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Załącznik do Uchwały Nr /58/2010 

Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 17 czerwca 2010 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ  

W 2009 ROKU 

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

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

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

Zgromadzenia W-MIR Nr XI/58/2006.  

Zgodnie z § 6 Regulaminu „Zarząd odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu”. W 2009 roku 

Zarząd Izby III kadencji łącznie spotkał się na 25 posiedzeniach. Członkowie Zarządu W-MIR w 2009 r. 

podjęli łącznie 209 uchwał.  

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

Mazurskiej Izby Rolniczej, komisji problemowych i Komisji Rewizyjnej: 

1. 23 lutego– spotkanie w Olsztynie nt. zasady produkcji biogazu oraz możliwości zagospodarowania 

substancji pochodzenia organicznego, ubezpieczenia w rolnictwie z dopłatami budżetu państwa, 

podstaw prawnych możliwości ubiegania się o rekompensaty przez właścicieli gruntów, na których 

posadowione są urządzenia przemysłowe np. słupy energetyczne, bieżącej pracy Izby, w tym prac 

dotyczących wynajęcia lokalu na potrzeby oddziału terenowego biura w Giżycku, propozycja 

wprowadzenia rozliczania diet w okresie miesięcznym przelewem na konto.  

2. 27 kwietnia – spotkanie w Olsztynie z Kazimierzem Plocke Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy nt. przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, utrzymanie kwot mlecznych 

po 2015 roku, przygotowanie polskiego rolnictwa do wcielenia zasad wzajemnej zgodności do 2011 

roku, problemy wynikające ze sprzedażą ziemi z Zasobu Skarbu Państwa, ubezpieczenia w przypadku 

suszy, kredytowanie i pożyczki dla rolników oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. Rolnicy przedstawili problemy m.in. możliwość przywrócenia rent strukturalnych na wsi, 

szkody łowieckie, konsolidacja zakładów z sektora mleczarskiego, zmiana ustawy o KRUS, urządzenia 

przesyłowe posadowione na gruntach rolniczych, obrót gruntami rolnymi, status gruntów oznaczonych 

symbolem DR10 i gruntów atrakcyjnych, konkurencyjność i dochodowość gospodarstw rolnych w 

Polsce, prywatyzacja Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt i Spółki Elewarr.  

3. 25 czerwca – spotkanie we Wrócikowie k. Barczewa w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. 

Spotkanie miało charakter szkoleniowo-wystawienniczy z możliwością zwiedzania pól 

doświadczalnych gdzie odbywały się prezentacje dla rolników oraz przedstawicieli doradztwa 

rolniczego jak również szkolenia z rozpoznawania chorób na różnych gatunkach roślin uprawnych.  

4. 30 lipca – spotkanie w Olsztynie z przedstawicielami podmiotów skupowych nt trudnej sytuacji na 

rynku zbóż w czasie żniw, niskich cen płodów rolnych uwarunkowanych niskim kursem euro, 

wątpliwości dotyczących dopłat, ich niska wartość w porównaniu do krajów Europejskich, zmiany 

właścicieli magazynów zbożowych prowadzących skup, aktualnej sytuacji dotyczącej szkód 

wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, wprowadzenia zmian w emeryturach, 

problemy związane ze składaniem wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry oraz 

zagospodarowania odpadów silopaków i folii.  

5. 4 września – spotkanie w Olsztynie z udziałem delegacji francuskiej z departamentu Côtes d’Armor 

(region Bretania, Francja) nt wymiany doświadczeń w zakresie działalności francuskich i polskich izb 

rolniczych, prezentacja firmy Uniporc Ouest jako niezależnej instytucji oceny jakości żywca 

wieprzowego oraz nt bieżącej sytuacji na głównych rynkach rolnych (zboże, żywiec wieprzowy, mleko) 

we Francji i w Polsce, system kwotowania mlecznego, płatności bezpośrednie, zagadnienia reformy 

Wspólnej Polityki Rolnej po 2013. 

6. 18 listopad – spotkanie w Olsztynie z udziałem Pani Marii Nalaskowskiej reprezentującej Radę 
Nadzorczą Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz 

przedstawicieli wojewódzkich organizacji hodowców nt omówienia koncepcji prywatyzacji spółek 

rolno-spożywczych oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie proponowanych zmian przez 

MRiRW, dodatkowo omówiono problemy wynikające m.in. z rozbieżności wielkości działek 

obliczanych na podstawie ortofotomapy, modernizacji gospodarstw rolnych, rent strukturalnych, 

kontroli cross compliance. 
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Realizując §39 ust. 5 Statutu Izby, z każdego posiedzenia Zarządu Izby był sporządzany protokół i w ciągu  

14 dni wysyłany do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

W odpowiedzi na wnioski Rad Powiatowych W-MIR, w tym samym trybie od 24 października 2007 roku 

protokół z Zarządu Izby wywieszany jest również na stronie internetowej Izby – www.wmirol.org.pl.  

 

Działania Zarządu III kadencji w 2009 r. koncentrowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych 

samorządu rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego. Zarząd W-MIR III kadencji kontynuował prace 

podjęte przez poprzedników, działając w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statutu Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie W-MIR oraz wnioski zgłaszane w 

ciągu roku przez Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, poszczególnych ich członków, a 

także przez indywidualnych rolników-członków samorządu rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Walne Zgromadzenie W-MIR III kadencji podejmując w dn. 16 czerwca 2009 r. Uchwałę Nr IX/50/2009 

wskazało, iż głównym kierunkiem działania w 2009 roku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jest 

wspieranie rolników Warmii i Mazur w efektywnym prowadzeniu gospodarstw rolnych w warunkach 

określonych Wspólną Polityką Rolną UE.  

 

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. Włączył się w prace mające na celu przejęcie przez izby rolnicze 

nowych zadań w sferze rolnictwa, jak: doradztwo rolnicze, doświadczalnictwo, szkolnictwo rolnicze czy stacje 

chemiczno-rolnicze. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zgłaszała m.in. poniższe wnioski na posiedzenia 

Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

1. zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w celu ułatwienia rolnikom powiększania gospodarstw 

indywidualnych  

2. podjęcie działań uproszczenia procedur ubiegania się o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 

3. zmiana ustawy o ochronie roślin regulującej wydanie zaświadczeń bezterminowych lub ważnych przez 

10 lat, uprawniających do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy  

4. podjęcie działań mających na celu wprowadzenia prawnej regulacji umożliwiającej podjęcia pracy 

zarobkowej osobom otrzymujących świadczenia emerytalne lub rentowne z KRUS 

5. protest przeciwko obciążania rolników kosztami wystawiania świadectw zdrowia i związanych z tym 

kosztami dojazdu lekarza weterynarii w przypadku przemieszczania się trzody chlewnej 

6. w postępowaniu upadłościowym dokonania zmiany kolejności zaspokajania należności rolników z 

tytułów umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego z kategorii drugiej na 

pierwszą 
7. podjęcie działań w celu przywrócenia przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym dla 

gospodarstw które dokonały inwestycji oraz skorzystały z pomocy kredytu preferencyjnego z dopłatą do 

oprocentowania przez ARiMR na wykonanie inwestycji  

8. podjęcie działań w celu zmiany ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w zakresie 

przyznawania rekompensat producentom zobowiązującym się zaprzestania produkcji i wprowadzenia 

do obrotu mleka lub przetworów mlecznych 

Wśród wielu wystąpień Zarządu Izby, należy podkreślić wystąpienie do KRIR z dn. 16 lutego 2009 r.(L.dz. 

323/2/2009-IRK) w sprawie wprowadzenia zmian w dokumencie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

„Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju”. Zmiany te były 

konsultowane z członkami Rad Powiatowych W-MIR. Zawierały one m.in. takie propozycje jak: zwiększenie 

udziałów rolników, na warunkach preferencyjnych, w prywatyzacji państwowych zakładów przetwórstwa 

rolno-spożywczego oraz uruchomienie linii kredytowych dla grup producenckich i producentów rolnych 

zainteresowanych kupnem upadających zakładów przetwórczych, promowanie własnych produktów 

pochodzących z surowców krajowych, możliwość odroczenia spłaty kredytów inwestycyjnych na rok lub dwa 

lata, zawieszenie spłaty rat kapitałowych do 2 lat, obniżenie wkładu własnego do 10 %, wprowadzenie 

ustawowych rozwiązań w zakresie dokonywania płatności w terminie 14 dni dla wszystkich podmiotów.  
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 Zarząd Izby Rolniczej dążył również do umocnienia regionalnej polityki rolnej, podkreślając, że jest  to 

instrument właściwy w zakresie rolnictwa dla każdego regionu kraju, ze szczególnym uwzględnieniem jego 

potrzeb i specyfiki. Obecny system zarządzania nie spełnia oczekiwań producentów rolnych. To, co wydaje się 
dobrym rozwiązaniem na terenie województwa np. świętokrzyskiego, nie spełnia swojej roli w innej części 

kraju i odwrotnie. W celu uniknięcia takich sytuacji, najlepszym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie 

zarządzania regionalnego, które uwzględniłoby potrzeby rolników na danym terenie. Kompleksowe podejście 

do rozwiązania problemu danego rodzaju produkcji (produkcji drobiu, czy trzody chlewnej), spowoduje w 

dłuższej perspektywie ustabilizowanie się tego rynku i co za tym idzie poprawę życia osób, których 

podstawowym źródłem dochodu stanowi rolnictwo. 

 

2. Udostępnienie rolnikom niezbędnych informacji i organizacja szkoleń w celu pełnego wykorzystania 

środków finansowych dostępnych z tytułu wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej. 
Realizacja tego punktu prowadzona była głównie dzięki realizacji spotkań z członkami Rad Powiatowych W-

MIR oraz szkoleń, konsultacji bezpośrednich prowadzonych w oddziałach terenowych biura Izby i w biurze w 

Olsztynie oraz innych działań skierowanych do członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

W ubiegłym roku pracownicy biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pomogli rolnikom województwa w 

wypełnieniu ogółem 464 wniosków. Poszczególne oddziały terenowe biura wypełniły następującą ilość 
wniosków o płatności bezpośrednie: 

- Elbląg – 82 

- Szczytno – 156 

- Olsztyn – 2 

- Olecko – 19 

- N.M.Lubawskie – 123 

 

Ponadto pracownik z OT w Nowym Mieście Lubawskim kontynuował obsługę rolników, którym w latach 

ubiegłych wypełnili wnioski rolnośrodowiskowe w ramach projektu realizowanego przez Warmińsko-Mazurską 
Izbę Rolniczą z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Sporządził 82 wniosków o płatności 

rolnośrodowiskowe.  

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

Rolniczej od maja 2005 Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury, zaś od 6 marca 2009 roku 

funkcjonuje drugie biuro Europa Direct Olecko. Oba centra prowadziły szeroką działalność informacyjną 
skierowaną do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (sprawozdanie z działalności stanowi 

odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania). Należy tu podkreślić organizację w dniu 15 czerwca 2009 r. w 

Mierkach konferencji „”Czy wiesz co jesz? Ile jest mleka w mleku”. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza we współpracy z Krajową Radą Izba Rolniczych w oparciu o projekt 

„Prowadzenie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie podstawowych czynników 

produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i 

dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej -cross compliance”, współfinansowany z Funduszu Promocji 

Mleczarstwa zorganizowała w dniach 01.10.2009 r-  31.10.2009r. cykl jednodniowych szkoleń w 10 powiatach 

województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu przeszkolono łącznie 254 osoby podczas 10 szkoleń 
na terenie województwa. 

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w w dniu 6 października 2009 roku zdecydował o podjęciu 

współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu utworzenia konsorcjum na 

opracowanie i złożenie wniosków do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na realizację operacji 

szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie, w ramach działania „Szkolenie zawodowe dla osób 

zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza złożyła wniosek na realizację szkolenia: „Produkcja mięsa wysokiej 

jakości szansą opłacalności produkcji” o zasięgu wojewódzkim, w którym minimalna liczba osób do 

przeszkolenia – 940. Termin ogłoszenia konkursu FAPA przewidziała na początku roku 2010. Oprócz tego 

Warminsko-Mazurska Izba Rolnicza zadeklarowała podjęcie współpracy przy następujących projektach: 

- z KRIR - " Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych” 

- z KRIR – „Produkcja biogazu rolniczego- korzyści i zagrożenia” 

- z Małopolską Izbą Rolniczą - " Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich” 

- z Krajową Radą Spółdzielczą - "Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się 
rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej” 

 

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

szkoleniowych i spotkaniach:  
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- Jan Heichel Prezes W-MIR uczestniczył w konferencji  otwierającej działania PROW 2007-2013 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w dniu 

29.01.2009 roku w Olsztynie  

- konferencja zorganizowana przez Olsztyńską Szkołę Biznesu pn. „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w 

gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego” w dn. 4 lutego 2009 roku w Olsztynie –R. Tański 

Wiceprezes W-MIR, M. Kuźniewski członek Zarządu W-MIR 

- do udziału w konferencji pn. „Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki 

Rolnej” organizowanej przez Pana Jerzego Chróścikowskiego Senatora RP Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 10.02.2009 r. w Warszawie oddelegowano Mariana Szkamelskiego 

członka Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

- Jan Heichel Prezes W-MIR oraz Romuald Tański Wiceprezes W-MIR uczestniczyli w seminarium  nt. 

„Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej a rozwój mikroprzedsiębiorstw” w dniu 16 lutego 2009 r w 

Olsztynie, organizowane przez W-MODR 

- Organizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w dniach 13-15 marca 

2009 r.  w Kielcach 

- XVI Żuławskie Targi Rolne 2009 w Starym Polu w dn. 20-21 czerwca 2009 r. – J. Heichel Prezes W-MIR, 

M.Szkamelski członek Zarządu W-MIR, J.Salitra Delegat do KRIR 

- Konferencja organizowana przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą wspólnie z Zachodniopomorską Izbą 
Rolniczą nt „Wspólna Polityka Rolna wobec nowych wyzwań – przyszłość europejskiego rolnictwa i 

obszarów wiejskich” w dniu 23 października 2009 roku w Przysieku - J. Heichel Prezes W-MIR, R. Tański 

Wiceprezes W-MIR,  M. Szkamelski członek Zarządu W-MIR M. Kuźniewsk członek Zarządu W-MIR 

- Współorganizację z W-MODR seminarium nt. Zmiany w PROW na lata 2007-2013” w dniu 28.10.2009 r w 

Olsztynie 

- Organizacja wyjazdu na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2009 w dniach 25-26 września 

2009 r. w Bednarach k. Poznania 

- Jan Heichel uczestniczył w konferencji nt. „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”; 

„Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”; „Polityka Rolna w 

zakresie powiększania gospodarstw rodzinnych w Polsce północno-zachodniej”, w dniu 22 października 

2009 roku w Barzkowicach, woj. Zachodniopomorskie 

- Współorganizacja z W-MODR konferencji pt. „Integrowany system ochrony sadów i jagodników przed 

chorobami i szkodnikami w 2010 roku” w dniu 16 grudnia 2009 roku w Olsztynie 

 
3. Podjęcie działań w celu uregulowania zasad gospodarki ziemią oraz zmiany ustawy o ustroju rolnym. 
Wychodząc z założenia, że ziemia jest podstawą bytu gospodarstw rolnych, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

w dniu 8 grudnia 1997 r. zawarła porozumienie z Oddziałem Terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w Olsztynie w celu realizacji wspólnych zamierzeń umożliwiających powiększenie indywidualnych 

gospodarstw rolnych na bazie gruntów przejętych przez AWRSP po zlikwidowanych PGR i PFZ. 

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

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

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

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

pokrycia w drodze wyłączenia działek z przedmiotu dzierżawy. 

W celu zrealizowania zadania uznanego za priorytetowe, W-MIR podejmowała m.in. następujące działania: 

• Spotkania u prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie na temat udoskonalenia 

współpracy między AWRSP i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w zagospodarowaniu nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. 

• Określenie i aktualizacja zapotrzebowania rolników na grunty rolne na powiększenie gospodarstw 

rodzinnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz przedstawianie tego zapotrzebowania dzierżawcom 

i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP, a od 16 lipca 2003 roku Agencję Nieruchomości 

Rolnych – ANR). 

• Bieżąca i okresowa analiza wydzierżawiania oraz sprzedaży przez ANR gruntów rolnych (w tym 

cudzoziemcom i spółkom z udziałem kapitału zagranicznego) według liczby umów i grup obszarowych. 

• Opiniowanie programów restrukturyzacji byłych PGR. 
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• Występowanie z wnioskami o wyłączanie z wielosethektarowych dzierżaw gruntów na potrzeby 

okolicznych rolników i prowadzenie negocjacji w sprawach wyłączeń. 
• Wnioskowanie o dzierżawę i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargów ograniczonych. 

• Udział członków Rad Powiatowych W-MIR i pracowników Izby w Komisjach Przetargowych 

organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (i jej filie w Elblągu i 

w Suwałkach), jako pełnoprawnych członków tych Komisji. 

• Podejmowanie interwencji u dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w 

Olsztynie w indywidualnych przypadkach rolników, którzy mają trudności z zakupem i dzierżawą ziemi 

rolniczej, będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

• Publikowanie na łamach „Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej” okresowych informacji o 

wydzierżawianiu i sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych  Oddział Terenowy w 

Olsztynie.  

 W 2009 roku Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ( razem  z Filią  w 

Suwałkach)  w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego wydzierżawiła 1 919 ha 

gruntów rolnych, sprzedała 21 082 ha i otrzymała od notariuszy warunkowe umowy sprzedaży obejmujące 

areał  6 173  ha  ( z tego zakupiła 435 ha wykonując prawo pierwokupu) oraz inne formy przeniesienia 

własności ( np. darowizny) 1 431 ha, co łącznie daje powierzchnię  30 605 ha. Odnosząc do tej liczby (30 605 

ha) ogólną powierzchnię gruntów - 23 698 ha, której dotyczyły opinie sporządzone przez Warmińsko-Mazurską 
Izbę Rolniczą w tym samym roku (2009), można stwierdzić, że 77 %  ziemi rolniczej,  pochodzącej z Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa  i częściowo prywatnej, będącej w obrocie w województwie warmińsko-

mazurskim, było w polu obserwacji Izby, przy czym w odniesieniu  do 20 %  (6 013  ha) Izba wnioskowała o 

przeznaczenie na powiększenie gospodarstw rodzinnych. 

    Jednocześnie z działaniami skonkretyzowanymi w formie opinii – wyszczególnionych w poniższej tabeli –  

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

określone gminyi powiaty, Izba Rolnicza podejmowała w 2009 roku  bezpośrednie interwencje i rozmowy z  

kierownictwem Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie.  

Powierzchnia ogólna gruntów 

obejmująca poszczególne 

zadania: 

 

       cały 

obiekt  

w tym : grunty 

dla rolników 

indywidualnych 

L.p.  

 

                     Nazwa działania 

Liczba 

wykonan

ych 

zadań 

 

ha ha 

1 Opinie w sprawie programów 

restrukturyzacji 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

2 Opinie  o zastosowanie trybu przetargów 

ograniczonych 

 

65 

 

2 635 

 

2 635 

3 Opinie w sprawie sprzedaży   na zasadzie 

pierwszeństwa  w w nabyciu  ( w trybie 

bezprzetargowym) 

 

 

32 

 

 

11 278 

 

 

1 582 

4 Opinie dotyczące sprzedaży gruntów  o 

powierzchni powyżej 100 ha 

 

 9 

 

1 580 

 

208 

5 Opinie w sprawie warunkowych  umów 

sprzedaży             gruntów 

 

50 

 

2504 

 

764 

6 Opinie w sprawie zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych i leśnych 

na cele nierolnicze i nieleśne 

 

 

           31 

 

 

       324 

 

 

93 

7 

 

Opinie w sprawie przedłużenia umów 

dzierżawy 

 

20 

 

5 224 

 

600 

8 Udział delegatów i  pracowników 

w przetargach 

 

 5 

 

   125 

 

125 

9 Opinie dotyczące sprzedaży ziemi 

cudzoziemcom 

 

 3 

 

     28 

 

   6 

 

                       Ogółem  działania  ( 1-9 ) 

 

 

      215 

 

       23 698 

 

6  013 
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Wnioski dotyczące zmian w ustawie o ustroju rolnym są często podnoszone podczas spotkań organizowanych 

przez samorząd rolniczy, w szczególności podczas posiedzeń Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia W-

MIR (wnioski te szczegółową są omówione w dalszej części sprawozdania):  

Wnioski z VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR – 30 marca 2009 r.: 

- Wystąpić do ANR OT Olsztyn (dyrektor Zygmunt Zdunek) z zapytaniem, kto jest dzierżawcą gruntów 

rolnych położonych na działce nr 185/1, 187/23, 187/25 obręb Mielno, gmina Grunwald. Czy dzierżawca 

ma zgodę ANR na poddzierżawę wyżej wymienionych gruntów?  

- Wnioskować do MRiRW o wprowadzenie 30-letnich umów dzierżaw gruntów z ANR dla młodych 

rolników z możliwością przedłużania o kolejne okresy.  

