
Załącznik do Uchwały Nr XIV/69/2015
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 27 marca 2015r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w 2014 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/57/2014. 
Zgodnie z § 6 Regulaminu „Zarząd odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu”. W 2014 
roku Zarząd Izby łącznie spotkał się na  23 posiedzeniach, podejmując łącznie 536 uchwał. 
Zgodnie  z  §  40  Zarząd  zorganizował  kolejno  spotkania  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej:
 24 stycznia  – spotkanie  w Olsztynie  poświęcone  tematyce  szacowania  szkód wyrządzonych 

przez bobry. Informację  o  zasadach szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione 
przedstawił Pan Paweł Janczyk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ponadto podczas 
posiedzenia   Pan  Andrzej  Milkiewicz  -  Dyrektor  Agencji  Rynku  Rolnego  OT w  Olsztynie 
przedstawił aktualną sytuacji na rynkach rolnych w kraju i na świecie. Natomiast Przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Olsztynie przedstawili informację na 
temat  aktualnego  stanu  obsługi  wniosków  obszarowych,  a  przedstawiciele  Agencji 
Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie informacje nt. Aktualnej sprzedaży gruntów z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podczas posiedzenia omówiono także bieżące sprawy Izby 
Rolniczej. 

 23 maja – spotkanie w Olsztynie, podczas którego przedstawiono informacje na temat zmian w 
Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Przedstawiciele  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  przedstawili  informację  na  temat  aktów 
delegowanych dotyczących płatności bezposrednich oraz  stanu obsługi wniosków obszarowych
 i  realizacji  płatności.  Pan  Andrzej  Milkiewicz  -  Dyrektor  Agencji  Rynku  Rolnego  OT  w 
Olsztynie przedstawił informację o aktualnej sytuacji na rynkach rolnych w kraju i na świecie,
 a przedstawiciele Agencji  Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie  informacje nt.  Aktualnej 
sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podczas posiedzenia omówiono 
także bieżące sprawy Izby Rolniczej. 

 10 września – posiedzenie na które została zaproszona  Komisja ds. Monitorowania Rynków 
Rolnych.  Spotkanie  poświęcone  było  omówieniu  kryzysowej  sytuacji  na  rynkach  rolnych, 
sprzedaży gruntów z zasobu ANR oraz zasad obowiązujących od 2015 r. w ramach składania 
wniosków o płatności bezpośrednie. Podczas posiedzenia omówiono także bieżące sprawy Izby 
Rolniczej. 

 13  listopada–  spotkanie  to  poświęcone  było  przede  wszystkim  omówieniu  projektu  ustawy 
„Prawo  łowieckie”,  wypracowano  uwagi,  które  zgłoszono  do  KRIR.  W  dalszej  części 
posiedzenia uczestnicy  zapoznali się m.in. z  realizacją płatności przez ARiMR, bieżącą sytuacją 
na rynkach rolnych oraz z informacją o aktualnej sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. 
 

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

Działania Zarządu w 2014 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, 
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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.
    Ponadto  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  wystosowała  liczne  pisma  do  Ministerstwa 
Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Finansów oraz zgłaszała uwagi na posiedzeniach 
Zarządu KRIR, Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Wystąpienie do Głównego Lekarza Weterynarii z zmianę treści Aneksu w zakresie pobierania

 i badania prób mleka
 Utrzymanie dotychczasowego systemu ubezpieczeń z dopłatą Skarbu Państwa w przedziale od 

10 % do 30 %  rocznej produkcji rolnej
 Wyjaśnienie  kwestii  związanej  z  praktykami  korzystnymi  dla  klimatu  i  środowiska,  przy 

ustaleniu płatności bezpośrednich od 2015 r.
 Zaopiniowano negatywnie obowiązujące zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne 

rolników
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie afrykańskiego 

pomoru świń.
 Stanowisko Zarządu W-MIR w sprawie stale i nadmiernie rosnącej populacji zwierzyny łownej
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie raportu „Prace 

utrzymaniowe  jako  zagrożenie  dla  osiągnięcia  środowiskowych  celów  ramowej  derektywu 
wodnej oraz dla funkcjonowania sieci ekologicznej NATURA 2000 w Polsce.

 Wystąpienie  do Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  o  podanie  zasadniczych  wytycznych 
dotyczących systemu płatności bezpośrednich w roku 2015

 Podjecie działań w celu określenia w przepisach ustawy o opłacie skarbowej zwolnienia rolników 
z obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych 
w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną.

 Uwagi do projektu ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.
 Stanowisko z posiedzenia  Zarządu W-MIR z dnia 03 grudnia 2014 r. w związku z dramatyczną 

sytuacją na rynku mięsa wieprzowego.
 Poparcie  protestu  Podlaskiej  Izby  Rolniczej  przeciwko  wysokiej  liczebności  dzików  w 

województwie podlaskim oraz przeciw związanemu z tym zagrożeniem afrykańskiego pomoru 
świń.

 Stanowisko Zarządu w sprawie zaprzestania prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

 Stanowisko XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR z 19 grudnia 2014 r w sprawie sytuacji  na 
rynku rolnym

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

Realizacja  tego  punktu  prowadzona  była  głównie  dzięki  realizacji  spotkań  z  członkami  Rad 
Powiatowych  W-MIR  oraz  szkoleń,  konsultacji  bezpośrednich  prowadzonych  w  oddziałach 
terenowych  biura  Izby  i  w  biurze  w  Olsztynie  oraz  innych  działań  skierowanych  do  członków 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
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W  ubiegłym  roku  pracownicy  biura  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  pomogli  rolnikom 
województwa  w  wypełnieniu  ogółem  466 wniosków.  Poszczególne  oddziały  terenowe  biura 
wypełniły następującą ilość wniosków o płatności bezpośrednie:

 OT w Elblągu- 34
 OT w Szczytnie –280
 OT w Nowym Mieście Lubawskim-101
 OT w Bartoszycach-51

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 2014 w ramach projektów realizowanych przez 
Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  zorganizowała  trzy  tzw.  „pikniki”  –  wołowy,  drobiowy  
i wieprzowy. 

„Piknik Wołowy” finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w ramach projektu 
realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w dniu  2  sierpnia  2014 roku,  na  Placu  Wolności  w Olecku podczas  XVII  Mazurskich  Spotkań  
z  Folklorem.  Połączenie  Pikniku  z   Mazurskimi  Spotkaniami  miało  na  celu  zapewnienie  dużej 
frekwencji.  Wśród  osób  uczestniczących  w  Pikniku  przeważali  mieszkańcy  miasta  Olecka  wraz  
z  całymi  rodzinami,  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych;  starsi 
mieszkańcy  Olecka,  turyści  oraz  przedstawiciele  zespołów  uczestniczących  w  Mazurskich 
Spotkaniach  z  Folklorem z Chorwacji,  Grecji,  Litwy,  Polski  i  Ukrainy.  Na piknikowej  degustacji 
pojawił  się również znakomity gość – wicemer  Wilna,  który docenił  zarówno smak,  jak i  walory 
odżywcze polskiej wołowiny.  
W dniu 2 sierpnia 2014 roku wynajętą halę namiotową przystosowano do potrzeb organizacji Pikniku, 
w pobliżu  rozstawiono  byka-rodeo  oraz  grilla,  na  którym  przygotowane  były  hamburgery  i  steki 
wołowe. Podczas PIKNIKU w hali namiotowej prezentowano i rozdawano materiały promujące mięso 
wołowe  otrzymane  z  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych,  przeprowadzono  prelekcję  na  temat  mięsa 
wołowego  prowadzono konkursy wiedzy, plastyczne, konkurs jazdy na byku oraz wydawano licznie 
zgromadzonej publiczności, w ramach degustacji produkty i potrawy wytworzone z mięsa wołowego: 
beef strogonoff, zraziki wołowe, kartacze z nadzieniem wołowym, hamburgery i steki – przygotowane 
przez restaurację Astra w Olecku. W sumie wydano 3000 porcji produktów i potraw. 
W realizację imprezy zostali zaangażowani pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zespół 
Oleckie  Echo  działający  przy  Regionalnym  Ośrodku  Kultury  „Mazury  Garbate”  w  Olecku  oraz 
Restauracja ASTRA z Olecka.

„Piknik  Drobiowy” finansowany  ze  środków  Funduszu  Promocji  Mięsa  Drobiowego  w  ramach 
projektu  realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w dniu  7  września  2014  roku,  w  Amfiteatrze  Miejskim  w Braniewie  podczas  Dożynek  Powiatu 
Braniewskiego. Połączenie Pikniku z Dożynkami  miało na celu zapewnienie dużej frekwencji. Wśród 
osób  uczestniczących  w  Pikniku  przeważali  mieszkańcy  miasta  Braniewa,  Elbląga,  wraz  
z  całymi  rodzinami,  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych;  starsi 
mieszkańcy  i  turyści,  w  tym  również  turyści  z  graniczącego  z  powiatem  braniewskim  Obwodu 
Kaliningradzkiego, którzy docenili zarówno smak, jak i walory odżywcze polskiego drobiu.
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Podczas  PIKNIKU  w  hali  namiotowej  prezentowano  i  rozdawano  materiały  promujące  mięso 
drobiowe otrzymane  z  Krajowej  Rady Izb  Rolniczych,  przeprowadzono prelekcję  na  temat  mięsa 
drobiowego,  prowadzono konkursy plastyczne, konkurs na hasło promujące polski drób oraz konkurs 
w strzelaniu  z  łuku do sylwetki  koguta;  wydawano  licznie  zgromadzonej  publiczności,  w ramach 
degustacji produkty i potrawy wytworzone z mięsa drobiowego: indyki  pieczone, rolady z indyka, 
galantynę, pasztet drobiowy, chleb z gęsim smalcem, roladki z kurczaka na ciepło, pieczone elementy 
z kurczaka, smażoną wątróbkę drobiową, zupę gulaszową z podrobów drobiowych – przygotowane 
przez restaurację Spichlerz Mariacki w Braniewie. W sumie wydano 3400 porcji produktów i potraw 
oraz około 3000 porcji pieczywa o gramaturze 30 g. Do degustacji zapraszała maskotka kurczaka, 
która również rozdawała balony promujące imprezę. 
W realizację imprezy zostali zaangażowani pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 
Restauracja Spichlerz Mariacki z Braniewa. 

„Piknik Wieprzowy” finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego w ramach 
projektu  realizowanego  przez  Krajową  Radę  Izb  Rolniczych  został  zorganizowany  
w dniu 21 września 2014 roku, w Skansenie w Olsztynku  podczas Dożynek Wojewódzkich. 
Przygotowania do Pikniku polegały na rozesłaniu zapytań ofertowych do restauracji i hoteli odnośnie 
organizacji degustacji, zapytań do agencji reklamowych w zakresie opracowania projektów i druku 
plakatów,  naklejek,  balonów  oraz  zapytania  do  Gazety  Olsztyńskiej   -  celem  opracowania
 i wyemitowania ogłoszeń reklamujących Piknik Wieprzowy. 
Halę namiotową przystosowano do potrzeb organizacji Pikniku, w pobliżu przygotowano specjalny 
kącik dla dzieci, gdzie przeprowadzano konkursy plastyczne, rozwiązywano zagadki, a dzieci mogły 
obejrzeć  makietę  zagrody  w  rozmiarze  rzeczywistym,  w  której  przebywały  świnka  wraz  
z  prosiaczkiem  (wykonane  z  drewna).   Podczas  PIKNIKU  w  hali  namiotowej  prezentowano
 i  rozdawano materiały  promujące mięso  wieprzowe otrzymane z  Krajowej  Rady Izb Rolniczych, 
przeprowadzono prelekcję na temat mięsa wieprzowego,  prowadzono konkursy dla dzieci, konkurs na 
hasło promujące wieprzowinę;  wydawano licznie zgromadzonej  publiczności,  w ramach degustacji 
produkty i potrawy wytworzone z mięsa wieprzowego: prosiaki pieczone, schab wędzony z ziołami, 
szynkę  wędzoną,  boczek  swojski,  karczek  z  dymu,  kiełbasę  myśliwską,  jałowcową,  śliwkową, 
krakowską,  warmińską,  z  indykiem  (o  zawartości  70% mięsa  wieprzowego)’  pasztet  wieprzowy, 
pieczeń z szynki, schab pieczony, kaszankę i pasztetową. W sumie wydano około 15000 porcji wędlin 
o gramaturze 20g każda oraz około 1000 porcji mięsa z pieczonych prosiaków o gramaturze 250g 
każda. 
      W realizację imprezy zostali zaangażowani pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
zespół  „Kiwitczanki”;  Muzeum  Budownictwa  Ludowego  w  Olsztynku,  Masarnia  Warmińska  
z miejscowości Gady oraz Dom Weselny Stołówka Pryma ze Szczytna.

Ponadto  Izba  zorganizowała  wyjazdy  lub  oddelegowała  przedstawicieli  Izby  do  udziału  
w następujących wyjazdach szkoleniowych i spotkaniach: 
 Pan Mirosław Borowski  -  Delegat  do  KRIR uczestniczył  w dniu  10  stycznia  2014 r.  w III 

Konferencji  Nasiennej  pt.  „Duże  możliwości  rozwoju  rolnictwa  do  wykorzystania  od  zaraz- 
nowe odmiany i nasiona kwalifikowane”

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  i  Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR 
uczestniczyli  w  konferencji  „Rodzinne  gospodarstwo  rolne-  najważniejsze  wyzwania  i 
priorytety” w dniu 11 lutego 2014 r. w Warszawie.

 Zorganizowano dla członków Rad Powiatowych konferencję „Rolnictwo Warmii i Mazur- 10 lat 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej”, która odbyła się w dniu 7 marca 2014 r. w Olsztynie.

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w dniu 6 lutego 2014 r. w Warszawie.

 Zorganizowano  spotkanie  rolników  z  województwa  warmińsko-mazurskiego  z  Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 lutego 2014 r. w Warszawie.

 Przedstawiciele  W-MIR  uczestniczyli  w  konferencji  „Afrykański  Pomór  Świń-  wektory, 
problemy,  zagrożenia,  świadomość”  zorganizowanej  przez  Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 28 lutego 2014 r. w Olsztynie.
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 Zorganizowano  wyjazd  na  XX  Międzynarodowe  Targi  Techniki  Rolniczej   AGROTECH
 w dniach 7-9 marca 2014 roku w Kielcach.

 Pan Jan Heichel-  Prezes W-MIR uczestniczył  w posiedzeniu  Komisji  Środowiska Senatu RP
 w dniu 4 marca 2014 r. w Warszawie dotyczącym przedstawienia przez wojewódzkie zarządy 
melioracji  i  urządzeń  wodnych  informacji  na  temat  prac  wykonywanych  na  wodach
 i urządzeniach melioracyjnych.

 Pan Mirosław Borowski- Delegat do KRIR uczestniczył w dniu 12 marca 2014 r w Warszawie
 w  posiedzeniu  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Sejmu  RP  nt.  Problemów  związanych
 z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń oraz działań podejmowanych przez 
rząd.

 Pan  Roman  Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR  uczestniczył  w  spotkaniu  informacyjnym  dot. 
kampanii  informacyjnej  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  o  zasadach  racjonalnego 
gospodarowania nawozami w dniu 20 marca 2014 r. w Warszawie.

 Pan Mirosław Borowski – Delegat do KRIR uczestniczył w 101 posiedzeniu Komisji Rolnictwa
 i Rozwoju Wsi w dniu 8 kweitnia 2014 r. w Warszawie w zakresie informacji prezesa NIK
 o  wynikach  kontroli  „Sprzedaż  nieruchomości  rolnych  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa.”

 Zorganizowano  wyjazd  rolnikom  województwa  warmińsko-mazurskiego  na  turniej 
organizowany w dniu 27 kwietnia 2014 r. w Racławicach pn. Wybory Chłopa Roku.

 Przedstawiciele Izby Rolniczej uczestniczyli w dniu 17 lipca 2014 r. w spotkaniu z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwooju Wsi Panem Markiem Sawickim w Szczytnie.

 Zorganizowano spotkanie rolników z województwa warmińsko-mazurskiego z Podsekretarzem 
Stanu  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  panem Kazimierzem  Plocke  w  dniu  18  lipca
 w Olsztynie.

 Udział  Przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  Dożynkach  Jasnogórskich
 w dniach 6-7 września 2014 r.

 Zorganizowano dla rolników województwa warmińsko-mazurskiego wyjazd na Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW 2014 do miejscowości Bednary k. Poznania w dniach 19-20 
września 2014 r.

 Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w konferencji „Polska żywność zakładnikiem politycznych 
gier”organizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniu 28 października w Warszawie.

 Przystąpiono do współorganizacji  Targów Rolnych Agro Power w Ostródzie w dniach 18-19 
października 2014 r.

 udział Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR 
w  „Ogólnopolskich  Warsztatach  Samorządowych-  Rolnictwo  lokalne,  żywność  lokalna
 i tradycyjna” w dniu 14 października 2014 r. w Olsztynie.

 Przedstawiciele  W-MIR  uczestniczyli  w  dniu  21  listopada  2014  r.  w  Olsztynie  w  Polskim 
Kongresie Rolnictwa.

 Przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w dniu 27 listopada 2014 r. w Olsztynie  w konferencji 
„Nowe  wyzwania  dla  rolnictwa  i  obszarów  wiejskich  w  świetle  drugiego  filaru  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 Ponadto  w  odpowiedzi  na  liczne  sygnały  rolników  województwa  warmińsko-mazurskiego 
dotyczące  problemów   konserwacji  urządzeń  melioracyjnych  Warmińsko-Mazurska   Izba 
Rolnicza zorganizowała w dniu 18.02.2014 r. konferencję nt. „Konserwacja urządzeń melioracji 
szczegółowej w województwie warmińsko-mazurskim. Konferencja była skierowana  zarówno 
do rolników, właścicieli gruntów, na których ciąży obowiązek wykonywania melioracji oraz do 
instytucji, które bezpośrednio są związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych albo obsługą 
administracyjną  w   tym  zakresie.  Podczas  konferencji  Pani  Lucyna  Osuch  –  Chacińska
 z Krajowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przedstawiła uczestnikom 
zapisy ustawy „Prawo wodne”,  która aktualnie  obowiązuje od 13 lat,   w swojej  wypowiedzi 
podkreśliła  także,  że  na wykonanie  wszelkich  robót  melioracyjnych  potrzebne jest  uzyskanie 
pozwolenia wodno-prawnego. Uczestnicy konferencji mieli możliwość indywidualnej konsultacji 
z  Panią  Lucyną  Osuch -Chacińską.  Ponadto  wysłuchali  problemów konserwacji  urządzeń na 
przykładzie  Starostw Powiatowych   w Kętrzynie  i  Mrągowie.  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń 

5



Wodnych  W  Olsztynie   i  Żuławski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  w  Elblągu 
przedstawili  plany inwestycyjne  zadań na ciekach naturalnych   w województwie warmińsko-
mazurskim. Przedstawiciele Spółek Wodnych podzielili się doświadczeniami swojej działalności. 
Nie  zabrakło  także  ciepłych  słów  skierowanych  w stronę  organizatora  konferencji.  Według 
rolników konferencja była  bardzo potrzebna, gdyż problemy konserwacji urządzeń melioracji 
szczegółowej  są  dla  właścicieli  gruntów  niezmiernie  ważne  w  kontekście  prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. Według uczestników konferencji jedynym wyjściem  z obecnej sytuacji 
jest zmiana prawa wodnego i przeniesienie obowiązków melioracyjnych ze starostw do gmin 
oraz tworzenie spółek wodnych w gminach.

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

       W 2014 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.  
    
