sieci  Europe Direct w UE jest  organizowanie obchodów „Dnia Europy”.  
W  roku  2013  konsultanci  Punktów  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  -  Olsztyn  i  Olecko 
przygotowali obchody Dnia Europy w Ełku, Olsztynie, Sypitkach i Szczytnie. Ponadto zorganizowano 
„pikniki europejskie” w Kiwitach, Idzbarku i Budrach oraz „Bajkowe Lato” w Giżycku. W roku 2013 
organizowano również cykl spotkań skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich pod nazwą 
„Europejskie kino objazdowe” w Górnem, Lenartach i Gołdapi. 

Jedną z  ważniejszych imprez  zrealizowanych  przez PIE ED - Olsztyn  był  konkurs  Eurobus 2013, 
organizowany co roku w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, natomiast PIE ED 
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Olecko  już  po  raz  szósty  współorganizował  Konkurs  Wiedzy  o  Mikołaju  Koperniku  "Mikołaj 
Kopernik - Polak i Europejczyk" dla klas I-II Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. 

W roku 2013 konsultantów Europe Direct można było spotkać ze stoiskami informacyjnymi podczas 
targów  rolniczych  w  Olsztynie,  wystawy  w  Ostródzie,  dożynkach  w  Stoczku  Klasztornym  oraz 
podczas spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących żywności tradycyjnej i lokalnej w Nidzicy, 
Braniewie i Nowym Mieście Lubawskim. 

W trakcie roku 2013 tradycyjnie już współorganizowano Europejską Noc Naukowców i konkurs 
Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy. Nową inicjatywą w zakresie promocji 
żywności tradycyjnej, lokalnej i naturalnej jest konkurs Skarby Europy zaklęte w szkle, organizowany 
w roku 2013 już po raz drugi przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą i ośrodki Europe Direct. 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i Olecku w roku 2013 opracowały i wydały 
następujące publikacje : 
Mam prawo do... 
Unia Europejska nie tylko dla najmłodszych 
Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy

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 2013 na prowadzenie punktów informacji  uzyskano dotację z Komisji Europejskiej w 
wysokości 33135 Euro, w tym 19822,59 Euro na prowadzenie PIE ED - Olsztyn i 18458,82  Euro na 
prowadzenie PIE ED - Olecko. 

Jolanta Mackiewicz

Koordynator
Punktów 

Informacji Europejskiej Europe Direct
w Olsztynie i Olecku
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Załącznik Nr 2
Sprawozdanie z działalności

Biura Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Bartoszycach
za 2013 roku

Biuro  Oddziału  Terenowego  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  działa  w  oparciu  o  ustawę  o 
izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.101.927), Statut W-MIR 
(zmieniony 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 2013 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.  Opiniowanie  sprzedaży  gruntów  rolnych  przez  rolników  dla  osób  fizycznych  i 
prawnych, które nie spełniają warunków o wymaganym wykształceniu rolniczym  (tzw. warunkowe 
umowy  sprzedaży);  wspieranie  Rad  Powiatowych  W-MIR  w  sporządzaniu  opinii  do  Agencji 
Nieruchomości Rolnych w zakresie przekształceń własnościowych gruntów z zasobu Skarbu Państwa 
(sprzedaż, dzierżawa); uczestniczenie w imprezach masowych związanych z obszarami wiejskimi.

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

 W roku 2013 obyło się 10 posiedzeń Rad Powiatowych. Poszczególne Rady Powiatowe obejmują 
swym działaniem powiaty bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski. 

Posiedzenie 
RP

RP 
Bartoszyce RP Kętrzyn RP Lidzbark Warmiński

I

28-03-2013
Biuro Izby w 
Bartoszycach

ul. 
Hubalczyków 

2

19-03-2013
Urząd Miasta w Kętrzynie
ul. Wojska Polskiego 11

15-02-2013.
Starostwo Lidzbark Warm.

ul. Kardynala Wyszyńskiego 37

II

26-06-2013
Starostwo w 
Bartoszycach

ul. Grota 
Roweckiego 6

27-05-2013
Urząd Gnminy w 

Kętrzynie
ul. Kościuszki 2

05-07-2013
w Kiwitach - Gminny Ośrodek 

Kultury

III

05-08-2013
Wspólne 

posiedzenie w 
Kortowie

03-07-2013
w Korszach w sali 

bankietowej
ul. Wojska Polskiego 6

05-08-2013
Wspólne posiedzenie w 

Kortowie
 

IV -
05-08-2013

Wspólne posiedzenie w 
Kortowie

  -

W trakcie posiedzeń Rady wystosowały w sumie 8 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.
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2. Prace  Biura  w  zakresie  współdziałania  z  organizacjami  rządowymi  i  pozarządowymi  w 
zakresie udzielania rolnikom pomocy związanej z wystąpieniem na terenie działania klęsk i 
zdarzeń  losowych  oraz  wspomaganie  rolników  w  pozyskiwaniu  środków  pomocowych  z 
programów PROW 2007-2013 i środków krajowych.

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

  Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Bartoszycach i w 
Lidzbarku Warmińskim w zakresie ochrony środowiska przed skutkami stosowania nawożenia i 
środków ochrony roślin a także poprawy funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.

 Współpraca  z  Biurem  Powiatowym  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w 
Bartoszycach,  Powiatowym  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  w  Bartoszycach,  Agencją 
Nieruchomości  Oddział  Terenowy w Olsztynie,  Agencją  Rynku  Rolnego  w  Olsztynie  oraz 
sekcją zamiejscową w Tolku, Korszach i Lidzbarku Warmińskim.