Wnioskować do MRiRW o wprowadzenie kredytów preferencyjnych na wykup gruntów z ANR – pierwsza 

wpłata max. 5% wartości gruntu, pozostałe należności rozłożone na okres spłaty min. 25 lat (przynajmniej dla 

młodych rolników), oprocentowanie max. 1% w skali roku 

Wnioski z IX Walnego Zgromadzenia W-MIR – 15-16 czerwca 2009 r. 

- Wystąpić z wnioskiem do ANR w Olsztynie o wyłączenie z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy ANR a 

Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego gruntów o pow. ok. 33ha położonych na 

terenie gminy Grunwald obręb Mielno. W/w grunty przeznaczyć na powiększenie gospodarstw 

rodzinnych z terenu gminy. 

- Wystąpić do ANR w Olsztynie celem wyjaśnienia nieprawidłowości w Filii Suwałki wymuszania 

wykupu ziemi w okresie trwania dzierżawy. Sposób zerwania umowy dzierżawnej, przygotowania 

geodezyjnego sprzedawanych gruntów, pomiary, ustalanie i uzgadnianie granic 

Wnioski z X  Walnego Zgromadzenia W-MIR – 21 grudnia 2009 r.: 

- Wnoszę o wyjaśnienie kwestii pierwokupu działek przez rolników, którzy jako jedyni graniczą z działką 
ANR Poseł Babalski stwierdził na Walnym Zgromadzeniu o niemożności prawnej sprzedaży działek bez 

drogi dojazdowej w drodze przetargu, ANR twierdzi inaczej. 

Także na forum ogólnokrajowym Izba wskazywała na potrzebę zmian w ww. ustawie podczas spotkań: 
- Uczestnictwo Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR w 

spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w dniu 3 marca 

2009 roku w Olsztynie 

- Uczestnictwo Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR w dniu 27 maja 2009 r w MRiRW w 

Warszawie w spotkaniu Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych z 

Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych  

- Uczestnictwo Jana Heichela Prezesa W-MIR w spotkaniu rolników z Grabinka z Dyrektorem ANR 

Janiną Filipiuk nt gruntów pod budowę drogi krajowej nr. 7 

- Uczestnictwo Jana Heichela Prezesa W-MIR konferencji nt. „Strategia Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego”; „Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa”; „Polityka Rolna w zakresie powiększania gospodarstw rodzinnych w Polsce północno-

zachodniej”, w dniu 22 października 2009 roku w Barzkowicach, woj. Zachodniopomorskie 

 

4. Promocja regionalnej produkcji rolnej, agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa. 
Wyżej wymieniona tematyka została wpisana w zakres działalności komisji problemowej ds. rodziny wiejskiej, 

utworzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia W-MIR. Członkowie Komisji stale czuwają nad realizacją zadań 
związanych z promocją regionalnej produkcji rolnej, agroturystyki, rzemiosła i rękodzielnictwa.  

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

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

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

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

produktów i potraw. W celu ułatwienia mieszkańcom województwa udziału w konkursie, organizatorzy 

postanowili zmienić formułę eliminacji konkursowych. Konkurs przebiegał w trzech etapach: kwalifikacja 

uczestników konkursu, finały subregionalne w Elblągu, Ełku i Szczytnie oraz wielki finał w Olsztynie.  

W roku 2009 do udziału w finałach subregionalnych konkursu zakwalifikowano łącznie 80 produktów i 

potraw, które  zostały zaprezentowane: 

• 07.11.2009r. – w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu; 38 produktów i potraw 

• 14.11.2009r. – w bursie szkolnej Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku; 19 produktów i potraw 

• 28.11.2009r. – w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, 23 produkty i potrawy 
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Do Regionalnego Finału IV edycji konkursu, który odbył się w dniu 5 grudnia 2009 w Olsztynie  

zakwalifikowano zwycięzców poszczególnych finałów subregionalnych, którzy w finale walczyli o Puchary 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nagrody Specjalne Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej oraz inne cenne nagrody.  

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 2009 r. 

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

Przedstawicielki Izby uczestniczą w cyklicznie organizowanych Forach Kobiet Wiejskich. W dniach 05-07 

czewca 2009 r. w Krajowym Forum Kobiet Wiejskich organizowanym przez Pomorską Izbę Rolniczą z ramienia 

Izby uczestniczyły dwie przedstawicielki Izby: Urszula Gajewska Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie elbląskim i Barbara Kramkowska Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim  

Wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie W-MIR zorganizowała w 

dniu 18 grudnia 2009 r. w Olsztynie drugą edycję „Kiermaszu Wigilijnego – Magia Świąt” , Izba ufundowała I 

nagrodę w kwocie 800 zł brutto. 

 

Od 2007 roku Izba współpracuje z Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku 

„SKANSEN”. Włączyła się we współorganizację i rozpropagowanie imprez organizowanych przez Muzeum.  

 

Izba współorganizowała następujące imprezy: 

- XVI Żuławskie Targi Rolne 2009 w Starym Polu w dn. 20-21 czerwca 2009 r. – J. Heichel Prezes W-

MIR, M.Szkamelski członek Zarządu W-MIR, J.Salitra Delegat do KRIR 

- XV Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne w Starym Polu 

 

Ponadto przedstawiciele Izby uczestniczyli w: 

- Forum Rozwoju Turystyki Warmii i Mazur w dniu 7 maja 2009 r. w Olsztynie zorganizowany przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurski Oddział 

Polskiej Izby Turystyki – oddelegowano Urszulę Gajewska 

- XI Seminarium Ekologicznym „Produkt lokalny na stół centralny” w dniu 8 maja 2009 r. w Budrach 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Michała Kajki w Budrach, Urząd Gminy Budry, Starostwo 

Powiatowe w Węgorzewie, Nadleśnictwo Czerwony Dwór – uczestniczył Marian Waraksa 

- Międzynarodowa Konferencja nt „Wieś-tu żyję, pracuję i odpoczywam” w dniu 4 sierpnia 2009 roku w 

Olsztynie zorganizowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jan Heichel Prezes 

W-MIR oraz Urszula Gajewska 

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne „Marka wiejskiego produktu turystycznego” w dniach 

21-23 września 2009 r. w Gdańsku-Jelitkowie zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie-Oddział w Krakowie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – oddelegowano 

Urszulę Gajewską 
- konferencja nt. „Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne”, 

w dniu 25 listopada 2009 roku w Olsztynie zorganizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – uczestniczyli: J. Heichel Prezes W-MIR,  

R. Tański Wiceprezesa W-MIR, M. Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, M. Szkamelski Członek 

Zarządu W-MIR, M. WaraksaCzłonek Zarządu W-MIR, J. Salitrę Delegata do KRIR 

- konferencja nt „Produkcja bezpiecznej żywności a dobrostan zwierząt”w dniu 04.12.2009 r w Olsztynie  

zorganizowana przez W-MODR – M.Kuźniewski, M.Szkamelski 

- Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – praktyczne aspekty produkcji, przetwórstwa i dystrybucji” w dniu 

10-11.12.2009 r. w Starych Jabłonkach organizowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego – J.Heichel, U. Gajewska 

 

W ramach promocji produkcji regionalnej W-MIR od 1999 roku stale organizuje wojewódzki konkurs „ Nasz 

Chleb”(wcześniej „Polski Chleb”) promujący lokalne piekarnie, którego X I edycja odbyła się podczas XVI 

Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” w pierwszym tygodniu września 2009 r. Komisja 

konkursowa w składzie: Przewodnicząca komisji- prof. Dr hab. Daniela Rotkiewicz: członkowie Komisji 

- dr inż. Małgorzata Tańska, i Krzysztof Bukowski oraz sekretarz Komisji- Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

oceniała zgłoszone do konkursu pieczywo według następujących kryteriów: wygląd zewnętrzny, grubość, barwa 
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skórki, elastyczność i porowatość miękiszu, smak i zapach. W roku bieżącym w kategorii chleba zwykłego 

(chleb mieszany pszenno-żytni), Komisja wyłoniła następujących laureatów: 
I miejsce- Eko-Piekarnia z Wydmin 

II miejsce- Etna-Renata Mirecka z Lidzbarka Warmińskiego 

III miejsce PPH Cymes z Olsztyna 

W kategorii chleba wg Własnej receptury:  

I miejsce -PPH Cymes z Olsztyna za chleb żytni  

II miejsce- Eko-Piekarnia z Wydmin- za chleb gryczany 

III miejsce- „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z Węgorzewa- za chleb pełnoziarnisty 
Po zakończeniu konkursu wszystkie ocenione chleby można było spróbować na stoisku Izby, które serwowane 

były ze smalcem. 

Integralną częścią targów jest Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której został 

zorganizowany pokaz zwierząt hodowlanych – trzody, bydła i koni. Samorząd rolniczy dla najmłodszych 

uczestników Wystawy ufundował wyprawki szkolne.  

 

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., oddelegowano z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

Panią Urszulę Gajewską – Przewodniczącą Komisji ds. Rodziny Wiejskiej W-MIR. 

 
W roku 2009 r. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przystąpiła do dwóch Lokalnych Grup Działania: 

• LGD Stowarzyszenie „Wysoczyzna Elbląska” (Uchwała Nr IX/51/2009 WZ W-MIR z dnia 16.06.2009 r.); 

do udziału w pracach LGD została oddelegowana pani Urszula Gajewska – przewodnicząca Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim; 

• Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD-9 

(Uchwała Nr X/57/2009 WZ W-MIR z dnia 21.12.2009 r.); do udziału w pracach LGD został oddelegowany 

pan Zygmunt Piotrowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Ponadto: 

• w pracach LGD Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, do której W-MIR przystąpiła w 2007 r., 

aktywnie uczestniczyła pani Zofia Stankiewicz – przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim;  

• w pracach LGD Stowarzyszenie „Łączy nas Kanał Elbląski” (rok przystąpienia: 2008) uczestniczyli pani 

Alina Mnich – członek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego oraz pan Eryk Wąsowski – członek 

Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego; 

• w pracach LGD „Mazurskie Morze” (rok przystąpienia: 2008) uczestniczył pan Wiesław Rutkowski – 

przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

Obecnie przedstawiciele W-MIR są zaangażowani w prace pięciu Lokalnych Grup Działania: 

• LGD Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” obejmująca swym zasięgiem działania gminy: 

Łukta, Morąg, Ostróda, Grunwald, Miłakowo (powiat ostródzki), Gietrzwałd (powiat olsztyński); 

• 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);  

• LGD „Mazurskie Morze” obejmująca swym zasięgiem działania gminy: Pisz, Orzysz, Biała Piska, Ruciane 

Nida (powiat piski), Mikołajki, Piecki (powiat mrągowski); 

• LGD Stowarzyszenie „Wysoczyzna Elbląska” obejmująca swym zasięgiem działania gminy: Milejewo, 

Młynary, Tolkmicko (powiat elbląski); 

• Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD-9 

obejmująca swym zasięgiem działania gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze (powiat węgorzewski), 

Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy (powiat giżycki), Srokowo (powiat kętrzyński). 
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6. Wspieranie efektywnego i odpowiadającego potrzebom rolników doradztwa rolniczego. 
Kierując się interesem rolników – członków naszej Izby, Zarząd wspierał działania Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie pozyskiwania środków na informowanie rolników o możliwościach 

finansowego wsparcia produkcji rolniczej. 

W skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w 2007 roku 

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

Prezes W-MIR oraz Jerzy Salitra. W 2009 roku z ramienia Izby w pracach Rady uczestniczyli – Romuald Tański 

Wiceprezes W-MIR i Jerzy Salitra Delegat do KRIR. 

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. 

W 2009 r. postanowiono zawrzeć porozumienie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie w sprawie podejmowania wspólnych działań związanych z kampanią wypełniania rolników wniosków 

obszarowych.  

W dniu 8 lipca 2009 r. Prezes Jan Haichel wraz z Markiem Kuźniewskim członkiem Zarzadu W-MIR 

uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącym doradztwa 

rolniczego. 

 

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

warmińsko-mazurskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników. 
Wzorem lat poprzednich, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza włączyła się w organizację XXXIII edycji 

konkursu pn. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, którą przygotowuje Katedra Systemów Rolniczych 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przeznaczono 1000 zł brutto na nagrody dla laureatów 

konkursu. Finał wojewódzki konkursu odbył się w Olsztynie w dn. 24 kwietnia 2009 r.  

 

W dniu 30 kwietnia 2009 roku, na wniosek Agencji Rynku Rolnego, Zarząd włączył się we współorganizację  
konferencji regionalnej nt. „Owoce w szkole” mającej na celu promocję spożycia owoców oraz popularyzowanie 

wśród dzieci i młodzieży programu „Dopłaty do spozycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach 

oświatowych”. 

 

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

wykładowców do przedsięwzięć realizowanych przez Izbę w 2009 r.  

 

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 2009 roku.  

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

Warmii i Mazur w 2009 roku indywidualnie udzielała wsparcia związkom i organizacjom rolniczym oraz 

organizacjom i stowarzyszeniom branżowym. I tak, dla przykładu w listopadzie 2008 roku do Zarządu Izby 

zwrócili się przedstawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej z prośbą o pomoc w reaktywowaniu Związku na 

terenie Warmii i Mazur. Zarząd Izby przychylił się do prośby i w 2009 r. pomógł zorganizować w styczniu finał 

wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, zaś 20 marca 2009 r. I Zjazd Wojewódzki, gdzie 

zostały wybrane nowe władze ZMW na Warmii i Mazurach.  
 

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

wsparcia organizacyjnego i finansowego imprezie pn. „VI Regionalne Święto Gęsi” zorganizowanym w dn. 5 

lipca 2009 r. przez Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi w Szwarcenowie.  

 

Przedstawiciel Izby w 2009 roku uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez związki i organizacje 

rolnicze oraz branżowe, m.in.:  

- Ufundowanie nagrody rzeczowej w kwocie 600 zł brutto dla wyróżniających się hodowcom bydła 
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mlecznego podczas spotkania hodowców bydła mlecznego województwa warmińsko-mazurskiego, 

zorganizowane w dniu 11 marca 2009 r. w Olsztynie przez Polską Federację Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka - Jan Heichel Prezes W-MIR oraz Marek Kuźniewski członek Zarządu W-MIR 

- Na wniosek PZPBM postanowił dofinansować nagrodę przeznaczonej dla autora zwycięskiej pracy 

konkursu na znak graficzny dla “Wołowiny z Warmii i Mazur” w kwocie 1000 zł brutto   

 

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 pomoga w kwestiach formalnych i 

prawnych w zakładaniu grup producentów różnych produkcji. Wspiera także działalność już instenijących grup 

na terenie Warmii i Mazur.  

W 2009 roku Izba zorganizowała wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  szkolenia nt. „Grup 

producentów rolnych”: .w okresie marzec 2009 – grudzień 2009 w ramach umowy pracownika biura w Szczytnie 

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano i przeprowadzono 16 szkoleń promocyjno – 

informacyjnych dot. organizowania się rolników w Grupy Producentów Rolnych, w szkoleniach wzięło udział 

łącznie 180 osób. 

 

W dniu 26 stycznia 2009 r. Jerzy Salitra Delegat do KRIR uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami 

producentów trzody chlewnej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.  

Ponad to w dniu 2 listopada 2009 roku Jerzy Salitra Delegat do KRIR wziął udział w spotkaniu handlowym 

delegacji hiszpańskiej spółdzielni rolniczej Alto Ebro z regionu Burgos z polskimi producentami zbóż oraz 

grupami producentów zbóż i roślin oleistych w Warszawie. 

 

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

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

2003 r. przedstawiciele Rad uczestniczą, jako pełnoprawni członkowie, w pracach Powiatowych Rad 

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

Mazurskiego, przedstawiciele Izby powoływani są wraz z doradcami W-MODR oraz pracownikami właściwych 

urzędów gminy, w skład komisji do oszacowania szkód. W 2009 r. były powoływane komisje do oszacowania 

strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi..  

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

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

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

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

strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania może uczestniczyć 
przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej. W celu ułatwienia prac w ww. komisjach, Izba Rolnicza 

organizuje dla swoich członków szkolenia i przekazuje listę osób przeszkolonych właściwym urzędom gminnym 

oraz starostwom powiatowym.  

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

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

koniecznych zmian granic tych obwodów, Zarząd Izby w dn. 21 czerwca 2006 r. upoważnił Przewodniczących 

Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do udziału w pracach właściwych terytorialnie komisji 

dokonujących oględzin zmian granic obwodów łowieckich. W zależności od potrzeb, działania te były 

kontynuowane w 2009 r. 

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

Zarządem Województwa w zakresie dotyczącym szeroko rozumianego rolnictwa.  

Warmińsko Mazurska Izba Rolnicza wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Powiatem Olsztyn, Powiatem Elbląg, Powiatem Ełk, Powiatem Szczytno, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie, Warmińsko-Mazurską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie i  Fundacją  „Wspieranie i 

Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” zaangażowana jest w realizację programu „Poprawa 

jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”, którego celem 

jest między innymi  rozwój produkcji żywności naturalnej i tradycyjnej wysokiej jakości, pochodzącej z regionu. 

W ramach tego programu członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej mieli możliwość uczestniczenia w 
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konferencji "Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne", w dniu 25 

listopada 2009 roku w Olsztynie. Celem konferencji była między innymi integracja działań środowiska 

naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz 

technologii ich przetwarzania. 

 

W dniu 22 kwietnia 2009 roku Jan Heichel Prezes W-MIR uczestniczył „Konferencji promującej działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim” – w spotkaniu inaugurującym 

funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim, organizowanym 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 08.09.2009 roku odbyło się 
spotkanie przedstawicieli izb rolniczych i sekretariatów regionalnych KSOW – Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w Warszawie podczas którego uczestniczył Jacek Kuczajowski Dyrektor Biura w-MIR. Celem 

spotkania było omówienie zasad funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zwrócono konieczność 
udziału Izb Rolniczych w pracach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jednocześnie postanowiono wystąpić do 

Urzędu Marszałkowskiego o uwzględnienie w planach działania sekretariatu regionalnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskiej promocji udziału rolników w systemie jakości żywności. 

 

11. Współudział w organizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. 
Tak jak w latach poprzednich, tak i w 2009 roku Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wspierała działalność 
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie. W 2009 roku w skład Wojewódzkiego Zespołu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostali 

oddelegowani następujący przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:, Jan Heichel, Tadeusz 

Siewruk, Tomasz Gursztyn.. Zarząd Izby w dniu 14 maja 2009 roku postanowił wesprzeć badań prowadzonych 

przez stacje doświadczalne w zbożach województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 8’000 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. 

 

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

rolniczymi.  

 

W dniach 5- 18 lipca 2009 roku na terenie Warmii i Mazur gościła 30 osobowa delegacja ukraińska dzięki  

realizowanemu przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach projektu pt. "Wymiana 

doświadczeń w zakresie reformy samorządowo-terytorialnej w Polsce i na Ukrainie ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju instytucji odpowiedzialnych za rolnictwo i obszary wiejskie”. Celem wizyty było 

poznanie zasad funkcjonowania polskiej samorządności, z uwzględnieniem roli instytucji odpowiedzialnych za 

rolnictwo i obszary wiejskie. W dniu 07.07.2009 roku, podczas spotkania z delegacją ukraińską Prezes 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wygłosił wykład nt. „Rola samorządu rolniczego”.  Słuchaczy Prezes 

Izby zapoznał ze strukturą, kompetencjami oraz zadaniami wynikającymi z ustawy o izbach rolniczych, 

funkcjonowaniem samorządu rolniczego w Polsce.  

W dniach 07-14 sierpnia 2009 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd 

studyjny do Kołomyi (Ukraina) w ramach nawiązanej współpracy w lipcu. Z ramienia Izby Rolniczej Zarząd 

oddelegował Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w pow. ostródzkim.  

 

Prezes W-MIR − Jan Heichel, w dniach od 26 maja do 3 czerwca 2009 roku,  uczestniczył w wyjeździe 

przedstawicieli rolnictwa województwa warmińsko-mazurskiego do Bretanii, na Targi Rolnicze TERRALIES, 

które odbyły się w Saint-Brieuc - stolicy departamentu  Côtes d’Armor i trwały 3 dni, od 29 do 31 maja.  Oprócz  

udziału w   TERRALIES, które organizowane są  corocznie w ostatni weekend maja i które odwiedza ponad 30 

tys. osób, prezes Izby uczestniczył w spotkaniach i rozmowach o tematyce rolnej oraz izbowej, w ramach 

wymiany doświadczeń między reprezentantami francuskimi i polskimi. Na jednym z takich spotkań, prezes W-

MIR  wstępnie zaprosił do Olsztyna 3-4  osoby związane z rolnictwem departamentu. 
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Na późniejsze oficjalne, pisemne zaproszenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w dniach 3–5  września 

2009 r. przebywała w województwie warmińsko-mazurskim 4-osobowa delegacja francuska z departamentu 

Côtes d’Armor ( Region Bretania , północno-zachodnia Francja w składzie: 

 1.    Olivier ALLAIN           –  prezes Izby Rolniczej departamentu Côtes d’Armor, 

2  Stéphane GOUAULT   – dyrektor Izby Rolniczej departamentu Côtes d’Armor, 

2.  Paul AUFFRAY            – prezes Uniporc Ouest, 

3.  Jean Luc DUPAS          – członek Komisji d/s Mleka Izby Rolniczej departamentu Côtes d’Armor. 

Celem  wizyty  ważnych  przedstawicieli  rolnictwa  z   zaprzyjaźnionego  z  Warmią  i  Mazurami       

bretońskiego departamentu była wymiana doświadczeń w zakresie działalności francuskich i polskich   izb 

rolniczych , prezentacja  Uniporc Ouest jako niezależnej instytucji oceny jakości żywca wieprzowego, a także 

udział  w XVI Jesiennych Targach  Rolniczych  pod hasłem  „Wszystko dla Rolnictwa .” 