    W ogólnej  liczbie 359 działań  wykonanych w 2014 roku,   opinie w sprawie zabezpieczenia 
należności  ANR z  tytułu  sprzedaży  nieruchomości  rolnych  wykonano  w liczbie  78  ,  przy  czym 
obejmowały  one   1482  ha nabywanych  gruntów  rolnych,  Wystosowano   jeden  wniosek
 o  zorganizowanie  przetargu  ograniczonego  ofert  pisemnych.  Zarząd  Izby  wspólnie  z  Agencja 
Nieruchomości  Rolnych  uzgodnił  wytyczne  dotycząc przeprowadzenia  przetargów ograniczonych 
ofert  pisemnych  na  sprzedaż  organizowanych  dla  rolników  indywidualnych  zamierzających  
powiększyć gospodarstwo rodzinne Drugim istotnym -  z   powodu  trudnego  do  wyeliminowania 
problemu   tzw.  słupów  -  działaniem  Izby był  w 2014 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 129 przetargach ograniczonych obejmujących 
4 402 ha gruntów rolnych (patrz: tabela).
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  2014  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).   
Ponadto  kwestie  gospodarowania  ziemią  rolnicza  prezentowane  były  w roku  2014-  podobnie  jak
 w latach poprzednich- systematycznie na łamach „Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.” 
Dodatkowo  informacje  dotyczące  działań  w  zakresie  gospodarki  ziemią  w  2014  r.  znajdują  się
 w sprawozdaniach z pracy biur terenowych załączonych do sprawozdania.
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       Działania W-MIR w zakresie gospodarki ziemią rolniczą w 2014 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 zorganizowanie przetargów 

ograniczonych licytacyjnych         13 437 437

2 Opinie - wnioski o zorganizowanie przetargów 
ograniczonych ofert pisemnych

         
           1 22 22

3 Opinie -wnioski o odstąpienie od przeprowadzenia 
przetargów ograniczonych licytacyjnych

   
           4 345 345

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

         66 7 686 2 294

5 Opinie w sprawie przeznaczenia gruntów na cele 
nierolnicze i nieleśne          41 231 13

6 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

          78 1 482 1 482

7 Opinie w sprawie sprzedaży ziemi rolnej 
cudzoziemcom             7 521 497

8 Opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżawy 9 649 649

9 Opinie dotyczące uzgodnienia sprzedaży 
nieruchomości rolnych 
o powierzchni powyżej 150 % średniej wojewódzkiej               9 622 622

10 Udział delegatów i pracowników w przetargach
ograniczonych 129 4 402 4402

11 Opinie w prawach innych niż wymienione 
w punktach  1-10 2 69 17

12                                Ogółem działania ( od 1 do 11)        359 16 466         10 780
     

Źródło: Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
             Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obliczenia własne.
                                                 
                                       
4.  Działania  promujące  w  zakresie  krajowych  produktów  żywnościowych,  w  tym  żywności 
regionalnej i tradycyjnej

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”. 
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W roku 2014  miała  miejsce  już  IX  edycja  konkursu  „Smaki  Warmii,  Mazur  oraz  Powiśla na 
stołach Europy” organizowana wspólnie z Samorządem Województwa oraz działającym przy Izbie 
Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn.  W tym roku finały subregionalne odbyły 
się  w Elblągu (8 listopada),  Ełku  (22 listopada)  i  Szczytnie  (29 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 13 grudnia w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: produkt 
regionalny i potrawa regionalna.  W tegorocznej edycji  przedsięwzięcia zaprezentowano ogółem 25 
potraw oraz 78 produktów. Uczestnikami były osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje 
zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich (65 zgłoszeń). 
„Skarby Europy zaklęte  w szkle” -  w roku 2014 została  zorganizowana III  edycja  konkursu na 
najsmaczniejsze  domowe  przetwory  wykonane  z  naturalnych  produktów  pochodzących  z  terenu 
Warmii  i  Mazur.  Do konkursu,  którego celem  jest  promocja  przetworów domowych wykonanych
 z owoców, warzyw, mięsa, ryb, runa leśnego i ziół zebranych na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego oraz zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych 
tradycji kulinarnych, do konkursu zgłoszono w sumie 81 przetworów w trzech kategoriach: domowe 
przetwory z owoców (37), domowe przetwory z warzyw (31), domowe przetwory mięsne i rybne (13). 
Zgłoszenia nadesłało 41 osób. 

Od  kilku  lat  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  aktywnie  włącza  się  w  realizację  projektów 
koordynowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Również w 2014 roku pracownik biura pełnił 
funkcję  Ambasadora  Projektu  „Smaki  Polskie-wieprzowina  –  polska  tradycja” finansowanego
 z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Do jego obowiązków należało szereg działań mających
 na celu propagowanie profesjonalnego portalu internetowego wieprzopedia.pl oraz idei zwiększenia 
w codziennej diecie spożycia mięsa wieprzowego. 

Mini-degustacje
W ramach realizacji projektu, Ambasador zorganizował i przeprowadził dwie mini-degustacje. Obie 
odbyły się w czerwcu 2014 r. (14 i 28) w Olsztynie w supermarkecie Kaufland na stoisku Zakładów 
Mięsnych WARMIA.
Podczas mini-degustacji klienci odwiedzający sklep mogli spróbować wyrobów z mięsa wieprzowego 
najwyższej  jakości:  szynkę  kruchą,  tradycyjną  kiełbasę.  schab  z  Warmińskiej  Wędzarni  i  białe 
kiełbaski parzone rusztowe, które są przygotowywane z najwyższej jakości surowców. 
Z  zainteresowaniem  uczestnicy  mini-degustacji  przyjmowali  ulotki  rozdawane  przez  hostessy
 z informacją nt portalu internetowego wieprzopedia.pl i zapoznawali się z korzyściami wynikającymi 
ze spożycia produktów z mięsa wieprzowego. 
Obie  mini-degustacje  przebiegały się w miłej  i  serdecznej  atmosferze.  Klienci  sklepu degustujący 
wyroby  z  wieprzowiny  wyrazili  chęć  ponownego  zapoznania  się  z wyrobami  produkowanymi
 z wieprzowiny. 

Pozyskiwanie podmiotów do bazy wieprzopedia.pl
Kolejnym  zadaniem  wykonywanym  w  ramach  pełnienia  funkcji  Ambasadora  Projektu  było 
pozyskiwanie  nowych  podmiotów  do  bazy  znajdującej  się  na  portalu  wieprzopedia.pl  Zostało  to 
przeprowadzone dwutorowo: pośrednio i bezpośrednio, adekwatnie do potrzeb klienta. 
W  okresie  pełnienia  funkcji  Ambasadora  Projektu  wysłano  pocztą  elektroniczną  i tradycyjną 
zaproszenia do włączenia się do projektu do 45 podmiotów. Zgodnie z nowymi założeniami projektu 
skupiono  się  na  wytwórcach  lokalnych  mających  w  swojej  ofercie  tradycyjne  wyroby  z  mięsa 
wieprzowego.  Część  z  zaproszonych  podmiotów  należy  do  Europejskiej  Sieci  Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego. 
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Oprócz  wysłanych  zaproszeń,  w celu  promocji  projektu,  odbyło  się  wiele  bezpośrednich  spotkań
 z  zainteresowanymi  podmiotami.  Podczas  spotkań  przekazana  została  również  informacja  o 
działalności portalu wieprzopedia.pl i korzyściach dla podmiotów prywatnych przyłączających się do 
projektu (przede wszystkim darmowa promocja na profesjonalnym specjalistycznym portalu). 
Współpracując  z  Zakładami  Mięsnymi  „Warmia”,  zaktualizowana  została  lista  podmiotów 
zgłoszonych przez ten podmiot do portalu wieprzopedia.pl w I edycji. 
Informacje o działaniach Ambasadora Projektu zostały także zamieszczone w Biuletynie Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej, który wydawany jest jako wkładka do miesięcznika „Tygodnik Poradnik 
Rolniczy”.   
Dla  podniesienia  efektywności  pracy  w zakresie  promocji  żywności  naturalnej  i  tradycyjnej  oraz 
działalności  marginalnej,  ograniczonej  i  lokalnej,  kontynuowano  współpracę  z  Regionalną  Izbą 
Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej. 
Przedstawiciele Izby Rolniczej uczestniczyli ponadto:
 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek Zarządu W-MIR, Pan Jan Heichel-  Prezes  W-MIR oraz Pan 

Marek  Kuźniewski-  Członek  Zarządu  W-MIR  w  dniu  7  kwietnia  2014   roku  w  Olsztynie 
uczestniczyli  seminarium  pn.  „Produkcja  żywności  w  oparciu  o  wysokiej  jakości  surowce 
pochodzenia zwierzęcego”

 Pani  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR  w  dniach  20-21  października  2014  r.
 w Warszawie uczestniczyła  w konferencji pn.” Produkt regionalny i kultura ludowa- skarb czy 
obciążenie wsi, możliwości rozwoju w ramach PROW 2014-2020” .

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

W  celu  upowszechniania  i  wymiany  informacji  o  działaniach  podejmowanych  na  terenie 
województwa  warmińsko-mazurskiego  w  zakresie  promocji  i  rozwoju  turystyki  na  obszarach 
wiejskich Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przystąpiła do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej z/s w Olsztynie w charakterze członka zwyczajnego (Uchwała 
Nr VIII/45/2009 Walnego Zgromadzenia  W-MIR z dnia  30 marca  2009 r.).  Do prac Warmińsko-
Mazurskiej Organizacji Turystycznej z/s w Olsztynie, uchwałą Zarządu Nr 445/2009 z dnia 21 maja 
2009 r., z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oddelegowano Urszulę Gajewską ówczesną 
Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny Wiejskiej W-MIR. W związku z tym Pani Urszula  Gajewska 
uczestniczyła w następujących spotkaniach:
 Konferencji zamykającej projekt „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” w dniu 24 

stycznia 2014 r. w Olsztynie..
 Konferencja „Port lotniczy Mazury szansą rozwoju turystyki w regionie” w dniu 21 stycznia 

2014 r. w Olsztynie
 „ Forum Turystyki” w dniu 9 kwietnia 2014 r. w Olsztynie.

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 
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Rady  Powiatowej  W-MIR  z  powiatu  ostródzkiego.  LGD  Stowarzyszenie  „Łączy  nas  Kanał 
Elbląski”  obejmująca  swym zasięgiem działania  gminy:  Elbląg,  Gronowo Elbląskie,  Markusy, 
Pasłęk,  Rychliki  (powiat  elbląski),  Iława,  Kisielice,  Susz,  Zalewo  (powiat  iławski),  Małdyty, 
Miłomłyn (powiat ostródzki)

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

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

 Związku  Stowarzyszeń  na  Rzecz  Rozwoju  Gmin  Północnego  Obszaru  Wielkich  Jezior 
Mazurskich  LGD-9  (Uchwała  Nr  X/57/2009  Walnego  Zgromadzenia  Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej  z dnia 21 grudnia 2009 r.  w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
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”.

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 2014 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 2014 roku W-MIR włączyła się 
w organizację:
 Olimpiady  Młodych  Producentów  Rolnych  w  dniu  06  lutego  2014  r.  na  współorganizację 

przeznaczono kwotę 600 zł.
 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR uczestniczył  w konferencji „Biogazownie szansą 

dla rolnictwa i środowiska” w dniu 29 stycznia 2014 r. w Olsztynie.
 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR i Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR 

uczestniczyli  w dniu 7 lutego 2014 r.   oraz w dniu 7 maja 2014 r.  w spotkaniu dotyczącym 
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organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie.
 Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w konferencji „Produkcja roślin 

sadowniczych i owoców miękkich na terenie Warmii, Mazur i Powiśla” w dniu 14 marca 2014 r.
 Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w seminarium „ Przeżuwacze- 

profilaktyka  weterynaryjna  i  walory  prozdrowotne  produktów”  w  dniu  12  marca  2014  r.
 w Olsztynie

 Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 25 czerwca 2014 
r. Na współorganizację i nagrody w konkursie przeznaczono kwotę 500 zł brutto.

 Współorganizacja  Konkursu  Fotograficznego  „Rolnictwo  to  moja  pasja”,  podczas  VI 
Wiosennych  Targów  ogrodniczych  w  dniach  26-27  kwietnia  2014  r.,  na  współorganizację 
przeznaczono  kwotę  300  zł.  W  pracach  komisji  konkursowej  uczestniczyła  Pani  Zofia 
Stankiewicz.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  VI  Wiosennych  Targach  Ogrodniczych 
„Pamiętajcie o ogrodach” w dniach 26-27 kwietnia 2014 r. w Olsztynie.

 Współorganizacja konkursu „Ogród przyjazny Rodzinie i Turystom” podczas Jesiennych Targów 
Ogrodniczych  w  dniu  7  września  2014  r.  w  Olsztynie.  Na  współorganizację  i  nagrody
 w konkursie przeznaczono 420 zł.

 Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w seminarium „Produkcja mleka. 
Produkcja roślinna a efekty” w dniu 19 listopada 2014 r. w Ornecie.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  konferencji  „Integrowana  ochrona  zbóż
 i rzepaku”, w dniu 20 listopada 2014 r. w Olsztynie

Pan  Mateusz  Dudziak-  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w powiecie  mrągowskim uczestniczył
 w  konferencji  organizowanej  przez  Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie  Oddział  w 
Radomiu pn' „ Dni z Rolnictwem Ekologicznym” w dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Radomiu.

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

Decyzją Zarządu z dnia 11 kwietnia 2012 roku Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu została 
oddelegowana  do  współpracy  z  Ministerstwem  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  zakresie  działań 
związanych z rozwojem szkół rolniczych i współpracy z ich poszczególnymi jednostkami.
Wzorem lat poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się w organizację XXXVIII 
edycji  konkursu  pn.  Olimpiada  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych,  którą  przygotowuje  Katedra 
Agrotechnologii  i  Zarządzania  Produkcja  Roślinną  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego
 w Olsztynie. Przeznaczono 2000 zł brutto na realizację przedsięwzięcia. Finał wojewódzki konkursu 
odbył  się w Olsztynie  w dniu 11 kwietnia  2014 r. W finale  uczestniczył  Pan Roman Luchowski- 
Wiceprezes W-MIR. 
Ponadto  na zaproszenie  UW-M Pan Roman  Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR uczestniczył  w dniu
 3 października 2014 r. w Olsztynie w uroczystości Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego na 
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UW-M.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim ufundowano nagrodę rzeczową dla 
najlepszego absolwenta Wydziału  Biologii  i  Biotechnologii,  której  wręczenie  nastąpiło  w dniu 29 
listopada 2014 r. w Olsztynie.
Ponadto w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w dniu 12 grudnia 2014 r. w 
Olsztynie  odbyła  się konferencja naukowa. Organizatorami  konferencji  była  Warmińsko-Mazurska 
Izba  Rolnicza,  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie  oraz  Instytut  Ekonomiki  Rolnictwa
 i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy. Patronat medialny objęło Radio Olsztyn 
oraz TVP Olsztyn. Miejsce obrad nie zostało wybrane przypadkowo, gdyż konferencję zorganizowano 
w Centrum Innowacji i Transferu Technologii. 
Tematyka  konferencji  skupiała  się  na  obszarze  szeroko  pojętego  wpływu  rolnictwa
 i  przedsiębiorczości  wiejskiej  na  rozwój  społeczno-gospodarczy  regionów w Unii  Europejskiej.  
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W szczególności w kontekście sytuacji gospodarczej związanej z konfliktem na wschodzie Ukrainy. 
Podczas konferencji zostały omówione następujące zagadnienia:

• wpływ  procesów  międzynarodowej  integracji  na  konkurencyjność  rolnictwa  w  ujęciu 
regionalnym;

• innowacyjność procesów wytwórczych w rolnictwie a rozwój regionów;
• wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich środkami Unii Europejskiej;
• rola rolnictwa w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich;
• transfer wiedzy jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni parlamentarzyści województwa warmińsko-mazurskiego, 
przedstawiciele  sfery  nauki,  osoby  reprezentujące  producentów  rolnych,  przedstawiciele  władz 
samorządowych i rządowych województwa.  
Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje plenarne. Pierwszą prowadził Eugeniusz Niedzielski, który 
również jako pierwszy wystąpił  przedstawiając temat  „Funkcje obszarów wiejskich i  ich rozwój”. 
Kolejno wystąpili:  dr hab. Adam Sadowski z Uniwersytetu w Bydgoszczy z tematem „Regionalne 
zróżnicowanie  procesów  przekształceń  strukturalnych  w  rolnictwie  przełomu  wieków”;  dr  hab. 
Katarzyna  Brodzińska  z  UWM w Olsztynie   „Rolnictwo Warmii  i  Mazur  w perspektywie  10  lat 
Wspólnej  Polityki  Rolnej”;  dr  Marek Wigier  i  dr  Paweł  Chmieliński  z  IERiGŻ PIB „Agrobiznes
 i rozwój gospodarczy w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. 
Drugą część konferencji prowadził prof. dr hab. Andrzej Kowalski z IERiGŻ PIB wraz z dr Markiem 
Wigierem  także  z  IERiGŻ  PIB.  Podczas  jej  trwania  wystąpili  kolejno:  dr  Zbigniew  Floriańczyk
 z  IERiGŻ  PIB  przedstawiając  temat  „Wyniki  ekonomiczne  gospodarstwa  rolnych  w  ujęciu 
regionalnym;  dr  hab..  Agnieszka  Wrzochalska  i  mgr  Michał  Dudek  z  IERiGŻ PIB „Korzystanie
 z technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich”; dr Marcin Gospodarowicz i dr 
Adam Wasilewski z IERiGŻ PIB „Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju pozarolniczej działalności 
gospodarczej  na  obszarach  wiejskich”,  dr  Jarosław  Mioduszewski  z  UWM  w  Olsztynie  „Rola 
dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa”.
     W  ramach  współpracy  z  Zespołem  Szkół  Rolniczych  w  Smolajnach  włączono  się  
we współorganizację  szkolnych konkursów skoków przez przeszkody  w dniu 27 kwietnia 2014  roku 
poprzez  ufundowanie  nagród  dla  laureatów   w  kwocie  100  zł.  Włączono  się  także  we 
współorganizację  Dnia Woźnicy w dniu 1 czerwca 2014 r. W ramach współorganizacji przeznaczono 
kwotę  400 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu „Zwózki słomy”, rozgrywanego w trakcie Dnia 
Woźnicy. Dodatkowo dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach przeprowadzono wykład 
na temat  projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

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 2014 roku. 
Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza,  oprócz  współpracy  prowadzonej  z  członkami  Porozumienia 
Rolników Warmii i Mazur w 2014 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 Czempionatu Źrebiąt Ras Zimnokrwistych, które odbyło się w dniu 19 października 
2014 r. w Barczewku.Na ten cel przeznaczono kwotę 500 zł.

Przedstawiciele Izby w 2014 roku uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez związki
i organizacje rolnicze oraz branżowe, m. in.: 
 Pan Roman Luchowski- Wiceprezes W-MIR w dniu 17 stycznia 2014 r. uczestniczył w spotkaniu 

noworocznym  organizowanym  przez  Warmińsko-Mazurski  Związek  Rolników  Kołek
 i Organizacji Rolniczych

 Zarząd W-MIR i Delegat do KRIR uczestniczyli w dniu 21 stycznia w Dorotowie w posiedzeniu 
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Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła w Olsztynie.
 Pan Roman Luchowski – Wiceprezes W-MIR uczestniczył w dniu 24 stycznia 2014r. w Olsztynie 

w  posiedzeniu  Zarządu  Oddziału  Stowarzyszenia  Naukowo-Technicznego  Inżynierów
 i Techników Rolnictwa SITR.

 Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  uczestniczyła  w  dniu  14  czerwca  2014  r.
 w  Łąkorzu w   „VI  Przeglądzie  Zespołów  Ludowych  -  Początek  lata  im.  Anny  Grzywacz”,
 na współorganizację przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 500 zł.

 Włączono się we współorganizację  jubileuszy 50-lecia  Koła Gospodyń Wiejskich w Pieckach.
 Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 300 zł brutto.

 Zorganizowano wspólnie ze Stadem Ogierów w Ketrzynie i Klubem Jeździeckim „Stado Kętrzyn” 
XVIII Pokazy Konne oraz XIII Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie w dniach 19-20 
lipca 2014 roku – ufundowano nagrody w kwocie 700 zł

 Przystąpiono  do  współorganizacji  konkursu  „Młody  Hodowca”  w  ramach  Wystawy  Bydła 
Mlecznego wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Warmińsko-
Mazurski  Związek  Hodowców  Bydła  Mlecznego  oraz  uhonorowania  wyróżniających  się 
hodowców bydła mlecznego podczas XXI Targów Rolnych w Ostródzie w dniach 21 czerwca 
2014 r. Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 2000 zł brutto.

 Ponadto Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w dniu 2 grudnia 2014 roku w Restauracji Przystań 
w Olsztynie zorganizowała konferencję pn. „Profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych u bydła 
na  terenie  województwa  warmińsko-mazurskiego”.  W   ramach  współpracy  na  konferencję 
zaproszono   Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodowców  Bydła  Mlecznego,  który  włączył  się
 w  rozpowszechnianie  informacji  o  konferencji  wśród  hodowców  bydła  w  województwie 
warmińsko-mazurskim. 