  Udzielanie  informacji  rolnikom  (osobiście  i  telefonicznie).  W 2013 roku z  biurem Izby w 
Bartoszycach  skontaktowało  się  545  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, 
kwotowanie produkcji mlecznej oraz pozyskanie dopłat do materiału siewnego, obowiązkowe 
ubezpieczenia upraw rolnych, składanie wniosków w sprawie częściowego zwrotu akcyzy za 
zakupione paliwo do produkcji rolnej.

1. 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 2013 roku w okresie od 15 marca do 15 maja rolnicy korzystali z możliwości uzyskania pomocy 
w zakresie wypełnienia wniosku o przyznanie płatności obszarowych. W ramach pomocy biuro 
wypełniono ok. 75 wniosków.

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

1. Pomoc w wypełnianiu wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych w celu uzyskania dopłat 
z tytułu zużytego do siewu nasion kwalifikowanych.
2.  Udzielanie  informacji  rolnikom z  zakresu wymogów  cross  compliance,  w tym dobrostanu 
zwierząt i ochrony środowiska
3. Udzielanie rolnikom informacji o obowiązku od 1 lipca 2008 roku ubezpieczeniach 50% roślin 
uprawnych.
4. Udzielanie informacji o programach PROW 2007-2013:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
2. Ułatwienie startu młodym rolnikom,
3. Różnicowanie działalności innej niż rolnicza,
4. Program rolnośrodowiskowy,
5. Zwiększenie wartości dodanej produkcji podstawowej rolnej i leśnej,
6. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
7. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
8. Udzielanie informacji o obowiązku uiszczania opłat z tytułu użytego do siewu odmian roślin 

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

2. 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 2013 roku do biura Izby w Bartoszycach Biuro Izby w Bartoszycach wspomagało działania 
Rad  Powiatowych  w  zakresie  opiniowania  gruntów  Agencji  Nieruchomości  Rolnych 
przeznaczonych  sprzedaży  lub  dzierżawy  o  ogólnej  powierzchni  3706,08  ha  oraz  z  Urzędu 
Marszałkowskiego dotyczące odrolnienia gruntów o łącznej powierzchni 183,79 ha. W imieniu 
Rad  Powiatowych  W-MIR  biuro  sporządziło  łącznie  30  opinii.  W  wystawionych  opiniach 
wnioskowano do ANR o wyłączenie i przygotowanie do przetargu pod potrzeby rolników 314,69 
ha gruntów rolnych.

5. Organizacja, prowadzenie spotkań z rolnikami.

W  2013  roku  biuro  zorganizowało  i  przeprowadziło  13  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  a  także  w sprawie realizacji  przez  ANR uzgodnień  dotyczących 
wskazania  gruntów  do  wyłączenia  dla  dzierżawców  w  ramach  30%.  Dodatkowo,  rolnicy  mogli 
zapoznać się z aktualnym terminarzem naboru wniosków na poszczególne działania PROW 2007-2013 
oraz zapoznać się z podstawowymi wymogami poszczególnych programów. W trakcie spotkań rolnicy 
mogli pobrać materiały informacyjne, w tym materiały dotyczące Unii Europejskiej dostarczone przez 
biuro Europe Direct Olsztyn.

W miesiącu styczniu 2013 roku odbyło się z inicjatywy Izby duże spotkanie z rolnikami,  oraz 
władzami Gminy Orneta i przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych. W trakcie spotkania 
poruszono  między  innymi  tematy  dotyczące  obrotu  gruntów  Skarbu  Państwa  a  także  omawiano 
poprawę funkcjonowania rynków rolnych na terenie Gminy i Miasta Orneta.

6. Współpraca z samorządami terytorialnymi.

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

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

7. Współpraca z organizacjami rządowymi i instytucjami

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

8. Przeszkolenie stażysty.

W 2013 roku biuro przyjęło jednego stażystę na okres 9 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.

9. Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

27 czerwca 2013 roku –Piknik mleczny w Olsztynie.
27 września 2013 roku – Piknik wieprzowy w Kortowie.

10. Promocja  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  Biura  Europe  Direct 
Olsztynoraz  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.

Sporządził:
Mieczysław Chrostek

Pracownik biura OT W-MIR w Bartoszycach

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

W 2012 roku.

            Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu już drugi rok    mieści się w 
Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 2 w pomieszczeniach biurowych nad ARiMR. Jeden dzień w tygodniu 
w środę lub czwartek, pracownik biura 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)
              W mijającym roku  działalność poszczególnych Rad Powiatowych przedstawiała  się 
następująco:

       Rada Powiatu Elbląg  
 W 2012 roku Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim obradowała na czterech posiedzeniach. 
Rada Powiatowa W-MIR działała pod przewodnictwem Pana Romana Puchalskiego.
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Na  posiedzeniu w miesiącu marcu  głównym tematem obrad było ,,Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław”, Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił aktualne działania dotyczące 
kontroli gospodarstw, obrotu trzodą chlewną w regionach wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego. 
Na posiedzeniu w miesiącu czerwcu podsumowano przebieg kampanii przyjmowania wniosków o 
płatności obszarowe,  PZDR w Elblągu przedstawił realizację   bieżących zadań.
Nową ustawę o środkach ochrony roślin przedstawił Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 
Elblągu oraz aktualne zmiany w przepisach KRUS  omówiono również udział członków Rady 
Powiatowej w komisjach kwalifikacyjnych i przetargowych i postępowanie w zakresie zabezpieczenia 
należności ANR.  
Posiedzenie Rad Powiatowych w miesiącu listopadzie  było  wspólnym posiedzeniem  Rady  z Radą 
powiatu braniewskiego. We wspólnym posiedzeniach uczestniczył Prezes Zarządu W-MIR. Główne 
poruszane tematy to Afrykański Pomór Świń, sytuacja na rynku mleka, po zniesieniu kwotowania, 
sprzedaż nieruchomości rolnych w powiecie elbląskim i braniewskim i promocja żywności tradycyjnej, 
lokalnej i regionalnej.
  Rada Powiatowa ufundowała nagrody w konkursach dożynkowych na Dożynkach Powiatowych w 
Milejewie, ufundowała puchary dla wyróżniających się rolników z powiatu elbląskiego i nagrody w 
konkursie wiedzy rolniczej organizowanym przez PZDR w Elblągu 

      Rada Powiatowa wydała: 
- 5 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię 164,8920 ha opinie te 
dotyczyły gminy: Elbląg, Milejewo, Godkowo, Młynary, Tolkmicko.
- 1 opinię dotyczącą odstąpienia od przetargu ograniczonego: Pasłęk..
-  15 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału w komisjach kwalifikacyjnych i 
przetargach ograniczonych.

