Dokonania byłej Pilskiej Izby Rolniczej

Po wyborach do izb rolniczych z terenu województwa pilskiego, które odbyły się 29 września 1996
roku Walne Zgromadzenie Pilskiej Izby Rolniczej liczyło 79 Delegatów.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Pilskiej Izby Rolniczej odbyło się 28 października 1996 r. Miało ono
bardzo uroczysty charakter. Obrady otworzył najstarszy wiekiem senior – p. Edward Ławniczak. Gośćmi
Walnego byli m.in.: przedstawiciele władz województwa pilskiego oraz posłowie ziemi pilskiej: p. Marek
Borowski i p. Jerzy Kado. W skład pierwszego Zarządu weszli: p. Ireneusz Krupka – prezes, p. Bogdan
Wlekły – wiceprezes oraz członkowie: Leszek Kępiński, Andrzej Bator i Gustaw Wańkowicz. Wybrano
również delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym został Mieczysław Zaremba. Wybrano
również komisję rewizyjną, w skład której weszły następujące osoby: Wojciech Bociański –
przewodniczący oraz członkowie: Tadeusz Chmura, Jan Klimas, Tadeusz Witt, Jan Zamczyk.
Na drugim Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2002 r. przyjęto statut, regulaminy obrad
Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz powołano komisje problemowe: ds. budżetu i
finansowego wspierania rolnictwa, ds. prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki, ds. współpracy między
izbami i organizacjami społeczno-gospodarczymi w kraju i za granicą, ds. socjalno-bytowych wsi i
rolnictwa, ds. kierunków rozwoju produkcji rolnej, rentowności i marketingu, ds. oświaty, kultury i
sportu, ds. mediacji i sąd polubowny.
Na kolejnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 kwietnia 1997 r. zatwierdzono sprawozdanie komisji
rewizyjnej z kontroli działalności Pilskiej Izby Rolniczej za 1996 rok i udzielono absolutorium dla zarządu.
Wniesiono również poprawki do statutu. W wyniku dyskusji nad przystąpieniem Izby do spółek prawa
handlowego, zwiększono w budżecie wydatki na nabycie udziałów w tych spółkach. Kierowano się przy
tym potrzebą współtworzenia spółek prawa handlowego w celu pobudzenia obsługi gospodarki rolnej.
Poszczególne komisje problemowe otrzymały swoje zadania, i tak:
1. Komisja ds. budżetu i finansowego wspierania rolnictwa miała się zająć zatwierdzaniem budżetu
Izby, finansowaniem rolnictwa, kredytami dla rolnictwa i opiniowaniem ich oprocentowania,
inicjowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych itp.
2. Komisja ds. prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki miała opiniować i zajmować stanowisko w
sprawie sprzedaży ziemi przez AWRSP, uczestniczyć w realizacji prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłu
rolno-spożywczego oraz opiniować programy prywatyzacji i restrukturyzacji tych przedsiębiorstw.
3. Komisja ds. współpracy między izbami i organizacjami społeczno-gospodarczymi w kraju i za granicą
otrzymała w zadaniach: porozumiewanie się z innymi izbami działającymi w kraju, w celu osiągnięcia
zamierzonego stanowiska, nawiązywanie kontaktów z podobnymi izbami za granicą, celem wymiany
doświadczeń, nawiązywanie porozumień z instytucjami działającymi na wsi, jak: PSL, RI, KR, itp.
4. Komisja ds. socjalno-bytowych wsi i rolnictwa miała opiniować świadczenia emerytalne oraz zająć
się sprawami ubezpieczeń i bezrobociem na wsi.
5. Komisja ds. kierunków rozwoju produkcji rolnej, rentowności i marketingu winna wydawać opinie
dotyczące cen minimalnych na płody rolne, opracowywać bieżące kalkulacje w zakresie produkcji rolnej,
informować o korzystnych cenach zbytu na płody rolne i agroturystyce, itp.
6. Komisja ds. oświaty, kultury i sportu miała zająć się podwyższaniem kwalifikacji rolniczych,
upowszechnianiem kultury, rekreacji i sportu na wsi, itp.