9. Pomoc w tworzeniu i działaniu grup producentów rolnych. 

Jedną z istotniejszych form zrzeszania  się producentów rolnych jest  zakładanie  grup producentów 
rolnych. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od 2001 roku propaguje tą idee i pomaga w kwestiach 
formalnych i prawnych w zakładaniu grup producentów różnych produkcji. Wspiera także działalność 
już istniejących grup na terenie Warmii i Mazur.  W roku 2014 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
przystąpiła do realizacji wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą, w ramach ogólnopolskiego projektu 
współfinansowanego  ze  środków  UE  w  ramach  działania  111  „Szkolenia  zawodowe  dla  osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
cykl  szkoleń   pt.  „Podniesienie  wiedzy  w  zakresie  działania  spółdzielni  rolniczych.  W  ramach 
projektu  zostały  zorganizowane  trzy  dwudniowe  szkolenia  dla  osób  zatrudnionych  w  rolnictwie. 
Przeszkolono łącznie około 70 osób.  Dalszą realizację szkoleń zaplanowano na rok 2015.
Ponadto  Pan Marek  Kuźniewski  -  Członek  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  i  Pan 
Mirosław Borowski- Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym 
pn. „Grupy producenckie- drogą do światowego standardu w rolnictwie” w dniach 30 czerwca - 02 
lipca 2014 r.

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 2014 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.   Ponadto  Pan  Roman  Luchowski- 
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Wiceprezes  W-MIR  uczestniczył  w  spotkaniu  w  dniu  9  lipca  2014  r.   w  warmińsko-mazurskim 
Urzędzie  Wojewódzkim  w  sprawie  powołania  zespołu  programowego   dla  pana  Janusza 
Piechocińskiego  opracowującego  plan  zadoścuczynienia  dla  Pana  Józefa  Kuroczyckiego 
prowadzącego Gospodarstwo Osadniczo-Szkoleniowe.
W  2014  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. 

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 Województwa polega przede wszystkim na stałej 
wymianie  informacji  z  Zarządem  Województwa  w  zakresie  dotyczącym  szeroko  rozumianego 
rolnictwa.  Na  zaproszenie  Przewodniczącego  Sejmiku  Województwa  Prezes  oraz  Wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Sesjach Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Ponadto Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR, 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 dobrej współpracy z Samorządem Województwa w dniu 13 listopada 2014 r, podpisano 
porozumienie dotyczące realizacji programu „Poprawa jakości usług turystycznych, gastronomicznych 
i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2014-2020”
W  ramach  współpracy  z  samorządem  województwa  oraz  administracją  rządową  można  także 
wymienić:
 Udział Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR w konferencji „Port lotniczy Mazury 

szansą rozwoju turystyki w regionie” w dniu 21 stycznia 2014 r. w Olsztynie.
 Udział  Pani  Zofii  Stankiewicz-  Członka  Zarządu  W-MIR  w  posiedzeniu  grupy   roboczej

 ds. KSOW w dniu 24 marca 2014 r. w Olsztynie.
 Udział Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR w konferencji „ Polska- 10 lat w Unii Europejskiej” 

w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Rynie.
 Współorganizację wyjazdu przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  na Dożynki 

Prezydenckie do Spały w dniach 20-21września 2014 r.
 Udział  Pani  Zofii  Stankiewicz-  Członka  Zarządu  W-MIR  w  inauguracji  XVI  Warmińsko-

Mazurskich Dni Rodziny w dniu 15 maja 2014 r. w Olsztynie.
 Udział  Pana  Romana  Luchowskiego-  Wiceprezesa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w 

festiwalu Cittaslow  w dniu 24 maja 2014 r. w Rynie.
 Udział  Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR w konferencji „Kształtowanie oferty 

turystycznej regionu Warmii i Mazur - w dniu 12 czerwca 2014 r. w Olsztynie.
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 Pan Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR uczestniczył  w V Regionalnym  Święcie  Mleka  w dniu  17 
sierpnia 2014 r .w Olecku

 Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w Regionalnym Festiwalu Pogranicza Kartaczewo 
2014 w dniu 03 sierpnia w Gołdapi.

 Współorganizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 21 września 2014 r. 
w Olsztynku

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  uczestniczył  w  posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich,  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  Sejmiku  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 sierpnia 2014 r. w Olsztynie.

 Pani Anna Falińska- Przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Światowego Dnia Turystki pn. „Turystyka i rozwój 
społeczności” w dniu 19 września 2014 r. w Giżycku

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR brał udział w uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień XIV 
edycji  konkursu „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” oraz X edycji  konkursu „Najlepszy 
Produkt i Usługa Warmii i Mazur” w dniu 6 listopada 2014 r. w Olsztynie.

 Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR i Pani Agnieszka Kobryń- Przewodnicząca 
Komisji ds. Rodziny Wiejskiej uczestniczyły w konferencji wojewódzkiej „Produkować- z troską 
o Ziemie. Żywić- z troską o konsumenta” w dniu 20-21 listopada 2014 r. w Galinach.

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 2014 r. przeznaczono na nagrody dla gmin w tym konkursie kwotę  5000,00 zł. 

11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Tak jak w latach  poprzednich,  tak  i  w 2014 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 15 kwietnia 2014 roku postanowił wesprzeć badania prowadzone przez stacje 
doświadczalne w województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 10 000 zł brutto. 
Badania  odmianowe  realizowane  w  strukturze  PDO  są  ukierunkowane  bezpośrednio  na  potrzeby 
produkcji  rolniczej.  Zadaniem  ich  jest  pomoc  praktyce  rolniczej  w  efektywnym  wykorzystaniu 
postępu biologicznego, doborze właściwych odmian do uprawy. Badane są głównie odmiany, które 
zostały zarejestrowane w ostatnim okresie, a wstępne wyniki wskazują na ich przydatność do uprawy 
w naszym regionie.  Biuro  Izby rozpowszechnia  wyniki  badań  odmian  publikowane  przez  SDOO
 we Wrócikowie.
Ponadto  Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  w  dniach  10-12  luty  2014  r.  w  Dadaju  uczestniczył
 w Regionalnej Konferencji  Metodycznej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 
organizowanej przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian we Wrócikowie.

12. Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolników.

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  wielu  lat  prowadzi  współpracę  z  zagranicznymi 
organizacjami  rolniczymi.  Przedstawiciele  W-MIR  w  2014  r.  uczestniczyli  w  następujących 
przedsięwzięciach międzynarodowych:
    
 46 przedstawicieli rolnictwa w dniach 10-16 maja 2014 roku uczestniczyło w wyjeździe studyjnym 

do  Łotwy  i  Estonii  i  Finlandii  zorganizowanym  przez  W-MIR  wspólnie  z  Samorządem 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego. Celem   wyjazdu  był  transfer  wiedzy,  informacji
 i  doświadczeń  w  zakresie  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  spotkania  z  przedstawicielami 
rolniczych organizacji. 
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Mając wiedzę zdobytą podczas wyjazdu uczestnicy mogli ocenić czy i w jakim stopniu można 
przenieść  doświadczenia  łotewsko-fińsko-estońskie  w  zakresie  funkcjonowania  organizacji 
rolniczych oraz bioenergetyki na grunt krajowy, regionalny czy ich własne gospodarstwa rolne. 
Przeniesienie  niektórych  praktyk  szczególnie  w  zakresie  odnawialnych  źródeł  energii  może 
zaprocentować  lepszym funkcjonowaniem polskiego rolnictwa  oraz  ułatwić  sprostanie  nowym 
wyzwaniom  Polski  w  kontekście  nowego  PROW  na  lata  2014-2020  zwłaszcza  priorytetowi 
dotyczącemu  efektywnego  gospodarowania  zasobami  i  przechodzenia  na  gospodarkę 
niskoemisyjną.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  brał  udział  w  uroczystości 
podpisania  listu  intencyjnego  pomiędzy  Województwem  Warmińsko-Mazurskim  a  Krajem 
Związkowym Saksoni-Anhalt w dniu 3 października 2014 r. w Olsztynie.

 Dnia 7 listopada 2014 r. Komisja ds. Rodziny Wiejskiej spotkała się z delegatkami Izby Rolniczej 
Departamentu  Cotes d'Armor   z Francji - pani Anna Planchais, pani Annie Martin, pani Sylvia 
Tranchevent, w celu nawiązania współpracy pomiędzy Komisją ds. Rodziny Wiejskiej działającej 
przy  Walnym  Zgromadzeniu  W-MIR  a  Komisją  Kobiet  działającą  przy  Izbie  Rolniczej 
Departamentu Cotes d'Armor z Francji.

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

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od początku 2014 roku na bieżąco monitorował kwestie 
związane z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pierwszą wersję 
Programu zaopiniowano w 2013 roku. Druga wersja projektu PROW na lata 2014-2020 ukazała się
 24 stycznia 2014 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 12 lutego 2014 roku przekazał 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi Samorządu Rolniczego do II projektu Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
poparł także stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych zarówno wobec pierwszej jak i drugiej wersji 
projektu PROW na lata 2014-2020. 
Uwagi do kolejnej wersji PROW z dnia 12 marca 2014 roku Prezes W-MIR zgłosił podczas spotkanie 
w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 marca.  Zostały one przegłosowane 
przez KRIR i jedynie częściowo uwzględnione w stanowisku KRIR.
Po rozpatrzeniu przez Ministerstwo uwag, w dniu 4 kwietnia ukazała się kolejna wersja Programu 
Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020,  która  została  przedstawiona  Radzie  Ministrów.
 15  kwietnia  2014  roku  Rada  Ministrów  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  PROW  na  lata 
2014-2020.  Następnie  projekt  PROW 2014-2020 w dniu 2 czerwca został  przedstawiony Komisji 
Europejskiej, która po naniesieniu swoich poprawek i ustaleniach ze stroną polską zatwierdziła go 12 
grudnia 2014 roku. 
Płatności bezpośrednie
Rok 2014 był również bogaty w opiniowanie systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.
 W czerwcu 2014 roku zaopiniowano projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. 
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 roku zapoznano się z projektem. Uwagi 
zgłoszone  tego  dnia  członkowie  Zarządu  w  dniu  25  czerwca  przekazali  podczas  spotkania
 w  Warszawie.  W dniu  29  lipca  Ministerstwo  Rolnictwa  zatwierdziło  informację  o  planowanym 
kształcie systemu płatności bezpośrednich i przekazano ją Komisji Europejskiej. W sierpniu Zarząd 
zwrócił się do KRIR z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa o przekazanie wstępnych wytycznych 
dotyczących  zasad  przyznawania  płatności  bezpośrednich  od  2015  roku,  tak  aby  rolnicy  mogli 
rozważnie  zaplanować  zasiewy  jesienne  i  wiosenne.  W  październiku  zaopiniowano  projekty 
rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności za 2014 rok. Na bieżąco 
zgłaszano również uwagi Rad Powiatowych W-MIR dotyczące niejasności w planowanym systemie 
płatności, ze szczególnym uwzględnieniem płatności za zazielenienie. 

Ponadto Zarząd W-MIR uczestniczył w spotkaniach poświęconych PROW na lata 2014-2020:
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 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR w dniu 6 lutego 2014 r. uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poświęcone było omówieniu Wspólnej Polityki Rolnej w 
latach 2014-2020, stanie prac nad Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz wnioskach i uwagach złożonych do projektu PROW 2014-2020.

 Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR,  Pan  Roman  Luchowski-  Wiceprezes  W-MIR  i  Pan  Piotr 
Miecznikowski- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim wzięli udział w 
spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w dniu 19 lutego 2014 r. w Olsztynie.

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez KRIR w dniu 25 
marca 2014 r. w Warszawie w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego projektu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR uczestniczył w dniu 27 spierania 2014 r. w Olsztynie w spotkaniu 
dotyczącym płatności  obszarowych w 2015 roku zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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

W roku 2014 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  wspólnie  z  Panem Janem Heichelem-  Prezesem W-MIR
 w spotkaniu Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2014-2020  inaugurującego  konsultacje  społeczne  projektu  Programu  w  dniu  28  stycznia  2014  r.
 w Olsztynie.

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

W 2014 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej opiniował kilka projektów związanych
 z łowiectwem. 
W lutym wystosowano odpowiedź na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący propozycji 
rozwiązań  prawnych  do  zmiany  przepisów  określających  postępowanie  przy  szacowaniu  szkód 
łowieckich.  Zarząd wyraził  w nim opinię,  że rozwiązania w obowiązującym prawie są właściwe, 
natomiast często są one nie przestrzegane przez szacujących. Dlatego też Zarząd wyraził opinię, że 
należy wprowadzić takie rozwiązania wykonawcze, które pozwoliłyby wyegzekwować stosowanie 
się stron do już istniejących aktów prawnych w zakresie szacowania szkód łowieckich. 
Następnie w czerwcu Zarząd zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
określenia  okresów  polowań  na  zwierzęta  łowne,  w  kwestii  dotyczącej  polowań  na  łosie
 w  województwach  kujawsko-pomorskim,  mazowieckim,  pomorskim,  lubelskim,  podlaskim
 i  warmińsko-mazurskim.  Zarząd  przesłał  do  KRIR  pozytywną  opinię,  jednak  pod  warunkiem 
wydłużenia  proponowanego  w  projekcie  terminu  polowań  na  łosie  z  2016  na  2018  rok.  
Wg RDLP w Olsztynie  na przełomie  2012 i  2013 roku w woj.  warmińsko-mazurskim łosi  było 
ponad 2600 sztuk. Zdaniem Zarządu obecna liczebność łosia, jest tak duża, że gatunek ten powoduje 
coraz większe straty w uprawach. W związku z tym proponowany okres możliwości polowań na ten 
gatunek jest zbyt krótki i należy go wydłużyć do 2018 roku. 
Kolejnym  aktem zaopiniowanym  przez  Zarząd  był  projekt  rozporządzenia  Ministra  Środowiska
 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wraz z załącznikami, który dotyczył m. in. wprowadzenia 
bobra na listę gatunków możliwych do pozyskania oraz podziału gatunków zwierząt na grupy objęte 
ochroną  całkowitą,  częściową  z  możliwością  pozyskiwania  oraz  bez,wymagające  ustalenia  stref 
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Zarząd pozytywnie zaopiniował część 
projektu dotyczącą wprowadzenia bobra europejskiego jako gatunku możliwego do pozyskiwania. 
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W-MIR od lat  wnioskowała o takie  rozwiązanie.  Natomiast  w części  dotyczącej  żurawia Zarząd 
wyraził  opinię,  że  należałoby  wprowadzić  ten  gatunek  jako  objęty  częściową  ochroną,
 z  dopuszczeniem  choćby  płoszenia  i  przeganiania  tych  ptaków.  Zatem  tę  część  projektu 
zaopiniowano  negatywnie.  Problem żurawi  powodujących  coraz  większe  straty  w uprawach  był 
niejednokrotnie podejmowany w pismach kierowanych zarówno do Ministerstwa jak i do Krajowej 
Rady  Izb  Rolniczych.  Dodano,  że  należałoby  wprowadzić  żurawia  jako  gatunek,  powodujący 
szkody, które są objęte wypłatą odszkodowań ze Skarbu Państwa. 
W lipcu 2014 roku Zarząd przesłał swoje stanowisko w sprawie zaprzestania prac nad projektem 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów 
polowań  na  zwierzęta  łowne,  który  dopuszczał  okresowe  polowania  na  łosie  do  Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa; Przewodniczącego 
Sejmiku; Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu 
RP oraz Ministra Środowiska.
Od  lutego  2014  roku  Zarząd  na  bieżąco  monitorował  informacje  dotyczące  wystąpienia 
Afrykańskiego  Pomoru  Świń  (ASF)  u  dzików  w  Polsce.  Konsekwencją  braku  zdecydowanych 
działań ze strony Rządu RP było wystosowanie do Ministra Środowiska we wrześniu przez W-MIR 
wspólnie  z  Podlaską  Izbą  Rolniczą  stanowiska  w  sprawie  zmiany  ustawy  „Prawo  Łowieckie”.
 W stanowisku żądano: utworzenia tzw. funduszu kompensacyjnego, wspomagającego rekompensatę 
realnych strat powodowanych przez dziki w województwie podlaskim; zmiany prawa łowieckiego; 
przejęcia  przez  Skarb  Państwa  obowiązku  wynagradzania  szkód  wyrządzonych  w  uprawach
 i  płodach  rolnych  przez  dziki,  łosie,  jelenie,  daniele,  sarny  również  na  terenach  obwodów 
łowieckich; wprowadzenia zmian mających na celu rozdzielenie podmiotu szczającego szkody od 
podmiotu wypłacającego odkodowanie;  wprowadzenia szerszego i  bardziej  przejrzystego nadzoru 
nad PZŁ oraz  kołami  łowieckimi;  utworzenia  funduszu asekuracyjnego  tj.  funduszu stabilizacji 
dochodów kół łowieckich, z którego czerpały by one na odszkodowania dla rolników w przypadku 
braku własnych środków. 
W listopadzie Zarząd zaopiniował negatywnie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie 
oraz niektórych innych ustaw. Wśród uwag zgłoszonych przez W-MIR znalazły się m. in. dotyczące 
potrzeby  uzgodnień  wszelkich  kwestii  związanych  z  łowiectwem  z  Samorządem  Rolniczym, 
wpisania wśród listy instytucji opiniujących listę zwierząt łownych KRIR, zatwierdzanie rocznych 
planów  łowieckich  przez  właściwe  terytorialnie  Izby  Rolnicze,  możliwość  rozwiązanie  umowy 
dzierżawy obwodu łowieckiego,  gdy koło nie realizuje odstrzałów,  podział  PZŁ na 16 zarządów 
wojewódzkich,  określenie  pracowników  ośrodków  doradztwa  rolniczego  jako  osób  szacujących 
szkody,  jako  bezstronne  osoby,  z  odpowiednią  wiedzą  i  mające  swoje  biura  w  każdej  gminie, 
doprecyzowanie  sformułowanie  „bezpośrednie  sąsiedztwo  lasu”  oraz  „rażące  naruszenie  zasad 
agrotechnicznych”,  tak  aby ich  interpretacja  przez  szacujących  szkody była  jednolita  dla  całego 
kraju.
Również  w  listopadzie  zaopiniowano  pozytywnie  projekt  rozporządzenia  Ministra  Środowiska 
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  rocznych  planów  łowieckich,  którego  celem  było 
uproszczenie  zasad  gospodarowania  populacją  dzików  z  uwagi  na  potrzebę  zmniejszenia  stanu 
populacji  do stanu umożliwiającego skuteczne  zapobieganie  rozprzestrzenianiu  się  afrykańskiego 
pomoru świń wśród dzików oraz zmniejszeniu szkód czynionych przez dziki w uprawach i płodach 
rolnych. Natomiast do rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia okresów polowań na zwierzęta łowne wniesiono uwagę, że wydłużenie terminu polowania 
na lochy w okresie  od 1 stycznia  2015 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie  województwa 
podlaskiego na cały rok powinno zostać rozszerzone o 3 ościenne powiaty województwa warmińsko-
mazurskiego tj.  gołdapski,  olecki  i  ełcki.  Alternatywnie  całorocznym zezwoleniem na polowanie
 na lochy objęte powinna zostać ta część naszego województwa, którą zajmują obwody łowieckie 
należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Zarząd zauważył, że granica 
województwa,  która  nie  pokrywa  się  z  terenem,  który  swoim  zasięgiem  obejmuje  RDLP
 w Białymstoku nie stanowi granicy dla przemieszczających się zwierząt i może być problematyczna 
w jej wyznaczaniu podczas polowania w terenie przez myśliwych.
W grudniu 2014 roku Zarząd zaopiniował negatywnie kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo łowieckie, gdyż przedstawiony projekt nie spełnił wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, 
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który nakazał zadbanie o właścicieli gruntów dzierżawionych obwodów łowieckich. Zaproponowano 
m. in. następujące zmiany w projekcie:  przywrócenie  Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi do 
procesu  opiniowania  kwestii  związanych  z  łowiectwem  oraz  wpisania  oprócz  Ministerstw 
właściwych ds środowiska i rolnictwa Krajowej Rady Izb Rolniczych, jako organu uzgadniającego, 
gdyż opiniowanie zawsze pozostaje dowolność podjęcia decyzji organowi występującemu o opinię, 
natomiast  sformułowanie  uzgodnienie  daje  to,  że  organy  projektujące  plany  łowieckie,  czy  też 
obwody  łowieckie  będą  musiały  się  ustosunkować  do  jego  zdania  oraz  je  uwzględnić;  wśród 
instytucji opiniujących listę gatunków zwierząt łownych z podziałem na zwierzynę płową, grubą, 
drobną oraz drapieżniki należy wpisać Krajową Radę Izb Rolniczych; wpisać wśród instytucji, które 
zatwierdzają  roczne  plany  łowieckie  oprócz  nadleśnictw  oraz  PZŁ  właściwe  terytorialnie  Izby 
Rolnicze; przy zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich uwzględnić zasadę nie tylko optymalnego 
gospodarowania  populacjami  zwierząt  łownych  ale  też  ochrony  użytków  rolnych  wraz  ze 
znajdującymi  się na nich uprawami oraz lasu przed szkodami wyrządzanymi  przez te  zwierzęta; 
dopuścić  możliwość  wypowiedzenia  umowy  dzierżawy  jeśli  dzierżawca  nie  wykonuje 
zaplanowanych  odstrzałów  w 80%  w każdym roku,  nie  zaś  jak  to  jest  wpisane  w  projekcie  
„w każdym z trzech następujących po sobie lat”, gdyż plany odstrzałów są konstruowane na okres 
1  roku,  nie  zaś  3  lat  łącznie;  wykreślić  punkt  określający  minimalną  wartość  szkody,  za  którą 
wypłacane jest odszkodowanie;  wniesiono o doprecyzowanie sformułowania „według cen skupu” 
przy  określaniu  wysokości  odszkodowania,  tak  aby możliwe  było  uwzględnienie  aktualnych  dla 
danego okresu szacowania faktury będące w posiadaniu rolnika; ponadto Zarząd podtrzymał swoje 
uwagi, które zostały przekazane w listopadzie do projektu zmiany prawa łowieckiego. 