     Rada Powiatu Braniewo                       
Rada  powiatowa  W-MIR  w  powiecie  braniewskim  pod  przewodnictwem  Pana  Jerzego  Salitry 
obradowała  w minionym  roku 2013 na czterech   posiedzeniach.  W miesiącu  maju  podsumowano 
przebieg kampanii przyjmowania wniosków bezpośrednich w powiecie braniewskim, a kierowniczka 
PZDR w Braniewie przedstawiła bieżącą działalność PZDR. Na posiedzeniu pożegnano odchodzącego 
na emeryturę dyrektora BGŻ Oddział  w Braniewie a nowa Pani dyrektor przedstawiła nowe oferty 
BGŻ, oceniono negatywnie współpracę z kołem Łowiecki ,, Mewa”.
 W  miesiącu  listopadzie  we  wspólnym  posiedzeniu  z  Radą  Powiatową  z  powiatu  elbląskiego, 
uczestniczył Prezes Zarządu W-MIR. Główne poruszane tematy to Afrykański pomór świń, sytuacja na 
rynku  mleka,  po  zniesieniu  kwotowania,  sprzedaż  nieruchomości  rolnych  w powiecie  elbląskim  i 
braniewskim i promocja żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej.
a  w miesiącu  grudniu Rada brała  udział  w  wspólnym posiedzeniu  Rad Powiatowych  W-MIR w 
Lidzbarku Warmińskim. 

Rada ufundowała puchary dla najlepszych rolników z poszczególnych gmin powiatu braniewskiego, 
które zostały wręczone na dożynkach powiatowych w Braniewie i nagrody  w konkursie wiedzy 
rolniczej organizowanym przez PZDR w Braniewie
       Rada Powiatowa wydała:

 2 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię 86.28 ha, opinie te 
dotyczyły gminy: Pieniężno, Braniewo, Frombork.                                            2 opinie dotyczące  
przetargów ograniczonych, 3 opinie w sprawie sprzedaży na zasadach pierwszeństwa nabycia na 
ogólną powierzchnię 707,85 ha.

 10 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału w komisjach kwalifikacyjnych 
i  przetargach ograniczonych.

      Rada Powiatu Ostróda  

42



               Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ostródzkim kieruje 
przewodnicząca Pani Zofia Stankiewicz i członek Zarządu W-MIR..W 2013 roku Rada odbyła sześć 
posiedzeń.
Na posiedzeniu w styczniu 2013 roku, omawiano sprawy związane z działaniem Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie
W miesiącu czerwcu, przedstawiono członkom Rady informacje dotyczących zagospodarowania 
gruntów wyłączonych oraz aktualne zmiany w przepisach KRUS.
W grudniu odbyło się wspólne posiedzenie pięciu Rad Powiatowych W-MIR w Nidzicy, gdzie 
poinformowano członków Rad o zmianach dotyczących WPR na lata 

Członkowie wszystkich Rad Powiatowych elbląskiej, braniewskiej i ostródzkiej brali udział w 
miesiącu marcu i sierpniu w spotkaniach z Ministrem Rolnictwa Panem Stanisławem Kalembą  i 
podsekretarzem stanu Panem Kazimierzem Plockie. 
W posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR uczestniczyli  przedstawiciele instytucji działających na 
rzecz  rolnictwa:  Powiatowej  Inspekcji  Weterynarii,  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa  Rolniczego, 
ARiMR, ANR. Ponadto  członkowie  Rad Powiatowych  W-MIR brali  liczny udział  w szkoleniach, 
seminariach  i  konferencjach  organizowanych  przez  W-MIR.  Uczestniczyli  w  szacowaniu  szkód 
łowieckich,  opiniowali  propozycje  podatków  rolnych  z  poszczególnych  gmin.  Uczestniczyli  w 
dożynkach  wojewódzkich  w  Olsztynku.  Członkowie  Rad  Powiatowych  W-MIR  uczestniczą  w 
posiedzeniach Rad Gmin, informując władze i rolników o działaniach Warmiński -Mazurskiej Izby 
Rolniczej. 

  Pracownik  biura  brał  udział  w  szeregu  szkoleniach,  konferencjach,  przetargach  dotyczących 
sprzedaży nieruchomości rolnych a uzyskane wiadomości i wiedzę, przekazywał na posiedzeniach Rad 
Powiatowych  dla  Członków  Rady,  jak  również  dla  innych  rolników,  którzy  odwiedzali  Biuro 
Terenowe  W-MIR  w  Elblągu  i  Biuro  Rady  Powiatowej  w  Braniewie.  Zadawane  pytania  przez 
petentów  biura  dotyczyły  możliwości  pozyskania  środków  pomocowych  UE,  możliwości  zakupu 
nieruchomości rolnych itp.   