W drugim dniu pobytu  - 4 września - bretońscy goście najpierw spotkali się z Zarządem  Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej, a następnie uczestniczyli we wspólnym  posiedzeniu – konferencji Zarządu  W-MIR, 

Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR oraz  dyrektorów jednostek organizacyjnych zajmujących się 
rolnictwem w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim, dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego i dyrektorów oddziałów terenowych ARR  i ARiMR w Olsztynie. Po południu 

tego samego dnia delegacja bretońska odwiedziła gospodarstwo mleczne  Wojciecha Jończyka w Garzewku, 

gmina Jonkowo, zadając jego właścicielowi liczne pytania. Wieczorem bretońscy goście odwiedzili Centrum 

Polsko-Francuskie ( „ Dom Bretanii ” na Warmii i Mazurach) przy ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. 

Pod koniec września prezes Izby Rolniczej departamentu Côtes d’Armor przesłał na ręce prezesa Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej gorące podziękowaniaza za dobrą organiczację pobytu delegacji francuskiej z 

wyrazami przekonania o ponownym rychłym spotkaniu – tym razem z rewizytą delegacj z W-MIR w bretońskim 

departamencie.  

 

Członkowie Izby uczestniczyli także w innych przedsięwzięciach międzynarodowych: 

- wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Żywnościowe i Produktów Ekologicznych BioFach ’2009 w 

dniach 17-21 luty 2009 r. do Niemiec, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego – Jan Heichel Prezes W-MIR oraz Zygmunt Piotrowski Przewodniczący 

komisji Rewizyjnej 

- spotkanie w dniu 08.04.2009 r. w Olsztynie Jana Heichela Prezesa W-MIR z Minister Rolnictwa Saksoni 

Anhalt zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

- wyjazd na Targi Rolnicze „Terralies 2009” połączone z Krajową Wystawą Bydła Mlecznego HOLSTEIN 

PRIM organizowanych w dniach 29-31 maja 2009 r. przez Societe Děpartemale d’Agriculture w 

departamencie Côtes d’Armor we Francji – Jan Heichel Prezes w-MIR 

- wyjazd na demonstrację w dniu 22 czerwca 2009 r. dotyczącą trudnej sytuacji sektora mleka do 

Luksemburga, zorganizowany przez KRIR - Rafał Spychała Delegat na Walne Zgromadzenie w pow. 

działdowskim, Adam Szczepkowski Delegat na Walne Zgromadzenie z pow. ostródzkiego, Andrzej 

Łowczak Delegat na Walne Zgromadzenie z pow. elbląskiego oraz Zbigniew Mamryk Delegat na Walne 

Zgromadzenie z pow. węgorzewskiego 

- wyjazd studyjny do Kraju Związkowego Saksonia – Anhalt w dniach 18-24 października 2009 roku, 

organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Salitra 

Jerzy, Łowczak Andrzej, Miecznikowski Piotr, Wierzuk Czesław, Iwaszko Kazimierz, Szczepkowski 

Adam, Gajewska Urszula, Kramkowska Barbara, Kuczajowski Jacek,  

- wyjazd zorganizowany na Wystawę Agritechnica 2009 w Hanowerze w dniach 10-14 listopada 2009 roku 

przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Jan Heichel, Zofia Stankiewicz, Ewa 

Olender, Zbigniew Kamiński, Zdzisław Tarka, Marek Kuźniewski, Władysław Kulas, Tomasz Podowski, 

Lech Popiołek, Eugeniusz Idziak, Krzywicki Krzysztof, Jan Królik, Tadeusz Siewruk, Andrzej Miller, 

Jerzy Tatarczak, Krzysztof Wiśniewski 

 

- wyjazd zorganizowany na Międzynarodowe Targi Rolnicze AGROMEK 2009 w Danii w dniach 23-28 

listopada 2009 roku przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - Andrzej 

Kulik, Jan Królik, Bogdan Januszkiewicz, Ryszard Bagiński, Eryk Wąsowski 

- posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z obwodem Kalingradzkim FR , w 

dniu 11 grudnia 2009 roku w Gusiewie – Marian Waraksa 
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13. Działalność na rzecz prawnego uregulowania produkcji biomasy oraz umów kontraktacyjnych. 
Wiele postulatów otrzymywanych od producentów rolnych województwa, Zarząd Izby przekazuje podczas 

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

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

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

województwie.  

W celu bezpośredniej pomocy rolnikom województwa warmińsko-mazurskiego, rozszerzono zakres udzielanej 

bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zatrudnienie drugiego radcę prawnego i tym samym zwiększenie ilości 

godzin, w których zainteresowani mogą uzyskać pomoc prawną.  
W dniu 23 lutego 2009 roku Zarządu zorganizował spotkanie z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej 

Sp. z o.o. Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli samorządu rolniczego omówienie zasad 

produkcji biogazu oraz możliwości zagospodarowania substancji pochodzenia organicznego, biomasa może stać 
się szansą dla wielu rolników poprzez rozwój agroenergetyki, zagospodarowania ubogich gleb i odłogów, 

wykorzystania popiołu po spaleniu, jako naturalnego nawozu i ożywienia gospodarczego obszarów rolniczych.  

 

14. Działania na rzecz rozwoju produkcji biopaliw. 
Działalności w tym zakresie w 2009 ograniczyła się do produkcji biogazu   

15. Dążenie do zmiany Prawa Łowieckiego i uregulowania odszkodowań za zwierzęta prawnie chronione. 
Zarząd Izby wielokrotnie postulował o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Łowieckie w zakresie 

wzmocnienia roli samorządu rolniczego w procesie szacowania szkód łowieckich. Wystosowano m.in. 

następujące pisma:  

- 09.02.2009 do Rzecznika Praw Obywatelskich (L.dz.246/2/2009-RM) dotyczące sprawdzenia zasadności 

przepisów regulujących wydzierżawianie gruntów należących do rolników indywidualnych (stanowiących 

część obwodów łowieckich) kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego 

- 26.02.2009 do Stanisława Gorczyca Senator RP w sprawie przekazania materiałów dot. projektowanej 

nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. 

- 26 maja 2009 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (L.dz. 1156/5/2009-RW) wniosek o 

udostępnienie informacji nt wielkości populacji bobrów w województwie warmińsko-mazurskim oraz ilości 

wyrządzonych przez bobry szkód zgłaszanych przez mieszkańców naszego województwa 

- 16.10.2009 r. do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (L.dz. 2374/10/2209-RW) prośba o podjęcie 

działań mających na celu redukcję pogłowia bobrów woj. warmińsko-mazurskim i stabilizację ich populacji 

na poziomie minimalizującym straty wyrządzane przez te zwierzęta w gospodarce rolnej i leśnej 

- 16.10.2009 r. do Geralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (L.dz. 2375/10/2009-RW) prośba o wydanie 

zezwolenia na odstrzał trzech wilków dla Wojskiowego Koła Łowieckiego Odyniec na terenie pow. 

elbląskiego 

Temat szkód łowieckich wielokrotnie był poruszany podczas posiedzeń Rad Powiatowych (liczne wnioski 

wpływały do Zarządu Izby) oraz w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia W-MIR. Podczas VII Walnego 

Zgromadzenia W-MIR Stanisław Gorczyca Senator RP przedstawił założenia do nowelizacji ustawy Prawo 

Łowieckie, Pan Eugeniusz Pucek przedstawił problemy związane ze szkodami wyrządzanymi w uprawach 

rolnych przez zwierzęta łowne i prawnie chronione w zakresie Lasów Państwowych 

 

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. Wiele czynników ma wpływ na obecną trudną sytuację 
producentów rolnych. 

Powołana w dniu 23 października 2008 r. przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 7-

osobowa Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych, odbyła w 2009 roku cztery posiedzenia, na których 

dokonano analizy sytuacji na głównych rynkach rolnych i  sporządzono wnioski. 

1) styczeń         −  „Ocena sytuacji na rynku zbóż i rzepaku  z uwzględnieniem problematyki biopaliw ”;      

2) kwiecień      −  ”Rynek żywca wieprzowego i wołowego – stan obecny i perspektywy”; 

3) maj      . − „Rynek mleka w Polsce i województwie warmińsko-mazurskim  – stan obecn   i perspektywy”; 

4) październik  − „Rynek mleka i zbóż –stan obecny i perspektywy”. 

    Na posiedzenia Komisji byli zapraszani prezesi/dyrektorzy podmiotów skupujących i przetwarzających 

produkty rolne, przedstawiciele branżowych związków producentów (  np. członek Zarządu Krajowego 

Zrzeszenia Producentów Rzepaku) i hodowców (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 
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Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego), dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku 

Rolnego  w Olsztynie, dyrektorzy właściwych jednostek organizacyjnych w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie 

Marszałkowskim, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , prezes  Oddziału 

Federacji Konsumentów w Olsztynie oraz media  ( „Gazeta Olsztyńska”, Polskie Radio Olsztyn, TVP Oddział w 

Olsztynie), z ramienia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w posiedzeniach Komisji uczestniczył                    

z reguły  wiceprezes Zarządu  lub członek oddelegowany przez prezesa , a także prezes W-MIR.  

 

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

czynnie włączyła się w utworzenie niezależnego Laboratorium Oceny Analiz Mleka LAB-MLEK Sp. z o.o. 
Samorząd rolniczy obecnie posiada 152 udziały (stanowi to 30% wszystkich udziałów w Spółce). Z ramienia 

Izby w Walnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy zawsze dwóch przedstawicieli, zaś w Radzie 

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

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

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

telekomunikacyjnych.  

Ponadto członkowie Zarządu aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z producentami i hodowcami rolnymi. 

Najczęstszym tematem tych spotkań był niski poziom lub brak opłacalności produkcji w danej: 

- w spotkaniu w dn. 19.01.2009 r. w Olsztynie dot. produkcji mięsa wieprzowego i wyrobów wędliniarskich 

w oparciu o rasę złotnicką pstrą oraz tradycyjnych metod wytwarzania wędlin z mięsa pozyskiwanego od 

świń rasy złotnickiej uczestniczyli Marian Szkalelski członek Zarządu oraz Jacek Kuczajowski Dyrektor 

Biura W-MIR 

- w spotkaniu w dn. 26.01.2009 r. w Przysieku z producentami trzody chlewnej uczestniczył Jerzy Salitra 

Delegat do KRIR 

- w spotkaniu w dn. 03.03.2009 r. dot. bieżącej sytuacji w pszczelarstwie uczestniczył Marian Szkamelski 

członek Zarządu 

w spotkaniu w dn. 15.07.2009 r. poświęcone problemom związanym zwalczania salmonelli uczestniczył 

Romuald Tański 

 

17. Działania promujące w zakresie krajowych produktów żywnościowych i żywności tradycyjnej 
Zostały przedstawione w punktach 4 i 10 

18. Pomoc w organizacji praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych dla młodzieży wiejskiej. 
Pomoc w organizacji praktyk oraz innych form kształcenia się młodzieży z obszarów wiejskich oraz rolników 

jest wpisana w Porozumienie Partnerskie zawarte pomiędzy Izbą Rolniczą Dolnej Saksonii z Niemiec a 

Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w dn. 15 grudnia 2008 roku, jednak w 2009m roku nie prowadzono 

żadnych działań w tym zakresie. 

 

19. Współpraca w zakresie organizacji kolonii  i wczasów dla dzieci rolników. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od kilku lat, na prośbę Związku Zawodowego Centrum Narodowe 

Młodych Rolników pomaga w naborze dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS na wypoczynek letni i 

zimowy.: 

• W dn. 02.02-11.02.2009 r w Zakopanem ( woj. małopolskie) wspólnie ze Związkiem Zawodowym Centrum 

Narodowe Młodych Rolników zorganizowano zimowisko dla dzieci w wieku 10-18 lat ( Uchwała  

Nr 394/2009 z dn. 28 stycznia 2009r.) 

Wspólnie ze Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników zorganizowano wypoczynek letni 

dla dzieci w wieku 7-18 .lat w następujących terminach: 

a)  I turnus- 21.06-04.07.2009 r. w Dźwirzynie 

b) II turnus16.08-29.08.2009 r. w Dźwirzynie 

 Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pomógł także w naborze dzieci rolników ubezpieczonych w 

KRUS na wypoczynek letni organizowany przez Stowarzyszenie Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Związek Młodzieży Wiejskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich zorganizowano wypoczynek letni w: 

a) I turnus- 19.07-01.08.2009 r w Zakopanem pn. „Wakacje z językiem angielskim” 

• Wspólnie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zorganizowano wypoczynek letni w: 

a)   I turnus- 01-14.08.2009 r. w Dąbrówce 
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W 2009 r. Izba dokonała na wypoczynek letni i zimowy ponad 140 dzieci z województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 

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

rolników. 
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 Nr116 poz.731) dotyczącymi ustanowienia służebności przesyłu 

jako szczególnej formy służebności Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza udziela porad prawnych 

zainteresowanym rolnikom, którzy zgłaszają chęć skorzystania z praw przysługującym im w związku z w/w 

zmianami w przepisach. W roku 2009 udzielono 13 porad prawnych w tym zakresie. Dotyczyły one          w 

szczególności uzyskania od Zakładu Energetycznego z tytułu służebności przesyłu zaległych i przyszłych 

świadczeń oraz wniosków do ZE o przesunięcie linii energetycznych  w sytuacjach gdy uniemożliwiały one 

zabudowę gruntów. Ukazał się również artykuł w Biuletynie W-MIR z 22 lutego 2009 r. p.t. ,,Pola słupami 

obsiane..., Czyli służebność przesyłu’’, który opisywał drogę postępowania w celu uregulowania stanu 

faktycznego związanego ze służebnością przesyłu. 

 

 
Prócz powyższych zadań, Zarząd Izby w 2009 roku podejmował cały czas starania o zabezpieczenie 

odpowiedniego lokalu na nową siedzibę samorządu rolniczego województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 
Zgodnie z § 22 ust. 1 Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2009 roku spotkało się trzy 

razy:  

1. 30 marca – w Olsztynie (VIII posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji) - zgodnie z § 22 

ust. 2 Statutu W-MIR „jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia W-MIR powinno się odbyć w I kwartale” 

– rolnicy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji rolniczych województwa, parlamentarzyści 

województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucji rolniczych spotkali się Januszem Zalewskim 

Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska. Wiodącym tematem był problem szkód wyrządzanych 

w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną oraz realizacja Programu Natura 2000 w 

województwie warmińsko-mazurskim, postanowiono przystąpić do Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajnego,  podjęto uchwałę w sprawie zakupu lokalu 

na nową siedzibę Biura Izby Rolniczej. 

2. 15 – 16 czerwca– w Mierkach (IX posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji) – w 

pierwszej części odbyła się konferencja zorganizowana przez Europa Direct Warmia i Mazury pt. „Czy 

wiesz co jesz, czyli ile jest mleka w mleku”. Dalsza część obrad dyskutowano z udziałem przedstawicieli 

władz rządowych, samorządowych oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa nt 

trudnej sytuacji w rolnictwie na poszczególnych rynkach rolnych oraz dyskusji m.in. nt opłacalności 

produkcji rolniczej, sytuacja na rynku mleka, działalność ANR w zakresie sprzedaży i gospodarowania 

mieniem Skarbu Państwa. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności W-MIR za 2008 rok 

wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium 

Zarządowi za 2008 rok, postanowiono przystąpić do Lokalnej Grupy Działania Wysoczyzna Elbląska oraz 

do Spółdzielni Związków Hodowców i Producentów Zwierząt Gospodarskich w Bydgoszczy, 

upoważniono Zarząd do przeprowadzenia remontu i adaptacji nowej siedziby Biura Izby przy ul. 

Lubelskiej oraz na zakup wyposażenia.   

3. 21 grudnia – w Olsztynie (X posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR III kadencji), przyjęto korektę 
budżetu na 2009 rok, przyjęto plan finansowy na 2010 rok, postanowiono przystąpić do Związku 

Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich Lokalnej Grupy 

Działania 9.  

 

Członkowie Walnego Zgromadzenia W-MIR w 2009 r. łącznie podjęli 14 uchwał.   

 

Walne Zgromadzenie W-MIR w celu sprawniejszej realizacji zadań statutowych oraz kierunków działania 

uchwalanych corocznie powołało ze swego grona komisje problemowe, stanowiące ciało doradcze. Komisji 
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problemowe działają na podstawie Regulaminu pracy komisji problemowych, który został uchwalony w dniu 

1 kwietnia 2006 r. Uchwałą Nr XI/59/2006 Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

W III kadencji powołane zostały następujące komisje problemowe: 

- komisja budżetowa – powołana została w dniu 15 marca 2007 roku Uchwałą Nr I/9/2007; 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 2007 roku Uchwałą Nr II/14/2007; 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. wypracowania stanowiska Walnego Zgromadzenia W-MIR dotyczącego stosowania 

organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) - Zadaniem Komisji jest wypracowanie i przygotowanie 

stanowiska w sprawie stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach oraz przedstawienie go 

Walnemu Zgromadzeniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Komisja ta działała na podstawie Uchwały nr 

IV/27/2008 z dnia 28 marca 2008 r. do dnia przyjęcia w drodze Uchwały Nr V/31/2008 przez Walne 

Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2008 r. stanowiska wypracowanego przez Komisję.  
- komisja ds. monitorowania rynków rolnych - powołana została w dniu 23 października 2008 roku 

Uchwałą Nr VI/39/2008; Zadaniem Komisji jest między innymi monitorowanie opłacalności (ceny środków do 

produkcji rolnej, ceny skupu produktów rolnych), prognozowanie cen i wielkości produkcji na podstawie analizy 

rynków rolnych, współpraca z podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych, współpraca z Federacją 
Konsumentów oraz związkami branżowymi, współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji. 

 

Realizacja wniosków z VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR – 30 marca 2009 r. 

 

1) Wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o ponowne 

uruchomienie kredytów na zakup ziemi z dopłatami ARiMR. Kredyty zostały wstrzymane ze 

względu na spadek kredytu redyskontowego do 4,5% dla banków.  
Wnioskodawca: Zbigniew Gąsior. Organ realizujący: Zarząd.   

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Po analizie powyższego 

wniosku Zarząd postanowił sprawdzić stan faktyczny, a następnie wystąpić z pismem do KRIR o przedłużenie 

kredytów o dalsze trzy lata (L.dz. 1063/5/2009-IRK). W dniu 5 czerwca 2009 roku wpłynęła odpowiedź z KRIR 

w/w sprawie. Po rozpatrzeniu pisma przez Zarząd Izby, kopia została przekazana w materiałach podczas IX 

Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2009 roku. 

2) Wyjaśnić sprawę ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym dla gospodarstw, które takie inwestycje 

wykonały. Gminy odmawiają udzielenia takich ulg dla gospodarstw, które korzystały z kredytu 

preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania przez ARiMR na wykonanie takich inwestycji. 
Wnioskodawca: Mirosław Borowski, Krzysztof Wiśniewski, Ryszard Wołkoński. Organ realizujący: 

Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku Postanowiono wystąpić o 

przywrócenie ulgi w podatku rolnym w przypadku korzystania z kredytów preferencyjnych (inwestycyjnych). 

L.dz.1103/05/2009-IRK 

3) Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez przedstawicieli do KRIR z wnioskiem o 

doprowadzenie przetwórców i producentów żywności do informowania na etykiecie produktu o 

kraju pochodzenia surowca użytego do produkcji.  
Wnioskodawca: Mirosław Borowski. Organ realizujący: Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku Postanowiono wystosować 
pismo w tej sprawie do KRIR - L.dz. 1093/05/2009-IRK. 

4) Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie rocznego limitu paliwa rolniczego 

przysługującego rolnikom z 86 l/ha do 120 l/ha oraz zwiększenie stawki do litra paliwa rolniczego z 
0,85 zł/l do 1,20 zł/l. Wnioskodawca: Rafał Spychała. Organ realizujący: Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku Postanowiono wystąpić z 

pismem w niniejszej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa za pośrednictwem KRIR. W dniu 30 marca wpłynęła 
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odpowiedź z KRIR na wniosek przez wojewódzkie izby rolnicze w/w sprawie. Kopia pisma, po rozpatrzeniu 

przez Zarząd Izby, została wysłana w dniu 26 maja 2009 r. (L.dz. 1153/5/2009-WZc) wszystkim członkom 

Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

5) W związku z zakończeniem kredytowania zakupu gruntów rolnych z linii preferencyjnych po roku 

2009 i rozkładania na raty przez ANR, wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa z zapytaniem o 

kredytowanie w kolejnych latach (jakie będą kredyty?).  
Wnioskodawca: Tomasz Gursztyn. Organ realizujący: Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku, postanowiono połączyć 
powyższy wniosek z wnioskiem nr 1 (wnioskodawca: Zbigniew Gąsior) i wystąpić z pismem do KRIR,. (L.dz. 

1063/5/2009-IRK). W dniu 5 czerwca 2009 roku wpłynęła odpowiedź z KRIR w/w sprawie. Po rozpatrzeniu 

pisma przez Zarząd Izby, kopia została przekazana w materiałach podczas IX Walnego Zgromadzenia w dniu 15 

czerwca 2009 roku. 

6)  

a) Wystąpić do ANR OT Olsztyn (dyrektor Zygmunt Zdunek) z zapytaniem, kto jest dzierżawcą 
gruntów rolnych położonych na działce nr 185/1, 187/23, 187/25 obręb Mielno, gmina Grunwald. 

Czy dzierżawca ma zgodę ANR na poddzierżawę wyżej wymienionych gruntów?  

b) Wnioskować do MRiRW o wprowadzenie 30-letnich umów dzierżaw gruntów z ANR dla młodych 

rolników z możliwością przedłużania o kolejne okresy.  

c) Wnioskować do MRiRW o wprowadzenie kredytów preferencyjnych na wykup gruntów z ANR – 

pierwsza wpłata max. 5% wartości gruntu, pozostałe należności rozłożone na okres spłaty min. 25 

lat (przynajmniej dla młodych rolników), oprocentowanie max. 1% w skali roku. 

d) Wystąpić z wnioskiem do MRiRW o niedopuszczanie do przetargów ograniczonych na zakup 

gruntów rolnych osób zamieszkujących i prowadzących gospodarstwa rolne na terenie danej 

gminy krócej niż 5 lat. 

e) Wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o doprowadzenie do stanu 

używalności drogi powiatowej położonej na działce nr 394 obręb Stębark. Konkretnie, chodzi o 

wykarczowanie brzegów drogi, ponieważ dojazd do pól sprzętem o znacznej szerokości na dziś 
jest niemożliwy.  

Wnioskodawca: Adam Szczepkowski. Organ realizujący: Zarząd.  

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Wnioski z podpunktów a-

d postanowiono uwzględnić w piśmie do KRIR, natomiast wniosek z podpunktu e polecono skierować do 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. W przypadku braku reakcji Zarząd 

podejmie stosowne działania. W piśmie do KRIR polecono uwzględnić wnioski Pana Adama Szczepkowskiego 

oraz wcześniejsze propozycje zgłaszane przez W-MIR w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Pismo w sprawie podpunktu a) wystosowano do Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 10 kwietnia 2009 roku 

L.dz. 791/4/2009-ANR oraz w dniu 25 maja 2009 roku L.dz. 1146/5/2009-ANR. Pismo w sprawie podpunktów 

b), c) i d) wysłano w dniu 15 kwietnia 2009 roku (L.dz. 817/4/2009-IRK) 

7) Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez przedstawicieli do KRIR: w związku z kryzysem  

i możliwością ogłaszania upadłości przez podmioty skupowe płodów rolnych, zapewnienie 

ustawowe wypłacania należności w pierwszej kolejności dla producentów rolnych.  
Wnioskodawca: Ryszard Wołkoński, Mirosław Borowski, Zygmunt Piotrowski. Organ realizujący: Zarząd.  

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 rok. Dyrektor przypomniał, iż 
niniejszy problem był już przedmiotem opinii radcy prawnego Izby. Wskazano na projekt zmiany stosownego 

przepisu prawa upadłościowego i naprawczego (zmiana kolejności zaspokojenia należności rolników z pierwszej 

na drugą kategorię). Polecono wystąpić z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem 

KRIR w niniejszej sprawie (L.dz. 1091/05/2009-IRK) 

8) W związku z podjętą decyzją Komisji Europejskiej o likwidacji kwot mlecznych w 2014 roku, 

Walne Zgromadzenie WMIR, za pośrednictwem KRIR, powinno wnieść swój sprzeciw do Ministra 
Rolnictwa. Wnioskodawca: Bogdan Aleksiejczuk. Organ realizujący: Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Zarząd postanowił 

wystosować pismo wspierające, aby utrzymać kwoty produkcyjne po 2014 roku (L.dz. 1104/05/2009-IRK) W 

dniu 1 czerwca 2009 roku wpłynęła odpowiedź z KRIR w/w sprawie. Po rozpatrzeniu pisma przez Zarząd Izby, 

kopia została przekazana w materiałach podczas IX Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2009 roku. 
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9) Wystosować wystąpienie do Ministra Rolnictwa o uwzględnienie protokółów klęskowych 

(suszowych) w przypadku składania odwołań dotyczących niewykorzystania kwoty mlecznej w 

roku kwotowym 2008-2009 do Dyrektora OT ARR w Olsztynie.  
Wnioskodawca: Bogdan Aleksiejczuk. Organ realizujący: Zarząd. 

Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Zarząd postanowił 

wystosować pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie (L.dz. 1117/05/2009-RR). 

W dniu 4 czerwca 2009 roku wpłynęła odpowiedź z KRIR w/w sprawie. Po rozpatrzeniu pisma przez Zarząd 

Izby, kopia została przekazana w materiałach podczas IX Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2009 roku. 

10)  
a) Wystąpić do Ministerstwa Środowiska o regulację prawną za szkody wyrządzone w uprawach rolnych 

przez żurawia, gęsi i na akwenach wodnych wyrządzonych przez kormorany. Podjąć działania w 

sprawie dofinansowania kosztów odszkodowań z budżetu państwa. 

b) Włączenie szkód spowodowanych na obszarach wiejskich, miejskich spowodowanych przez zwierzynę 
łowną dla osób będących właścicielami ogrodów przydomowych i ogródków działkowych. 

c) Tenutę dzierżawną włączyć do funduszu odszkodowań łowieckich. 

d) Podjąć działania rekompensujące utracenie korzyści przez rolników z tytułu Natury 2000.  
Zarząd W-MIR rozpatrzył wniosek podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2009 roku. Postanowiono skierować 
pismo do Ministra Środowiska za pośrednictwem KRIR. Pismo wysłano w dniu 20 kwietnia 2009 roku - L.dz 

855/04/2009-RR. Odnośnie wniosku z podpunktu a polecono pominąć gęsi. W przypadku zaś wniosków z 

podpunktu c-d polecono wystosować pismo do Sejmu RP za pośrednictwem KRIR. 

 

Ponadto Zarząd Izby na bieżąco zajmował się realizacją uchwał podjętych podczas VIII Walnego Zgromadzenia 

W-MIR. 

a) uchwała w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z/s w Olsztynie do 

Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z/s w Olsztynie 
W porozumieniu z Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskimz ramienia Izby 

oddelegowano do  

W-MOTRUrszulę Gajewską – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny Wiejskiej W-MIR . W dn. 21 maja 2009 

roku r. Zarząd Izby podjął uchwałę Nr  445/2009w sprawie oddelegowania przedstawiciela Izby i pokrycia 

kosztów wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej w W-MOTR.  

 

b) uchwała w sprawie zakupu przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą lokalu biurowego przy ul. 

Lubelskiej 43 A w Olsztynie. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 30 kwietnia 2009 r w Kancelarii Notarialnej Pani Marii 

Smólskiej podpisano akt notarialny zakupu przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą lokalu przy ul Lubelskiej 

43a w Olsztynie. 

  

Realizacja wniosków z IX Walnego Zgromadzenia W-MIR –15-16 czerwca 2009 r.: 

 

1. W związku z dużym natężeniem zachorowań rolników na boreliozę wnioskuję się o podjęcie 
działań objęcia tej grupy zawodowej badaniami profilaktycznymi. Wnioskodawca: Urszula 

Gajewska; Organ realizujący: Zarząd. 

Po analizie powyższego wniosku, Zarząd postanowił pismo skierować do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

(L.dz. 1569/7/2009-IRK). W dniu 10.08.2009 roku do Biura Izby wpłynęła odpowiedź w tej sprawie z 

informacją, że Zarząd KRIR wystosował zapytanie do Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego 

odnośnie organizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej skierowanej do rolników na temat zagrożeń 
wynikających z boreliozy. Kopia pisma, po rozpatrzeniu przez Zarząd Izby, została wysłana w dniu  

02 września 2009 r. (L.dz. 2022/9/2009-WZc) wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

2. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego do chwili obecnej nie zostały zrealizowane płatności zasiłków 

suszowych za okres klęski suszy 2008 w powiecie działdowskim (wnioski z odwołania od decyzji 
negatywnych). Wnioskodawca: Rafał Spychała, Barbara Kramkowska; Organ realizujący: Zarząd 

Postanowiono przekazać wniosek dla pracownika Biura Terenowego w Nowym Mieście Lubawskim w celu 

sprawdzenia, o które gminy chodzi we wniosku oraz przygotowania projektu wystąpienia do Wojewody w 

w/w sprawie. W dniu 31 lipca zostało wystosowane pismo do Wicewojewody w tej sprawie (L.dz. 
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1757/07/2009-RW).  W dniu 10 sierpnia 2009 roku wpłynęła do Biura Izby odpowiedź na pismo w tej 

sprawie z informacją o zwiększeniu środków finansowych niezbędnej do wypłaty zasiłków celowych w 

związku z zeszłoroczną suszą. 
3. Uważam, że przetargi ograniczone powinny być ograniczone do miejscowości, w której znajdują się 

grunty. Wnioskodawca: Kazimierz Iwaszko; Organ realizujący: Zarząd 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem w dniu 6 lipca 2009 roku. Wskazano, że wniosek może być zasadny przy 

nowelizacji ustawy o ustroju rolnym i gospodarowaniu zasobami rolnymi Skarbu Państwa. 

4. Wystąpić o podjęcie działań w kierunku zmniejszenia populacji (i kontroli) kormoranów, żurawi i 
bobrów. Wnioskodawcy: Urszula Gajewska, Barbara Kramkowska, Rafał Spychała, Andrzej Łowczak, 

Marian Szkamelski, Tadeusz Siewruk, Tomasz Gursztyn, Jerzy Salitra, Marek Kuźniewski, Kazimierz 

Iwaszko, Mieczysław Pińczak, Marian Waraksa, Krzysztof Wiśniewski, Zbigniew Gąsior, Zbigniew 

Mamryk, Adam Szczepkowski, Waldemar Kuczyński, Piotr Miecznikowski, Mirosław Piłat; Organ 

realizujący: Zarząd: 

Postanowiono wniosek przełożyć na najbliższe posiedzenie Zarządu oraz zaprosić Panią Marię Mellin p.o. 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Pana Bogdana Meina Dyrektora Departamentu 

Ochrony Środowiska, Pana Huberta Nowak pracownika Departamentu Ochrony Środowiska oraz Pana 

Dariusza Zalewskiego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Dyrektor 

biura przypomniał, że sprawa dotycząca szkód wyrządzonych przez żurawie była wnioskiem z poprzedniego 

Walnego Zgromadzenia, do dnia dzisiejszego Izba nie uzyskała odpowiedzi na wystąpienie w tej sprawie. 

Postanowiono ponownie wystąpić do Ministra Środowiska (L.dz. 1857/08/2009-RR), w sprawie szkód 

wyrządzonych przez żurawie z prośbą o ustosunkowanie się do wcześniejszego wystąpienia Izby. W dniu 6 

lipca zostało zorganizowane spotkanie w/w kwestii, podczas którego w zastępstwie uczestniczył pracownik 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który przedstawił suche fakty dotyczące populacji bobrów na 

pozostałe tematy nie potrafił udzielić informacji. W związku z powyższym Zarząd postanowił wystosować 
pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (L.dz. 2374/10/2009-RW). 

5. Wystąpić z wnioskiem do ANR w Olsztynie o wyłączenie z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy 

ANR a Prowincją Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego gruntów o pow. ok. 33ha 

położonych na terenie gminy Grunwald obręb Mielno. W/w grunty przeznaczyć na powiększenie 
gospodarstw rodzinnych z terenu gminy. Wnioskodawca: Adam Szczepkowski; Organ realizujący: 

Zarząd 

Zarząd polecił przekazać wniosek dla pracownika biura izby zajmującej się tematyką nieruchomości 

gruntowych w celu rozpoznania sprawy oraz przygotowania w/w wniosku do realizacji. – W odpowiedzi na 

zapytanie zgłoszone przez rolnika Adama Szczepkowskiego zamieszkałego w miejscowości Góry Łubiańskie 

gmina Grunwald biuro wystąpiło do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w 

sprawie informacji dotyczącej nieruchomości rolnej w miejscowości Mielno gmina Grunwald, z której część 
gruntów rolnych chciał wydzierżawić w/w rolnik (pismo z dnia 10 kwietnia 2009 ). ANR udzieliła 

odpowiedzi w dniu 4 czerwca, że skład tej nieruchomości dzierżawionej przez Prowincję Wielkopolsko-

Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego wchodzą 4 działki których łączna powierzchnia wynosi 166, 61 ha. Z 

przedmiotu dzierżawy mogą zostać wyłączone grunty o powierzchni nie większej niż 33,33 ha. Tę 
odpowiedź otrzymał również zainteresowany rolnik Adam Szczepkowski, który w dniu 15.09 2009 r. 

przesłał do ANR OT Olsztyn podanie z prośba o wyłączenie z dzierżawy 33,33 ha z działki numer 185/1 o 

powierz 64.30 ha. Kserokopie podania do agencji rolnik przesłał do Izby z prośba o wydanie opinii w tej 

sprawie. Izba Rolnicza wydała pozytywna opinie w dniu 22.09.2009 r. przesyłając ją do ANR OT i do 

wiadomości zainteresowanego rolnika. W dniu 25.11 2009 r. Agencja odpowiedziała rolnikowi, że 

przedmiotowa nieruchomość czyli działka numer 185/1 jest przygotowywana do sprzedaży w ramach 

pierwszeństwa w nabyciu dotychczasowemu dzierżawcy. W tej sytuacji zainteresowany rolnik Adam 

Szczepkowski w porozumieniu z biurem Izby postanowił ponowić prośbę i przysłać do ANR kolejne podanie 

o wyłączenie z przedmiotu dzierżawy 33,33 ha gruntów z innej działki dzierżawionej przez wymieniony 

wcześniej podmiot.  Do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała od rolnika kserokopii tego podania. Agencja 

Nieruchomości Rolnych powinna wyłączyć z innej działki te 33.33 ha,  a w razie nie wyrażenia zgody przez 

dzierżawcę wypowiedzieć dzierżawę tego areału z zachowaniem okresu wypowiedzenia równemu 1 roku 

dzierżawnego. 

6. Wykupić jeden udział w Spółdzielni SHIUZ w Bydgoszczy. Wnioskodawca: Mirosław Borowski; 

Organ realizujący: Zarząd 
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Zarząd, uzyskał informacje ze Spółdzielni SHIUZ że, Izba Rolnicza nie może wykupić udziału, możliwość tą 
posiada tylko Krajowa rada Izb Rolniczych. Postanowiono wystąpić z pismem do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych z propozycją wykupu udziału z możliwością podejmowania decyzji również przez Zarząd W-

MIR. W dniu 13 lipca 2009 roku zostało zapytanie skierowane do Spółdzielni Hodowców i Producentów 

Zwierząt Gospodarskich w Bydgoszczy (L.dz. 1588/07/2009-ZP). W dniu 28 października 2009 roku Prezes 

Izby uczestniczył w spotkaniu w sprawie omówienia „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych”, 

które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa. 

7. Przywrócić możliwość korzystania z tzw. wiejskich żwirowni celem poprawy, remontu dróg 
rolniczych, dojazdowych do pół. Wnioskodawca: Andrzej Steckiewicz; Organ realizujący: Zarząd. 

Wniosek postanowiono skierować do Radcy Prawnego o wyjaśnienie w/w sprawy (L.dz. 1580/07/2009-

WZc). 

8. Doprowadzić do spotkania kompetentnych Ministerstw celem propozycji uspołecznienia SHIUZ 
Bydgoszcz. Wnioskodawca: Adam Steckiewicz, Organ realizujący: Zarząd 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystosować pismo do KRIR (L.dz. 1569/7/2009-IRK). 

W dniu 10.08.2009 roku do Biura Izby wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. Kopia pisma, po rozpatrzeniu 

przez Zarząd Izby, została wysłana w dniu 02 września 2009 r. (L.dz. 2022/9/2009-WZc) wszystkim 

członkom Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W dniu 28 października 2009 

roku Prezes Izby uczestniczył w spotkaniu w sprawie omówienia „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-

spożywczych”, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa. W spotkaniu uczestniczyli 

Podsekretarze Stanu resortu skarbu pani Joanna Schmid oraz Jan Bury, a także Sekretarz Stanu Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. W związku z powyższym w dniu 18 listopada 2009 roku 

zostało zorganizowane spotkanie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych oraz komisji wspólnie z 

przedstawicielami wojewódzkich organizacji hodowców bydła w celu wypracowania wspólnego stanowiska 

w sprawie „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych”. 

9. W związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych wystąpić do ARiMRu i 

Ministra Rolnictwa o przyspieszenie dopłat obszarowych już od miesiąca sierpień 2009 rok. 
Wnioskodawca: Andrzej Steckiewicz; Organ realizujący: Zarząd 

Postanowiono wystąpić z pismem do KRIR (L.dz. 1569/7/2009-IRK). W dniu 10.08.2009 roku do Biura Izby 

wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. Kopia pisma, po rozpatrzeniu przez Zarząd Izby, została wysłana w dniu 

02 września 2009 r. (L.dz. 2022/9/2009-WZc) wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

10. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o płatności obszarowe dla rolników w euro (wyeliminowanie 
spekulacji euro). Wnioskodawca: Andrzej Steckiewicz; Organ realizujący: Zarząd 

Postanowiono wystąpić z pismem do Ministerstwa Rolnictwa za pośrednictwem KRIR (L.dz. 1569/7/2009-

IRK). W dniu 10.08.2009 roku do Biura Izby wpłynęła odpowiedź w tej sprawie. Kopia pisma, po 

rozpatrzeniu przez Zarząd Izby, została wysłana w dniu 02 września 2009 r. (L.dz. 2022/9/2009-WZc) 

wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 

11. Wystąpić do ANR w Olsztynie celem wyjaśnienia nieprawidłowości w Filii Suwałki wymuszania 

wykupu ziemi w okresie trwania dzierżawy. Sposób zerwania umowy dzierżawnej, przygotowania 
geodezyjnego sprzedawanych gruntów, pomiary, ustalanie i uzgadnianie granic. Wnioskodawca: 

Ryszard Wołkoński; Organ realizujący: Zarząd, Rada Powiatowa W-MIR w pow. giżyckim. 

W związku z obecnością podczas IX Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pana 

Zygmunta Zdunka Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie oraz omówienia osobistego problemu, 

w dniu 30 czerwca 2009roku wpłynęła odpowiedź w/w sprawie. W dniu 6 lipca 2009 roku Zarząd zapoznał 

się z pismem, odpowiedź pisma została przekazana wnioskodawcy oraz do Biura Terenowego W-MIR w 

Giżycku. 

12. Ustalić gdzie są laboratoria do analizy paliw oraz wykaz próbobiorców, którzy mogą pobierać 
próbki paliw do takiej analizy. Cel – kontrola jakości dostarczanych paliw. Wnioskodawca: Zygmunt 

Piotrowski; Organ realizujący: Zarząd 

Postanowiono pismo skierować do Państwowej Inspekcji Handlowej w celu ustalenia laboratoriów (L.dz. 

1775/08/2009-RW). W dniu 10 sierpnia 2009roku wpłynęła odpowiedź w w/w sprawie, kopia pisma została 

przesłana do wnioskodawcy. 

13. Wystąpić z wnioskiem do MRiRW celem zapobiegania przez Ministerstwo środków na 

zrealizowanie wszystkich wniosków, jakie wpłynęły do OR ARiMR w Olsztynie w województwie 
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warmińsko-mazurskim w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w kampanii 
2009 r. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski; Organ realizujący: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada 

Powiatowa W-MIR w pow. nidzickim. 

Zarząd poinformował, że wcześniej zostały podjęte działania dotyczące w/w wniosku. Projekt 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 podwyższa limit środków przeznaczonych na 

realizację operacji w ramach w/w działania. Dla województwa warmińsko - mazurskiego gwarantuje to 

pozytywne rozpatrzenie wszystkich wniosków.  