7. Komisja ds. mediacji i sąd polubowny w razie zaistniałych sporów miała je rozstrzygać w ramach
ugody polubownej lub w oparciu o Kodeks Cywilny.
W planie działalności statutowej na następny rok zwrócono uwagę na publikowanie informacji o roli i
pracach Izby oraz upowszechnianie doradztwa i postępu rolniczego. Izba miała zająć się działalnością
organizatorską w zakresie współtworzenia lokalnego rynku rolnego, uczestniczeniu w wystawach
rolniczych, organizowaniu szkoleń i wyjazdów dla rolników. Jako kolejną bardzo ważną dziedzinę
działalności Izby wyznaczono mediowanie i łagodzenie konfliktów pomiędzy członkami Izby, członkami a
firmami, związkami a władzami. Pilska Izba Rolnicza dużą wagę położyła również na nawiązywanie

współpracy z izbami sąsiednich województw oraz instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa, np.
FAPA, FSW, ARR.
Walne Zgromadzenie przyjęło również stanowisko Zarządu i Kolegium Przewodniczących Komisji
Problemowych Pilskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sejmiku
Samorządowego Województwa Pilskiego w sprawie aktualnej sytuacji i zagrożeń w rolnictwie pilskim.
Oto treść tego stanowiska:
I. W minionym 1996 roku w rolnictwie pilskim podobnie jak w innych regionach kraju spadł realny
dochód rolniczy. Było to następstwem mniejszych zbiorów i spadku pogłowia zwierząt oraz pogorszeniem
się relacji towarów przemysłowych zakupywanych przez gospodarstwa do sprzedawanych przez nie
produktów rolnych, a także następstwem niewłaściwej bieżącej polityki rolnej.
II. Nie najlepiej zapowiada się sytuacja dochodowa także w bieżącym 1997 roku. Po suchej,
bezśnieżnej, mroźnej zimie część rzepaków, pszenic i jęczmień ozimych wymagać będzie zaorania i
przesiewów. Ograniczona została kontraktacja buraków i ziemniaków z powodu nadwyżek produkcji
cukru i skrobi z roku ubiegłego. Gospodarstwa rolne napotkają po żniwach barierę popytu na zboża w
związku z nadmiernym ich importem i zapasami przekraczającymi dwukrotnie zapasy normalne. Sytuacja
powyższa wymusi zwiększenie chowu trzody chlewnej.
Spadek konsumpcji wieprzowiny przy występującym imporcie po cenach dumpingowych z Zachodu
spowodował już, przy obecnym stanie tych zwierząt, perturbacje ze zbytem, nie mówiąc o kłopotach,
jakie nastąpią w tym zakresie przy pogłowiu zwiększonym.
III. Krytycznie oceniamy działalność Agencji Rynku Rolnego za brak skutecznych działań
interwencyjnych na rynku rolnym, stabilizujących ceny skupu płodów rolnych na opłacalnym poziomie.