Przebieg pracy Biura Terenowego
  Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe,  wnioski o dopłaty do nasion 

kwalifikowanych, sprawozdania dotyczące wykorzystania materiału ze zbiorów odmian 
chronionych prawem -  około 100 osób. 
  Udział w spotkaniach z Nadleśnictwem Młynary  w sprawie szkód łowieckich i   zwiększenia 
odstrzału zwierzyny łownej.
  Organizacja dwudniowego szkolenia dotyczącego pielęgnacji lasów, w Zastawnie, gmina 
Młynary.
   Udział w komisji konkursowej ,,Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  
w Rolnictwie organizowana Przez PZDR w Elblągu.
 Udział w konferencji w Olsztynie ,,Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – wybrane aspekty”
  Udział  w  szkoleniu,Promowanie  zrównoważonego  rozwoju  obszarów  wiejskich”  i  ,,Właściwe 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych”
   Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady 
Powiatu Elbląskiego i posiedzeniu Zarządu Powiatu w Elblągu 
 Udział w szkoleniu e-learningowym „Wymogi wzajemnej zgodności - dobrostan zwierząt”,- 
marzec.
 Organizacja wspólnych posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR w Zastawnie w Braniewie, Grabinku, 
gmina Ostruda ( Rady: elbląska, braniewska, ostródzka, nidzicka )
 Udział  w  organizacji  spotkania  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  z  Ministrem  Rolnictwa  

Stanisławem Kalembą. 
  Pisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia W-MIR w marcu.
 Uczestnictwo w festynach w miejscowości Małdyty i Kierpajny Wielkie  -stoisko Europe Direct 
Warmia i Mazury i W-MIR.
Monitorowanie cen skupu zbóż i rzepaku w podmiotach  skupujących na terenie trzech powiatów.
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 Interwencje w sprawie szkód łowieckich i szacowanie szkód w gminie Elbląg i   Młynary, 
przeprowadzenie rozmów z łowczymi tych kół łowieckich, pomoc prawna.
  Współudział w organizacji pikniku zbożowego na dożynkach Wojewódzkich w    Olsztynku 
i pikniku mlecznego w Olsztynie i pikniku mięsnego w Olsztynie.
 Organizacja wyjazdu na dożynki i udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.
 Uczestnictwo i zakup nagród i pucharów na dożynki powiatu elbląskiego w Milejewie i powiatu 
braniewskiego w Braniewie oraz pucharów na dożynki  gminne  w Żelaznej Górze, powiat braniewski. 
 Utrzymywanie kontaktów z burmistrzami, wójtami gmin powiatu elbląskiego, braniewskiego i 
ostródzkiego.
Wystawianie opinii w sprawie podatków rolnych.
Pomoc w naborze dzieci rolników na kolonie letnie i zimowe organizowane przez W-MIR.
 Udział w miesiącu czerwcu i październiku w Targach Rolniczych w Ostródzie..
 Uczestnictwo w spotkaniach pracowniczych w biurze W-MIR w Olsztynie.
 Udzielanie porad dla rolników odwiedzających biuro terenowe dotyczących: działań PROW 
2007-2013, nabycia nieruchomości rolnych, pomoc w skontaktowaniu się z różnymi firmami – około 
200 porad.
 Udział w komisjach kwalifikacyjnych i przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości 
rolnych.

                                                                                     
             W ramach działalności Punktu Informacji Europe Direct Olsztyn. biuro terenowe udziela 
informacji, porad, pomocy na temat unijnego prawodawstwa oraz programów unijnych, nie tylko 
rolnikom, ale również innym zainteresowanym. Biuro brało udział w festynach, targach, dożynkach 
gdzie informowano o działaniach unii Europejskiej.
W minionym roku biuro kontynuowało współpracę z:
  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Elblągu;
  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Braniewie;
  Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Ostródzie;
  ANR ZSGZ w Elblągu w Morągu i Młotecznie;

 Ogółem rozdysponowało 432 sztuk broszur i publikacji około 125 gadżetów, 

           Osoby odwiedzające biuro terenowe mogły zaopatrzyć się w darmową prasę rolniczą i broszur 
Ogółem wydano ponad 1800 gazet, poradników, publikacji o tematyce rolniczej:
  Wiadomości Rolnicze, – 1020 szt.
  Poradnik Rolniczy, – 650 szt.
  Inne – około 175 szt.

Każdy rolnik, który odwiedza Biuro Terenowe W-MIR w Elblągu jest uprzejmie przyjęty wysłuchany i 
poinformowany w danej sprawie.
 

Sporządził:
                                                                                                    Ryszard Zieliński

                                                                                                     Pracownik  biuro OT W-MIR w Elblągu

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

za 2013 r.

Podstawowe  zadania  realizowane  w  2013  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 Własności Rolnej Skarbu Państwa na 
powiększenie gospodarstw rodzinnych, uczestniczenie w imprezach masowych oraz reprezentowanie 
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Rad Powiatowych W-MIR. Utrzymywana jest współpraca z instytucjami i organizacjami, mającymi 
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,  Agencją  Nieruchomości  Rolnych  działającymi  na 
rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 

W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy  oraz innych spraw związanych z ziemią będącą 
we własności rolnej  Skarbu Państwa na terenie  powiatów Giżyckiego,  Piskiego i Węgorzewskiego 
rozpatrzono  i  wystosowano  łącznie  11 opinii  wyrażające  stanowisko  izby  w przedmiotowych 
sprawach.

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 
8 Rad, z czego jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. Na 
każde posiedzenie Rad zaproszeni byli sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych.

  W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział w Dożynkach 
Wojewódzkich w Olsztynku jak również reprezentował interesy rolników z danego powiatu podczas 
zebrań  z  przedstawicielami  władz  lokalnych  w  gminach  oraz  instytucjami  działającymi  na  rzecz 
rolnictwa.       
      W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w 
Giżycku,  utrzymano  współpracę  z  Gminnym  Biblioteką  Publiczną  w  Wydminach,   Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Giżycku, Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego 
w Giżycku, Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Giżycku, Urząd Gminy w Giżycku, Urząd Gminy 
w Wydminach, Klub Pracy w Giżycku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Konopki Wielkie, Centrum 
Profilaktyki  Uzależnień  i  Integracji  Społecznej  w  Giżycku.  W  ramach  działalności  punktu 
konsultacyjnego ED przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości łącznej 700 sztuk.