14. Wyjaśnić, dlaczego w roku 2008 oprocentowanie kredytów MR wynosiło 3,5% a wziętych w innym 
czasie 2 %. Wnioskodawca: Andrzej Łowczak; Organ realizujący: Zarząd. 

Ponieważ ukazały się publikacje o zasadach zmiany oprocentowania oraz są prowadzone rozmowy z 

bankami, członkowie Walnego Zgromadzenia zostaną poinformowani o rezultatach. Oprocentowanie wróciło 

do dawnego poziomu 2% (na wniosek rolnika - kredytobiorcy). 

 

Ponadto Zarząd Izby na bieżąco zajmował się realizacją uchwał podjętych podczas IX Walnego Zgromadzenia 

W-MIR: 

a) uchwała w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

do „Lokalnej Grupy Działania – Wysoczyzna Elbląska” 
W porozumieniu z Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim z ramienia izby 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oddelegowano do LGD „Wysoczyzna Elbląska” Urszulę Gajewską 
Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. Zarząd Izby podjął uchwałę Nr  456/2009 w 

sprawie oddelegowania przedstawiciela Izby w pracach Stowarzyszenia LGD „Wysoczyzna Elbląska”. 

b) uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu 
Walne Zgromadzenie W-MIR upoważniło Zarząd W-MIR do wydatkowania kwoty pieniężnej na 
przeprowadzenie remontu i adaptacji nowej siedziby Biura Izby przy ulicy Lubelskiej 43A w Olsztynie oraz 

zakup wyposażenia.  

c)w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Spółdzielni Związków Hodowców i 

Producentów Zwierząt Gospodarskich w Bydgoszczy. 
Uchwała nie może by wykonana ze względu na statut Spółdzielni SHIUZ 

 

Realizacja wniosków z X Walnego Zgromadzenia W-MIR – 21 grudnia 2009 r. 

 

1. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośba do Zarządu : 

a) rozważenie możliwości sfinansowania kosztów odstrzału bobrów 

b) prosimy o podjęcie działań służących kontroli populacji ptaków: szpaków, kormoranów, 

żurawi. 
Adresat: Zarząd W-MIR, Wnioskodawca: Urszula Gajewska 

Zarząd zapoznał się z wnioskami. Podpunkt a) omówił Pan Romuald Tański Wiceprezes, który poinformował, że 

nie ma podstawy prawnej nt  finansowania kosztów odstrzału bobrów. Skarb Państwa pokrywa odszkodowania 

za wyrządzone straty przez bobry.   

Podpunkt b) Zarząd postanowił na najbliższe spotkanie zaprosić Panią Marię Mellin p.o. Regionalngo Dyrektora 

Ochrony Środowiska w celu omówienia działań służących kontroli populacji ptaków: szpaków, kormoranów, 

żurawi. 

2. Zwrócić się z wnioskiem o zmianę na stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Olsztynie 
Adresat: Zarząd W-MIR, Wnioskodawca: Walne Zgromadzenie W-MIR, Komisja wniosków 

3. Spowodować konstruktywne działania w zakresie ścisłej współpracy W-MIR z Panią Dyrektor 

Generalny Ochrony Środowiska w zakresie ptaków i zwierzyny prawnie chronionej. 
Adresat: Zarząd, Wnioskodawca: Romuald Tański 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem nr 2 i 3. Przygotowano stanowisko Walnego Zgromadzenia W-MIR w 

omawianej sprawie, które zostało przekazane do Ministra Środowiska oraz do Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska wraz z pismami, które zostały do tej pory wystosowane bez żadnej odpowiedzi. Dodatkowo, do 

wiadomości, przekazano stanowisko do Adama Krzyśków Posła na Sejm RP, Zbigniewa Babalskiego Posła na 

Sejm RP, Stanisława Gorczycy Senatora RP, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, Jana Bobek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Prezes i wiceprezes 

przeprowadzili w tej sprawie rozmowę z dyrektorem Krajowej Dyrekcji Ochrony Środowiska który przybył do 

Olsztyna w celu wyjaśnienia kwestii prezentowanych w stanowisku Walnego Zgromadzenia. 

4. Wnoszę o wyjaśnienie kwestii pierwokupu działek przez rolników, którzy jako jedyni graniczą z 

działką ANR Poseł Babalski stwierdził na Walnym Zgromadzeniu o niemożności prawnej 

sprzedaży działek bez drogi dojazdowej w drodze przetargu, ANR twierdzi inaczej. 
Adresat: Zarząd, Wnioskodawca: Andrzej Kulik 

Wniosek został omówiony przez Pana Zygmunta Zdunek Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji 

Nieruchomości Rolnej w Olsztynie. Zarząd podkreślił, że nie ma prawnej możliwości sprzedaży lub dzierżawy w 

drodze bezprzetargowej. 

5. Pan Bogdan Aleksiejczuk - Pomoc w zachowaniu Oddziału Laboratorium Polskiej Federacji w 

Olsztynie  
Prezes odczytał stanowisko Walnego Zgromadzenia dotyczące w/w wniosku, postanowiono przesłać go za 

pośrednictwem do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Polskiej Federacji w Olsztynie 

Ponadto Zarząd Izby na bieżąco zajmował się realizacją uchwał podjętych podczas IX Walnego Zgromadzenia 

W-MIR: 

a) uchwała w sprawie przystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Związku Stowarzyszeń na 

Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD-9 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przystąpieniu do LGD-9, Zarząd postanowił z ramienia 

Izby do oddelegowania Zygmunta Piotrowskiego. Zarząd Izby podjął Uchwałę NR 586/2010 w sprawie 

oddelegowania przedstawiciela W-MIR w pracach Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 

Obszaru Wiejskich Jezior Mazurskich LGD-9. 

 

Działalność Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 
W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej działa 19 Rad Powiatowych (jedna w każdym powiecie). Zakres 

kompetencyjny działania Rady Powiatowej W-MIR został określony w ustawie o izbach rolniczych, Statucie 

Izby oraz w Regulaminie Pracy Rady (Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr XI/56/2006 z dn. 1 kwietnia 2006 r.).  

Od 2005 r., na wniosek członków Rad Powiatowych W-MIR, każda Rada otrzymała do dyspozycji na swoją 
działalność statutową wydzieloną kwotę w budżecie Izby (stanowiącą iloczyn 5 spotkań, ilości członków Rady 

oraz określonej kwoty – w 2009 r. było to 100? zł). W ramach tych środków Rady mogły organizować swoje 

spotkania, współorganizować lub uczestniczyć w imprezach i spotkaniach lokalnych.  

W 2009 r. łącznie odbyło się 86 posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR. Najwięcej (6 spotkań) odbyło się w 

Elblągu, następnie (po 5 spotkań) w Działdowie, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Olecku, 

Olsztynie, Piszu i Szczytnie. 

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

Mazurskiej Izby Rolniczej.  

 

2009 
Rada Powiatowa 

płatne niepłatne 
łącznie 

Bartoszyce 4  4 

Braniewo 4  4 

Działdowo 5  5 

Elbląg 6  6 

Ełk 4  4 

Giżycko 3  3 

Gołdap 4  4 

Iława 5  5 

Kętrzyn 5  5 

Lidzbark Warmiński 5  5 

Mrągowo 5  5 

Nidzica 4  4 

Nowe Miasto Lubawskie 4  4 

Olecko 5  5 
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Olsztyn 5  5 

Ostróda 4  4 

Pisz 5  5 

Szczytno 5  5 

Węgorzewo 4  4 

 

Na wniosek Rad Powiatowych, w 2009 r. Izba wsparła m.in. następujące działania: 

1. rolnika zakup nagród rzeczowych w konkursie rolników w „Turnieju Gmin” (pow. braniewski)   

2. zakup nagród rzeczowych w konkursie „Rolnik Junior w Unii Europejskiej”  (powiat piski) 

3. zakup nagród rzeczowych dla hodowców koni zimnokrwistych Championat Klaczy (pow. olsztyński) 

4. udział w Powiatowych Dożynkach w Kiwitach (pow. lidzbarski) 

5. udział w Dożynkach Powiatowych w Srokowie (pow. kętrzyński) 

6. udział w Dożynkach Gminnych – ufundowanie nagród dla rolników (pow. ostródzki)  

7. organizacja konkursu dla dzieci z rodzin wiejskich pn „Żniwa mogą być bezpieczne (pow. giżycki) 

8. udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka w Kucach (pow. nidzicki) 

9. zakup nagród w konkursie na najlepszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Powiatu Elbląskiego (pow. 

elbląski)w 

10. zakup pucharu w konkursie wielobój rolniczy podczas Dożynek Gminnych w Grabówce (pow. Mrągowo) 

11. zakup nagród rzeczowych w konkursie wiedzy rolniczej skierowanym do uczniów szkół powiatu 

mrągowskiego (pow. mrągowski) 

12. zakupu nagrody dla najlepszego producenta rzepaku ozimego w gm. Dobre Miasto (pow. olsztyński) 

13. pokrycie kosztów organizacji szkolenia nt wymogów stawianych gospodarstwom rolnym odnośnie 

dobrostanu zwierząt oraz zamówienie ekspozycji wigilijnej przygotowanej podczas szkolenia (pow. 

olecki) 

14.  organizacja szkolenia i prezentacji produktów firmy PRP TECHNOLOGIES (pow. braniewski) 

15. pokryć koszt zamówienia podziękowań instytucjom współpracującym na rzecz rolników powiatu 

gołdapskiego oraz ekspozycji wigilijnej przygotowywanej podczas uroczystego posiedzenia Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim (pow. gołdapski) 

16. zakup ozdobnej tablicy gratulacyjnej w etuii z okazji otwarcie obory (pow. olecki) 

17. pokryć koszty organizacji wyjazdu rolników na kiermasz wigilijny „Magia Świąt” (pow. braniewski) 

18. organizacja szkolenia „Rozwój wiejskiego dziedzictwa kulturowego” (pow. ostródzki) 

19. pokryć koszty organizacji szkolenia dla członków rady powiatowej w Braniewie (pow. braniewski)  

20. przekazanie kwoty pieniężnej na obchody Jubileuszu 700-lecia wsi Rychliki (pow. elbląski) 

21. współorganizację spotkania wigilijnego rodzin z obszarów wiejskich w Gałdowie wspólnie z 

Samorządową Szkołą Podstawową w Gałdowie (pow. iławski) 

22. zakup nagród rzeczowych na konkurs dla dzieci z terenu wiejskich przebywających w Domu Dziecka w 

Bartoszycach (pow. bartoszycki) 

 

Zmiana lokalizacji Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w powiecie iławskim 

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

iławskim, Zarząd Izby III kadencji kontynuował rozmowy podjęte z przedstawicielami administracji rządowej i 

samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz krajowego w zakresie potrzeby przeniesienia Biura Powiatowego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Lubawy do Iławy. 

W dn. 24 stycznia 2008 r. (L.dz. 239/01/2008-RR) zostało wystosowane pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o pomoc i interwencję w sprawie przeniesienia siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa z Lubawy do Iławy, a także z propozycją zorganizowania spotkania w Iławie. W dn. 26 

lutego 2008 roku na spotkaniu w Olsztynie z Arturem Ławniczakiem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazano meritum przedmiotowej sprawy. W dn. 18 marca 2008 r. Marian 

Szkamelski członek Zarządu W-MIR uczestniczył w spotkaniu w Iławie z przedstawicielami administracji 

samorządowej, którzy zobowiązali się poprzeć działania rolników powiatu iławskiego. Następnie w dn. 11 

kwietnia 2008 r. Zarząd Izby przyjął stanowisko w sprawie przeniesienia siedziby Biura Powiatowego ARiMR z 

Lubawy do Iławy. W dn. 16 kwietnia 2008 r. zostało wystosowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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stanowisko Izby wraz z uchwałami samorządów lokalnych popierających zmianę lokalizacji Biura Powiatowego 

ARiMR z Lubawy do Iławy: 

- Rady Powiatu Iławskiego z dn. 27.03.2008 r. 

- Rady Gminy Iława z dn. 31.03.2008 

- Rady Miejskiej w Iławie z dn. 02.04.2008 

- Rady Miejskiej w Zalewie z dn. 27.03.2008 

- Rady Miejskiej w Kisielicach z dn. 19.03.2008  

- Rady Miejskiej w Suszu z dn. 27.03.2008 

W okresie letnim, Zarząd monitował w Ministerstwie w sprawie postępu prac nad ww. sprawą. W dniu 6 

października 2008 r. (L.dz. 2442/10/2008-ARiMR) wystosowany został protest do zastępcy Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w spr. złej interpretacji intencji wnioskodawców ww. 

zmiany lokalizacji BP ARiMR. 

Działania w tej sprawie były kontynuowane w 2009 r, które zakończyły się sukcesem. Biuro zostało przeniesione 

do Iławy, a od września 2009 roku zostały podjęte prace adaptacyjne na nową siedzibę ARiMRu. Oficjalne 

otwarcie nowej siedziby ARiMRu przewidziano na początek roku 2010. 

 

Działania W-MIR w sprawie złej sytuacji na rynku zbóż w 2009 roku 
W związku z wystąpieniem złej sytuacji ekonomicznej na rynku zbóż spowodowanej m.in. niskim kursem euro, 

Zarząd warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wspólnie z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR 

zorganizował spotkanie z przedstawicielami skupowymi oraz przedstawicielami władz lokalnych. Podczas 

spotkania zostały poruszone najważniejsze kwestie dotyczące dramatycznej sytuacji na rynku skupowym. Ponad 

to w dniu 19 sierpnia 2009 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej spotkał się ze związkami 

zawodowymi w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego dramatycznej sytuacji ekonomicznej 

rolników. W związku z powyższym został wystosowany apel do Donalda Tuska Premiera Rzeczpospolitej 

Polskiej (1898/8/2009-SRP) z żądaniami: 

- Podjęcie natychmiastowej interwencji na rynku zbóż 
- Ochrony kursu euro i zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa w celu przyjęcia do naliczania płatności 

obszarowych średniego kursu euro z trzech pierwszych kwartałów br 

- Podjęcie natychmiastowej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

- Podjęcie skutecznych działań w celu prywatyzacji Ellewarr Sp.z o.o. tylko i wyłącznie z uwzględnieniem 

rolników i grup producentów rolnych 

- Uruchomienie programu budowy biogazowi na obszarach wiejskich 

- Podjęcie działań w celu wyrównania poziomu dopłat rolniczych w ramach Unii Europejskiej 

- Wprowadzenie ochrony krajowego rynku żywnościowego przed importem spoza obszaru UE. 

W związku z powyższym Zarząd wystosował do KRIR (L.dz. 1893/08/2009-KRIR) prośbę o zwołanie 

nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z trudna sytuacją na rynku zbóż i mleka. 

W dniu 03.09.2009 roku Jan Heichel Prezes W-MIR razem z Panem Kazimierzem Wróblewskim 

przedstawicielem Związku Zawodowego Rolników „SAMOOBRONA” Region Warmii i Mazur uczestniczyli w 

Krajowym Forum Zbożowym w Warszawie. Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnych 

rozwiązań obecnego kryzysu na rynku zbóż, w szczególności dramatycznie niskich cen skupu ziarna i 

niewystarczającej samoorganizacji rynku zbóż w kraju.  

Ponad to Zarząd Izby wystosował następujące pisma: 

- W dniu 20.08.2009 roku do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, do wiadomości: Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentarzystów Warmii i Mazur, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (L.dz. 

1898/8/2009-SRP) Stanowisko Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur 

dotyczące poprawy ekonomicznej rolników. 

- W dniu 09.09.2009 r. do KRIR w sprawie wprowadzenia przez Rząd RP pakietu ochronnego dla 

rolnictwa w związku z trudna sytuacją ekonomiczna rolników 

- W dniu 23.09.2009 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w związku z zawyżaniem parametrów skupu zbóż,  a tym samym rolnicy otrzymują niższe 

ceny od ceny wyjściowej. 
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Działalność Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 927 

z późn. zm.) Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej realizuje swoje zadania przy pomocy biura Izby.  

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8
00

-16
00

 przy Al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 32 do grudnia 2009 roku. Od 1 stycznia 2010 Biuro Izby zmieniło siedzibę, która obecnie 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 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat bartoszycki, 

kętrzyński, lidzbarski 

2. Elbląg - otwarte jest codziennie od 9
00

 do 15
00

 (w każdą środę w godz. 9
30

-13
30 

pracownik pełni dyżur w 

Braniewie), obejmuje swoim zasięgiem powiat elbląski, braniewski i ostródzki 

3. Giżycko – otwarte jest codziennie od 8
00

 do 16
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat giżycki, piski, 

węgorzewski 

4. Nowe Miasto Lubawskie - otwarte jest codziennie od 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat 

działdowski, iławski, nowomiejski 

5. Olecko - otwarte jest codziennie od 8
00

 do 16
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat ełcki, gołdapski, 

olecki,  

6. Szczytno - otwarte jest codziennie od 7
00

 do 15
00

, obejmuje swoim zasięgiem powiat mrągowski, 

nidzicki, szczycieński  

Sprawozdania z działalności poszczególnych oddziałów terenowych biura Izby stanowią załączniki do 

niniejszego sprawozdania.  

 

Na wniosek członków Rad Powiatowych W-MIR, w związku z możliwością utworzenia w latach 2009-2012 

dwóch punków informacyjnych Europe Direct, a co za tym idzie zmianą organizacyjną poległości terytorialnej 

oddziałów terenowych biur Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zgodnie z Uchwałą Nr VII/41/2008 Walnego 

Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2008 roku postanowiono utworzyć dodatkowy oddział terenowy biura w 

Giżycku. Faktycznie został on otwarty w I kwartale 2009 roku.  

 

Porady prawne  
Celem pomocy w rozwikłaniu spraw spornych, od początku funkcjonowania samorządu rolniczego (przed i po 

reformie administracyjnej) został zatrudniony radca prawny, który podczas wyznaczonych dyżurów udzielał 

zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych.  

W biurze Izby w każdą środę od 12
00

 do 16
00

 dyżuruje Radca Prawny – Józef Daszczuk, a w czwartek od 11
00

 do 

15
00

 – Stefan Wiekiera. Aby skorzystać z porady Radcy Prawnego należy wcześniej umówić się telefonicznie i 

przywieźć ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące danej sprawy. 

W 2009 roku porady prawne prawnika Izby koncentrowały się głównie wyjaśnieniu niejasności i pomyłek 

rolników we wnioskach o dopłaty bezpośrednie, szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną, 
uzyskanie odszkodowań za słupy postawione na gruntach należących do rolników, wycinka drzew na gruntach 

należących do rolników, dotacje z UE, problemy z podziałem siedliska, sprawy gruntowe (kupno, podział 

majątku, dzierżawa, darowizna), obrót kwotami mlecznymi. Według spisu prowadzonego w biurze Izby w 

Olsztynie, prawnik obsłużył w 2009 roku prawie 170 interesantów.  

Ponadto prawnik odpowiada na bieżąco na wnioski skierowane z Rad Powiatowych do Zarządu Izby oraz na 

inne ważne bieżące problemy.  

 

Modernizacja opryskiwaczy 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizowała w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, zadanie  pn.:  

„Modernizacja opryskiwaczy w województwie warmińsko-mazurskim” 

Zgodnie z umową dotacji 00011/09/14/OZ-PO/D w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku w 

jednostkach upoważnionych do badań sprawności technicznej opryskiwaczy dokonano modernizacji 

opryskiwaczy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W okresie realizacji zadania zmodernizowano 

105 szt. Opryskiwaczy, wartość brutto modernizacji opryskiwaczy do 31 grudnia 2009 r. wyniosła 28374, 88 w 

czym dofinansowanie z WFOŚiGW wynosiło 10974,55 

 W opryskiwaczach zostały zmodernizowane następujące elementy w ilościach: 

Lp. Wyszczególnienie Ilość szt./ mb 
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l. Belka polowa uzbrojona 1 

2. Mechanizm podnoszenia belki 0 

3. 
Oprawa typu RAU, Tee Jet z  uchwytem i 

antykapaczem 
716 

4. 

Dysze szczelinowe: (dysze, które uzyskały 

pozytywny wynik badań przeprowadzonych przez 

PIMR Poznań) -rozpylacz 

1063 

5. Przewód cieczowy  253 

6. Opaski zaciskowe 618 

7. Filtr czyszczący - ssawny kpl. 12 

8. Filtr tłoczny samoczyszczący 5 

9. Wskaźnik poziomu cieczy kpl. 7 

10. Rozwadniacz kpl. 9 

11. Mieszadło hydrauliczne kpl. 6 

12. Manometr glicerynowy 67 

13. 
Zawór sterujący (sekcyjny) z  filtrem 

samoczyszczącym 
11 

14. 