W związku z dalszym wzrostem ilości wystąpień szkód łowieckich oraz zainteresowaniem rolników 
w roku 2014 r. zorganizowano kolejne szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich tj. w dniu 
28 marca,  w którym przeszkolono 54 osoby,  z  których  23 złożyły  deklarację  szacowania  szkód
 z  ramienia  Izby.  W ramach zajęć prowadzonych  przez rzeczoznawców z Okręgowego Ośrodka 
Rzeczoznawstwa i  Doradztwa SITR Sp. z o.o.,  uczestnicy szkolenia mieli  okazję zapoznać się z 
zagadnieniami  prawno-formalnymi  regulującymi  płaszczyznę  szkód  łowieckich,  dokonywania 
zgłoszeń,  sporządzania  protokołów oraz innych dokumentów, jak również sposobami szacowania 
szkód  oraz  wykonywania  niezbędnych  przeliczeń  w  różnych  rodzajach  upraw.  Dzięki  dużemu 
doświadczeniu wykładowców, opartemu na wieloletniej  pracy jako szacujący,  uczestnicy szkoleń 
mogli uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby  Rolniczej  Nr  005/2012  z  dnia  10  stycznia  2012  r.  przedstawicielom Izby  za  każdy  dzień 
uczestnictwa  w  czynnościach  komisji  szacującej  szkody  łowieckie  przysługuje  wynagrodzenie
 w wysokości 100 zł netto. W 2014 roku w szacowaniu szkód łowieckich na wniosek jednej ze stron 
przedstawiciele  Izby wzięli  udział  przeszło  120 razy.  Wznowiono  nakład  poradnika  szacowania 
szkód łowieckich wydanego na zlecenie Izby, który rozprowadzano wśród zainteresowanych.

Dążąc do regulacji i zmiany ustawy Prawo łowieckie Zarząd W-MIR  podczas wspólnego posiedzenia 
z Podlaską Izbą Rolniczą przyjął stanowisko w sprawie zmiany ustawy Prawo łowieckie.

Ponadto Członkowie Zarządu uczestniczyli w :
 Spotkaniu dotyczącym problematyki  gospodarki  łowieckiej,  zorganizowanym przez Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku w dniu 18 lutego 2014 r. w Gdańsku.
 Spotkaniu   w  dniu  4  czerwca  2014  r.  w  Elblągu   na  temat  problemów  szkód wyrządzonych

 w uprawach rolnych przez zwierzynę prawnie chronioną.
 W Forum Łowieckim pn. „Populacja dzika - funkcjonowanie i zagrożenia” w  dniu 05 lipca 2014 

r. w Węgorzewie.

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: 
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monitorowanie  opłacalności  (ceny środków do produkcji  rolnej,  ceny skupu produktów rolnych), 
prognozowanie  cen  i  wielkości  produkcji  na  podstawie  analizy  rynków  rolnych,  współpraca  
z podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych oraz związkami branżowymi i organizacjami 
około rolniczymi.
Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych odbyła w 2014 roku dwa posiedzenia w dniach 10 
września  i  15  grudnia.  Spotkania  były  poświęcone  ogólnemu  przeglądowi  sytuacji  na  rynkach 
rolnych,  a  także  analizie  rynku  mięsa  wieprzowego  i  wołowego  oraz  sytuacji  na  rynku  mleka  
w drugiej połowie roku. 
Ponadto  na  posiedzenia  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;  na posiedzenia  były  zaproszone  także  podmioty  skupowe,  grupy producenckie,  związki 
zawodowe oraz  lokalne media: prasa, radio i telewizja. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również 
Członkowie Zarządu W-MIR.

I Posiedzenie Komisji z Zarządem W-MIR w dniu 10 września 2014 roku.

Podczas pierwszego posiedzenia  Pan Andrzej Milkiewicz- Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji 
Rynku Rolnego w Olsztynie przestrzegł rolników przed przekraczaniem kwot mlecznych, poddał pod 
rozwagę  możliwości  uniknięcia  kar  poprzez  zakup  kwot  lub  ich  dzierżawę.  Dodał,  że
 w województwie warmińsko-mazurskim 3250 producentów przekroczyło kwoty mleczne i z tego 
tytułu ARR wystawiła decyzję o naliczeniu kary za ich przekroczenie. Pan Andrzej Milkiewicz dodał, 
że pieniądze z kar wynikają z przepisów unijnych i w całości przekazywane są  Komisji Europejskiej. 
Potrącenia  z  tytułu  kar  za  przekroczenie  kwot  mlecznych  są  ustalane  na  poziomie  spółdzielni 
mleczarskich,  firm  skupowych.  Podczas  posiedzenia  omówiono  również  sytuację  producentów 
dotkniętych  embargiem  ze  strony  Rosji.  Rekompensaty  za  straty  będą  naliczane  za  kg  towaru 
spełniającego parametry jakości handlowej. Ponadto, aby uzyskać wsparcie można dostarczyć owoce 
i  warzywa  do  organizacji  charytatywnej,  przeznaczyć  na  spasanie  do  ogrodów  zoologicznych, 
schronisk,  do  biogazowi,  przerobienie  na  bioetanol  przemysłowy.  Embargiem były  objęte  m.  in. 
pomidory, marchew, pietruszka, winogrona, kapusta, jabłka, gruszki, śliwki i maliny.
Przedstawiono  sytuację  na  rynku  zbóż  informując  o  przewidywanym  rekordzie  w  zbiorach 
kukurydzy. Rozmawiano również o popycie na pszenicę słabej jakości.

II Posiedzenie Komisji w dniu 15 grudnia 2014 roku. 
Podczas  drugiego  posiedzenia  omówiono  ceny  skupu  mleka  oraz  skupu  żywca  wg  zestawienia 
przygotowanego  na  dzień  28  listopada  br.  przez  pana  Roberta  Stopę  z  Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Omawiając cennik Przewodniczący Komisji powiedział, 
że  na  polski  rynek  wprowadza  się  towary  z  Unii  Europejskiej  i  nie  jest  to  w  żaden  sposób 
kontrolowane.  Komisja  dyskutowała  o  tym,  że  producenci  trzody  mają  coraz  większe  problemy
 ze zbytem mięsa, ceny są bardzo niskie. Dodatkowo konsumenci są zainteresowani tylko schabem, 
karkówką oraz szynką natomiast brakuje zbytu na pozostałe części tuszy ze względu na to, że wyroby 
garmażeryjne produkuje się nie z mięsa, a z wypełniaczy. Komisja wyraziła opinię, że należy dołożyć 
starań aby zapobiec dalszemu rozwojowi produkcji przemysłowej żywności.
Wyrażono opinię, że rok 2013 był  bardzo dobrym rokiem dla producentów mleka,  ze względu na 
znaczną  ilość  inwestycji  w  gospodarstwach  mających  na  celu  ich  rozwój.  Rozważano  sytuację 
producentów mleka, którym grozi przekroczenie kwot mlecznych. Zarówno postulaty rolników, jak
 i działania protestacyjne nie przyniosły do chwili posiedzenia skutku. Wyrażono ubolewanie, że coraz 
częściej  w wyrobach mlecznych  jak jogurty,  sery jest  więcej  wypełniaczy niż  mleka.  Dodatkowo 
narzucane są także bardzo wysokie marże handlowe, które nie przekładają się na cenę surowca, jaką 
otrzymuje rolnik. Komisja omówiła projekt stanowiska W-MIR w sprawie trudnej sytuacji na rynkach 
rolnych w Polsce. Komisja postanowiła także zwrócić się do Zarządu aby wystosować apel w formie 
komunikatu  do  producentów  mleka,  którzy  jeśli  nie  mają  inwestycji  w  gospodarstwach  i  nie  są 
obciążeni  finansowo  np.  kredytami  aby  nie  zwiększali  produkcji,  a  szukali  innych  rozwiązań
 na przetrwanie do końca okresu kwotowania, aby nie zwiększać kar za ogólne przekroczenie kwot 
mlecznych.  Wyrażono  również  zdanie,  że  należy  wnioskować  o  współfinansowanie  kar
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 za przekroczenie kwot mlecznych do spółdzielni mleczarskich, ze względu na to, że to właśnie te 
podmioty zarabiają  na zwiększaniu produkcji  mleka.  Poddano pod rozwagę skup kwot mlecznych 
przez państwo, zamiast wprowadzania rekompensat finansowych za kary za przekroczenia. Komisja 
uznała, że w rolnictwie najbardziej potrzebna jest stabilizacja i przewidywalność.

Komisja wystosowała do Zarządu następujące wnioski:
 wystąpić  do  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  o  zwrócenie  się  do  Ministerstwa  Rolnictwa

i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  fałszowania  żywności  (produktów  mięsnych,  mlecznych
 i zbożowych) przez producentów oraz podniesienia wysokości kar za takie działania

 wystąpienie o wprowadzanie regulacji marż jakie narzucają sobie producenci żywności bez 
regulacji  cen  surowców  wystosować  apel  do  producentów  mleka,  którzy  jeśli  nie  mają 
inwestycji w gospodarstwach i nie są obciążeni finansowo np. kredytami aby nie zwiększali 
produkcji, a szukali innych rozwiązań na przetrwanie do końca okresu kwotowania, aby nie 
zwiększać kar za ogólne przekroczenie kwot mlecznych

Ponadto przedstawiciele W-MIR uczestniczyli  w wyjeździe organizowanym przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych w dniu 26 sierpnia 2014 r. do Brukseli w celu przeprowadzenia demonstracji rolników 
połączonych z promocja polskich jabłek i papryki.

17. Promocja agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich

Tematyka promocji agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa na obszarach wiejskich 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 4 posiedzeniach tj.  11 kwietnia, 1 lipca, 21-22 października, 7 listopada.
Podczas posiedzeń Komisja realizowała zadania związane z promocją regionalnej produkcji rolnej, 
agroturystyki,  rzemiosła  i  rękodzielnictwa  zajmowała  się tematem ubezpieczenia  rodzin  rolników 
Komisja omówiła również propozycje Rządu tj. nowe uwarunkowania prawne możliwości sprzedaży 
żywności z gospodarstw.
W dniach 21-22 października Komisja podczas dwudniowego, wyjazdowego posiedzenia w Starym 
Polu  zapoznała  się  z  prezentacją  na  temat  prowadzenia  zagród  edukacyjnych  oraz  odwiedziła 
przykładowe gospodarstwa, w których prowadzona jest taka działalność
Podczas październikowego posiedzenia  Komisja  spotkała  się z przedstawicielkami  Komisji  Kobiet 
Pomorskiej Izby Rolniczej oraz  Rady Kół Gospodyń Wiejskich działającej przy Rejonowym Związku 
Rolników  Kółek  i  Organizacji  Rolniczych  w  Malborku  celem  wymiany  doświadczeń  w  zakresie 
działalności kobiecych organizacji na obszarach wiejskich podczas posiedzenia w listopadzie Komisja 
odbyła spotkanie z przedstawicielkami komisji „Kobiety w rolnictwie” z Izby Rolniczej Departamentu 
Cotes Darmor z Francji, podczas którego padły propozycje dalszej współpracy w kolejnych latach 
pomiędzy kobiecymi strukturami obu Izb. 

Ponadto dniach 27-28 listopada 2014 roku w Hotelu Omega w Olsztynie została zorganizowana przez 
W-MIR  konferencja  pn.  „Rola  kobiet  w  rozwoju  obszarów  wiejskich  województwa  warmińsko-
mazurskiego”. Celem konferencji była przede wszystkim dyskusja nad obecną rolą kobiet w rozwoju 
społeczno-  gospodarczym  obszarów  wiejskich  z  uwzględnieniem  problemu  migracji  ludności 
pomiędzy  wsią  a  miastem.  Ponadto  ważnym  celem  działania  było  przedstawienie  kobietom 
zamieszkującym obszary wiejskie możliwości udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Konferencja  miała  także  zapoznać  uczestniczki  z  możliwościami  podnoszenia  wykształcenia  oraz 
szkolenia  się  w  różnych  dziedzinach,  a  tym  samym  podejmowanie  działań  zmierzających  do 
wyrównania  szans  kobiet  z  obszarów wiejskich na rynku pracy,  a  także  podejmowania  przez nie 
własnych  inicjatyw  w  zakresie  przedsiębiorczości  na  obszarach  wiejskich  przy  wykorzystaniu 
dofinansowania z różnych źródeł. W konferencji wzięło udział 100 osób, przede wszystkim kobiet 
aktywnie działających na obszarach wiejskich w organizacjach takich jak koła gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia, świetlice i szkoły wiejskie, a także struktury Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
oraz Krajowej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. 
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Działalność  zaproszonych   uczestników konferencji  w ich środowiskach lokalnych  przyczynia  się
 w znacznym stopniu do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich. 

 W  roku  2014  Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  i  Pani  Agnieszka  Kobryń- 
przewodnicząca  Komisji  ds.  Rodziny Wiejskiej  zostały oddelegowane w skład Rady ds.  Kobiet  i 
Rodzin z Obszarów Wiejskich, powołanej w dniu 17 marca 2014 r. uchwała Nr 2 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. Natomiast członkinie Komisji ds. Rodziny Wiejskiej uczestniczyły w dniach 2-3 czerwca 
2014 r. w Busku Zdrój w I konferencji organizowanej przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich
W  ramach  promocji  aktywności  społecznej  i  zawodowej  kobiet  wiejskich  włączono  się  we 
współorganizacje w dniu 07 czerwca 2014 r. w Węzinie Regionalnego Kongresu Kobiet Wiejskich. 
Na współorganizację przeznaczono 1500 zł.
Pani  Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR  i  Pani  Agnieszka  Kobryń-  Przewodnicząca 
Komisji ds. Rodziny Wiejskiej wzięły udział w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut 
Rozwoju  Wsi  i  Rolnictwa  PAN  w  dniu  15  października  2014  r.  w  Warszawie  z  okazji 
Międzynarodowego  Dnia  Kobiet  Wiejskich  pt.  „Warunki  życia  i  aktywność  kobiet  na  terenach 
wiejskich w Polsce.”
Ponadto Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w dniu 10 grudnia 2014 r.
 w Brukseli w Debacie Komisji Kobiet Copa pt. „ Aktualna sytuacja kobiet na obszarach wiejskich: 
pozycja w gospodarstwie i warunki pracy- ubezpieczenia społeczne oraz dostęp do usług.”

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 2014 roku współorganizowano następujący wypoczynek:
 zimowiska:  

1. Tleń w dniach 29 stycznia – 7 luty 2014 r. wspólnie z Krajową Radą Izb 
Rolniczych – 24 dzieci

 kolonie:   
1.Krajowa Rada Izb Rolniczych 
- w Jarosławcu w dniach 9 – 22 lipca 2014 r. - 50 dzieci
- w Zakopanem w dniach 13 - 26 lipca 2014 r - 12 dzieci

2.Stowarzyszenie Równych Szans 
- w Murzasichle w dniach 16 – 29 lipiec 2014 r. -  53 dzieci
- w Jarosławcu w dniach 2 - 15 sierpnia 2014 r. - 45 dzieci
3.Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
- Wojtkowizna, gm. Purda w dniach 17-28 sierpnia 2014 r. - 16 dzieci w wieku 
10-13 lat, obóz integracyjny z dziećmi z Ukrainy. W czasie trwania kolonii dzieci uczestniczyły w 
kursie udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracach 
polowych, stanów zagrożenia życia, zasad postępowania w przypadku urazów, zasłabnięć, podtopień 
oraz kurs podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, zakończony certyfikatem.

Łącznie z wypoczynku letniego za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skorzystało 
176 dzieci. 
W  2014  r.  Izba  dokonała  naboru  na  wypoczynek  letni  i  zimowy  łącznie  200 dzieci rolników 
ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS.

19. Dążenie do zachowania korzystnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników oraz
20. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na obszarach wiejskich
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Kontynuując  prace  podjęte  w  2013  w  roku  monitorowano  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. 
W  ramach  propagowania  wiedzy  z  zakresu  ubezpieczeń  społecznych  zorganizowano  w  dniu  26 
czerwca 2014 r. w Olsztynie  wspólnie z Regionalnym Oddziałem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  oraz  Fundacja  Ratujmy  życie  konferencje  naukową  „Stawiamy  na  bezpieczeństwo- 
Warmia Mazury”

Dnia  18  lipca  2014  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 trudną sytuacją w rolnictwie atmosfera spotkania była bardzo gorąca. Rosyjskie 
embargo  na  produkty  rolne,  afrykański  pomór  świń,  problemy  w  obrocie  ziemią    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 2014 roku zostało zwołane trzy razy, 
zgodnie z § 22 ust., który mówi, że Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej 
trzy razy w roku.
 

1. 21 marca  –  w Olsztynie (XI  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  XI  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR 
uchwalono budżet na 2014 r. Podjęto uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej oraz uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów pracy Komisji 
rewizyjnej W-MIR, komisji problemowej W-MIR, Rad Powiatowych W-MIR. Ponadto XI 
Walne  Zgromadzenie  W-MIR  przyjęło  stanowisko  w  sprawie  raportu  organizacji 
ekologicznej WWF Polska oraz stanowisko w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń.

2. 24-25 czerwca w Kadynach (XII Walne Zgromadzenie W-MIR) w pierwszym dniu obrad 
przyjęto  sprawozdanie  z  działalności  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  wraz  ze 
sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Zarząd 
Izby uzyskał absolutorium za 2013 rok. Ponadto uczestnicy Walnego Zgromadzenia mieli 
możliwość zapoznania się z produktami oferowanymi dla rolników przez  przedstawicieli 
Banku Pekao  S.A oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Zaproszeni  goście  z  instytucji  współpracujących  z  rolnictwem  przedstawili  aktualne 
informacje  na  temat  m.in.:  planowanych  zmianach  w  przepisach  dotyczących  rolnictwa 
ekologicznego, ubezpieczeniu społecznym rolników,  afrykańskiego pomoru świń, aktualnej 
sytuacji na rynku zbóż oraz sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnych Skarbu 
Państwa.

3. 19 grudnia w Olsztynie (XIII Walne Zgromadzenie W-MIR IV kadencji)- Podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia uchwalono budżet na 2015 r., ustalono kierunki działania Zarządu 
W-MIR na rok 2014 oraz zgłoszono wnioski merytoryczne. Ponadto Walne Zgromadzenie 
W-MIR podjęło stanowisko w sprawie trudnej sytuacji na rynku rolnym.