Podczas swoich 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

Sporządziła:
Weronika Niewiarowska

Pracownik  biura OT W-MIR w Giżycku

Sprawozdanie z działalności Biura Terenowego W-MIR 
w Nowym Mieście Lubawskim  w roku 2013

W  wymiarze  przekazywania  informacji  rolniczych  na  potrzeby  rolników  i  podmiotów 
gospodarczych  udzielano indywidualnych  porad w zakresie:  zwrotu kosztów kontroli  w rolnictwie 
ekologicznym  (w  tym  także  pomoc  w  wypełnianiu  wniosków o  przyznanie  pomocy  i  płatności); 
ubiegania  się  o  zwrot  materiału  siewnego (w tym pomocy w wypełnianiu  wniosków);  warunków 
uiszczania opłat w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin; zasad postępowania przy 
egzekwowaniu  szkód  wyrządzonych  przez  zwierzynę  łowną;  warunków  funkcjonowania  kwot 
mlecznych (w tym konwersji, zbycie, dziedziczenie, dzierżawa); warunków nabywania nieruchomości 
rolnych  w  ramach  pierwszeństwa  w  nabyciu;  analizy  różnego  rodzaju  umów  tj.  powstawania 
elektrowni  wiatrowych,  ograniczenia  prawa  korzystania  w  nieruchomości,  odszkodowań  za  linie 
gazociągu   zamian  za  służebność  przesyłu  itd.;  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); zalesień gruntów rolnych 
oraz gruntów innych niż rolne; systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Na bieżąco w sposób szczegółowy przekazywano informacje z zakresu: warunków produkcji i 
użytkowania pasz oraz dobrostanu zwierząt w aspekcie przepisów cross compliance; 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 
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zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego;  podwyższania świadomości ekologicznej w 
tym  promocji  programów  rolnośrodowiskowych;  systemu  zintegrowanego  identyfikacji  działek 
rolnych w ramach określania gruntów rolnych zgłoszonych do płatności bezpośrednich; informacji o 
Unii  Europejskiej;  pozyskiwania  środków  finansowych  z  funduszów  Unii  Europejskiej  PROW 
2007-2013; zasad funkcjonowania biogazowni rolniczych, ich rodzajów oraz korzyści ekonomicznych 
płynących z produkcji biogazu rolniczego. 

W  ramach  pomocy  dot.  wypełniania  wniosków  sporządzono  34  wniosków  o  przyznanie 
płatności bezpośrednich i 52 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych 
(kontynuacyjnych) i 3 wniosków rolnośrodowiskowych w pierwszym roku realizacji programu oraz 3 
plany rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013. Pomoc w tym zakresie została udzielona rolnikom  z 
powiatu  nowomiejskiego,  iławskiego,  działdowskiego,  najczęstszymi  pakietami,  którymi 
zainteresowani byli  rolnicy to pakiet:  „Ochrona gleb i wód”, „Rolnictwo ekologiczne”,  „Rolnictwo 
zrównoważone”. Analogicznie jak w roku 2012, dodatkowo opracowano łącznie 54 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  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. 