Pompa : P-90, P-70, P-60, ( Pilmet, Agrola) Comet, 

Arag, pompa prod. włoskiej, pompa zespolona: P-

140 (Palmet, Agrola) AR-126, pompa prod. włoskiej 

12 

15. Łuki z głowicami oszczędn. kpl. 26 

16. Trójnik łuku 16 

17. Filterek z antykapaczem  25 

 

Tab.1 Wykaz części zmodernizowanych w opryskiwaczach polowych 

 

Modernizacje przeprowadzono w 4 stacjach diagnostycznych do tego uprawnionych.  84 szt. opryskiwaczy 

zostały zmodernizowane przez OBO P.P.H.U Hubert Nagengast , ul. Przemysłowa 9/39, 11-130 Orneta,  2 szt. 

WZHU AGROMECH Wacław Kowalewski ul. Topolowa 27, 14-300 Morąg, 1 szt. Opryskiwacza została 

zmodernizowana przez Lubawską Spółdzielnię Usług Rolniczych i handlowych, ul. Kupnera 68, 14-260 

Lubawa, 18 szt. Przez Firmę Handlowo-Usługową Zbigniew Klimaszewski, ul. 11 Listopada 23, 11-600  

Węgorzewo. 

Modernizacja opryskiwaczy wykonana w podstawowym zakresie pozwoliła na dostosowanie opryskiwacze do 

wymagań związanych z obowiązkowymi badaniami technicznymi, zwiększyła bezpieczeństwo obsługi, 

wydajność i precyzję nanoszenia preparatów na chronioną powierzchnię. Pozwoliło to na poczynienie znacznych 

oszczędności, ochronę roślin zgodnie z podstawowymi wymaganiami agrotechnicznymi, przy jednoczesnym 

obniżeniu dawek cieczy, redukcji środków ochrony roślin i ich emisji do środowiska. Reasumując realizacja 

programu pn. „Modernizacja opryskiwaczy w województwie warmińsko-mazurskim na rok 2009 „  przyczyniła 

się do minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania środków ochrony roślin co, wpłynęło dodatnio na 

ochronę środowiska w województwie warmińsko-mazurskim. 

. 

Działalność informacyjna - strona internetowa, Biuletyn W-MIR 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od początku funkcjonowania stara się przekazać rolnikom województwa 

informacje potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz informacje niezbędne do pełnego 

wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach unijnych programów skierowanych do producentów 

rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich. W tym celu wydawany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę 
Rolniczą bezpłatny dwumiesięcznik pn. „Biuletyn”. W 2009 roku, jako bezpłatna wkładka do tygodnika 

„Poradnik Rolniczy” w nakładzie 9 tys. egzemplarzy, ukazały się kolejno numery: 
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w lutymNr 1/2009 

w maju- Nr 2/2009 

w lipcu- Nr 3/2009 

w październiku – Nr 4/2009 

w grudniu – Nr 5/2009 

Od lipca 2004 r. działa oficjalny internetowy portal informacyjny – www.wmirol.org.pl. Realizując ustawowy 

obowiązek umożliwienia dostępu obywateli do informacji publicznej, w listopadzie 2005 powstała także strona – 

www.bip.wmirol.org.pl. W celu wspólnej promocji działalności wszystkich izb rolniczych w Polsce, wydawany 

jest co roku przez Krajową Radę Izb Rolniczych Biuletyn Informacyjny, w którym W-MIR umieszcza artykuł 

propagujący działalność Izby w danym roku.  

W 2009 roku Zarząd Izby zlecił zamówienie dla wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR kalendarze 

trójdzielne z logo Izby.  

W 2007 roku, po wyborach do organów III kadencji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na wniosek 

członków Walnego Zgromadzenia W-MIR zostały wykonane tablice informacyjne, które na mocy porozumienia 

zawartego z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa zostały umieszczone w biurach powiatowych ARiMR na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

 

Ponadto Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podejmuje wiele działań bieżących mających na celu 

bieżące interweniowanie i rozwiązywanie problemów rolników województwa warmińsko-mazurskiego 

zgłaszanych do biura lub podczas spotkań organizowanych przez samorząd rolniczy.  

Zarząd  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 

 

Spis załączników: 

1. Sprawozdanie Europe Direct 

2. Sprawozdania z działalności oddziałów terenowych biura W-MIR: Bartoszyce, Elbląg, Giżycko, 

Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Szczytno 
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Załącznik Nr 1 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

CENTRUM INFORMACJI EUROPE DIRECT WARMIA I MAZURY ZA ROK 2009 
 
 

Jolanta Mackiewicz 

Kierownik 

Europe Direct Warmia i Mazury 
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Załącznik Nr 2 

Sprawozdanie z działalności 

Biura Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Bartoszycach 

za 2009 roku 

 
Biuro Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej działa w oparciu o ustawę o izbach 

rolniczych, Statut W-MIR (zmieniony w dn. 31 marca 2007 r.), regulamin pracy oraz wytyczne i zarządzenia 

Dyrektora Biura W-MIR w Olsztynie. 

Podstawowe zadania realizowane w 2009 roku to: obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie 

bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim, udzielanie informacji i pomocy rolnikom w zakresie pozyskiwania 

środków pomocowych krajowych i Unii Europejskiej, organizowanie spotkań i szkoleń dla rolników, wspieranie 

Rad Powiatowych W-MIR w sporządzaniu opinii do Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie organizowania 

przetargów ograniczonych dla rolników w celu umożliwienia nabycia gruntów rolnych z zasobu Skarbu Państwa 

na powiększenie gospodarstw rodzinnych lub utworzenia nowych, uczestniczenie w imprezach masowych 

związane z obszarami wiejskimi, reprezentowanie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w Radzie 

Zatrudnienia przy Starostwie Bartoszyckim w Bartoszycach. 

 

1. Obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim. 
W 2009 roku Biuro odbyły się następujące posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR: 

 
Posiedzenie 

RP 
RP Bartoszyce RP Kętrzyn RP Lidzbark W. 

I 
11-05-2009 

Bartoszyce MDK 

18-03-2009 
w Srokowie w Urzędzie Gminy 

12-03-2009 
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku 

Warmińskim 

II 
20-09-2009 

Wyjazdowe posiedzenie w Iławie 
17-07-2009 

w Barcianach w Urzędzie Gminy 

16-07-2009 
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku 

Warmińskim 

III 
28-12-2009 

posiedzenie w biurze Izby 
w Bartoszycach 

14-09-2009 
w Srokowie w Urzędzie Gminy 

15-09-2009 
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku 

Warmińskim 

IV 

30-12-2009 
W Wielofunkcyjnej Placówce  

Opiekuńczo Wychowawczej w 
Bartoszycach 

20-09-2009 
Wyjazdowe posiedzenie w Iławie 

20-09-2009 
Wyjazdowe posiedzenie w Iławie 

V - 
14-12-2009 

w Urzędzie Miasta w Korszach 

22-12-2009 
wyjazdowe w Braniewie 

 

W roku 2009 obyło się 14 posiedzeń Rad Powiatowych. Rady Powiatowe obejmujące powiaty bartoszycki, 

kętrzyński i lidzbarski. Rady wystosowały w sumie 9 wniosków do Zarządu W-MIR w sprawach istotnych 

dla miejscowych rolników, które wybiegają poza kompetencje zakresu działania Rady. 

 

2. Prace Biura w zakresie współdziałania z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie 

udzielania rolnikom pomocy związanej wystąpieniem na terenie działania klęsk i zdarzeń losowych 

oraz wspomaganie rolników w pozyskiwaniu środków pomocowych z programów PROW 2007-2013 i 

środków krajowych. 
1) W imieniu Rady Powiatowej w powiecie kętrzyńskim, złożono wniosek do Zarządu W-MIR o 

wprowadzeniu dopłat do wysianych kwalifikowanych nasion rzepaku, podobnie jak to jest w 

przypadku nasion zbóż. 
2) Wystąpienie Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Bartoszyce do Zarządu Izby o spowodowanie 

działań w trybie pilnym mających na celu wprowadzenie przez Rząd pakietu ochronnego dla 

rolnictwa. 

3) Współpraca z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Bartoszycach w zakresie 

ochrony środowiska przed skutkami stosowania nawożenia i środków ochrony roślin. 

4)  Udzielanie informacji rolnikom (osobiście i telefonicznie). W 2009 roku z biurem Izby w 

Bartoszycach skontaktowało się 681 osób. Najczęściej zadawane pytania związane były z 

możliwością pozyskiwania środków pomocowych UE i krajowych do gospodarstwa rolnego, w tym 

pozyskiwanie płatności obszarowych, wnioskowani do ANR popierającej opinii w celu 
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zorganizowania i przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż wskazanych przez 

rolników gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstw rodzinnych. 

 

3. Pomoc dla rolników w wypełnieniu wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych jednolitej 

płatności bezpośrednich, płatności uzupełniających do powierzchni grupy upraw podstawowych, 

roślin uprawianych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności do roślin 

energetycznych, płatności cukrowej oraz pomocy finansowej wspierana gospodarowania na obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 
W 2009 roku w okresie od 15 marca do 30 maja rolnicy mieli możliwość uzyskania pomocy w zakresie 

wypełnienia wniosku o przyznanie płatności obszarowych 

 

4. Udzielanie rolnikom niezbędnych informacji w celu pełnego wykorzystania środków finansowych z 

programów pomocowych PROW 2007-2013 
1) Dokonywanie korekt programów rolnośrodowiskopwych oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o 

przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. 

2) Pomoc w wypełnianiu wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych w celu uzyskania dopłat z tytułu 

zużytego do siewu nasion kwalifikowanych. 

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

ochrony środowiska 

4) Udzielanie rolnikom informacji o obowiązku od 1 lipca 2008 roku ubezpieczeniach 50% roślin 

uprawnych. 

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

chronionych wyłącznym prawem hodowcy. 

 

4. Współpraca z Radami Powiatowymi W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim 

celem opracowania i skierowanie do Zarządu W-MIR opinii dla Agencji Nieruchomości Rolnych lub 

Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wnioskowania przez samorządy lokalne odrolnienia gruntów 

rolnych. 
W 2009 roku do biura Izby w Bartoszycach wpłynęły pisma z Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczące 

projektu sprzedaży lub dzierżawy gruntów rolnych o ogólnej powierzchni 4798,31 ha oraz z Urzędu 

Marszałkowskiego dotyczące odrolnienia gruntów ogólnej powierzchni 33,55 ha. W imieniu Rad 

Powiatowych W-MIR biuro sporządziło łącznie 26 opinii. Pozytywnie zaopiniowano odrolnienie 33,55 ha 

gruntów z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury użyteczności publicznej i zabudowy komunalnej. 
 

Na wniosek ANR opiniowaniem objęto 3680,94 ha gruntów, z czego wnioskowano do Agencji 

Nieruchomości Rolnych o wydzielenie i przygotowanie do przetargów ograniczonych pod stwierdzone 

potrzeby okolicznych rolników 345,42 ha gruntów rolnych. W związku z brakiem przekazania przez ANR 

konkretnych danych dotyczących niektórych nieruchomościach oraz nie uwzględnienie przez ANR potrzeb 

okolicznych rolników zostały wystawione negatywne opinie sprzedaży gruntów obejmujące 603,22 ha. 

 

5. Organizacja, prowadzenie naboru i przeprowadzenie szkoleń dla rolników. 
1) Szkolenie z zakresu „Prowadzenie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie 

podstawowych czynników produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej – cross 

compliance ” 

13-10-2009 – dla rolników powiatu lidzbarskiego. 

14-10-2009 - dla rolników powiatu kętrzyńskiego 

W sumie zostało przeszkolonych 51 rolników 

2) Szkolenie z zakresu „Program rolnośrodowiskowy – edycja 2007-2013” 

17 grudnia 2009 – dla rolników gminy Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki 

W szkoleniu wzięło udział 22 rolników 
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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 współpracowali z urzędami gmin i urzędami starostwa 

na poszczególnych powiatach. Z głównych tematów współpracy należy wymienić uczestnictwo członków 

Rad Powiatowych W-MIR w posiedzeniach powiatowych i gminnych rad samorządu terytorialnego, 

prowadzenie polityki zalesieniowej na obszarach poszczególnych gmin, wspólne wypracowanie stanowiska 

dotyczące wystawienia przez właściwą RP W-MIR niektórych opinii do ANR w zakresie sprzedaży lub 

przedłużenia na dalsze lata umów na dzierżawę nieruchomości rolnych. 

 Uczestniczenie w Radach Zatrudnienia na poszczególnych powiatach przedstawicieli Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 

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) Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. 

 

8. Przeszkolenie stażysty.. 
W ramach programu stażu, po przeszkoleniach i nabyciu umiejętności praktycznych, rolnicy mogli korzystać 
z porad w zakresie wypełniania wniosków dotyczących płatności obszarowych oraz uzyskiwać informacje o 

innych programach pomocowych dla rolników z zakresu 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 – dożynko powiatowe w 

miejscowości Srokowo i Kiwity. 

 

9. Promocja działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Biura Europe Direct Warmia i 

Mazury oraz udzielanie informacji o Unii Europejskiej, w tym możliwość pozyskiwania środków 

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

Rolniczej 

3) Wystawienie stoiska W-MIR i Europe Direct na dożynkach powiatowych w Srokowie i Kiwitach. 

4) Rozprowadzanie materiałów informacyjnych po szkołach, bankach, instytucjach samorządowych i 

rządowych. 

 

 

Sporządził: 

Mieczysław Chrostek 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności oddziału terenowego biura W-MIR w Elblągu w 2009 roku 
 

Biuro Terenowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Elblągu mieści się w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 

2 w budynku Giełdy Elbląskiej. Jeden dzień w tygodniu w środę lub czwartek, pracownik biura pełni dyżur w 

biurze Rady Powiatowej w Braniewie, które mieści się przy ul. Kościuszki 118 w siedzibie Powiatowego 

Zespołu Doradztwa Rolniczego Biuro Terenowe w Elblągu obsługuje obecnie trzy Rady Powiatowe W-MIR.  

Radę Powiatu Elbląskiego (miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, 

Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko). 

Radę Powiatu Braniewskiego (miasto Braniewo, gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, 

Wilczęta) 

Radę Powiatu Ostródzkiego (miasto Ostróda, gminy: Ostróda, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Dąbrówno, 

Gierzwałd, Łukta, Małdyty) 
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Rada Powiatu Elbląg 
Mijający rok był czasem intensywnych działań Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim pod 

przewodnictwem Pani Urszuli Gajewskiej. Rada liczy 19 członków, w minionym roku odbyła 6 posiedzeń. 
Posiedzenia odbywały się w poszczególnych Urzędach Gminy: w Elblągu. Milejewie, Tolkmicku.  

Dwa posiedzeń Rady były organizowane wspólnie z Radą Powiatową W-MIR z powiatu ostródzkiego, 

braniewskiego iławskiego, lidzbarskiego. W wspólnych posiedzeniach uczestniczył cały Zarząd W-MIR wraz z 

dyrekcją biura. W posiedzeniach Rady uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. 

Celem tych spotkań, było rozwiązywanie bieżących spraw rolnictwa, jak również przekazywanie informacji z 

działalności poszczególnych instytucji. Do najważniejszych należały sprawy związane z działaniami 

inwestycyjnymi w zakresie osłony przeciwpowodziowej i problemami gospodarki wodnej powiatu elbląskiego, 

realizacją działań PROW 2007-2013, obowiązkowymi ubezpieczeniami upraw i zwierząt z dopłatą z budżetu 

państwa, wymaganiami i wdrażaniem Zasad Wzajemnej Zgodności ( cross compliance ), realizacją programu 

zwalczania choroby Aujeskiego u świń czy też działaniami w celu uregulowania szkód wyrządzonych przez 

zwierzynę prawnie chroniona. 

  Agencja Nieruchomości Rolnych SGZ w Elblągu informowała członków Rady o rozdysponowaniu 

nieruchomości rolnych w powiecie elbląskim. Dzięki działaniom Rady Powiatowej udało się załatwić lokalizację 
stację meteorologiczną na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, w gminie Milejewo. Rada Powiatowa ufundowała 

nagrody w konkursie wieńców dożynkowych na Dożynkach Powiatowych w Pasłęku. 

 

Rada Powiatowa wydała:  

• 7 pozytywnych opinii w sprawie przetargów ograniczonych na ogólną powierzchnie około 75 ha opinie te 

dotyczyły gmin: Elbląg – 2 opinie, Młynary – 2 opinie, Gronowo Elbląskie – 1 opinia, Gronowo Elbląskie –  

1 opinia. 

• 4 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży ( Elbląg, Gronowo Elbląskie, Pasłęk, Młynary) 

• 2 opinie w sprawie zmian w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, (Pasłęk) 

• 1 opinia w sprawie przekazania nieruchomości rolnych dla nadleśnictw, 

•  1 opinie w sprawie sprzedaży w drodze bez przetargowej (Rychliki) 

 

Rada Powiatu Braniewo 
Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim pod przewodnictwem 

Pana Jerzego Salitry delegata, do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rada liczy 13 członków, w minionym roku 

Rada odbyła cztery posiedzenia. W posiedzeniach Rady uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na 

rzecz rolnictwa. Celem tych spotkań, było rozwiązywanie bieżących spraw rolnictwa jak również przekazywanie 

informacji. Do najważniejszych należały sprawy związane z realizacją działań PROW 2007-2013, trudną 
sytuacją w całym sektorze rolnym, programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń w latach 2008-2013. i 

wdrażaniem Zasad Wzajemnej Zgodności ( cross compliance), nieustanną walka z zwierzyna łowną czyniącą 
ogromne szkody, poprawą jakości produktów rolnych, zajmowano się analizą zapotrzebowania gruntów rolnych 

w wapno w powiecie braniewskim. Agencja Nieruchomości Rolnych SGZ w Elblągu informowała członków 

Rady o rozdysponowaniu nieruchomości rolnych w powiecie braniewskim. Na każdym posiedzeniu Rady 

przewodniczący Pan Jerzy Salitra delegat, do KRIR informował członków Rady o bieżących działaniach 

Zarządu W-MIR i KRIR. Rada Powiatowa ufundowała nagrody w Turnieju Gmin powiatu braniewskiego. 

Członkowie Rady zatwierdzili plan pracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie.  

Rada Powiatowa wydała: 

• 4 pozytywne opinie w sprawie przetargów ograniczonych na ogólną powierzchnie około 161 ha, opinie te 

dotyczyły gmin: Braniewo – 2 opinie, Pieniężno – 2 opinie. 

• 2 opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży (Pieniężno, Braniewo) 

• 1 opinia w sprawie zmian w planach przestrzennego zagospodarowania terenu,( Pieniężno)  
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• 8 opinii w sprawie przekazania nieruchomości rolnych dla nadleśnictw,  

• 2 opinie w sprawie sprzedaży w drodze bez przetargowej dotychczasowym dzierżawcom (Braniewo, 

Wilczęta) 

• 1 opinia w sprawie przedłużenia dzierżawy ( Lelkowo) 

 

Rada Powiatu Ostróda 

Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ostródzkim liczy 17 członków. 

Pracami Rady Powiatowej W-MIR kieruje przewodnicząca Pani Zofia Stankiewicz. W 2009 roku Rada odbyła 

cztery posiedzenia, które odbywały się poszczególnych gminach powiatu ostródzkiego. W posiedzeniach 

uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa: Powiatowej Inspekcji Weterynarii, 

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, ARiMR oraz inni zaproszeni rolnicy. Wszyscy dyskutowali o 

bieżących spraw rolnictwa i rolników powiatu ostródzkiego. Z inicjatywy Rady Powiatowej odbyło się spotkanie 

w sprawie rozdysponowania gruntów ANR dla rolników, których nieruchomości rolne będą przeznaczone pod 

budowę nowej drogi nr 7. Z własnej inicjatywy członkowie Rady przekazali fundusze na wsparcie niepublicznej 

szkoły w Idzbarku. Członkowie Rady przekazali środki finansowe na wyróżnienia w czasie dożynek gminnych 

dla najlepszych rolników w poszczególnych gminach powiatu ostródzkiego. 

Ponadto członkowie Rad Powiatowych W-MIR brali liczny udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach 

organizowanych przez W-MIR. Uczestniczyli w szacowaniu szkód łowieckich. Liczna grupa członków Rady i 

rolników z powiatu elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego wzięła udział w dożynkach wojewódzkich w 

Iławie. Członkowie Rad Powiatowych W-MIR uczestniczą w posiedzeniach Rad Gmin, informując władze i 

rolników o działaniach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Pracownik biura brał udział w szeregu szkoleniach, konferencjach, 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..  

Przebieg pracy Biura Terenowego: 

• Pracownik biura brał udział w szkoleniach: 

- w Mierkach ,,Ile mleka w mleku” organizowane przez Europe Direct w dniu 15.06.2009r. 

- w Brwinowie w dniach 2-3.07.2009r. ,,Minimalne wymagania wzajemnej zgodności i zasady 

bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym(cross complance). 

- w Braniewie zmiany i zasady wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe 

• Udział w komisji oceniającej zachowanie Zasad Dobrej Kultury Rolnej na dzierżawionych polach. 

• Organizacja wspólnego posiedzenia czterech Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego, 

braniewskiego, ostródzkiego i Iławskiego.  