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2014 r. podjęło łącznie 15 uchwał.  
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Walne Zgromadzenie  W-MIR w celu  sprawniejszej  realizacji  zadań statutowych  oraz kierunków 
działania uchwalanych corocznie powołało ze swego grona komisje problemowe, stanowiące ciało 
doradcze.  Komisji  problemowe działają  na  podstawie  Regulaminu  pracy komisji  problemowych, 
który został uchwalony w dniu  21 marca 2014 r. Uchwałą Nr XI/59/2014 Walnego Zgromadzenia 
W-MIR. 
W IV kadencji powołane zostały następujące komisje problemowe:
- komisja  budżetowa  –  powołana  została  w  dniu  11  maja  2011  roku  Uchwałą  Nr  I/7/2011; 

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

została  w  dniu  30  czerwca  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- W dniu 16 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr X/50/2013 Walne Zgromadzenie 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  powołało  5-osobową  Komisję  Statutową.  W  skład 
Komisji weszli: Romuald Tański, Zofia Stankiewicz, Waldemar Kuczyński, Sławomir Ciesielski 
i Krzysztof Radzki. 
Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2014 r. nastąpiło 
ukonstytuowanie  się  Komisji  Statutowej  poprzez  wybór  Przewodniczącego  Komisji,  którym 
została wybrana Pani Zofia Stankiewicz.
Komisja została powołana do przygotowania zmian w Statucie Izby, który został uchwalony w 
2006 roku. Niewielka zmiana w jego zapisach została przyjęta przez Walne Zgromadzenie w 
2009 roku. 
Najważniejsze zmiany zaproponowane przez Komisję Statutową to:
rozszerzenie  zadań statutowych Izby o „rozpowszechnianie informacji  o Unii  Europejskiej” i 
„wspieranie  przedsiębiorczości  na  obszarach  wiejskich  oraz  wspieranie  transferu  technologii 
pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi  a podmiotami  gospodarczymi  działającymi  w 
obszarze  rolnictwa  i  jego  otoczeniu”,  przesunięto  termin  zwołania  pierwszego  w  roku 
kalendarzowym Walnego Zgromadzenia do końca 30 kwietnia, rozdzielono przepisy dotyczące 
trybu zwołania zwykłego Walnego Zgromadzenia od trybu nadzwyczajnego (na wniosek),
dodano nową funkcję w Komisji  Rewizyjnej  – Wiceprzewodniczący Komisji  oraz określono 
tryb  jego  powołania  i  odwołania,  określono  szczegółowo  tryb  powoływania  komisji 
problemowych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji problemowych 
rozszerzono  zakres  kompetencyjny  wiceprzewodniczącego  powoływanego  w  komisjach 
problemowych  większych  niż  5-osobowe,  doprecyzowano  tryb  wyboru  Prezesa  Izby, 
Wiceprezesa i 3 członków Zarządu wykreślono dział dotyczący trybu przeprowadzania wyborów 
do Walnego Zgromadzenia,  który był  kopią  przepisów znajdujących się w ustawie  o izbach 
rolniczych.  Pozostawienie  proponowanych  nowych  zapisów  o  możliwości  powołania  i 
odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji  problemowej podczas trwania 
kadencji, ale zmodyfikowano zapis tak, by pozwalał wybierać i być wybieranym do pełnienia 
tych  funkcji  osobom  spoza  Walnego  Zgromadzenia  zaproszonym  do  składu  danej  komisji 
problemowej dodano również zapis umożliwiający zwołanie przez Zarząd posiedzenia komisji w 
przypadku  braku  możliwości  zwołania  tego  posiedzenia  przez  Przewodniczącego  lub 
Wiceprzewodniczącego. 
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W  dniu  21  marca  2014  roku  Walne  Zgromadzenie  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
przyjęło nowy Statut oraz nowe regulaminy pracy Komisji Rewizyjnej, komisji problemowych, 
Rad Powiatowych.

Realizacja wniosków z XI Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21 marca 2014 r.

 Rolnicy Powiatu Gołdapskiego zwracają się z wnioskiem dotyczącym zmiany przepisu dot. kar-
opłat administracyjnych dotyczących wycinki drzew i warunków ich nasadzania- kary stosowane 
względem rolników,  którzy  nie  nasadzili  drzew w terminie  są nieadekwatne  do  szkodliwości 
czynu.

Wniosek  skierowano  do  przeanalizowania  radcy  prawnemu.  Po  sporządzeniu  opinii  została  ona 
przesłana Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 06.06.2014 r.
 Wniosek  dotyczy  zmiany-  uproszczenia  przepisów  dotyczących  sprzedaży  produktów 

żywnościowych przetworzonych- bezpośrednio w gospodarstwie rolnika. 
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  i  wyjaśnił,  że  prace  nad  przepisami  są  prowadzone  przez 
nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
zakłada  tworzenie  targowisk,  wspieranie  produkcji  lokalnej,  marginalnej  i  ograniczonej  
w gospodarstwach rolnych.
 Uściślić punkt dotyczący warunków przetargów o punkt mówiący o wielkości gospodarstwa wg 

składanego w ARiMR wniosku obszarowego o dopłaty z roku poprzedniego .
Zarząd wyjaśnił, że wniosek obecnie nie jest możliwy do zrealizowania, gdyż zapisy o przetargach  
znajdują  się  w  ustawie  o  gospodarowaniu  Nieruchomościami  Rolnymi  Skarbu  Państwa  z  dnia 
19.10.1991 r.  Postanowiono wystosować pismo do KRIR,  aby wniosek został   uwzględniony przy 
nowelizacji ustawy. 
 Wyjaśnić  sprawę handlu zwierzętami  to jest  dziś  kupuje za 20 dni sprzedaje czy muszę mieć 

zgłoszoną działalność gospodarczą. 
Przygotowano opinię  prawną w tej  sprawie,  którą   po sporządzeniu  wysłano Członkom Walnego 
Zgromadzenia W-MIR w dniu 06.06.2014 r.
 Uruchomić pilotażowy system informowania członków Rad Powiatowych ( docelowo rolników z 

województwa) o spotkaniach ( ważnych wydarzeniach) metodą SMS, wzorem Krajowej Rady Izb 
Rolniczych

Przygotowano wzór  oświadczenia  o wyrażeniu  zgody na przetwarzaniu  danych osobowych,  który 
rozesłano wszystkim członkom Rad Powiatowych , wyłoniony usługodawca serwisu smsowego. Serwis  
sms został uruchomiony w 2014 r. i ważniejsze wiadomości są przesyłane osobom, które wyraziły  
chęć otrzymywania informacji.

Realizacja wniosków z XII Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 25.06.2014 r.

 Podjąć działania mające na celu przywrócenie poprzednich zapisów art. 43 ust.2 ustawy o VAT, 
który zwalniał rolników ( podatników) od odprowadzania podatku VAT od towarów zakupionych 
przed przejściem na zasady ogólne i sprzedawanych będąc podatnikiem VAT. 

Po sporządzeniu opinii prawnej z dnia 08 października 2014 r. w dniu 14.11.2014 r. wysłano pismo  
do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie interwencji u ustawodawcy o zmianę przepisów. Dnia 23 
stycznia 2015 r. otrzymano odpowiedź  z Ministerstwa Finansów znak PT1/812/5/2015/KSB/PT1/17-  
której  kopię przesąłno wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia.
 O wyjaśnienie przepisów dlaczego zabrano członkom rodzin rolniczych zasiłek opiekuńczy inie 

wypłacono  rekompensaty  za  okres  ostatnich  10-miesięcy,  który  to  zakwestionował  Trybunał 
Konstytucyjny. 

 Wystąpiono z pismem do Pani Iwony Królik – Dyrektora OR KRUS w Olsztynie z prośbą o udzielenie  
informacji. W dniu 16.07.2014 r. otrzymano odpowiedź  znak sprawy ZU 40-769/2014, której kopię w 
dniu 22  lipca 2014 r. przesłano wnioskodawcy. Ponadto z protokołem z posiedzenia Zarządu z dnia  
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07.10.2014 r. wszystkim Członkom Walnego Zgromadzenia przesłano pismo Ministra Pracy i Polityki  
Społecznej w sprawie  ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 Dopłaty  bezpośrednie  powiązać  z  gospodarstwami  produkcyjnymi-  wielkość  dopłat  do 

gospodarstwa, powinna być uzależniona od wielkości produkcji zwierzęcej lub roślinnej- zboża i 
rośliny strączkowe oraz oleiste przeznaczone na sprzedaż. 

Zarząd wyjaśnił,  że  proponowane  zmiany są w chwili  obecnej  nierealne  ze  względu na przyjęty  
system SAPS ( System Jednolitej Płatności Obszarowej) oraz w projekcie przesłanym do konsultacji są  
częściowo uwzględnione dopłaty do produkcji.
 Wystąpić  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  o  wykonanie  badań  geologicznych  na 

wydzierżawionych  gruntach  położonych  w  gm.  Olecko  pow.  Olecki  na  obszarze  178  ha. 
Dzierżawa krótkoterminowa nie  daje  pewności  dzierżawcom zakupu tych  gruntów i  pewnego 
rozwoju ekonomicznego. 

 Zwrócono się z prośbą do wnioskodawcy o sprecyzowanie,  których terenów dotyczy wniosek,  po  
uzyskaniu  szczegółowych  informacji   wystosowano pismo do prezesa  ANR o wyrażenie  zgody  na 
zlecenie wykonania badań geologicznych. Kopię pisma przesłano  wnioskodawcy ( Przewodniczącemu 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim)- w dniu 21 lipca 2014 r.
 Sprawdzić jak są zwalczane choroby wirusowe IBR,BVD-MD, BRSV w krajach UE i kto ponosi 

koszty  zwalczania  tych  chorób.  Wnioskodawcy-  Mirosław  Borowski,  Krzysztof  Wiśniewski, 
Wiesław Rutkowski.-

Wystosowano pismo do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z zapytaniem
 o  informacje  w sprawie  w/w wniosku.  Odpowiedź   otrzymano w dniu  16  lipca  2014 r.  W dniu 
06.08.2014  r.  wnioskodawcom  wystosowano  odpowiedź.  L.dz.2046/08/2014.  Ponadto  w  dniu  
02.12.2014  r.  została  zorganizowana  konferencja  „Profilaktyka  i  zwalczanie  chorób  zakaźnych
 u bydła na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.”.

Realizacja wniosków z XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 19.12.2014 r.

 Wystąpić do MRiRW o zaliczenie przyznania jednolitej płatności obszarowej od 2015 r. również 
do gruntów zalesionych  przed  rokiem 2008 tj.  zalesionych  w ramach  PROW 2004-2006 oraz 
PROW 2007-2013 .Wnioskodawca- Piotr Miecznikowski.

Zarząd  zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. W dniu 12 stycznia 2015 
r. wystosowano w tej sprawie pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych- L.dz. 98/01/2015-IRK .
 Wyjaśnić  szczegółowo jak są  wyliczane  regionalne  współczynniki  standardowej  produkcji  SP, 

które służą do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa dla potrzeb PROW 2014-2020 np. 
współczynnik dla naszego województwa dla hektara żyta wynosi 1335 zł a dla tucznika o wadze 
50 kg i więcej wynosi 1128 zł. Wnioskodawca- Jerzy Salitra.

Zarząd  zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. W tym samym dniu  
wystosowano  pismo  do  Instytutu  Ekonomiki  Rolnictwa  i  Gospodarki  Żywnościowej  z  prośbą  o  
wyjaśnienie metody obliczania Współczynników Standardowej Produkcji (SO), użytych do obliczania  
wielkości ekonomicznej gospodarstwa dla działań PROW 2014-2020.- L.dz. 75/01/2015-UI.  Dnia 22  
stycznia  2015  r.  otrzymano  odpowiedź  znak  pisma  RR-Z-7/2015,  której  kopię  przekazano 
wnioskodawcy.
 W  związku  z  niejasnościami  dotyczącymi  spełnienia  wymogów  zazieleniania  wnoszę  

o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odroczenie co najmniej  o rok 
spełniania  wymogów  dotyczących  wyznaczenia  w  gospodarstwie  EFA  tj.  obszarów 
proekologicznych. Wnioskodawca- Jerzy Salitra.

Zarząd  zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. W dniu 12 stycznia  
wystosowano w tej sprawie pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych- L.dz. 98/01/2015-IRK .

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.21 marca 2014 r.). 
Od 2005 r., na wniosek członków Rad Powiatowych W-MIR, każda Rada otrzymała do dyspozycji 
na swoją działalność statutową wydzieloną kwotę w budżecie Izby  w 2014 r. było to 200zł brutto na 
członka  Rady.  W  ramach  tych  środków  Rady  mogły  organizować  swoje  spotkania, 
współorganizować lub uczestniczyć w imprezach i spotkaniach lokalnych. 
W 2014r. łącznie odbyło się 92 posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR. 
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia ilość spotkań zorganizowanych przez poszczególne Rady 
Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Rada Powiatowa
2014

płatne niepłatne
łącznie

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

Elbląg 6 0 6
Ełk 4 0 4

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

Kętrzyn 6 0 6
Lidzbark Warmiński 5 0 5

Mrągowo 5 0 5
Nidzica 6 0 6

Nowe Miasto Lubawskie 5 0 5
Olecko 4 0 4
Olsztyn 4 0 4
Ostróda 6 0 6

Pisz 4 0 4
Szczytno 6 0 6

Węgorzewo 3 0 3

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2014 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 06 marca 2014 r. w Mrągowie.( 600 zł- RP W-MIR w powiecie mrągowskim )

 Organizacja  spotkania  z  Podsekretarzem  Stanu  w  Ministrstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
panem Kazimierzem Plocke w dniu 12 lutego 2014  r. w Nowym Mieście Lubawskim ( 350zł- 
RP w pow. nidzickim, 600 zł- RP w pow. szczycieńskim), 

 Współorganizacja  Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony Środowiska i  BHP w Rolnictwie
 w Elblągu- 350 zł- RP w pow. elbląskim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Olecku ( 200 zł- RP w pow.oleckim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Braniewie  ( 350 zł- RP w pow. braniewskim).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Lidzbarku Warmińskim ( 150 zł- RP w pow. lidzbarskim).

 Współorganizacja  konkursu  „Bezpieczeństwo  dzieci  w  gospodarstwie  rolnym”  w  dniu
 2 czerwca 2014 r.w Prostkach ( 350 zł- RP w pow. ełckim.).

 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Nowym Mieście Lubawskim ( 200 zł- RP w pow. nowomiejski).
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 Współorganizacja Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony  Środowiska i BHP w Rolnictwie
 w Giżycku ( 500 zł- RP w pow. giżyckim)

 Zorganizowano  szkolenie  nt.  „Integrowana  ochrona  roślin”  w  dniu  10  czerwca  2014  r.
 w Zdunkach (500 zł - RP w pow. ełckim, 500 zł - RP w pow. oleckim, 500 zł - RP w pow. 
piskim).

 Współorganizacja  50-lecia  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Pieckach  (200  zł-  RP  w  pow. 
mrągowskim)

 Zakup pucharów dla wyróżniających się rolników w powiecie nowomiejskim podczas dożynek 
gminnych i powiatowych. ( 1300 zł - RP w pow. nowomiejskim).

 Współorganizacja gminnych i powiatowych dożynek organizowanych w powiecie iławskim
  ( 2000 zł- RP pow. iławskim.)
 Zakup pucharów dla  wyróżniających  się  rolników w powiecie  elbląskim podczas  dożynek 

powiatu elbląskiego e dniu 13 września 2014 r. w Markusach (800 zł - RP w pow. elbląskim).
 Zakup pucharów dla wyróżniających się rolników w powiecie braniewskim podczas dożynek 

powiatu  braniewskiego  w dniu  07  września  2014 r.  w Braniewie.  (  600 zł  -  RP w pow. 
braniewskim).

 Zakup pucharów dla wyróżniających się rolników w powiecie ostródzkim podczas dożynek 
gminnych i powiatowych. ( 800 zł - RP w pow. ostródzkim).

 Współorganizacja  Staropolskiego  Przeglądu  Piosenki  Biesiadnej  podczas  XX  Jesiennych 
Targów Ogrodniczych  w Starym  Polu  w dniu  13  września  2014 r.  (  300 zł-  RP w pow. 
elbląskim).

 Współorganizacja gminnych  dożynek organizowanych w dniu 24 sierpnia 2014 r. w Kozłowie
  ( 250 zł- RP pow. nidzickim.)
 Współorganizacja  powiatowych  dożynek  organizowanych  w  dniu  31  sierpnia  2014  r.

 w Rozogach ( 900 zł- RP pow. szczycieńskim.)
 Współorganizacja  powiatowych  dożynek  organizowanych  w  dniu  06  września  2014  r.

 w Lubominie ( 800 zł- RP pow. lidzbarskim.)
 Współorganizacja  gminnych  i  powiatowych  dożynek  organizowanych   w  powiecie 

bartoszyckim  ( 1400 zł- RP pow. bartoszycki.)
 Współorganizacja gminnych dożynek w Dywitach ( 400 zł- RP pow. olsztyńskim.)
 Współorganizacja  Dożynek Gminnych  w Baniach  mazurskich  w dniu  07 września  2014 r. 

( 2000 zł, w tym 1000 zł- RP w pow. gołdapskim, 1000 zł- Środki  statutowe W-MIR)
 Współorganizacja Dożynek Gminnych w  Wieliczkach w dniu 28 września 2014 r. ( 1500 zł,

 w tym 500 zł- RP w pow. oleckim, 1000 zł- Środki  statutowe W-MIR)
 Współorganizację Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka w dniu 14 września 2013 roku  

w miejscowości Kuce (300 zł ).
 Zorganizowano szkolenie „ Zasady integrowanej ochrony roślin” w dniu 18 grudnia 2014 r.

w Lidzbarku. ( 1000 zł- RP. w pow. działdowskim)

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
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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 2014 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 organizacji i instytucji rolniczych. Dyżury odbywały 
się dwa razy w tygodniu w czwartek i piątek w pierwszym półroczu 2014 roku, zaś w II półroczu w 
środy i piątki. 
W przypadku zgłoszenia do biura Izby potrzeby przeanalizowania trudnych spraw w terenie, za zgodą 
Zarządu, radcy prawni udzielali porad prawnych także poza siedzibą biura Izby. Prowadzono również 
ogólne konsultacje prawne drogą telefoniczną i mailową. 
Radcy prawni Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w roku 2014 udzielili  bezpośrednio  ok.  140 
porad prawnych.  Ich zakres był  zróżnicowany i  dotyczył  przede wszystkim prawa cywilnego oraz 
wyspecjalizowanych zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
W 2014 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 instalowane 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  odwadniających,
 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,
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 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  254 
uchwały) oraz uchwał Walnego Zgromadzenia W-MIR (łącznie 16 uchwał).
Na  wnioski  Walnego  Zgromadzenia  sporządzane  były  opinie  prawne  w  sprawach  dotyczących 
ogólnego stanu prawnego z zakresu rolnictwa, w szczególności związane ze zbyciem nieruchomości 
zabudowanej zespołu pałacowo-parkowego w Klewkach.
Pani  Lila  Mirosław  wspierała  prace  nad  nowym  Statutem Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
prowadzone przez Komisję 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.
W 2014 roku przygotowano opinie i streszczenia dotyczące między innymi:

 projekt ustawy o zmianie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 zmiana  ustawy  o  izbach  rolniczych  w  szczególności  w  zakresie  zasad 

przeprowadzania wyborów w izbach rolniczych
 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia 

określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia 
określone  w  przepisach  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób 
zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia 
zwierzęcego i produktami pochodnymi

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których 
wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej

 rozporządzenie MRiRW dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013

 rozporządzenie  dotyczące  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007-2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 poselski  projekt  o  zmianie  ustaw  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,
 o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 zmiana w rozporządzeniu MRiRW w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
akwakultury 

 zmiana w rozporządzeniu w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których 
sporządza się plany gotowości ich zwalczania 

 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów 
mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015

 projekt  ustawy  o  utworzeniu  Funduszu  Wzajemnej  Pomocy  w  Stabilizacji 
Dochodów Rolniczych

 projekt zmiany ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 
2012-2014
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 projekt  zmiany  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi – w zakresie możliwości promocji cydru

 projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków 
spożywczych

 projekt  ustawy o zmianie  ustawy o podatku od towarów i  usług oraz  niektórych 
innych ustaw

 poselski  projekt  ustawy  o  zawieszeniu  spłat  niektórych  pożyczek  i kredytów, 
zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

 projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w sprawie  wysokości  dopłat  do  składek
 z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 roku