IV. W poczuciu odpowiedzialności za stan rolnictwa uważamy, że niezbędne są następujące środki
zaradcze:
1) ze strony naczelnych władz państwowych:
a) wprowadzenie od zaraz pełnej ochrony celnej na zboże, cukier, krochmal i żywiec oraz uprawianie
takiej polityki importowo-eksportowej, aby zrównoważyć bilans handlu zagranicznego produktów
żywnościowych,
b) uruchomienie przez Rząd w trybie pilnym dodatkowych środków finansowych dla Agencji Rynku
Rolnego, która winna przeznaczyć je na interwencyjny skup zbóż wyłącznie od producentów oraz wykup
zapasów cukru i skrobi od przetwórców,
c) występujące okresowo nadwyżki żywca, tak wieprzowego jak i wołowego Agencja Rynku Rolnego
zdejmować powinna odpowiednio wcześnie, stabilizując w ten sposób ceny,
d) wprowadzenie monitoringu produkcyjnego i skupowego w rolnictwie, aby trafniej sterować
polityką importowo-eksportową oraz zakupami interwencyjnymi Agencji Rynku Rolnego,
e) dokonanie ustawowej zmiany kryteriów rozdziału kwot produkcji cukru w taki sposób, aby
preferować nie tylko moce przerobowe cukrowni, ale faktyczną wielkość produkcji powiązaną z
występującym zapleczem surowcowym. Obecne kryteria podziału limitów produkcyjnych
uprzywilejowują cukrownie z południowo-wschodnich obszarów kraju, gdzie brak zaplecza
surowcowego, kosztem cukrowni wielkopolskich i kujawskich, gdzie zrywać trzeba umowy
kontraktacyjne z rolnikami,
f) wprowadzenie mechanizmu fiskalnego dla tych podmiotów, które skupują surowce rolnicze po
cenach niższych niż minimalne, polegającego na konfiskowaniu na rzecz budżetu niedopłaconych
rolnikom kwot,
g) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa winna:
- mimo wyczerpania się środków finansowych ASALT, utrzymywać dotychczasowe zasady
przydzielania dotacji do inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie wsi (wodociągi,
kanalizacja, telefonizacja, gazyfikacja i drogi. Środki finansowe winien zabezpieczyć budżet państwa.
Uruchomić powinna dodatkowo: program branżowy wspierający tanim kredytem chów trzody o
zwiększonej mięsności oraz zwiększenie roli ARiMR w finansowaniu przedsięwzięć w gminach wiejskich
(zwiększyć kwotę kredytu na jedno utworzone miejsce pracy oraz kwotę ogółem).

h) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Bank Ochrony Środowiska powinny
uruchomić linie kredytowe na preferencyjnych warunkach celem wdrażania programów wykorzystania
olejów roślinnych i alkoholu jako paliw. Pozwoli to na zmniejszenie importu z jednoczesnym
zachowaniem powierzchni upraw roślin oleistych, ziemniaków i zbóż oraz poprawę ochrony środowiska,
i) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa winna część zasobów ziemi, będącej w jej dyspozycji,
wydzielić do dzierżawy lub zakupu indywidualnym rolnikom na powiększenie gospodarstw lub ich
tworzenie. W szczególności Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa nie powinna sprzedawać w
ramach prawa pierwokupu całości dzierżawionych gruntów, a tylko 80%, pozostawiając 20% dla
rolników. W rozdysponowaniu preferować sprzedaż ziemi a nie dzierżawę.
j) Stworzyć Bankowy Rolniczy Fundusz Gwarancyjny, który by wypłacał należności za dostarczone
płody rolne w przypadku upadłości podmiotu skupującego.
2) Ze strony lokalnych władz administracyjnych i samorządowych, Pilskiej Izby Rolniczej i Ośrodka
Doradztwa Rolniczego:
- weryfikowanie listy magazynów autoryzowanych i preferowanie w opinii do Agencji Rynku Rolnego
tylko tych, które zapewnią skup zbóż z lokalnych dostaw (a nie z importu),
- propagowanie nowoczesnych odmian i technologii produkcji pszenic wysokojakościowych, co
pozwoli ograniczyć ich import oraz krzyżówek świń poprawiających mięsność,
- inicjowanie i wspomaganie organizowania pośrednictwa, sprzedaży produktów rolnych, tworzenie
grup producenckich, spółdzielczości, zaopatrzenia i zbytu oraz spółek handlowych celem zwiększenia
liczby podmiotów zajmujących się obrotem i ułatwiających rolnikom zbycie produktów,
3) Ze strony podmiotów zajmujących się skupem i przetwórstwem produktów rolniczych:
- organizowanie trwałych powiązań umownych z producentami żywca dostarczającymi większe partie
produktów (np. 50 szt. tuczników na jedną dostawę),
- zakupienia niezbędnego sprzętu do pomiaru mięsności i doprowadzenie do uzyskania licencji
eksportowych, co pozwoliłoby zwiększyć liczbę podmiotów prowadzących skup trzody chlewnej na
zapasy Agencji Rynku Rolnego w systemie EURO.