• Monitorowanie cen skupu zbóż i rzepaku w podmiotach skupujących na terenie trzech powiatów. 

• Przeprowadzono rozmowy z kandydatami i wybranie stażystki do pracy w biurze W-MIR na terenie 

Elbląga.. 

• Interwencje w sprawie szkód łowieckich i szacowanie szkód w gminie Elbląg i Milejewo, 

przeprowadzenie rozmów z łowczymi tych kół łowieckich, pomoc prawna. 

• Udział w spotkaniu w sprawie rozdysponowania gruntów ANR dla rolników, których nieruchomości 

rolne będą przeznaczone pod budowę nowej drogi nr 7. 

• Uczestnictwo w komisji oceniającej realizacje umowy pomiędzy producentem groszku a firmą 
zbierającą groszek. 

• Organizacja wyjazdu na dożynki i udział w Dożynkach Wojewódzkich w Iławie, i powiatowych  

w Pasłęku. 

• Udzielenie pomocy prawnej, pisanie odwołań i apelacji w sprawie jednorazowego odszkodowania dla 

rolnika z gminy Milejewo, który uległ wypadkowi w czasie prac polowych. 

• Utrzymywanie kontaktów z burmistrzami, wójtami gmin powiatu elbląskiego, braniewskiego  

i ostródzkiego. 

• Pomoc w naborze dzieci rolników na kolonie letnie i zimowe organizowane przez W-MIR. 
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• Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego,, Prowadzenia gospodarstw specjalizujących się 
w produkcji mleka – zgodnie z Zasadami Wzajemnej Zgodności” – 09.10.2009r. w Elblągu. 

• Biuro organizowało spotkania w celu dokonania restrukturyzacji gospodarstw po byłych PGR-ach dla 

rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne.( Gmina Wilczęta, Lelkowo, Rychliki, 

Braniewo) 

• Organizacja stoiska W-MIR i Europe Direct Warmia i Mazury i uczestnictwo w Wiosennych  

i Jesiennych Żuławskich Targach Rolnych w Starym Polu, udział członków Rad Powiatowych.  

• Udział w Jesiennych Targach Rolniczych w Olsztynie.. 

• Uczestnictwo w spotkaniach pracowniczych w biurze W-MIR w Olsztynie. 

• Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe, renty strukturalne, około 150 osób.  

• Udzielanie porad dla rolników odwiedzających biuro terenowe dotyczących: działań PROW 2007-

2013, zbycia Indywidualnych Kwot Mlecznych, nabycia nieruchomości rolnych, pomoc  

w skontaktowaniu się z różnymi firmami – około 100 porad. 

 

W ramach działalności Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury. biuro terenowe udziela 

informacji, porad, pomocy na temat unijnego prawodawstwa oraz programów unijnych, nie tylko rolnikom ale 

również innym zainteresowanym.  

W minionym roku biuro kontynuowało współpracę z: 

• Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Elblągu; 

• Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Braniewie; 

• ANR ZSGZ w Elblągu; 

• Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „ Warzywa Elbląskie”; 

• Zespołem Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku 

• Szkołą podstawową i gimnazjum w Błudowie gmina Młynary. 

• Gimnazjum w Godkowie i Dobrym, gmina Godkowo. 

• Biblioteka Publiczna w Gminie Rychliki 

Ogółem rozdysponowało 2940 sztuk broszur i publikacji około 80 gadżetów, 26 szt. map, plakatów. 

  

Osoby odwiedzające biuro terenowe mogły zaopatrzyć się w darmową prasę rolniczą i broszur dotyczących 

programu PROW 2007-2013 Ogółem wydano ponad 2000 gazet, poradników, publikacji o tematyce rolniczej: 

• Wiadomości Rolnicze – 1365 szt. 

• Poradnik Rolniczy – 840 szt. 

• Poradnik Gospodarczy – 79 szt. 

• Inne – około 150 szt. 

Biuro, na co dzień bardzo dobrze współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w 

Braniewie i Elblągu, Biurem Powiatowym ARiMR w Braniewie i Agencją Nieruchomości Rolnych - Sekcja 

Gospodarowania Zasobem w Elblągu i Młotecznie k/Braniewa, Giełdą Elbląską, Zrzeszaniem Producentów 

Owoców i Warzyw -,,Giełda Elbląska.  

 

Każdy rolnik, który odwiedza Biuro Terenowe jest uprzejmie przyjęty wysłuchany i poinformowany w sprawie, 

z którą przyszedł. 

Ryszard Zieliński 

Biuro Terenowe W-MIR w Elblągu 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności 

Biura Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Giżycku za 2009 r. 
 

Biuro Oddziału Terenowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Giżycku zostało oddane do użytku w 

marcu 2009 r., jednak zaczęło sprawnie działać od 16 czerwca 2009 r. W ramach przekazywania informacji 

rolniczych na potrzeby producentów rolnych i podmiotów gospodarczych udzielano indywidualnych porad w 

zakresie: zasad ubiegania się ośrodki finansowe z programu modernizacja gospodarstw rolnych, przekazywanie 

informacji z zakresu przepisów cross compliance, nabywania nieruchomości rolnych w ramach pierwszeństwa w 

nabyciu. Podstawowe zadania realizowane w 2009 roku to; obsługa Rad Powiatowych W-MIR w powiecie 
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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 rolnych, uczestniczenie w imprezach 

masowych oraz reprezentowanie Rad Powiatowych W-MIR. Utrzymywana jest współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz rolnictwa w powiatach, którymi zajmuje się biuro. 

W czerwcu  pracownik biura w Giżycku uczestniczył w organizowaniu powiatowego konkursu wiedzy o 

rolnictwie dla uczniów szkół podstawowych powiatu piskiego z udziałem i pod patronatem wiceministra 

edukacji narodowej Pana Zbigniewa Włodkowskiego i senatora RP Pana Marka Konopki pt. „Rolnik Junior w 

Unii Europejskiej”, którego przygotowaniem zajmowało się również biuro Izby w Szczytnie ,organizatorem 

konkursu był Europe Direct Warmia i Mazury. 

W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w Giżycku 

nawiązano współpracę Urzędem Gminy w Wydminach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wydminach, OT 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach - Gawliki Wielkie, oraz z Zespołem Szkół w Gawlikach Wielkich w 

powiecie giżyckim. W ramach działalności i promocji W-MIR i Biura Europe Direct Warmia i Mazury 

rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne. Wystawiono stoiska W-MIR i ED na dożynkach 

powiatowych w Wydminach i Piszu. 

W roku 2009 odbyły się 3 posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie giżyckim, w tym jedno wspólne podczas dożynek Wojewódzkich w Iławie w dniu 20 września 2009 r., 

podczas których został poświęcony Sztandar Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Na każde posiedzenie Rad 

zaproszeni byli sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych. 

Podczas posiedzeń Rada zajmowała się m.in. następującymi sprawami: kampania naboru wniosków oraz inne 

formy wsparcia gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013, rozwiązywanie problemów z zakresu 

rolnictwa, sytuacja na rynku mleka, problemami szkód łowieckich oraz ocena pracy KRUS i ARiMR. W dniu 21 

lipca 2009 r. podczas posiedzenia Rady został zorganizowany przez Członków Rady w powiecie giżyckim 

konkurs dla dzieci rolników nt.”Żniwa mogą być bezpieczne”. Od czerwca 2009 Rada wystawiła 3 pozytywne 

opinie skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie: zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 

cele nierolnicze i nieleśne oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych w trybie przetargów ograniczonych. 

W roku 2009 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim, 

zwołała 4 posiedzenia, w tym jedno wspólne podczas dożynek Wojewódzkich w Iławie w dniu 20 września 2009 

r., podczas których został poświęcony Sztandar Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Na każde posiedzenie 

Rad zaproszeni byli sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych m.in. KRUS, ANR, ARiMR i ODR. 

Podczas posiedzeń Rada zajmowała się m.in. następującymi sprawami: kampanii naboru wniosków o płatności 

obszarowe w roku 2009; możliwości pozyskania środków w ramach PROW 2007-2013 dla gospodarstw rolnych, 

sytuacji prawnej dotyczącej gruntów rolnych zalanych na skutek działalności bobrów, o problemach i 

perspektywach w powiecie węgorzewskim. Od czerwca 2009 Rada wystawiła 2 pozytywnie opinie skierowane 

do Agencji Nieruchomości Rolnych w tym: jedna opinia dotycząca przedłużenia umowy dzierżawcy 

nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w gminie Węgorzewo oraz opinie w sprawie sprzedaży 

dotychczasowemu dzierżawcy za zasadzie pierwszeństwa w nabyciu. 

W roku 2009 odbyło się 5 posiedzeń Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

piskim, w tym jedno wspólne podczas dożynek Wojewódzkich w Iławie w dniu 20 września 2009 r., podczas 

których został poświęcony Sztandar Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Na każde posiedzenie Rad 

zaproszeni byli sołtysi, rolnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych. Członkowie Rady uczestniczyli w 

szkoleniu na temat: „Prowadzenie gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w aspekcie 

podstawowych czynników produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej – cross compliance”.Podczas 

posiedzeń Rada zajmowała się m.in. następującymi sprawami: problem szkód łowieckich na terenie powiatu 

piskiego, kontrolą ARiMR, kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii, zasadą wzajemnej zgodności-cross 

compliance. 

Weronika Niewiarowska 

Pracownik  biura W-MIR w Giżycku 

 

 

Sprawozdanie z działalności oddziału terenowego biura W-MIR  

w Nowym Mieście Lubawskim w roku 2009 
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W ramach przekazywania informacji rolniczych na potrzeby producentów rolnych i podmiotów 

gospodarczych udzielano indywidualnych porad w zakresie: zasad korzystania z programu modernizacja 

gospodarstw rolnych dla producentów buraka cukrowego (ARR); warunków ubiegania się o zwrot materiału 

siewnego (w tym pomocy w wypełnianiu wniosków - ARR); zasady funkcjonowania kwot mlecznych m.in. 

wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej w roku kwotowym; krajowej rezerwy krajowej ilości 

referencyjnej; transfery IIR (konwersja, zbycie, oddanie w używanie, dziedziczenie, dzierżawa); zasad ubiegania 

się o środki finansowe z programu modernizacja gospodarstw rolnych (ARiMR), nabywania nieruchomości 

rolnych w ramach pierwszeństwa w nabyciu (ANR); możliwości korzystania programów rolnośrodowiskowych 

(w tym pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności oraz opracowaniu planów 

rolnośrodowiskowych); dopłat bezpośrednich i płatności z tyt. ONW (pomoc w wypełnianiu wniosków); rent 

strukturalnych (zapoznanie z warunkami ubiegania o pomoc oraz przygotowanie stosownych dokumentów), 

wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych (pomoc w wypełnianiu wniosków oraz opracowywanie planów); 

systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (ARiMR); poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw 

rolnych. Na bieżąco przekazywano informacje z zakresu warunków produkcji i użytkowania pasz w aspekcie 

przepisów cross compliance. Biuro zorganizowało spotkania informacyjne nt. minimalnych wymagań wzajemnej 

zgodności w gospodarstwach rolnych (zorganizowano szkolenia Nowe Miasto Lub., Lidzbark); obowiązkowych 

ubezpieczeń w rolnictwie (Działdowo, Nowe Miasto Lub., Iława); pozyskiwania środków finansowych z 

funduszów Unii Europejskiej PROW 2007-2013 (Działdowo, Nowe Miasto Lub., Iława); przekazywania 

informacji o Unii Europejskiej (Działdowo, Nowe Miasto Lub., Iława); wspieranie inicjatyw lokalnych (Nowe 

Miasto Lub., Działdowo, Iława); powstawania elektrowni wiatrowych (Kurzętnik); podwyższania świadomości 

ekologicznej w tym promocji programów rolnośrodowiskowych (Działdowo, Nowe Miasto Lub., Działdowo).    

W ramach pomocy dot. wypełniania wniosków sporządzono 123 wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich i 82 wnioski RŚ (kontynuacyjne).  Pomoc w tym zakresie została udzielona rolnikom  z powiatu 

nowomiejskiego, iławskiego, działdowskiego dot. m.in. gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto 

Lub., Kisielice, Zalewo, Lidzbark Welski, Działdowo, Płośnica. Najczęstszymi pakietami, którymi są 
zainteresowani rolnicy to pakiet: „Ochrona gleb i wód”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Rolnictwo zrównoważone”; 

„Ekstensywne trwałe użytki zielone” oraz  „Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich”.    

Analogicznie jak w roku 2008, dodatkowo zostało opracowanych łącznie 84 zmiany do wniosków i 

korekty do planów rolnośrodowiskowych. Porady i pomoc w wypełnianiu wniosków rolnośrodowiskowych 

udzielana jest już od początku roku 2005 i dot. PROW 2004-2006, natomiast od roku 2008 pomoc ta udzielana 

jest także rolnikom korzystającym ze środków finansowych PROW 2007-2013. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom rolników udzielana była pomoc w zakresie wypełniania rejestrów działalności rolnośrodowiskowych 

oraz planów produkcji roślinnej i zwierzęcej dla rolnictwa ekologicznego. Należy podkreślić, że wszelkie 

udzielone porady w tym zakresie obowiązkowo rozpatrywane były na płaszczyźnie warunkach wzajemnej 

zgodności, co niewątpliwie wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Stąd też, w zakresie 

podwyższania kwalifikacji zawodowych uczestniczyłam w szkoleniach nt. „Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013”, „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt w ramach PROW 

na lata 2007-2013”; „Zasad wzajemnej zgodności (cross compliance)”; „Różnicowanie działalności  w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.  

W aspekcie  reprezentowania samorządu rolniczego brałam udział między innymi: w corocznie 

organizowanej przez Zespół Szkół Rolniczych Nowym Mieście Lubawskim wystawie rolniczo-żywieniowej pt. 

„Zielono mi”, VI Regionalnym Święcie Gęsi w Biskupcu, Wojewódzkich Dożynkach w Iławie oraz 

międzynarodowej konferencji naukowo-promocyjnej nt. „Żywność regionalna i tradycyjna – aspekty 

surowcowe, technologiczne i ekonomiczne”  w Olsztynie. 

            W ramach działalności punktu konsultacyjnego Europe Direct Warmia i Mazury działającego przy 

Oddziale Terenowym Biura w Nowym Mieście Lub., kontynuuje się współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych 

w Nowym Mieście Lubawskim, z Zespołem Szkół w Gródkach, Szkołą Podstawową w Gwiździnach, Miejską 
Biblioteką im. Marii Bogusławskiej, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Mieście 

Lub., Urzędem Gminy w Grodzicznie, Urzędem Gminy w Iławie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Działdowie. Corocznie przekazuje się materiały informacyjno-edukacyjne w ilości około 2000 sztuk. W ramach 

współpracy z wymienionymi instytucjami na bieżąco przekazywane są informacje dot. organizowanych przez 

biuro Europe Direct Warmia i Mazury młodzieżowych konkursów tj. "Narysuj mi prawo", „Moja Europejska 

Przygoda” itp.  
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W ramach współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe 

Młodych Rolników udzielona została pomoc w naborze letniego wypoczynku dla młodzieży wiejskiej w 

Dąbrówka, Zakopanem, Liski, Dźwirzyno.  

W roku 2009 Biuro Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lub., odwiedziło łącznie 627 rolników, 

potwierdzenie tego stanu odzwierciedla dziennik prowadzony przez biuro. Rozpatrzono 220 ogłoszeń 
przetargowych, wykazów sprzedaży nieruchomości rolnych.    

 Przygotowano również 14 posiedzeń rad powiatowych (RP Nowe Miasto Lub., - 4 spotkania; RP 

Działdowo – 5 spotkań; RP Iława – 5 spotkań).  
Na posiedzeniach Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Nowomiejskim Rada Powiatowa poruszyła 

kwestię koncepcji procesu prywatyzacji Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, 

budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Kurzętnik. Dla potrzeb rolników omówione zostały warunki i 

konsekwencje podpisywania przedwstępnych umów dzierżawy pod budowę elektrowni wiatrowych. 

Zasadniczym jednak zadaniem Rady Powiatowej w roku 2009 było przekazywania aktualnej informacji rolniczej 

na potrzeby rolników, grup producenckich,  instytucji służącym rolnictwu. Realizując te zamierzenie 

zorganizowano spotkania poświęcone m.in. ochronie środowiska (zagospodarowania odpadów z tworzyw 

sztucznych); produkcji, użytkowania i właściwego składowania pasz w gospodarstwach rolnych, trudnej sytuacji 

w rolnictwie (kwestii wysokich kosztów produkcji oraz niskich cen płodów rolnych), możliwości pozyskiwania 

środków finansowych z funduszów Unii Europejskiej PROW 2007-2013, podwyższania świadomości 

proekologicznej, ubezpieczeniu społecznym rolników i ubezpieczeniu upraw rolnych.     

W aspekcie współpracy z podmiotami, organizacjami i instytucjami działającymi na potrzeby rolnictwa 

Członkowie Rady brali czynny udział w pracach dot. kontynuacji realizacji programu zwalczania choroby 

Aujeszky'ego, zwalczania salmonelli u producentów drobiu hodowlanego i użytkowego, egzekwowania szkód 

łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Szczególnie istotną dla Rady Powiatowej stała się 
wspomniana kontynuacja realizacji programu zwalczania choroby Aujeszky'ego. W tym też celu z inicjatywy 

Przewodniczącego Rady Powiatowej przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych dla producentów trzody 

chlewnej m.in. w miejscowości: Boleszyn, Grodziczno, Gwiździny, Kurzętnik, Bratuszewo, Marzęcice, 

Mroczno, Kuligi.      

   Dużą uwagę poświęcono również procesowi wdrażania i egzekwowania warunków wynikających z 

zasad „cross compliance” w gospodarstwach rolnych.  

 Rada Powiatowa we współpracy z Radą Powiatową W-MIR w Powicie w Powiecie Iławskim podjęła 

próby utrzymania Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego Iława S.A. w Iławie.   

Analogicznie jak w latach minionych Rada Powiatowa była zaangażowana w działania zmierzające do 

poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Sukcesywnie podejmowano  prace zmierzające do określania 

zapotrzebowania  wśród rolników na grunty rolne na powiększenie gospodarstw rodzinnych Gospodarstwa 

Rolnego Gwiździny, Czachówki, Szwarcenowo. Rada Powiatowa wnioskowała także o wydzierżawianie i 

sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu ograniczonych. Dokonano również analizy i negocjacji w 

sprawach związanych z wyłączaniem z wielohektarowych dzierżaw gruntów na potrzeby okolicznych rolników 

(Gwiździny, Czachówki, Szwarcenowo). Wydawano opinie w sprawach dot. warunkowych umów sprzedaży 

gruntów rolnych (Mroczno) oraz zmian przeznaczania w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gruntów rolnych na inne niż rolne (Gwiździny, Bielice). 

   Natomiast dla Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Działdowskim istotnymi tematami, okazały się 
działania zmierzające do  poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Działania te miały na celu, przede 

wszystkim określanie zapotrzebowania  wśród rolników na grunty rolne na powiększenie gospodarstw 

rodzinnych Gospodarstwa Rolnego Pruski, Rutkowice. W przypadkach, gdy zachodziła potrzeba sprzedaży bądź 
dzierżawy gruntów rolnych na rzecz rolników w trybie przetargu ograniczonego, Rada Powiatowa wnioskowała 

do ANR o przeprowadzenie wskazanej formy przetargu. Poczyniono wszelkich starań przy próbach efektywnego 

wyłączenia z wielohektarowej dzierżaw gruntów rolnych na potrzeby rolników.  

 W obszarze współdziałania  z ośrodkami, związkami, oraz podmiotami wspierającymi rozwój rolnictwa 

członkowie Rady zdolni byli do podejmowania inicjatywy w sprawach związanych z dalszą realizacją programu 

zwalczania choroby Aujeszky'ego, do kontynuacji programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła (wykup 

sztuk bydła zarażonych białaczką) oraz egzekwowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę 
łowną. 

Ze względu na występowanie dużej liczby producentów bydła mlecznego w Powiecie Działdowskim, 

Pani Barbara Kramkowska Przewodnicząca Rady Powiatowej indywidualnie udzielała porad o naturze 

administracyjno-rolniczej w zakresie kwot mlecznych, wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej w roku 
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kwotowym, krajowej rezerwy indywidualnej ilości referencyjnej. Mając na względzie ważność kwestii wymagań 

zasad cross compliance zorganizowano spotkanie dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. 

Przeprowadzono także wewnętrzną analizę funkcjonowania podmiotów skupu płodów rolnych. 