 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  krajowych 
laboratoriów referencyjnych 

 projekt  rozporządzenia  delegowanego  Komisji  Europejskiej  uzupełniającego 
rozporządzenie  (UE)  Nr  1308/2013  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  poprzez  wprowadzenie  zmiany  do  rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011 i ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady Nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców
 i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (dot. grup producentów 
rolnych)

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniający  rozporządzenie  w  sprawie  wykazu 
produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów 
rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby 
członków grupy producentów rolnych 

 projekt rozporządzenia MRiRW 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,

 rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  systemie  monitorowania  i  kontroli 
jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach ciekłych

 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości
i  sposobu  uiszczania  opłat  za  zadania  wykonywane  przez  okręgowe  stacje 
chemiczno-rolnicze

 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości 
opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczenia 

 rozporządzenia  Komisji  Europejskiej  dotyczące  pakietu  higienicznego w zakresie 
badań poubojowych i poubojowych świń

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania 
w  świadectwo  fitosanitarne  okorowanego,  przetartego  wzdłużnie  drewna 
pozyskiwanego  z  roślin  rodzaju  Qercus  L.,  Plantatnus  L.  oraz  gatunku  Acer 
saccharum Mrsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 projekt  rozporządzenia  MRiRW zmieniający rozporządzenie  w sprawie  wymagań 
roślin,  produktów  roślinnych  i  przedmiotów  wprowadzanych  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia na terytorium RP owoców 
roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z RPA

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  uchylający  rozporządzenie  w  sprawie  wymagań 
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego 
ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności

 projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i Żywności 
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 projekt  rozporządzenia  MRiRW w sprawie  znakowania  niektórych grup środków 
spożywczych

 projekt  rozporządzenia  zmieniający  rozporządzenie  w  sprawie  zbierania  danych 
rynkowych

 rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  oraz 
niektórych innych ustaw

 projekt zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych
 projekt  rozporządzenia  w  sprawie  wzorów  formularzy  deklaracji  składanych 

Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do 
obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych 

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniający  rozporządzenie  w  sprawie  wzorów 
świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

 projekt  rozporządzenia  MRiRW zmieniający  rozporządzenie  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 i jakości materiału siewnego tych roślin 

 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin
 projekt  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  ochrony  gatunkowej 

grzybów
 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia 

spraw  rozstrzyganych  w  drodze  decyzji  administracyjnych  przez  powiatowego 
lekarza  weterynarii  albo  urzędowego  lekarza  weterynarii  z  upoważnienia 
powiatowego lekarza weterynarii 

 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie zapobiegania 
wprowadzaniu rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy 
produkcji  produktów  mięsnych  wędzonych  tradycyjnie  w  odniesieniu  do 
najwyższych  dopuszczalnych  poziomów  zanieczyszczeń  wielopierścieniowymi 
węglowodorami  aromatycznymi  (wwa)  –  w  zakresie  weterynaryjnych  norm 
wędzenia 

 projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin
 senacki  projekt  zmiany  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania 

alkoholizmowi  -  projekt  ustawy  ma  na  celu  umożliwienie  reklamy  cydru,  czyli 
produkowanego z jabłek napoju o niskiej zawartości alkoholu. Zgodnie z projektem 
byłoby to dozwolone na zasadach określonych dla reklamy piwa

 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie kwalifikacji 
osób  uprawnionych  do  zawodowego  uboju  oraz  warunków  i  metod  uboju
 i uśmiercania zwierząt

 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
sposobów  postępowania  przy  zwalczaniu  i  zapobieganiu  rozprzestrzenianiu  się 
Anoplophora chinensis (Forster) szkodnika drzew

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i  Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, 
paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów 
roślin oraz sposobu ich wypełniania 

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  udzielania  przez  Polską  Agencję 
Rozwoju  Przedsiębiorczości  pomocy  finansowej  na  rozwój  ośrodków 
Innowacyjności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Polski  Wschodniej 
2007-2013

 projekt ustawy o rybołówstwie morskim
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 projekt ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność
 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  wzorów  formularzy  służących  do 

sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych 
i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  roślin,  produktów  roślinnych  lub 
przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty 
upoważnione do ich wydawania

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu przejść granicznych, na których 
może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wykazu przejść granicznych, na których 
może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  uchylający  rozporządzenie  w  sprawie 
szczegółowych  wymagań  w  zakresie  jakości  handlowej  olejów,  tłuszczów  i  ich 
mieszanin  przeznaczonych  do  spożycia  oraz  środków  spożywczych,  w  których 
składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny 

 projekt  rozporządzenia  MRiRW w sprawie  "terytorialnego zakresu działania  oraz 
siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii"

 projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej  na 1 litr  oleju w 
2015 r.

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  zwalczania  afrykańskiego  pomoru 
świńprojekt rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  wprowadzenia  programu  zwalczania
 i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

 poselski projekt ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka
 projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw 
 projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych 

warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic
 projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej 

kontroli  fitosanitarnej  drewna  opakowaniowego  przeprowadzanej  w  sposób 
wyrywkowy

 projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej
 projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, 

czynności  związane  z  dokonaniem  oceny,  badania  laboratoryjne  i  wydawanie 
świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

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

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

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

Obowiązek  ten  jest  realizowany  m.in.  przez  urzędy  miast  i  gmin  województwa  przy  corocznym 
ustalaniu podstawy obliczania podatku rolnego dla danej gminy. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj z 2013 r. Dz.U. poz. 1381 z późn.zm.) rady gmin mogą:
przyjąć średnią cenę skupu żyta ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie później 
niż do dnia 20 października danego roku lub
obniżyć w drodze uchwały średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS.
W  tym  drugim  przypadku  gmina  ma  obowiązek  zasięgnięcia  opinii  właściwej  terytorialnie  izby 
rolniczej.
W dniu 20 października 2014 roku Prezes GUS wydał komunikat,  w którym określił średnią cenę 
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015 – 61,37 zł za 1 dt. 
W 2014 roku do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skierowano łącznie 60 próśb o wydanie 
opinii  w sprawie obniżenia  średniej  ceny skupu żyta  stanowiącej  podstawę do obliczania  podatku 
rolnego  w  danej  gminie.  Zgodnie  z  wytycznymi  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej, 
opinie w przedmiotowej sprawie wystawiane są po konsultacji z właściwymi terytorialnie członkami 
Rady Powiatowej Izby (czyli  przedstawicielami rolników z danej gminy)  oraz z Przewodniczącym 
danej Rady Powiatowej. 
Po przeprowadzeniu ww. konsultacji, Zarząd Izby wydał 40 pozytywnych opinii i 20 negatywnych,
 w których proponowano zastosowanie niższej stawki. 

Działalność informacyjna - strona internetowa, Biuletyn W-MIR

Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza  od  początku  funkcjonowania  stara  się  przekazać  rolnikom 
województwa informacje potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz informacje 
niezbędne  do  pełnego  wykorzystania  środków  finansowych  dostępnych  w  ramach  unijnych 
programów skierowanych do producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich. W tym celu 
wydawany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą bezpłatne pismo pn. „Biuletyn”. W 2014 
roku, jako bezpłatna  wkładka do tygodnika  „Poradnik Rolniczy”  w nakładzie  6 tys.  egzemplarzy, 
ukazały się kolejno numery 1(47)/2014, 2(48)/2014.  Ponadto cyklicznie wydawano artykuły na temat 
aktualnych problemów rolników Warmii i Mazur w „Pulsie regionu”
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/. 
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 2014 roku Zarząd Izby zlecił  zamówienie dla wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR 
kalendarzy trójdzielnych z logo Izby. Ponadto w ramach działań promocyjnych zamówiono długopisy 
z logo Izby Rolniczej oraz ściankę wystawową z logo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
W  2014  r.  na  wniosek  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  uruchomiono  system   sms-owego 
powiadamiania rolników o najważniejszych wydarzeniach w rolnictwie.
Ponadto Zarząd Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  podejmuje wiele działań mających na celu 
bieżące  interweniowanie  i  rozwiązywanie  problemów  rolników  województwa  warmińsko-
mazurskiego zgłaszanych do biura lub podczas spotkań organizowanych przez samorząd rolniczy. 

Zarząd 
 Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

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

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

ROK 2014

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 2015. 

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

W okresie styczeń - grudzień 2014 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 2014 z usług informacyjnych oferowanych przez Punkty skorzystało ponad 
3000 osób natomiast w organizowanych imprezach wzięło udział ponad 8000 osób.  

Konsultanci PIE ED są zapraszani jako wykładowcy podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji.
Kluczowym działaniem Sieci  Europe  Direct  w UE jest  organizowanie  obchodów „Dnia  Europy”.
 W  roku  2014  konsultanci  Punktów  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  -  Olsztyn  i  Olecko 
przygotowali  obchody  Dnia  Europy  w  Olsztynie,  Szczytnie,  Lenartach  i  Gołdapi.  Ponadto 
zorganizowano  „pikniki  europejskie”  w  Prostkach,  Wieliczkach,  imprezę  Eurobus  w  Barczewie, 
Bajkowe Lato w Gizycku, Europejski Dzień Języków w Barcikowie, Bieg Europejski w Górnem oraz 
wiele innych mniejszych wydarzeń. 

          W trakcie roku 2014 tradycyjnie już współorganizowano konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz 
Powiśla  na  stołach  Europy”  oraz  konkurs  „Skarby Europy zaklęte  w szkle.”  Ważnym elementem 
działalności PIE ED – Olsztyn było współorganizowanie razem z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą 
konferencji 10 lat polskiej wsi i rolnictwa w Unii Europejskiej. 

Punkt Informacji  Europejskiej  Europe Direct  -  Olsztyn  w roku 2014 opracował  i  wydał  publikaję 
Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy

Z ogromną życzliwością spotkał się kurs komputerowy zorganizowany dla kobiet  w wieku 50+ w 
Kamionku Wielkim. Jedna z uczestniczek w taki właśnie sposób skomentowała swój udział w tym 
przedsięwzięciu: «Piętnaście godzin to tak niewiele a jednocześnie dużo. W wieku siedemdziesięciu  
lat  otrzymałam  od  Państwa  dar,  który  jest  dla  mnie  bardzo  cenny.  Umiejętność  korzystania  z  
komputera i internetu jest dla mnie po tym kursie bardziej czytelna i na pewno pomoże mi w życiu. 
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Dziękuję za dobro, które ja i moje koleżanki otrzymałam od samorządu rolniczego. Dziękuję też za  
uznanie pracy kobiet wiejskich. Z wyrazami szacunku Katarzyna Alina Milewska»

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 2014 na prowadzenie punktów informacji  uzyskano dotację z Komisji Europejskiej w 
wysokości  40000  Euro,  w tym  20000  Euro  na  prowadzenie  PIE  ED -  Olsztyn  i  20000  Euro  na 
prowadzenie PIE ED - Olecko. 

Olsztyn, 25 lutego 2015 r.
                                                       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 2014 roku

Biuro  Oddziału  Terenowego  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  działa  w  oparciu  o  ustawę
 o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.101.927), Statut W-
MIR  (zmieniony.  Uchwalą Walnego Zgromadzenia W-MIR Nr X/54.2009 z dnia 21 grudnia 2009 
roku), regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie.

Podstawowe zadania realizowane przez biuro w 2014 roku to: obsługa Rad Powiatowych W-MIR 
w  powiecie  bartoszyckim,  kętrzyńskim  i  lidzbarskim,  udzielanie  informacji  i  pomocy  rolnikom
 w  zakresie  pozyskiwania  środków  pomocowych  krajowych  i  Unii  Europejskiej;  organizowanie 
spotkań  w  sprawie  wydzielenia  przez  Agencję  Nieruchomości  Rolnych  gruntów  pod  potrzeby 
okolicznych  rolników i  zorganizowanie  na  nie  przetargów ograniczonych.  Opiniowanie  sprzedaży 
gruntów  rolnych  przez  rolników  dla  osób  fizycznych  i  prawnych,  które  nie  spełniają  warunków
 o  wymaganym  wykształceniu  rolniczym  (tzw.  warunkowe  umowy  sprzedaży);  wspieranie  Rad 
Powiatowych  W-MIR  w  sporządzaniu  opinii  do  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  zakresie 
przekształceń  własnościowych  gruntów  z  zasobu  Skarbu  Państwa  (sprzedaż,  dzierżawa); 
uczestniczenie  w imprezach masowych związanych z obszarami wiejskimi,  delegowanie członków 
Rad  Powiatowych  W-MIR  do  komisji  kwalifikacyjnych  i  komisji  przetargowych  przy 
przeprowadzanych przetargach organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

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

 W roku 2014 obyło się 12 posiedzeń Rad Powiatowych. Poszczególne Rady Powiatowe obejmują 
swym działaniem powiaty bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski. 

W trakcie posiedzeń Rady wystosowały w sumie 6 wniosków do Zarządu W-MIR w sprawach 
istotnych dla miejscowych rolników, które wybiegają poza kompetencje i zakres działania Rady,
 w tym wnioskowanie o przyznanie środków pieniężnych na realizację zadań statutowych Rady.
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1.  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 6 wniosków
 w sprawach wykraczających poza działalność statutową, w tym wnioskowanie o przyznanie 
środków pieniężnych na realizację zadań statutowych Rady.

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

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

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

2.  Pomoc  dla  rolników  w  wypełnieniu  wniosków  o  przyznanie  płatności  obszarowych  do 
gruntów rolnych, 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 2014  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. 50 wniosków.

3.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.
5. Udzielanie informacji o obowiązku uiszczania opłat z tytułu użytego do siewu odmian roślin 

chronionych wyłącznym prawem hodowcy.
6. W sprawach cywilno-prawnych rolnicy byli kierowani do prawnika W-MIR w Olsztynie.
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4.  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  2014  roku  Biuro  Izby  w  Bartoszycach  wspomagało  działania  Rad  Powiatowych  w  zakresie 
opiniowania  gruntów  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  przeznaczonych  sprzedaży  lub  dzierżawy
 o  ogólnej  powierzchni  3193,46  ha,  w  tym  wnioskowano  o  przygotowanie  do  przetargów  pod 
potrzeby  rolników  indywidualnych  1110,50  ha  oraz  wystawiono  negatywną  opinię  na  24,42  ha 
dotyczące odrolnienia gruntów. W imieniu Rad Powiatowych W-MIR biuro sporządziło łącznie 25 
opinii oraz wystawiło 25 upoważnień dla przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do 
uczestniczenia w przetargach ograniczonych organizowanych przez ANR dla rolników.

5. Organizowanie spotkań z rolnikami.

W 2014 roku biuro zorganizowało i przeprowadziło 17 spotkań. Większość spotkań odbywało się 
z  udziałem  zainteresowanych  rolników,  członków  poszczególnych  Rad  Powiatowych  W-MIR, 
przedstawicieli  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  oraz samorządów lokalnych  gmin.  Tematem tych 
spotkań  były  uzgodnienia  z  ANR  związane  z  przygotowaniem  gruntów  rolnych  pod  potrzeby 
okolicznych rolników i przygotowanie na nie przetargów ograniczonych. Dodatkowo, rolnicy mogli 
zapoznać  się  z  aktualnym  terminarzem  naboru  wniosków  na  poszczególne  działania  PROW 
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 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct+ Olsytzn.

Duże  spotkanie  przeprowadzono  w  miejscowości  Ignalin,  gmina  Lidzbark  Warmiński,  które 
dotyczyło poprawy funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.

Na terenie gminu Lubomino odbyło się spotkanie mające na celu nie wyłączanie gruntów rolnych 
będących  w  użytkowaniu  Spółki  zatrudniającej  byłych  pracowników  Państwowych  Gospodarstw 
Rolnych.

6. Współpraca z samorządami terytorialnymi.

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

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

7. Współpraca z organizacjami rządowymi i instytucjami

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

W 2014 roku biuro przyjęło jednego stażystę na okres 6 miesięcy. W ramach programu stażu, po 
przeszkoleniach  i  nabyciu  umiejętności  praktycznych,  rolnicy  mogli  korzystać  z  udzielanych 
informacji o programach pomocowych PROW 2007-2013. Ponadto stażysta brał czynny udział w 
pracach bieżących  biura,  uczestniczył  w posiedzeniach  Rad Powiatowych  W-MIR, wspomagał 
organizowanie spotkań z rolnikami oraz uczestniczył w imprezach masowych.

9. Uczestniczenie w spotkaniach i imprezach o charakterze masowym.

1.2 sierpnia 2014 roku –Piknik wołowy w Olecku.
2.6 września 2014 – Dożynki Powiatowe w Lubominie
3.7 września 2013 roku – Piknik drobiowy w Braniewie
4.21 września 2014 -Piknik wieprzowy i dożynki wojewódzkie w Olsztynku.

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

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

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

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 2014 roku.

        Biuro Terenowe w Elblągu obsługuje trzy Rady Powiatowe W-MIR. 
Radę Powiatową W-MIR w powiecie elbląskim (miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo 
Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko).
Radę Powiatową W-MIR w powiecie braniewskim (miasto Braniewo, gminy: Braniewo, Frombork, 
Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta)
Radę  Powiatową  W-MIR  w  powiecie  ostródzkim  (miasto  Ostróda,  gminy:  Ostróda,  Miłakowo, 
Miłomłyn, Morąg, Dąbrówno, Gierzwałd, Łukta, Małdyty)
W mijającym roku  działalność poszczególnych Rad Powiatowych przedstawiała się następująco:

     Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim                
    W 2014 roku Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim obradowała na czterech własnych 
posiedzeniach  i  dwóch  wspólnych  posiedzeniach  jako  spotkania  z  ministrem  rolnictwa.  Rada 
Powiatowa W-MIR działała pod przewodnictwem Pana Romana Puchalskiego.
Na   posiedzeniu  w  miesiącu  marcu,  które  odbyło  się  w  Pasłęku,  burmistrz  Pasłęka  przedstawił 
prezentację  dotyczącą  miasta  i  gminy Pasłęk,  wręczył  przedstawicielom instytucji  działających  na 
rzecz  rolnictwa   gminy  Pasłęk  podziękowania,  Aktualną  sytuację  na  rynku  mleka  omówili 
przedstawiciele  OT ARR, dyrektor  OT Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w Olsztynie,  przedstawił 
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bieżące  informacje  dotyczące  sprzedaży  nieruchomości  rolnych  w  województwie  warmińsko-
mazurskim i powiecie elbląskim.
Na  wyjazdowym  posiedzeniu  w  miesiącu  czerwcu,  które  odbyło  się  w  Gospodarstwie  Grupy 
Producenckiej  Owoców i Warzyw Wysoka Grup Sp. o o. w Wysoka koło Pasłęka, podsumowano 
przebieg kampanii przyjmowania wniosków o płatności obszarowe, omówiono projekt WPR na lata 
2014-2020.   
Posiedzenie Rad Powiatowych w miesiącu październiku  było  wspólnym posiedzeniem pięciu  Rad 
Powiatowych  (elbląska,  braniewska,  ostródzka,  nidzicka  i  nowomiejska).  We  wspólnych 
posiedzeniach  uczestniczył  Zbigniew  Babalski  –  Poseł  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Pan 
Gustaw Marek Brzezin – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, główne poruszane 
tematy  to   sytuacja  na  rynkach  rolnych,  płatności  bezpośrednie.  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
nowych  elementów  płatności  od roku 2015,przebieg  sprzedaży nieruchomości  rolnych  na terenie 
wyżej wymienionych powiatów.
  Rada Powiatowa ufundowała  nagrody w konkursach dożynkowych  na Dożynkach Powiatowych
 w Markusach, ufundowała puchary dla wyróżniających się rolników z powiatu elbląskiego i nagrody 
w konkursie wiedzy rolniczej organizowanym przez PZDR w Elblągu 

      Rada Powiatowa wydała: 
- 6 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię 655,2142 ha opinie te 
dotyczyły gminy: Elbląg, Milejewo, Tolkmicko, Pasłęk.
1 opinię dotyczącą Przetargu ograniczonego.
6 opinii dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolne.
1 opinia w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej cudzoziemcowi: gmina Godkowo 
1 opinie dotyczące uzgodnienia wielkości działek do sprzedaży
7 upoważnień dla członków Rady Powiatowej do wzięcia udziału w komisjach kwalifikacyjnych
 i przetargach ograniczonych.