W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct 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, Szkołą Podstawową w Wąpiersku. W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami na 
bieżąco przekazywane są informacje dot. organizowanych przez biuro PIE Europe Direct – Olsztyn 
konkursów tj. „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”, „Pocztówka dla Europy”, „Mam 
prawo do…”, „Zdrowie UE”, „Skarby Europy zaklęte w szkle” . W aspekcie  reprezentowania 
samorządu rolniczego brałam udział m. in. w Pikniku Zbożowym w  Olsztynku. W ramach 
kontynuowanej współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych i Stowarzyszeniem Równych Szans Biuro 
Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej udzieliło pomocy przy naborze letniego wypoczynku 
dla młodzieży wiejskiej do Łeby, Pogorzelicy, Zakopanego, Jarosławca, Zielonej Góry.  
W roku 2013 Biuro Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lub., odwiedziło łącznie 662 rolników, 
potwierdzenie  tego  stanu odzwierciedla  dziennik  prowadzony przez  biuro.  Rozpatrzono około  249 
ogłoszeń  przetargowych,  wykazów  sprzedaży  nieruchomości  rolnych.  Przygotowano  również  15 
posiedzeń rad powiatowych (RP Nowe Miasto Lub., - 5 spotkań; RP Działdowo – 5 spotkań; RP Iława 
– 5 spotkań), na których wypracowywane zostały istotne dla rolnictwa wnioski. Wnioski te dotyczyły 
m.in. programu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 - system zaliczkowy 
na  poczet  realizacji  projektów  tego  programu  powinien  być  na  poziomie  50%  przysługującego 
wsparcia;  w  przypadku  inwestycji  budowlanych  w  ramach  programu  Modernizacja  gospodarstw 
rolnych - zwrot kosztów kwalifikowanych powinien wynosić 60%; należy poszerzyć listę instytucji 
mogących udzielać gwarancji na poczet wypłacanych zaliczek np. o Agencję Rozwoju Regionalnego 
(chodzi  o  wzrost  konkurencyjności  wśród  ww.  instytucji,  co  przyczyni  się  do  możliwości 
wypracowywania bardziej  korzystnych warunków dot. opłat  wynikających z udzielonej  gwarancji); 
przeprowadzenia  szkolenia  w  zakresie  dobrostanu  zwierząt  na  poziomie  gospodarstwa  rolnego  w 
świetle  przepisów  cross  compliance  oraz  nt.  szacowania  szkód  łowieckich  wyrządzonych  przez 
zwierzynę łowną;  skierowania uwag do ARiMR w zakresie kwalifikacji osób przeprowadzających 
kontrole w gospodarstwach rolnych; zmiany definicji działalności rolniczej;  przywrócenia w prawie 
uboju  rytualnego;  wprowadzenia  zmian  i  analizy  w  przepisach  prawnych  w  zakresie  podmiotów 
działających na rynkach rolnych, prowadzących skup płodów rolnych, w taki sposób, aby podmioty te 
obowiązkowo  dokonywały  ubezpieczeń  płodów  rolnych  (wartość  zakupionego  towaru  winna  być 
równa sumie ubezpieczenia płodu rolnego) – zapewnienie gwarancji wypłacenia należności rolnikom 
przez podmioty skupujące płody rolne; postulatu w sprawie możliwości utrzymania wcześniejszego 
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przechodzenia na emeryturę rolników posiadających odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy oraz o 
utrzymania  wieku emerytalnego rolników na poziomie  60 lat  kobiet,  65 lat  mężczyzn;  apelacji  w 
sprawie  wysokości  składki  zdrowotnej  rolników  czyli  nie  uzależniania  wielkości  składki  od 
posiadanych  ha  przeliczeniowych;  wprowadzenia  zmian  w  opodatkowaniu  działalności  rolniczej; 
przywrócenia  naboru  wniosków na  udzielenie  płatności  związanej  z  produkcją  w  sektorze  skrobi 
ziemniaczanej;  sprzeciwu  wobec  zagadnienia  modulacji  płatności  w  ramach  systemu  wsparcia 
bezpośredniego.  W  dalszym  ciągu  szczególnie  istotne  w  działalności  biura  okazały  się  działania 
mające  na  celu  przybliżenie  zasad  prawa  upadłościowego  i  naprawczego,  biorąc  pod  uwagę 
narastający problem braku wypłacania  należności  za  sprzedaż  żywca przez  firmy skupujące płody 
rolne.  W  nawiązaniu  do  wyżej  wskazanej  kwestii  biuro  W-MIR  udzieliło  pomocy  w  zakresie 
sporządzenia  zgłoszeń  wierzytelności  na  rzecz  rolników.  Podobnie  jak  w  minionym  roku, 
przekazywano  informacje  z  zakresu  dalszego  postępowania  rolników  w  sprawie  egzekwowania 
należności  zasądzonych  wyrokiem,  w  tym  przedstawiono  informacje  dot.  poszczególnych  etapów 
egzekucji  komorniczej.  W obszarze współpracy z 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:  informowaniem  społeczności 
rolników  nt.  zintegrowanego  systemu  identyfikacji  działek  rolnych,  przedstawianiem  aktualnej 
informacji  dot.  warunków  oraz  metod  uboju  gospodarczego  na  użytek  własny,  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,  kreowaniem  marki  produktów  lokalnych  i 
regionalnych; popularyzowaniem strony internetowej http://www.wieprzopedia.pl/. Bardzo dokładnie 
omówione  zostały  również  problemy związane  z:  obowiązkiem przedstawiania  Agencji  Nasiennej 
informacji  dot.  wykorzystaniu  materiału  ze  zbioru  odmian  chronionej  wyłącznym  prawem  jako 
materiału  siewnego  i  konsekwencjami  za  nie  wywiązywanie  się  z  tego  obowiązku;  przepisami 
prawnymi  dot.  żywności  genetycznie  modyfikowanej; egzekwowaniem  odszkodowań  za  słupy 
energetyczne  i  innymi  urządzeniami  przesyłowymi;  wycenami  nieruchomości  przeznaczonych  na 
budowę  dróg  i  innych  linii  komunikacyjnych;  ubezpieczeniem  społecznym  rolników  (składka 
zdrowotna) oraz obowiązkiem ubezpieczeń upraw rolnych; warunkami weterynaryjnymi produkcji i 
użytkowania pasz; możliwościami pozyskiwania środków finansowych z funduszów Unii Europejskiej 
PROW 2007-2013. 

Realizując dalsze działania związane poprawą struktury agrarnej gospodarstw rolnych, Biuro 
Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim zostało zaangażowane w prace dot. przedstawiania 
kompleksowej  informacji  rolnikom  w  zakresie  realizacji  30%  wyłączeń  w  celu  powiększenia 
gospodarstw rodzinnych. Analiza dot. wielkoobszarowych dzierżaw tj. Jeleń, Tuczki, Ciechanówko, 
Rutkowice,  Sochy,  Wlewsk,  Pruski,  Narzym,  Wilamowo,  Wierzbowo;  Czachówki,  Gwiździny, 
Szwarcenowo,  Tylice,  Wonna.  Kierowano  również  uwagi  do  sporządzonych  wykazów  oraz 
wnioskowano o wydzierżawianie i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu ograniczonych. 
Poczyniono  wszelkich  starań  przy  próbach  efektywnego  wyłączenia  z  wielohektarowej  dzierżaw 
gruntów rolnych na potrzeby rolników. Wydawano także opinie w sprawach dot. warunkowych umów 
sprzedaży  gruntów  rolnych,  zmian  przeznaczania  w  miejscowych  planach  zagospodarowania 
przestrzennego gruntów rolnych na inne niż rolne oraz opinii w sprawie obniżenia wysokości podatku 
rolnego.  