W zakresie przekazywania informacji na potrzeby producentów rolnych Rada Powiatowa zwróciła uwagę 
na: możliwości pozyskiwania środków finansowych pochodzących z PROW 2007-2013; problem organizacji 

rynków rolnych, produktów rolnych, ekologicznych, produktów tradycyjnych oraz regionalnych; spełnienie 

warunków właściwej produkcji i higieny pasz w gospodarstwach rolnych; zmiany w systemie  ubezpieczeń 
społecznych rolników; podwyższanie poziomu świadomości rolników w aspekcie potrzeby tworzenia grup 

producentów rolnych; koncepcję procesu prywatyzacji stacji hodowli i unasieniania zwierząt.   
Poprzez aktywne zaangażowanie przedstawiciela Rady Powiatowej w pracach komisji ds. Rodziny 

Wiejskiej, podjęto działania zmierzające do kreowania marki produktów lokalnych i regionalnych oraz 

dziedzictwa kulinarnego, promowania regionu Warmii i Mazur, motywowania członków rodzin wiejskich do 

rozwijania umiejętności, poziomu wykształcenie, wiedzy; poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu 

gospodarstw rolnych; podwyższania poziomu stanu zdrowia kobiet i członków rodzin wiejskich. 

Z kolei Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności 

rolniczej Powiatu Iławskiego we współpracy z samorządami terytorialnymi (Susz, Iława, Zalewo, Kisielice) 

kontynuowała działania zmierzające do  przeniesienia siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa z Lubawy do Iławy. Podjęcie inicjatywy Rady Powiatowej w kwestii zmiany siedziby 

jednostki płatniczej dla rolników sięga roku 2004. Przez 5 lat Rada Powiatowa poruszała ten problem, w 

konsekwencji czego w 2009 roku podpisane zostało porozumienie między ARiMR w Warszawie, a samorządami 

Powiatu Iławskiego dot. zmiany siedziby BP ARiMR z Lubawy na Iławę. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie 

to wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony samorządów terytorialnych jak i  Rady Powiatowej. 

W sprawach dot.  poprawy struktury agrarnej gospodarstw rolnych Rada Powiatowa występowała  z 

wnioskami o dzierżawę i sprzedaż gruntów dla rolników w trybie przetargu ograniczonego (Łęgowo, Brusiny, 

Wałdowo). Sukcesywnie wydawano opinie w sprawach dot. warunkowych umów sprzedaży gruntów rolnych 

(Wielowieś, Bornice, Gierłoż, Sampława, Władyki, Witoszewo, Pozorty I, Pozorty II, Jędrychowo, Emilianowo), 

zmian przeznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych na inne niż 
rolne (Chełmżyca, Tynwałd) oraz w sprawie sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom (Laseczno).  

Poprzez czynny udział Członka Rady w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia w Iławie, kontynuacją 
stały się działania mające na celu inspirowanie przedsięwzięć do produktywnego zatrudnienia w powiecie, 

wydawania opinii dot. kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych, kierunków 

kształcenia i szkolenia zawodowego.   

W zakresie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa Członkowie Rady brali czynny 

udział w pracach   związanych z szacowaniem szkód białaczkowych, z szacowaniem i  egzekwowaniem szkód 

łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną.  
W aspekcie kolejnych priorytetów Rady Powiatowej, należy odnotować wypracowane wnioski w sprawie 

m.in. dokończenia realizacji wypłat zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, interwencji w kwestii nieopłacalności 

produkcji rolniczej, „uwarunkowań terytorialnych” wydawania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej.  

Najwięcej uwagi poświęcono przekazywaniu i upowszechnianiu informacji o tematyce rolniczej. Rada 

Powiatowa stała się inspiratorem spotkań informacyjnych nt. pozyskiwania środków finansowych z funduszów 

Unii Europejskiej PROW 2007-2013 (Iława), wdrażania zasady wzajemnej zgodności na poziomie gospodarstwa 

rolnego (Iława), różnicowania działalności innej niż rolnicza (Iława), podwyższania świadomości produkcji 

zrównoważonej i ekologicznej (Iława), promocji programów rolnośrodowiskowych (Iława), tworzenia sieci 

informacji europejskiej (Iława), wspierania inicjatyw lokalnych (Iława), informacji o ubezpieczeniach upraw 

rolnych (Iława), zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników (Iława), odnawialnych źródeł energii(Iława), 

kwotowania produkcji mleka (Iława), procesu prywatyzacji spółek rolno-spożywczych (Iława).  

Sporządziła 

Anna Kołodziejska  

p.o. Kierownika Biura W-MIR w Nowym Mieście Lub. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności oddziału terenowego biura W-MIR w Szczytnie w roku 2009 
 

W roku 2009 biuro terenowe w Szczytnie odwiedziło około 300 rolników. W w/w roku biuro 

przygotowało około 200 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników oraz przygotowało  



 39 

50 korekt wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i rolnośrodowiskowych. 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 Pisz, Mrągowo, Szczytno, Nidzica rozpatrzono  

922 ogłoszeń przetargowych, wykazów, warunkowych umów sprzedaży, praw pierwszeństwa nabycia 
organizowanych przez ANR, wystosowano 10 opinii wyrażających stanowisko izby w przedmiotowej sprawie 

na obszarze obejmującym 1610 hektarów z czego 753 przewidziano w przeznaczeniu dla rolników ( wykaz w 

załączeniu ). 

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano  

10 posiedzeń rad powiatowych na terenie trzech powiatów, którymi zajmuje się biuro w Szczytnie 

zorganizowano również wspólne posiedzenie rad podczas dożynek wojewódzkich w Iławie. W miesiącu 

Październiku  przygotowane zostały 2 szkolenia dla rolników na terenie powiatu piskiego i mrągowskiego i 

dotyczyło zasady wzajemnej zgodności cross compliance przy produkcji mleka, w szkoleniach wzięło udział 60 

osób. W  okresie marzec 2009 – grudzień 2009 w ramach umowy pracownika biura z Ministerstwem Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi przygotowano i przeprowadzono 16 szkoleń promocyjno – informacyjnych dot. organizowania się 
rolników w Grupy Producentów Rolnych, w szkoleniach wzięło udział łącznie 180 osób. W zakresie współpracy 

ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej przygotowano między innymi: kwiecień 2009 - Akademickie Forum 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ( UWM w Olsztynie – 100 osób), lipiec, sierpień 2009 - przygotowano i 

zorganizowano półkolonie letnie dla 40 dzieci rolników z terenu gminy Świętajno oraz kolonię letnią dla 30 

dzieci rolników, która odbyła się w Orzyszu, grudzień 2009 – w ramach projektu wysłano kilku przedstawicieli 

samorządu rolniczego na szkolenie dotyczące odnawialnych źródeł energii do Zakopanego.  

Utrzymywana i kontynuowana jest również współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w 

powiatach, którymi zajmuje się biuro. Monitorowana i wspierana jest działalność funkcjonującej Spółdzielni 

Rolników – Grupy Producentów Rolnych „Mazurska Łąka” w Świętajnie liczącej 33 rolników gminy Świętajno. 

Biuro Izby w Szczytnie, jako organizator powstania grupy i pierwszego spotkania informacyjnego z rolnikami, 

które odbyło się z inicjatywy biura w roku 2006, aktywnie wspiera działalność spółdzielni i monitoruje jej 

rozwój. Raz w roku prowadzone jest również szkolenie dla pracowników spółdzielni w zakresie sporządzania 

dokumentacji przy ubieganiu się o środki z UE. 

W miesiącu czerwcu odbył się, kolejny powiatowy konkurs wiedzy o rolnictwie dla uczniów szkół 

podstawowych powiatu piskiego z udziałem i pod patronatem wiceministra edukacji narodowej Pana Zbigniewa 

Włodkowskiego i senatora RP Pana Marka Konopki pt. „Rolnik Junior w Unii Europejskiej”, którego 

przygotowaniem zajmowało się również biuro Izby w Szczytnie jako punkt kontaktowy Biura Informacji 

Europejskiej Europe Direct Warmia i Mazury, które było organizatorem konkursu.   

W roku 2009 pracownik biura uzupełnił nowe uprawnienia państwowe MRiRW i CDR w zakresie 

sporządzania dokumentacji dotyczącej przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w ramach PROW na lata 2007-2013 

i zasady wzajemnej zgodności cross compliance w zakresie przepisów BHP . 

W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział  w Dożynkach Wojewódzkich w 

Iławie jak również reprezentował interesy rolników z danego powiatu podczas zebrań z przedstawicielami władz 

lokalnych w gminach oraz instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. 

W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w Szczytnie, 

utrzymano współpracę z Gminnym Centrum Informacji w Jedwabnie,  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Szczytnie oraz szkołami wiejskimi w powiecie mrągowskim ( Szkoły Podstawowa w Zyndakach, 

Baranowie, Olszewie, Marcinkowie oraz ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Rolniczych w Mrągowie )  w 

ramach  działalności punktu konsultacyjnego ED przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości łącznej 

597 sztuk. 
Do biura wpłynęło i zostało wystosowanych z biura łącznie 251 pism dot. spraw różnych. 

W/w sprawozdanie ma charakter ogólny szczegółowe dokumenty potwierdzające stan faktyczny znajdują się w 

siedzibie biura i zostaną przekazane zarządowi izby lub organom kontrolnym izby o ile zaistnieje  konieczność 
weryfikacji potwierdzającej ten stan rzeczy. 

Jednocześnie jako pracownik odpowiedzialny z organizację pracy biura w Szczytnie informuję, że szczegółowe 

plany pracy z poszczególnych okresów roku 2009 znajdują się w siedzibie biura izby w Olsztynie. 

 

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz opinii kierowanych do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
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W dniu 20 września odbyły się dożynki wojewódzkie w Iławie do udziału w nim zostali zaproszeni 

wszyscy przedstawiciele samorządu rolniczego z poszczególnych gmin naszego województwa na wspólne 

posiedzenie rad powiatowych.   

W roku 2009  odbyło się pięć posiedzeń Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie mrągowskim zwołane przez Przewodniczącego Rady – Pana Andrzeja Kulika. Pierwsze posiedzenie 

odbyło się 19 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Mrągowie, tematami posiedzenia było: omówienie  

działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa-omówiono przebieg składania wniosków o 

przyznanie płatności bezpośrednich i weryfikowanie zasady wzajemnej zgodności, kontrole inspekcji 

weterynaryjnej, kampanię wypełniania wniosków o płatności i zmiany we wnioskach, zapoznano się z ofertą 
ubezpieczeniową TUW i zapoznano się z sytuacją Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie. Ponadto omówiono 

działania bieżące Zarządu Izby i przekazano informacje z przebiegu spotkania z wiceministrem rolnictwa, które 

odbyło się w Piszu.  Drugie posiedzenie rady odbyło się 4 czerwca i poświęcone było głównie omówieniu z 

przedstawicielami starostwa mrągowskiego problemu dotyczącego  melioracji na terenach rolniczych powiatu 

mrągowskiego. W sprawach bieżących poruszono planowany zakup siedziby biura Izby przy ul. Lubelskiej w 

Olsztynie oraz przeznaczenie części środków rady na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Mrągowie.  W dniu 30 

października odbyło się  trzecie posiedzenie rady, które  dotyczyło  melioracji urządzeń wodnych jako dużego i 

powracającego cały czas problemu rolników powiatu mrągowskiego, omówione zostały  również działania 

bieżące zarządu Izby w zakresie trudnej sytuacji na rynku mleka. Czwarte i ostanie posiedzenie odbyło się w 

dniu 29 grudnia. W całości poświęcone zostało tematyce dotyczącej egzekwowania należności za słupy 

energetyczne na gruntach rolnych. W posiedzeniu podobnie jak w poprzednich wziął udział prezes W-MIR, 

który przekazał sprawy bieżące będące przedmiotem posiedzeń Zarządu Izby.  

W dniu 20 września odbyły się dożynki wojewódzkie w Iławie do udziału w nim zostali zaproszeni 

wszyscy przedstawiciele samorządu rolniczego z poszczególnych gmin naszego województwa na wspólne 

wyjazdowe posiedzenie rad powiatowych.   

W dniu 29 grudnia odbyło się piąte posiedzenie rady. 

W roku 2009  odbyły się trzy  posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie nidzickim zwołane przez Przewodniczącego Rady – Pana Piotra Miecznikowskiego. Pierwsze 

posiedzenie odbyło się 18 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Nidzica tematyka posiedzenia dotyczyła budowy 

biogazowini rolniczych i potencjalnych możliwości powiatu w tym zakresie. Zapoznano się z ofertą firmy 

Lumena zajmującej się dystrybucją nawozów mineralnych i środków ochrony. Omówienie również niektórych 

działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w dyskusji  omówiono sprawy bieżące z wszystkimi 

zaproszonymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa powiatu nidzickiego, omówiono również nowe 

zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do udziału w posiedzeniu zostali 

zaproszeni, wszyscy przedstawiciele władz lokalnych oraz sołtysi i rolnicy powiatu nidzickiego. Drugie 

posiedzenie rady odbyło się 1 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Nidzica. Poświęcone ono było między innymi 

wapnowaniu gruntów rolnych i działaniom PROW 2007. Omówiono planowane zmiany w ubezpieczeniu 

społecznym i majątkowym rolników. Przewodniczący Miecznikowski przekazał informacje z przebiegu 

Walnego Zgromadzenia. W dniu 12 października odbyło się trzecie posiedzenie rady, które zostało 

zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie i dotyczyło sytuacji na lokalnym i globalnym rynku 

zbóż, zmian w ubezpieczeniach majątkowych i społecznych w rolnictwie. Pracownik PZDR w Nidzicy omówił 

wdrażanie zasady wzajemnej zgodności. Przedstawicielka Banku Spółdzielczego przekazała informacje 

dotyczące kredytów preferencyjnych i działalności komercyjnej banku. 

Każde kolejne posiedzenie rady zgodnie z decyzją rady odbywa się w innej gminie i na każde zapraszani są 
sołtysi, rolnicy i przedstawiciele władz lokalnych z całego powiatu.   

W dniu 20 września odbyły się dożynki wojewódzkie w Iławie. Do udziału w nim zostali zaproszeni 

wszyscy przedstawiciele samorządu rolniczego z poszczególnych gmin naszego województwa na wspólne 

wyjazdowe posiedzenie rad powiatowych.    

W roku 2009  odbyły się trzy posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie szczycieńskim zwołane przez Przewodniczącego Rady – Pana Romualda Tańskiego. Pierwsze 

posiedzenie odbyło się 10 czerwca w stołówce Pryma w Szczytnie. Jego głównym tematem było omówienie 

niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Omówiono szczegółowo nabór 

wniosków w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych i przebieg kampanii składania wniosków o 

przyznanie płatności bezpośrednich. W dyskusji omówiono sprawy bieżące z wszystkimi zaproszonymi 

instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa powiatu szczycieńskiego, w tym nowe zasady wypełniania 
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wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni wszyscy 

przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu szczycieńskiego. Omówiono również sytuację 
na poszczególnych rynkach rolnych oraz przebieg spotkania prezesów Izb Rolniczych z władzami centralnymi 

Agencji Nieruchomości Rolnych. W sprawach bieżących rady omówiono tematykę Walnego Zgromadzenia i 

planowany zakup siedziby biura izby. Drugie posiedzenie rady odbyło się 29 października i poświęcone było 

omówieniu zasady wzajemnej zgodności i konsekwencji z niej wynikających dla rolników. Odbyła się również 
dyskusja z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu. Omówiono również wdrożone 

przez ARiMR działania PROW 2007-2013 i realizację płatności bezpośrednich. Przewodniczący Rady 

przedstawił również planowany udział samorządu rolniczego w konsorcjum szkoleniowym razem w W-MODR i 

planach szkoleniowych na rok 2010. Omówiono również sytuację na poszczególnych rynkach rolnych i 

działalność komisji ds. monitorowania rynków rolnych powołanej przez Walne Zgromadzenie. Trzecie 

posiedzenie rady odbyło się w dniu 14 grudnia  i dotyczyło wdrażania zasady wzajemnej zgodności. Kierownik 

PZDR w Szczytnie przeprowadziła szkolenie dotyczące wdrażania komponentów zasady i wynikających z nich 

wymogów dla rolnictwa. Omówiono również programy rolnośrodowiskowe, na które są jeszcze pieniądze do 

wykorzystania przez rolników.      

W dniu 20 września odbyły się dożynki wojewódzkie w Iławie. Do udziału w nich zostali zaproszeni wszyscy 

przedstawiciele samorządu rolniczego z poszczególnych gmin naszego województwa na wspólne posiedzenie rad 

powiatowych. 

 

Michał Kawiecki 

Kierownik Biura w Szczytnie 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sprawozdanie z działalności oddziału terenowego biura W-MIR w Olecku w roku 2008 
 

W roku 2008 biuro terenowe w Olecku pomogło w organizacji szkoleń nt. dla rolników z terenu powiatów. 

Tematyka szkoleń był następująca : 

− „Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego”, 

odbyło się w powiatach: 

o Oleckim – wzięło udział 26 rolników; 

o Ełckim – wzięło udział 25 rolników; 

o Giżyckim - wzięło udział 25 rolników; 

o Gołdapskim - wzięło udział 25 rolników; 

o Węgorzewskim - wzięło udział 25 rolników; 

− Szacowanie szkód łowieckich – uczestniczyli członkowie izby rolniczej z powiatów kętrzyńskiego, 

gołdapskiego , oleckiego, mrągowskiego, giżyckiego, ełckiego i węgorzewskiego –łącznie 12 osób 

− Organizacja rynków rolnych  i marketing produktów rolnych – 2 dniowe szkolenie organizowane przez 

SGGW wzięło udział 26 osób z terenu powiatu oleckiego. 

W roku 2008 OT Biura Zorganizował wyjazdy na „POLAGRA – Premiery” – w którym uczestniczyły 44 

osoby z powiatów, które obsługuje biuro oraz powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego oraz na IV 

Ogólnopolską Wystawę Bydła Mlecznego i Wystawę Zwierząt w Bratoszewicach w której uczestniczyli 

hodowcy bydła mlecznego z powiatów oleckiego i ełckiego. 

W w/w roku biuro przygotowało 68 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla rolników W zakresie 

opiniowania sprzedaży, dzierżawy bądź innych spraw związanych z ziemią będącą we własności rolnej Skarbu 

Państwa na terenie powiatów Olecko, Gołdap, Giżycko, Ełk, Węgorzewo rozpatrzono, wystosowano łącznie 46 

opinii wyrażających stanowisko izby w przedmiotowej sprawie na obszarze obejmującym 3256,1490 hektarów . 

W zakresie organizowania zebrań z rolnikami oraz posiedzeń Rad Powiatowych przygotowano 21 z czego jedną  
wyjazdową radę powiatową podczas Dożynek wojewódzkich w mikołajakch oraz wspólne posiedzenie rad 

powiatowych powiatu giżyckiego i węgorzewskiego posiedzeń rad powiatowych i jedno zebranie  zebrań z 
rolnikami w sprawie dotyczącej ziemi rolniczej i restrukturyzacji byłych PGR – (na terenie powiatu ełckiego). 

 

Tematami na posiedzeniach Rad powiatowych było: 

− Ocena pracy KRUS, zmiany w ustawie o KRUS. 

− Ocena pracy ARiMR. 
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− Sytuacja na rynku mleka 

− Problem suszy na terenie powiatu węgorzewskiego.  

− Bieżące informacje związane z KRUS. 

− Wypełniania wniosków o płatności obszarowe, 

− Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzewo 

− Regulacja stanu rzek Gołdapy i Węgorapy na terenie powiatu węgorzewskiego 

− Spotkanie z przedstawicielami PFHBMiPM 

− Problem szkód łowieckich  

− Środki pomocowe PROW 2007- 2013 

− Gospodarowanie zasobami skarbu państwa. 

− Sytuacja polskiego rolnictwa 

− Zasada wzajemnej zgodności Cross – Compliance 

− Projekt oraz zakup sztandaru przez zarząd WMIR. 

− Sytuacja na rynku mleka 

− Omówienie zasad korzystania z dróg położonych na terenach leśnych dla turystyki zmechanizowanej 

− Aktualne przepisy dotyczące kwarantanny i ochrony roślin – Inspekcja Ochrony Roślin. 

− Aktualne przepisy prawne w zakresie produkcji i użytkowania pasz – Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

− Informacja dot. choroby „niebieskiego języka” - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

− Leader w Ego – informacja na temat działalności LGD  

− Stan jakości dróg powiatowych. 

− Kontraktacja płodów rolnych 

 

W zakresie reprezentowania samorządu rolniczego pracownik biura brał udział między innymi:  

w dożynkach wojewódzkich w Mikołajkach, gminnych w Wydminach, pokazach rolniczych w Cimoszkach k/ 

Olecka (Oleckie Dni Pola), w szacowaniu szkód łowieckich na terenie powiatu oleckiego, w komisjach na 

przetagach ograniczonych organizowanych przez ANR filia w Suwałkach.  

W ramach działalności biura informacji europejskiej Europe Direct działającego przy OT biura w Olecku, 

nawiązano współpracę z Zespołem Szkół Licealnych I Zawodowych w Olecku, Gimnazjum nr 2 W Olecku 

działalności przekazano materiały informacyjno-edukacyjne w ilości ok. 2500 sztuk. 

 

Sporządził Dawid Bondarenko 

biuro w Olecku 