  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim                  
     Rada powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim pod przewodnictwem Pana Jerzego Salitry 
obradowała w minionym roku 2014 na czterech  posiedzeniach i dwóch wspólnych posiedzeniach jako 
spotkania z ministrem rolnictwa. W miesiącu marcu przedstawiono zmiany w przepisach dotyczących 
płatności bezpośrednich, obowiązujące w 2014 roku, kierowniczka PZDR w Braniewie przedstawiła 
plany i bieżące działania PZDR. Omówiono sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnych w 
powiecie  braniewskim,  przewodniczący  przekazał  informacje  dotyczące  pracy  Zarządu  W-MIR.
 W miesiącu lipcu główne tematy posiedzenia to: działania Placówki Terenowej KRUS i Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Braniewie, a w miesiącu październiku Rada brała udział w  wspólnym 
posiedzeniu pięciu Rad Powiatowych W-MIR w Idzbarku, gmina Ostróda.  
Rada ufundowała puchary dla najlepszych rolników z poszczególnych gmin powiatu braniewskiego, 
które zostały wręczone na dożynkach powiatowych w Braniewie i gminnych w Lelkowie oraz nagrody 
w konkursie wiedzy rolniczej organizowanym przez PZDR w Braniewie.
       Rada Powiatowa wydała:

6 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży na ogólną powierzchnię 356,7529 ha, opinie te 
dotyczyły gminy: Pieniężno, Płoskinia, Lelkowo.

 1 opinia dotycząca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolne: gmina Frombork o powierzchni 
2,7 ha i  2 opinie dotyczące uzgodnienia wielkości działek do sprzedaży

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

    Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim          Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej 
Izby  Rolniczej  w powiecie  ostródzkim kieruje  przewodnicząca  Pani  Zofia  Stankiewicz  i  członek 
Zarządu W-MIR. W 2014 roku Rada obradowała na  czterech posiedzeniach i  dwóch wspólnych 
posiedzeniach jako spotkania z ministrem rolnictwa .
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Na  posiedzeniu  w  lutym  2014  przedstawiono  zmiany  w  przepisach  dotyczących  płatności 
bezpośrednich, przewodnicząca,   przewodnicząca przekazała informacje dotyczące pracy Zarządu W-
MIR, członkowie Rady Powiatowej ustalili plan pracy na 2014 rok.
W miesiącu czerwcu w Miłomłynie członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniu  z Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Panem Kazimierzem Plocke. 
W październiku odbyło się wspólne posiedzenie pięciu Rad Powiatowych W-MIR w Idzbarku, 
Główne poruszane tematy to  sytuacja na rynkach rolnych, płatności bezpośrednie. ze szczególnym 
uwzględnieniem  nowych  elementów   płatności  od  roku  2015,przebieg  sprzedaży  nieruchomości 
rolnych na terenie wyżej wymienionych powiatów.
W  posiedzeniach  wszystkich  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 
licznych   szkoleniach,  seminariach  i  konferencjach  organizowanych  przez   W-MIR  i  WODR.. 
Uczestniczyli  w  szacowaniu  szkód  łowieckich,  opiniowali  propozycje  podatków  rolnych  i  opinie 
dotyczące  sprzedaży nieruchomości  rolnych  z  poszczególnych  gmin.  Uczestniczyli  w  dożynkach 
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 terenowego brał również 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, możliwość nabycia kwot mlecznych itp.  
Przebieg pracy Biura Terenowego
Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe,  wniosków o dopłaty do nasion 
kwalifikowanych, sprawozdania dotyczące wykorzystania materiału ze zbiorów odmian chronionych 
prawem -  około 110 osób. 
Udział w konferencji ,,Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej w województwie warmińsko-
mazurskim” w Olsztynie
Udział w konferencji  ,,Afrykański pomór świń” w Olsztynie.
 Organizacja spotkania Zarządu W-MIR z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego 
w Elblągu w miesiącu marcu.
Organizacja i udział w dwudniowym szkoleniu dotyczącym pielęgnacji lasów organizowanym 
przez KRIR, w Idzbarku, gmina Ostróda w dniach 4-5.grudnia.
Udział  w  komisji  konkursowej  ,,Olimpiada  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  i  BHP
 w Rolnictwie organizowana Przez PZDR w Elblągu i Braniewie.
 Udział w seminarium regionalnym ,,Zielona Energia dla Warmii i Mazur” w Elblągu.
 Organizacja  i  udział  w  dwudniowym  szkoleniu  dotyczącym  działalności  spółdzielni  rolniczych 
organizowanym przez KRS w Zastawnie, gmina Młynary w dniach 20-21.listopada. 
  Organizacja i udział w wspólnym wyjeździe trzech Rad Powiatowych na na XVI Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach.
 Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu 
Elbląskiego. 
Udział w szkoleniach dotyczących ,,Nowych wyzwani wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2014-2020
Organizacja  w październiku wspólnego posiedzenia  Rad Powiatowych W-MIR w Idzbarku,  gmina 
Ostróda, ( Rady: elbląska, braniewska, ostródzka, nowomiejska nidzicka ) 
 Monitorowanie cen skupu zbóż i rzepaku w podmiotach  skupujących na terenie trzech powiatów.
  Interwencje w sprawie szkód łowieckich i szacowanie szkód w gminie Elbląg,  Młynary i Wilczeta..
 Współudział  w  organizacji  pikniku  drobiowego  w  Braniewie.  pikniku  mięsnego  na  dożynkach 
Wojewódzkich w Olsztynku i pikniku mięsa wołowego w Olecku.
 Organizacja wyjazdu na dożynki i udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.
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Uczestnictwo i  zakup nagród i  pucharów na dożynki  powiatu elbląskiego w Markusach i  powiatu 
braniewskiego w Braniewie oraz pucharów na dożynki  gminne  w Lelkowie, 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 
2014-2020, nabycia nieruchomości rolnych, pomoc w skontaktowaniu się z różnymi firmami, porady 
prawne – około 180 porad.
Udział w komisjach kwalifikacyjnych i przetargowych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych 
powiatu elbląskiego i braniewskiego..

                                                                                     
             W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Olsztyn. biuro terenowe 
udziela informacji, porad, pomocy na temat unijnego prawodawstwa oraz programów unijnych, nie 
tylko  rolnikom,  ale  również  innym  zainteresowanym.  Biuro  brało  udział  w  festynach,  targach, 
dożynkach gdzie informowano o działaniach unii Europejskiej.  Ogółem rozdysponowało 310 sztuk 
broszur i publikacji,
 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, – 1000 szt.
 Poradnik Rolniczy, – 600 szt.
 Inne – około 200 szt.

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

Działania Oddziału Terenowego  Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu   w 
zakresie gospodarki   ziemią rolniczą  w 2014 roku

  

L.p.
                          N
azwa zadania 

    Symbol
    zadania 

Liczba 
wykonanych 
zadań  

Powierzchnia  ogólna 
gruntów
obejmująca 
poszczególne zadania 

Miejsce położenia  gruntów, 
które
obejmują poszczególne 
zadania

cały 
obiekt  a) 

w  tym : 
grunty
dla rolników 
b)

            ha           ha

    
        gmina

   
         powiat

I
Opinie w sprawie 
programów 
restrukturyzacji

ANR/pr - - - - -

  
Razem  pr

II
Opinie w sprawie 
przetargów 
ograniczonych

ANR/po

Gmina Frombork 1 17,7761 17,7761 Frombork Braniewski
Razem Powiat 

Braniewski
1 17,7761 17,7761 1 gmina Braniewski

Gmina Milejewo 1 10,6658 10,6658 Milejewo Elbląski
Razem Powiat 

Elbląski
1 10,6658 10,6658 1 gmina Elbląski

  
Razem po

2 28,4419 28,4419 - -
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III

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

ANR/pnd
- - - - -

  
Razem pnd

- - - - -

IV
Opinie w sprawie 
sprzedaży powyżej 
100 ha

ANR/p100 - - - - -

  
Razem p/100

- - - - -

V
Opinie w sprawie 
warunkowych 
umów sprzedaży

ANR/wus

Gmina Pieniężno 2 93,1400 - Pieniężno Braniewski
102,6322 - Pieniężno Braniewski

Gmina Płoskinia 1 21,8675 - Płoskinia Braniewski
Gmina Lelkowo 3 88,1202 - Lelkowo Braniewski

19,7630 - Lelkowo Braniewski
31,2300 - Lelkowo Braniewski

Razem Powiat 
Braniewski

6 356,7529 - 3 gminy Braniewski

Gmina Elbląg 1 191,4180 - Elbląg Elbląski
Gmina Tolkmicko 3 39,9400 - Tolkmicko Elbląski29,9138 - Tolkmicko Elbląski21,7545 - Tolkmicko ElbląskiGmina Milejewo 1 77,1202 - Milejewo ElbląskiGmina Pasłęk 1 295,0677 - Pasłęk ElbląskiRazem Powiat 6 655,2142 - 4 gminy Elbląski  
Razem wus

12 1011,9671 - -

VI
Opinie w sprawie 
przeznaczenia na 
cele nr i nl

ANR/nrl

Gmina Frombork 1 2,7573 - Frombork Braniewski
Razem Powiat 

Braniewski
1 2,7573 - 1 gmina Braniewski

Gmina Pasłęk 1 5,9301 - Pasłęk Elbląski
Gmina Tolkmicko 2 46,1033 - Tolkmicko Elbląski

3,5018 - Tolkmicko Elbląski
Gmina Elbląg 1 0,4350 - Elbląg Elbląski

Gmina Rychliki 2 2,4535 - Rychliki Elbląski
9,9717 - Rychliki Elbląski

Razem Powiat 
Elbląski

6 68,3954 - 4 gminy Elbląski

  
Razem nrl

7 71,1527 -

VII

Opinie w sprawie 
sprzedaży 
nieruchomości 
rolnej
cudzoziemcowi

MR/zrc

Gmina Godkowo 1 2,30 - Godkowo Elbląski
  
Razem zrc

1 2,30 -

VIII
Opinie w sprawie 
przedłużenia 
umowy dzierżawy

ANR/pud

  
Razem pud

-

IX Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży > 150 
% śred. woj.

ANR/U

Gmina Braniewo 1 92,8100 92,81 Braniewo Braniewski
Gmina Pieniężno 1 134,7300 134,7300 Pieniężno Braniewski

Razem Powiat 
Braniewo

2 227,5400 227,5400 2 gminy Braniewski

Gmina Tolkmicko 1 40,0675 40,0675 Tolkmicko Elbląski
Razem Powiat 

Elbląski
1 40,0675 40,0675 1 gmina Elbląski
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Razem U

3 267,6075 267,6075

X
Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży w 
przetargu 
nieograniczonym 
nieruchomości  o 
pow. 1-5 ha

ANR/UN 
1-5

- - - - -

  
Razem UN 1-5

XI

Opinie w 
sprawach innych 
niż wymienione w 
punktach 
I - X

ANR/ich
- - - - -

  
Razem ich

XII   
Ogółem działania 
( I – XI) 

X
25 1381,4692 296,0494

              a) Cały obiekt oznacza całą powierzchnię gospodarstwa :  restrukturyzowanego ,dzierżawionego, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym itp. 
lub powierzchnię ogólną nieruchomości ( działki lub działek),

której dotyczy opinia.
              b) Grunty dla rolników, czyli grunty, które rolnicy z poparciem Izby Rolniczej starają się wydzierżawić lub kupić w celu  powiększenia 
gospodarstw rodzinnych.

                                                                                                     Sporządził:
                                                                                                    Ryszard Zieliński

                                                                                                   Pracownik  biuro OT W-MIR w Elblągu

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

za 2014 r.

Podstawowe  zadania  realizowane  w  2014  roku  to;  obsługa  Rad  Powiatowych  W-MIR  
w powiecie giżyckim, węgorzewskim i piskim, udzielanie informacji i pomocy rolnikom w zakresie 
pozyskiwania środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej, organizowanie spotkań, szkoleń 
dla rolników, wspieranie Rad Powiatowych W-MIR w sporządzaniu opinii do Agencji Nieruchomości 
Rolnych w celu umożliwienia nabycia gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa na powiększenie 
gospodarstw  rodzinnych,  uczestniczenie  w  imprezach  masowych  oraz  reprezentowanie  Rad 
Powiatowych  W-MIR.  Utrzymywana  jest  współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami,  mającymi 
jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się na wsi i w rolnictwie, a zwłaszcza z Agencją Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,  Agencja Nieruchomości  Rolnych działającymi  na 
rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 

W zakresie opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą 
we własności rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatów Giżyckiego, Piskiego i Węgorzewskiego 
rozpatrzono i wystosowano łącznie 9 opinii wyrażające stanowisko izby w przedmiotowych sprawach.

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 
7  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  roku  2014  przygotowane  zostało  szkolenie  dla  rolników  z  powiatu  piskiego   dot. 
„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”, w którym wzięło udział 30 rolników. 

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.       
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      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 800 sztuk.

Podczas  posiedzeń  Rady  zajmowały  się  m.in.  następującymi  sprawami:  kampania  naboru 
wniosków  oraz  inne  formy  wsparcia  gospodarstw  rolnych  w  ramach  PROW  2014-2020, 
rozwiązywanie  problemów  z  zakresu  rolnictwa,  sytuacja  na  rynku  mleka,  problemami  szkód 
łowieckich oraz ocena pracy KRUS i ARiMR, ANR, PZDR, zmianami w przepisach weterynaryjnych

Działania w zakresie gospodarki ziemią rolniczą  w 2014 roku
  

L.p.
 Nazwa zadania    Symbol

   zadania 
Liczba
wykonanych
zadań  

Powierzchnia  ogólna 
gruntów
obejmująca  poszczególne 
zadania

Miejsce położenia  gruntów, 
które
obejmują poszczególne 
zadania

cały 

obiekt  
a)

w  tym : 
grunty
dla rolników 
b)

       ha           ha

    
       gmina

   
         powiat

I
Opinie w sprawie 
programów 
restrukturyzacji

ANR/pr - - - - -

  
Razem  pr

- - - - -

II
Opinie w sprawie 
przetargów 
ograniczonych

ANR/po 1 10,77 - Wydminy giżycki

  
Razem po

1 10,77 - Wydminy giżycki

III

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

ANR/pnd
- - - - -

  
Razem pnd

- - - - -

IV
Opinie w sprawie 
sprzedaży powyżej 
100 ha

ANR/p100 - - - - -

  
Razem p/100

- - - - -

V
Opinie w sprawie 
warunkowych 
umów sprzedaży

ANR/wus - - - - -

  
Razem wus

- - - - -

VI
Opinie w sprawie 
przeznaczenia na 
cele nr i nl

ANR/nrl 1
2
3
4
5
6

0,5197
31,5333
0,0081
2,1135
0,2925
12,9215

-
-
-
-
-
-

Giżycko
Giżycko

Wydminy
Węgorzewo
Węgorzewo
Węgorzewo

giżycki
giżycki
giżycki

węgorzewski
węgorzewski
węgorzewski

  
Razem nrl

6 47,3886 - 2 gminy 
Giżycko
1 gmina 

Wydminy
3 gminy 

1 powiat giżycki
1 powiat 

węgorzewski
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Węgorzewo

VII

Opinie w sprawie 
sprzedaży 
nieruchomości 
rolnej
cudzoziemcowi

MR/zrc
- - - - -

  
Razem zrc

- - - - -

VIII
Opinie w sprawie 
przedłużenia 
umowy dzierżawy

ANR/pud - - - - -

  
Razem pud

- - - - -

IX Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży > 150 % 
śred. woj.

ANR/U 1
2

82,1313
115,0715

-
-

Węgorzewo
Budry

węgorzewski
węgorzewski

  
Razem U

2 197,2028 - 1 gmina 
Węgorzewo

1 gmina 
Budry

węgorzewski

X
Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży w 
przetargu 
nieograniczonym 
nieruchomości  o 
pow. 1-5 ha

ANR/UN 
1-5

- - - - -

  
Razem UN 1-5

- - - - -

XI

Opinie w sprawach 
innych niż 
wymienione w 
punktach
I - X

ANR/ich
- - - - -

  
Razem ich

- - - - -

XII   
Ogółem działania 
( I – XI)

X
9 255,3614 - 4 gminy 2 powiaty

              a) Cały obiekt oznacza całą powierzchnię gospodarstwa :  restrukturyzowanego ,dzierżawionego, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym itp. 
lub powierzchnię ogólną nieruchomości ( działki lub działek),

której dotyczy opinia.
              b) Grunty dla rolników, czyli grunty, które rolnicy z poparciem Izby Rolniczej starają się wydzierżawić lub kupić w celu  powiększenia 

gospodarstw rodzinnych.

                                                                                            Sporządziła:
                                                                                           Weronika Niewiarowska

                                                                                         Pracownik  biura OT W-MIR w Giżycku

Sprawozdanie z działalności Biura Terenowego W-MIR 
w Nowym Mieście Lubawskim  w roku 2014

W  obszarze  przekazywania  informacji  rolniczych  na  potrzeby  rolników  udzielano 
indywidualnych  porad  dotyczących:  systemu  płatności  bezpośrednich  na  lata  2015-2020; 
szczegółowych zasad ubiegania się o płatność za zazielenienie; ogólnych założeń PROW 2014-2020. 
Kontynuowano także przekaz informacji w zakresie zasad zwrotu materiału siewnego (w tym pomocy 
w wypełnianiu wniosku); zwrotu kosztów kontroli w rolnictwie ekologicznym (w tym także pomoc
 w wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy i płatności); zasad postępowania przy egzekwowaniu 
szkód  wyrządzonych  przez  zwierzynę  łowną;  warunków  uiszczania  opłat  w  rozumieniu  ustawy
 o  ochronie  prawnej  odmian  roślin.  Podejmowano  również  działania  w  kierunku  przekazywania 
aktualnej  informacji  dot.  systemu  funkcjonowania  kwot  mlecznych  (w  tym  konwersji,  zbycie, 
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dziedziczenie,  dzierżawa);  warunków udziału  w przetargach  ograniczonych;  konserwacji  urządzeń 
melioracji  szczegółowej;  możliwości  ubiegania  się  o  programy pomocowe  w ramach  programów 
rolnośrodowiskowych, dopłat bezpośrednich, płatności z tyt. ONW oraz  zalesień  (w tym pomoc w 
wypełnianiu  wniosków  o  przyznanie  poszczególnych  płatności  oraz  w  opracowaniu  planów 
rolnośrodowiskowych).  Analogicznie  jak  w  minionym  roku  na  bieżąco  przekazywano  również 
informacje  w  zakresie:  dobrostanu  zwierząt  w  świetle  przepisów  cross  compliance,  warunków 
produkcji i użytkowania pasz; przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego. Starano się również 
przybliżyć informacje nt. odszkodowań za słupy energetyczne; systemu zintegrowanego identyfikacji 
działek  rolnych  w  ramach  określania  gruntów  rolnych  zgłoszonych  do  płatności  bezpośrednich; 
informacji  o  Unii  Europejskiej;  zasad  funkcjonowania  biogazowni  rolniczych,  ich  rodzajów  oraz 
korzyści ekonomicznych płynących z produkcji biogazu rolniczego. 

W  aspekcie  pomocy  dot.  wypełniania  wniosków,  sporządzonych  zostało  40  wniosków
 o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  i  61  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich
 i rolnośrodowiskowych (kontynuacyjnych). Porównywalnie jak w roku 2013, dodatkowo opracowano 
około 50 korekt  do planów rolnośrodowiskowych  oraz sporządzono wyliczenia  związane z  liczbą 
zwierząt  w  gospodarstwie  (DJP)  w  tym  produkcji  azotu  w  gospodarstwie.  Należy  zauważyć,  iż 
przekazywanie porad i pomoc w wypełnianiu wniosków rolnośrodowiskowych udzielane są już od 
początku  roku  2005  i  dot.  PROW  2004-2006,  natomiast  od  roku  2008  pomoc  ta  udzielana  jest 
rolnikom  korzystającym  ze  środków  finansowych  PROW  2007-2013.  W  celu  przekazywania 
kompleksowej informacji w tym zakresie i jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, 
biuro  udzieliło  pomocy  w  zakresie  wypełniania  rejestrów  działalności  rolnośrodowiskowych  oraz 
planów produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Należy podkreślić, że wszelkie 
udzielone porady w tym obszarze, obowiązkowo rozpatrywane były na płaszczyźnie warunkach cross 
compliance, co niewątpliwie wymagało odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 

W ramach działalności Punktu Informacji  Europejskiej  Europe Direct - Olsztyn  kontynuuję 
współpracę  z  instytucjami,  z  którymi  zostały  zawarte  stosowne  porozumienia  o  współpracy.
 Na  bieżąco  przekazywane  są  informacje  dot.  organizowanych  przez  biuro  PIE  Europe  Direct  – 
Olsztyn konkursów tj. „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”, „Warmia i Mazury – 10 
lat zmian w regionie”, „Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE”,   „Skarby Europy zaklęte w 
szkle”, „Euroscola”. W kwestii reprezentowania samorządu rolniczego brałam udział m. in. w Pikniku 
Wieprzowym w  Olsztynku oraz w Pikniku Wołowym w Olecku, w komisji egzaminacyjnej podczas 
olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i przepisów BHP w Kurzętniku, Dożynkach Gminno-
Powiatowych  w Biskupcu,  Targach  Rolniczych  w Ostródzie,  Targach  Ogrodniczych  w Olsztynie. 
Kontynuując współpracę 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 Zakopanego, Murzasichle.  