   Porównywalnie  jak  w  poprzednich  latach  ważnym  zagadnieniem  w  działalności  Biura 
Terenowego  W-MIR  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  okazały  się  działania  zmierzające  do 
przedstawiania kompleksowej informacji w zakresie wymogów cross compliance. Z uwagi na istotę 
zagadnienia  biuro zostało  zaangażowane do przeprowadzenia  szkolenia  nt.  dobrostanu zwierząt  na 
poziomie  gospodarstwa  rolnego  oraz  warunków i   norm wynikających  z  zasady  współzależności. 
Dzięki temu społeczność rolników z powiatu działdowskiego  miała możliwość uzyskania informacji 
w sposób przystępny i bardzo praktyczny. Ponadto, że upowszechnianie tych zagadnień nie odnosiło 
się  tylko  do  rolników,  ale  także  do  grup  producenckich,   instytucji  służącym  rolnictwu,  co 
niewątpliwie stanowiło bardzo ważny element pracy biura. Podejmowano także działania mające na 
celu:  podwyższanie  świadomości  dot.  produkcji  lokalnej  żywności,  promowania  i  tworzenia  sieci 
informacji  europejskiej,  rozpowszechniania  informacji  nt.  programów  rolnośrodowiskowych, 
zachęcania  do podwyższania  poziomu konkurencyjności  polskich  gospodarstw rolnych,  wspieranie 
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inicjatyw zmierzających do tworzenia się grup producenckich, inspirowania działań do produktywnego 
zatrudnienia w powiatach.   

   Sporządziła:            
                                                                                                                Anna Kołodziejska 

                                                                                 Pracownik biura OT W-MIR w Nowym Mieście 
Lubawskim 

Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Olecku w roku 2013r.

W roku 2013 OT Biura Zorganizował wyjazd na AGROTECH w Kielcach, w którym uczestniczyło 25 
osób oraz Agroshow 2013 w Bednarach – którym uczestniczyło 47 osób z województwa warmińsko-
mazurskiego.
W w/w roku pracownik biura pomógł wypełnić 14 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich dla 
rolników.
Członkowie  Rad  Powiatowych  oraz  rolnicy  z  powiatu  oleckiego  uczestniczyli  w 2  szkoleniach   
nt. „Szacowania szkód łowieckich” 
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 7 opinii wyrażające stanowisko izby w przedmiotowych sprawach na obszarze 
obejmującym 299,8463  hektarów. Ponadto członkowie Rad Powiatowych lub pracownik biura 
reprezentowali samorząd rolniczy jako członkowie komisji przetargowych 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 posiedzenia Rad Powiatowych Powiatu oleckiego i ełckiego.
 Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach Rad Powiatowych były: Szkolenie nt. 

konserwacji melioracji podstawowych i szczegółowych na terenie powiatów ełckiego, giżyckiego 
piskiego i oleckiego –Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

 Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 – informacja W-MODR w Olsztynie Odział w 
Olecku.

 Gospodarowanie ziemią rolniczą.
W  zakresie  reprezentowania  samorządu  rolniczego  pracownik  biura  brał  udział  między  innymi:  
w  Dożynkach  Wojewódzkich  w  Olsztynku,   Powiatowym  Święcie  Mleka  w  Olecku,  oraz 
w szacowaniu  szkód  łowieckich  na  terenie  powiatu  oleckiego.  Dożynkach  powiatowych  powiatu 
gołdapskiego.
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, Ochotnicza straż pożarną w Górnem koło Gołdapi   w ramach działalności 
przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości ok. 3500 sztuk oraz zorganizowano w tych 
szkołach konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkurs kulinarny „europejski smak czekolady”
.

Sporządził 
Dawid Bondarenko

Pracownik biura OT W-MIRw Olecku
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Sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie w roku 2013

