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Protokół Nr 2/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w dniu 13-14 luty 2020 r. w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

W dniach 13-14.02.2020 r. zostało zorganizowane wyjazdowe posiedzenie Zarządu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej wspólnie z Podlaską Izba Rolniczą, Mazowiecka Izbą Rolniczą i Pomorską izbą 

Rolniczą. 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-

MIR, Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki Członek Zarządu W-MIR, Jerzy 

Salitra Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski Delegat do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor 

Biura W-MIR oraz przedstawiciele ww. izb rolniczych zgodnie  z załączoną do protokołu listą obecności. 

Posiedzenie przebiegło według poniższego porządku:  

 

1. Współpraca wojewódzkich izb rolniczych w realizacji projektów z Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich 

2. Sprawy bieżące 

 

Na wstępie posiedzenia Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR przedstawił obecnym Zarząd Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej, a poszczególni przedstawiciele pozostałych wojewódzkich Izb Rolniczych 

przedstawili składy swoich Zarządów. Następnie Pan Prezes poprosił Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektor 

biura W-MIR o przedstawienie informacji do pkt 1 porządku obrad. 

 

Ad.1. Pani Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR poinformowała uczestników posiedzenia, że  

W-MIR złożyła dwa projekty do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które zakładają współpracę 

wojewódzkich izb rolniczych:  

 

Projekt nr 1 Kobiety kołem zamachowym - konferencje 

 

Termin realizacji operacji: 15 czerwca 2020 r. – 31 października 2021 r. 

Miejsce i termin realizacji konferencji w 2020 r.: Olsztyn, październik 2020 r. W lipcu 2020 r. ogłoszony 

zostanie konkurs „Skarby Europy zaklęte w szkle”. 

Budżet operacji: 255 630,97 zł 

Celem operacji jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 

obszarów wiejskich, wsparcie merytoryczne tych podmiotów oraz rozpowszechnianie rezultatów działań 

na rzecz tego rozwoju. 

Forma realizacji: 2 konferencje (w 2020 r. i 2021 r.), w ramach których zorganizowany zostanie konkurs 

"Skarby Europy zaklęte w szkle", wizyty studyjne w wioskach tematycznych oraz zagrodach 

edukacyjnych, prezentacje dorobku uczestników oraz warsztaty i panele dyskusyjne. 

Grupą docelową operacji będą mieszkańcy obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, 

pomorskiego,  warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, zrzeszeni w Kołach Gospodyń Wiejskich 

lub grupach nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie rękodzieła, kulinariów, promujące 

dziedzictwo kulturowe i tradycje na obszarach wiejskich. 

 

Projekt nr 2 Wyspa inspiracji – wyjazd studyjny na Bornholm 

 

Miejsce: Bornholm 

Termin realizacji operacji: 1 maja 2020 r. – 31 października 2020 r. 

Planowany termin wyjazdu: 11 – 16 maja 2020 r. 

Budżet operacji: 172 365,54 zł 

Celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych do zrównoważonego rozwoju tych obszarów.  
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Realizacja operacji przyczyni się do zwiększonego udziału producentów rolnych we wdrażaniu inicjatyw 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju współpracy regionalnej i międzyregionalnej oraz 

budowania relacji partnerskich. 

Efekty realizacji operacji: 

 transfer wiedzy wśród 46 uczestników projektu z 4 województw: podlaskie, mazowieckie, pomorskie i 

warmińsko-mazurskie 

 wzrost kompetencji w zakresie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

poprzez uzyskanie wiedzy na temat : krótkich łańcuchów dostaw, jakości żywności, sposobów 

wykorzystania zasobów środowiska naturalnego do rozwoju obszarów wiejskich, rozwój obszaru w 

oparciu o biogaz, rozwój lokalnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem małego przetwórstwa, 

współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich; 

 popularyzacja dobrych praktyk przez uczestników operacji. 

 

Przedstawiciele wojewódzkich Izb Rolniczych zadeklarowali dalszą współpracę oraz zostały podpisane 

umowy partnerskie. 

 

Ad.2 W drugim punkcie porządku obrad omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie: 

- Omówiono działania związane z zagrożeniem ASF 

- Omówiono współpracę z KOWR. 

- Pan Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR przedstawił informację z działalności Krajowej Rady Izb 

Rolniczych 

- Omówiono promocję działalności Izb Rolniczych w mediach. 

 

          Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              