W roku  2014  Biuro  Terenowe  W-MIR  w  Nowym  Mieście  Lub.,  odwiedziło  łącznie  682 
rolników,  potwierdzenie  tego  stanu odzwierciedla  dziennik  prowadzony przez  biuro.  Rozpatrzono 
około  264  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 wypracowano istotne dla rolnictwa wnioski. Wnioski te 
dotyczyły  m.in.  zmiany  przepisów  pranych  dot.  przyznawania  rolnikom  zasiłku  opiekuńczego; 
uznania  traw  i  mieszanek  traw  z  roślinami  motylkowatymi  drobnonasiennymi  za  obszary 
proekologiczne (EFA); wniesienia zastrzeżeń co do § 2.1 projektu zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  udzielenia  pomocy  finansowej  na  uzyskanie  rent 
strukturalnych; przywrócenia w prawie uboju rytualnego; wprowadzenia zmian i analizy w przepisach 
prawnych  w  zakresie  podmiotów  działających  na  rynkach  rolnych,  prowadzących  skup  płodów 
rolnych poprzez zapewnienie gwarancji wypłacenia należności rolnikom za sprzedaż płodów rolnych; 
postulatu w sprawie utrzymania systemu wcześniejszych emerytur rolniczych oraz utrzymania wieku 
emerytalnego rolników na poziomie 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna;  zniesienia świadectw zdrowia 
dla  świń  pochodzących  ze  stad  urzędowo  wolnych  od  wirusa  choroby  Aujeszkyego,  które  są 
wprowadzane za pośrednictwem punktu skupu do uboju. 

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

Tradycyjnie  jak  w  ubiegłym  roku,  Biuro  Terenowe  W-MIR  zostało  zaangażowane  w 
organizację debaty lokalnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęconej istotnym kwestiom 
dot. rolnictwa (Nowe Miasto Lubawskie). Przygotowano również dwa szkolenia nt. Pielęgnowania i 
ochrony  upraw  leśnych,  które  odbyły  się  w  Lidzbarku  i  Nowym  Mieście  Lubawskim.  Podczas 
warsztatów obecni uczestnicy mogli zapoznać się z elementami zakładania drzewostanów, wyborem 
terenu pod zalesienie,  sposobem zalesienia,  odpowiednim przygotowaniem gleby przed sadzeniem, 
techniką sadzenia drzew. 

   W wymiarze działań związanych z poprawą struktury agrarnej gospodarstw rolnych, Biuro 
Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim zostało zaangażowane w prace dot. przedstawienia 
rolnikom  kompleksowej  informacji  w  zakresie  realizacji  30%  wyłączeń,  w  celu  powiększenia 
gospodarstw  rodzinnych.  Poczyniono  wszelkich  starań  przy  próbach  efektywnego  wyłączenia  z 
wielohektarowych dzierżaw gruntów rolnych na potrzeby rolników. Dokonano analizy gospodarstw: 
Jeleń, Tuczki, Ciechanówko, Rutkowice, Sochy, Wlewsk, Pruski, Narzym, Wilamowo, Wierzbowo; 
Czachówki,  Gwiździny,  Szwarcenowo,  Tylice,  Wonna (15).  Skierowano uwagi  do sporządzonych 
wykazów oraz wnioskowano o wydzierżawianie i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu 
ograniczonego Kurzętnik, Nowa Wieś (2) o łącznej powierzchni 105,9787ha. Wydawano także opinie 
w  sprawach  dot.  warunkowych  umów  sprzedaży  gruntów  rolnych:  Kamieniec,  Nowe  Miasto 
Lubawskie,  Kisiny,  Niestoja  (5)  o  łącznej  powierzchni  887,8726ha,  zmian  przeznaczania  w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych na inne niż rolne: Prioma, 
Rudzienice, Ząbrowo, Kupin (4) o łącznej powierzchni 37,4751ha oraz opinii w sprawie obniżenia 
wysokości podatku rolnego: Iłowo-Osada, Rybno, Płośnica, Działdowo (gmina), Grodziczno, Nowe 
Miasto  Lubawskie  (gmina),  Kurzętnik,  Działdowo (miasto)  (7).  Sporządzono również  1  opinię  w 
sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej cudzoziemcowi obrębu Laseczno Małe o powierzchni 9,73ha. 
Członkowie  poszczególnych  rad  powiatowych  brali  czynny  udział  13  sprawach dot.  prac  komisji 
kwalifikacyjnych  i  przetargowych  na  łączną  powierzchnię  357,4477ha.  Biuro  Terenowe  zostało 
zobligowane  do  zorganizowania  spotkania  w celu  określenia  zapotrzebowania  wśród rolników na 
grunty pochodzące z Gospodarstwa Kamieniec o powierzchni 747,2720ha.

                                                                                                                              Sporządziła:            
                                                                                                                Anna Kołodziejska 

Pracownik  Biura Terenowego W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim
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Sprawozdanie z działalności biura terenowego w Olecku w roku 2014r.

     W roku 2014 OT Biura zorganizował wyjazd na AGROTECH w Kielcach, w którym uczestniczyło 
25  osób  oraz  Agroshow  2014  w  Bednarach  –  którym  uczestniczyło  46  osób  z województwa 
warmińsko-mazurskiego.
Wyjazd na pikietę mleczna w której uczestniczyły 54 osoby z powiatów oleckiego i ełckiego podczas 
której  producenci  mleka  zamanifestowali  swoje  niezadowolenie  z  pogarszającej  się  sytuacji 
ekonomicznej ich gospodarstw 
Członkowie  Rad  Powiatowych  oraz  rolnicy  z  powiatu  oleckiego  i  ełckiego  uczestniczyli  w  2 
szkoleniach  nt.” Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni  rolniczych,  ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej” 
        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 5 opinii wyrażające stanowisko izby w przedmiotowych sprawach 
na obszarze obejmującym 58,0995 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 
12  Rad z czego jedną wyjazdową Radę Powiatową podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku 
oraz wspólne posiedzenia Rad Powiatowych Powiatu oleckiego i ełckiego i piskiego .
Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniach Rad Powiatowych były: 
· Obowiązujące przepisy weterynaryjne- informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

· Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020-informacja 
· Płatności za rok 2013 i zmiany w płatnościach na rok 2014-informacja ARiMR
· Gospodarka ziemią rolniczą przez ANR filia w Suwałkach  na terenie powiatu ełckiego oraz 

zasady sprzedaży w roku 2014. 
· Szkolenie nt Integrowanej ochrony roślin Warmińsko-Mazurski OśrodekDoradztwa 

Rolniczego.
· Zagospodarowanie odpadów ze zwierząt łownych – Powiatowy Inspektorat Weterynarii
· Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 oraz zmiany przepisów w 

programie rolnośrodowiskowym –
· Problemy rolnictwa na terenie powiatu.

          W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział między innymi 
w: Powiatowym Święcie Mleka w Olecku, „Spotkaniu rzepaczanym u Marcina” w Golubce koło Ełku 
Majówce z Roltopem, dożynkach Gminnych w Świętajnie koło Olecka, Dożynkach Samorządowych 
w Baniach Mazurskich  Dożynkach Rolniczych w Wieliczkach pod patronatem Prezesa WMIR Jana 
Heichela oraz w szacowaniu szkód łowieckich na terenie powiatu oleckiego, 
W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Olecko działającego przy OT 
biura  w  Olecku,  kontynuowana  była  współpraca  z  Zespołem  Szkół  Licealnych  i  Zawodowych 
w Olecku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Górnem koło Gołdapi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w 
Lenartach,  Szkołą  Podstawową  w  Sypitkach,  GOK  w  Wieliczkach  ,  Szkoła  Podstawową 
w Wieliczkach,  w ramach działalności  przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości  ok. 
3000 sztuk oraz zorganizowano w tych szkołach konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej oraz konkurs 
kulinarny „Europejski smak czekolady”
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Działania Oddziału Terenowego  Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olecku   w 
zakresie gospodarki   ziemią rolniczą  w 2014 roku 

L.p.
     Nazwa 
zadania 

   Symbol
  zadania 

Liczba 
wykonanych 
zadań  

Powierzchnia  ogólna 
gruntów
obejmująca  poszczególne 
zadania 

Miejsce położenia  gruntów, 
które
obejmują poszczególne 
zadania

cały 
obiekt 
a) 

w  tym : grunty
dla rolników  b)

          ha           ha

    
        gmina

   
         powiat

I
Opinie w sprawie 
programów 
restrukturyzacji

ANR/pr - - - - -

  
Razem  pr

- - - - -

II
Opinie w sprawie 
przetargów 
ograniczonych

ANR/po - - - - -

  
Razem po

- - - - -

III

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

ANR/pnd
- - - - -

  
Razem pnd

- - - - -

IV
Opinie w sprawie 
sprzedaży powyżej 
100 ha

ANR/p100 - - - - -

  
Razem p/100

- - - - -

V
Opinie w sprawie 
warunkowych 
umów sprzedaży

ANR/wus - - - - -

  
Razem wus

- - - - -

VI

Opinie w sprawie 
przeznaczenia na 
cele nr i nl

ANR/nrl 2 7,7756 - Olecko olecki 

1 0,2240 - Gołdap gołdapski
  
Razem nrl

3
7,9996

- - -

VII

Opinie w sprawie 
sprzedaży 
nieruchomości 
rolnej
cudzoziemcowi

MR/zrc
- - - - -

  
Razem zrc

- - - - -

VIII
Opinie w sprawie 
przedłużenia 
umowy dzierżawy

ANR/pud - - - - -

  
Razem pud

- - - - -

IX Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży > 150 
% śred. woj.

ANR/U 1 37,4699 

  
Razem U

1 37,4699
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X
Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży w 
przetargu 
nieograniczonym 
nieruchomości  o 
pow. 1-5 ha

ANR/UN 
1-5

- - - - -

  
Razem UN 1-5

XI

Opinie w 
sprawach innych 
niż wymienione w 
punktach 
I - X

ANR/ich
1 12,6300 - Wieliczki olecki

  
Razem ich

1 12,6300 - - -

XII   
Ogółem działania 
( I – XI) 

X
5

58,0995

- - -

              a) Cały obiekt oznacza całą powierzchnię gospodarstwa :  restrukturyzowanego ,dzierżawionego, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym itp. 
lub powierzchnię ogólną nieruchomości ( działki lub działek),

której dotyczy opinia.
              b) Grunty dla rolników, czyli grunty, które rolnicy z poparciem Izby Rolniczej starają się wydzierżawić lub kupić w celu  powiększenia  
gospodarstw rodzinnyc

                                                                                                                      Sporządził 
                                                                                                                 Dawid Bondarenko

                                                                                                   Pracownik biura OT W-MIR w Olecku

Sprawozdanie z działalności Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie w roku 2014

           W roku 2014 zakresie zadań głównych biura OT w Szczytnie tj. organizacji zebrań z rolnikami 
oraz posiedzeń Rad Powiatowych  przygotowano 13 posiedzeń  rad powiatowych  na  terenie  trzech 
powiatów,  którymi  zajmuje  się  biuro  w  Szczytnie  tj.  w  powiatach:  mrągowskim,  szczycieńskim, 
nidzickim trzy spośród 13 miało charakter posiedzeń łączonych. Pierwsze z nich odbyło się podczas 
wizyty wiceministra rolnictwa w Olsztynie w dniu 18 lipca 2014 r. Drugie odbyło się w Idźbarku w 
miesiącu  listopadzie  w powiecie  ostródzkim z  udziałem rady Nidzickiej.  Trzecie  było  wspólnym 
posiedzeniem  trzech rad i odbyło się w miesiącu grudniu w miejscowości Sasek Mały w powiecie 
szczycieńskim.   W dniu 9 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Szczytnie odbył się  Dzień Europy z 
udziałem  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Olsztyn, 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 marcu 
tj. 6 marca 2014 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.  W miesiącu  lutym  zorganizowano  wyjazd  na  wspólne  posiedzenie  rad 
powiatowych powiatów nidzickiego i szczycieńskiego oraz  rolników, które odbyło się z udziałem 
wiceministra rolnictwa Pana Kazimierza Polcke w Nowym Mieście Lubawskim. W miesiącu marcu 
2014 r. w miejscowości Sasek Mały w powiecie szczycieńskim 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. Prowadzono  korespondencję w tej  sprawie i gromadzono 
materiały  dotyczące  tego  trudnego  do  rozwiązania  problemu,  który  ostatecznie  latem  2014  roku 
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znalazł swoje zakończenie. Udowodniono bowiem, iż RDOŚ postępowała niewłaściwie i rozpoczęte 
zostały prace na cieku wodnym w Szuci.
            W roku 2014 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 300 rolników głównie w sprawach 
dotyczących pozyskiwania środków z UE ale nie tylko spora część spraw dotyczyła takich problemów 
jak: budowa linii energetycznych, szkody łowieckie w gospodarstwach, zakup i opiniowanie gruntów 
rolnych,  problemy  ze  współpracą  z  ANR  czy  ARiMR  czy  też  ARR,  sprawy  dotyczące  naboru 
wniosków  w  ramach  PROW  2007  -  2013.   W  trakcie  kampanii  naboru  wniosków  o  dopłaty 
bezpośrednie  biuro  przygotowało   229  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich
 i  rolnośrodowiskowych  dla  rolników.  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   1120 ogłoszeń  przetargowych,  wykazów,  warunkowych  umów 
sprzedaży,  praw  pierwszeństwa  nabycia  organizowanych  przez  ANR,  wystosowano  21  opinii 
wyrażających  stanowisko Izby w przedmiotowych  sprawach i  w 13 przetargach zgłoszono do ich 
udziału  przedstawicieli  samorządu  do  komisji  przetargowych  i  kwalifikujących  rolników 
przystępujących  do  przetargów  ograniczonych.   Utrzymywana  i  kontynuowana  jest  również 
współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 
Monitorowana  i  wspierana  jest  działalność  funkcjonującej  Spółdzielni  Rolników  –  Grupy 
Producentów Rolnych „Mazurska Łąka” w Świętajnie liczącej 30 rolników gminy Świętajno.
Raz w roku prowadzone jest również szkolenie dla pracowników spółdzielni w zakresie sporządzania 
dokumentacji przy ubieganiu się o środki z UE.
          W  roku  2014  biuro  i  rada  powiatowa  W-MIR  w  powiecie  szczycieńskim  była 
współorganizatorem dożynek powiatowych w Rozogach w powiecie szczycieńskim podczas, których 
uhonorowano  dwóch  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.     
         W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział w jesiennej 
Wystawie Rolniczej w Olsztynie i Ostródzie jak również reprezentował interesy rolników z danego 
powiatu  podczas  zebrań  z  przedstawicielami  władz  lokalnych  w  gminach  oraz  instytucjami 
działającymi na rzecz rolnictwa.
      W ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Olsztyn działającego przy 
OT biura w Szczytnie, utrzymano współpracę z Gminnym Centrum Informacji w Jedwabnie,  Agencją 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w  Szczytnie  oraz  szkołami  wiejskimi  w  powiecie 
mrągowskim ( Szkoły Podstawowa w Zyndakach, Baranowie, Olszewie,  Marcinkowie, Szymanach 
oraz ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Mrągowie i Jagarzewie.
Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 92 pisma dot. spraw różnych.
W/w  sprawozdanie  ma  charakter  ogólny  szczegółowe  dokumenty  potwierdzające  stan  faktyczny 
znajdują się w siedzibie biura i zostaną przekazane Zarządowi Izby lub organom kontrolnym Izby o ile 
zaistnieje  konieczność weryfikacji potwierdzającej ten stan rzeczy.
Jednocześnie jako pracownik odpowiedzialny z organizację pracy biura w Szczytnie  informuję,  że 
szczegółowe plany pracy z poszczególnych okresów roku 2014 znajdują się w siedzibie biura Izby
 w Olsztynie.
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Działania Oddziału Terenowego  Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Szczytnie  w 
zakresie gospodarki   ziemią rolniczą  w 2014 roku
  

L.p.   Nazwa 
zadania 

   Symbol
   zadania 

Liczba 
wykonanych 
zadań  

Powierzchnia  ogólna gruntów
 obejmująca  poszczególne 
zadania 

Miejsce położenia  gruntów, 
które
obejmują poszczególne 
zadania

cały obiekt 
a) 

w  tym : grunty
dla rolników  b)

          ha           ha

    
        gmina

   
         powiat

I
Opinie w sprawie 
programów 
restrukturyzacji

ANR/pr - - - - -

  
Razem  pr

- - - - -

II
Opinie w sprawie 
przetargów 
ograniczonych

ANR/po 1 3,7600 3,7600 Wielbark szczycieński

  
Razem po

III

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

ANR/pnd
1 150,9729 150,9729 Piecki mrągowski

  
Razem pnd

- - - - -

IV
Opinie w sprawie 
sprzedaży powyżej 
100 ha

ANR/p100 - - - - -

  
Razem p/100

V
Opinie w sprawie 
warunkowych 
umów sprzedaży

ANR/wus 1
2

1
Razem szczyć.

2

Razem nidzi.

85,2537
56,3914

135,0408
59,8688

336,5550
198,4978
15,6296

214,1280

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,6296
15,6296

Szczytno
Dźwierzuty
Dźwierzuty

Pasym

Kozłowo
Kozłowo

szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński

nidzicki
nidzicki

  
Razem wus

6 550,6830 15,6296

VI
Opinie w sprawie 
przeznaczenia na 
cele nr i nl

ANR/nrl 4

1
4

0,4310
1,3650
1,1370
2,9470
1,4531
0,1616
4,9700
2,7133
0,2276

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,9700
0,00
0,00

Szczytno
Szczytno
Szczytno
Szczytno
Pasym

Dźwierzuty
Dźwierzuty
Dźwierzuty
Dźwierzuty

szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński
szczycieński

  
Razem nrl

9 15,4060 4,9700

VII

Opinie w sprawie 
sprzedaży 
nieruchomości 
rolnej
cudzoziemcowi

MR/zrc
1 4,9520 4,9520 Kozłowo nidzicki

  
Razem zrc

- - - - -

VIII
Opinie w sprawie 
przedłużenia 
umowy dzierżawy

ANR/pud - - - - -

  
Razem pud

- - - - -
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IX Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży > 150 % 
śred. woj.

ANR/U - - - - -

  
Razem U

- - - - -

X
Opinie dot. 
uzgodnienia 
sprzedaży w 
przetargu 
nieograniczonym 
nieruchomości  o 
pow. 1-5 ha

ANR/UN 
1-5

- - - - -

  
Razem UN 1-5

- - - - -

XI

Opinie w sprawach 
innych niż 
wymienione w 
punktach 
I - XI

ANR/ich
- - - - -

  
Razem ich

- - - - - -

XII   
Ogółem działania 
( I – XI) 

X
725,7740 180,2850

              a) Cały obiekt oznacza całą powierzchnię gospodarstwa :  restrukturyzowanego ,dzierżawionego, sprzedawanego w trybie bezprzetargowym itp. 
lub powierzchnię ogólną nieruchomości ( działki lub działek),

której dotyczy opinia.
              b) Grunty dla rolników, czyli grunty, które rolnicy z poparciem Izby Rolniczej starają się wydzierżawić lub kupić w celu  powiększenia  
gospodarstw rodzinnych.

                                                                                            Sporządził:
                                                                                              Michał Kawiecki

                                                                                            Pracownik biura OT W-MIR w Szczytnie
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