           W roku 2013 zakresie zadań głównych biura OT w Szczytnie tj. organizacji zebrań z rolnikami 
oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 21 posiedzeń rad powiatowych  na terenie trzech 
powiatów,  którymi  zajmuje  się  biuro  w  Szczytnie  tj.  w  powiatach:  mrągowskim,  szczycieńskim, 
nidzickim.  W dniu 9 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnie  odbył  się  Dzień Europy z 
udziałem Biura Informacji Europejskiej Europe Direct, w którym wziął udział pracownik biura i był 
współorganizatorem  uroczystości.  Podczas  tego  dnia   zorganizowane  zostało  również  stoisko 
promocyjne Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i  biura Europe Direct.  W miesiącu lutym tj.  14 
lutego  zorganizowano  w  urzędzie  Gminy  Kozłowo  zebranie  z  rolnikami  w  sprawie  wyłączenia 
gruntów rolnych, sposobu ich podziału i sprzedaży rolnikom. W miesiącu marcu tj. 1 marca 2013 r. w 
powiecie mrągowskim w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się Olimpiada Wiedzy o Rolnictwie i 
Leśnictwie współorganizowana przez biuro W-MIR w Szczytnie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego  w  Mrągowie.  Do  wsparcia  olimpiady  pozyskano  również  sponsorów  komercyjnych. 
Również  1 marca  zorganizowano wspólne  posiedzenie  kilku  rad powiatowych  w Nowym Mieście 
Lubawskim z udziałem ministra rolnictwa, w którym wzięła udział rada nidzicka. W miesiącu marcu i 
kwietniu odbyły się dwa zebrania z rolnikami gminy Piecki w sprawie wyłączenia i sprzedaży gruntów 
rolnych  w gminie  Piecki  pierwsze  spotkanie  odbyło  się  w sołectwie  Szklarnia  drugie  w siedzibie 
Urzędu Gminy Piecki. W miesiącu wrześniu i październiku odbyły się zebrania z wykonawcą robót 
kolejowych  podczas,  których  wtargnięto  na  grunty  rolników  i  pozostawiono  na  nich  urobek  jak 
również naruszono strukturę gruntu i  zniszczono niektóre uprawy.  Na skutek tych  spotkań rolnicy 
poszkodowani uzyskali odszkodowanie, a ich grunty przywrócono do stanu pierwotnego. W miesiącu 
grudniu tj. w dniach 16-17 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Jagarzewie 
w  powiecie  Nidzickim  zorganizowano  szkolenie  dla  rolników  i  domowników  rolników  na  temat 
pielęgnacji  upraw leśnych.   Podjęto  współpracę  z  komitetem  rolników gminy  Jedwabno  oraz  ich 
prawnikiem w sprawie  dotyczącej  zalewanych  gruntów rolnych  położonych  w sąsiedztwie  kanału 
Szuć.  Prowadzona  jest  korespondencja  w  tej  sprawie  i  gromadzone  są  materiały  dotyczące  tego 
trudnego do rozwiązania problemu, który trwa już kilka lat. 
      W roku 2013 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 350 rolników głównie w sprawach 
dotyczących pozyskiwania środków z UE ale nie tylko spora część spraw dotyczyła takich problemów 
jak: budowa linii energetycznych, szkody łowieckie w gospodarstwach, zakup i opiniowanie gruntów 
rolnych,  problemy ze współpracą z ANR czy ARiMR czy też ARR.  W trakcie  kampanii  naboru 
wniosków  o  dopłaty  bezpośrednie  biuro  przygotowało   226  wniosków  o  przyznanie  płatności 
bezpośrednich  dla  rolników  oraz  przygotowało  30  korekt  wniosków  o  przyznanie  płatności 
bezpośrednich  i   rolnośrodowiskowych.   Przygotowano  również  nowy  plan  działalności 
rolnośrodowiskowej  w  ramach  działania  rolnictwo  ekologiczne  dla  1  rolnika  i  15  wniosków 
kontynuacyjnych  w  ramach  tego  działania.   Pracownik  biura  bierze  również  udział  w  składaniu 
wyjaśnień razem z rolnikami w ARiMR, którzy z różnych względów mają problemy ze sprawnym 
wyjaśnieniem  rozbieżności  w  dokumentacji  dotyczącej  płatności  bezpośrednich  oraz 
rolnośrodowiskowych, a systemem informatycznym agencji.               
        W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we 
własności rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów Mrągowo, Szczytno, Nidzica rozpatrzono, a w 
zasadzie zapoznano się z  1240 ogłoszeń przetargowych, wykazów, warunkowych umów sprzedaży, 
praw  pierwszeństwa  nabycia  organizowanych  przez  ANR,  wystosowano  19  opinii  wyrażających 
stanowisko  Izby  w  przedmiotowej  sprawie  i  zgłoszono  10  przedstawicieli  samorządu  do  komisji 
przetargowych  i  kwalifikujących  rolników  przystępujących  do  przetargów  ograniczonych. 
Opracowano również  w porozumieniu  z  pracownikami  ANR i  rolnikami   gmin  Piecki  i  Kozłowo 
programu restrukturyzacji i podziału gospodarstw rolnych po byłych PGR w Pieckach i Kozłowie. W 
tej  sprawie  odbyło  się  również  kilka  spotkań  indywidualnych  w biurze  Izby w Szczytnie  oraz  w 
siedzibach gospodarstw rolnych położonych w sąsiedztwie gruntów przewidzianych do wyłączenia i 
sprzedaży.           
     Utrzymywana  i  kontynuowana  jest  również  współpraca  z  instytucjami  działającymi  na rzecz 
rolnictwa  w  powiatach,  którymi  zajmuje  się  biuro.  Monitorowana  i  wspierana  jest  działalność 
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funkcjonującej Spółdzielni Rolników – Grupy Producentów Rolnych „Mazurska Łąka” w Świętajnie 
liczącej 30 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 2013 biuro i rada powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim była współorganizatorem 
dożynek powiatowych w Olszynach koło Szczytna  podczas,  których uhonorowano trzech młodych 
producentów rolnych  wyróżniających  się  swoją działalnością  i  osiągnięciami  w zakresie  produkcji 
mleka.   Zorganizowano  również  wyjazd  członków  rad  powiatowych  z  terenu  działania  biura  na 
dożynki wojewódzkie w Olsztynku oraz wspólne posiedzenie rad powiatowych w powiecie nidzickim. 
    W  zakresie  reprezentowania  samorządu  rolniczego  pracownik  biura  brał  udział  w  jesiennej 
Wystawie Rolniczej w Olsztynie i Ostródzie jak również reprezentował interesy rolników z danego 
powiatu  podczas  zebrań  z  przedstawicielami  władz  lokalnych  w  gminach  oraz  instytucjami 
działającymi na rzecz rolnictwa.
      W ramach działalności 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 Podstawowa w Zyndakach,  Baranowie,  Olszewie,  Marcinkowie,  Szymanach 
oraz  ścisłą  współpracę  z  Zespołem  Szkół  Zawodowych  w  Mrągowie  i  Jagarzewie)   w  ramach 
działalności  punktu  konsultacyjnego  ED  przekazano  materiały  informacyjno-edukacyjne  w  ilości 
łącznej 170 sztuk.
Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 117 pism dot. spraw różnych.
W/w  sprawozdanie  ma  charakter  ogólny  szczegółowe  dokumenty  potwierdzające  stan  faktyczny 
znajdują się w siedzibie biura i zostaną przekazane Zarządowi Izby lub organom kontrolnym Izby o ile 
zaistnieje  konieczność weryfikacji potwierdzającej ten stan rzeczy.
Jednocześnie  jako pracownik odpowiedzialny z organizację  pracy biura w Szczytnie  informuję,  że 
szczegółowe plany pracy z poszczególnych okresów roku 2013 znajdują się w siedzibie biura Izby w 
Olsztynie.

Sporządził:
Michał Kawiecki

                                                                                                    Pracownik biura OT W-MIR w Szczytnie
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