4) Ze strony rolników - producentów:
- koncentrowanie produkcji i jej specjalizowanie w taki sposób, aby uzyskać partie tuczników np. 50
szt. do bezpośredniej sprzedaży i trwale wiązać się umowami z odbiorcami. Podobnie koncentrować
produkcję mleka, aby uzyskiwać sprzedaż co najmniej 40 tys. litrów rocznie,
- uzyskiwanie poprzez krzyżówki i żywienie mięsności tuczników powyżej 50%, co zapewni ich zbyt na
zapasy Agencji Rynku Rolnego po wyższych cenach. Przygotować się też trzeba do sprostania
wchodzącym w życie nowym warunkom jakościowym mleka,
- tworzenie grup producenckich celem wyprodukowania i zbycia jednorodnych, dostatecznie dużych
partii towarów, a tam, gdzie jest grupa 10 zainteresowanych rolników – powoływanie rolniczych
spółdzielni zaopatrzenia i zbytu,
- organizowanie zespołowego zakupu większych maszyn przy pomocy dostępnych, tanich kredytów, co
obniży koszty produkcji rolnej i uczyni nasze produkty bardziej konkurencyjnymi.
Na swym kolejnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 lipca 1997 r. Pilska Izba Rolnicza powzięła
decyzję współtworzenia i wejścia do spółki prawa handlowego Pilski Rynek Rolny, organizującej i
zarządzającej powstającym rynkiem hurtowym artykułów rolno-spożywczych w Pile. Izba przystąpiła
również do porozumienia regionalnego w sprawie powołania Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych. Z
powodu klęski powodzi, która dotknęła południe kraju, PIR wystosowała apel do rolników, instytucji i
osób prawnych zajmujących się rolnictwem o udzielenie pomocy pieniężnej bądź rzeczowej
powodzianom. Na tenże cel przekazano środki finansowe z tytułu diet członków Walnego Zgromadzenia.
Na swym V Walnym Zgromadzeniu Pilska Izba Rolnicza podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
Rady Pomorskich Izb Rolniczych. Delegaci podjęli też decyzję o przystąpieniu do organizowania grupy
założycielskiej Związku Wzajemności Członkowskiej dla ubezpieczenia członków samorządu rolniczego.
Na Walnym Zgromadzeniu 19 grudnia 1997 r. powołano uchwałą Sąd Polubowny przy Pilskiej Izbie
Rolniczej. Sąd miał być samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną PIR, niezależną w

zakresie orzecznictwa od jej organów, powołaną do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów
majątkowych, z wyjątkiem wyłączonych przez prawo, pomiędzy wszelkimi podmiotami, które uznają
jego właściwości. Sąd w swym działaniu miał kształtować i utrwalać zasady współżycia społecznego, a
zwłaszcza zasady i obyczaje w rolnictwie. Pierwszym Prezesem Sądu Polubownego został Jan Klimas, a
Wiceprezesem Ignacy Łosoś.
Na VII zebraniu Walnego Zgromadzenia Pilskiej Izby Rolniczej przystąpiono do inicjowania i pomocy w
tworzeniu Zrzeszenia Producentów Ziemniaka w Pile. Celem zrzeszenia będzie reprezentowanie
interesów i obrona praw członków oraz działanie na rzecz rozwoju produkcji ziemniaka. Udzielono
również absolutorium Zarządowi PIR za 1997 rok.
Zarząd Izby przedstawił również następujące sprawozdanie za 1997 rok wraz z kierunkowymi
zamierzeniami na kolejny rok:
Pilska Izba Rolnicza jako jednostka organizacyjna samorządu rolniczego została utworzona na mocy
ustawy z dnia 14.12.1995 roku o izbach rolniczych. Fizycznie powstała 29.09.1996 roku, to jest w dniu
skutecznych wyborów delegatów do Walnego Zgromadzenia, najważniejszego organu Izby. W dniu
29.10.1996 roku ukształtowały się kolejne organy:
- pięcioosobowy Zarząd na czele z Prezesem Ireneuszem Krupką,
- pięcioosobowa Komisja Rewizyjna na czele z Przewodniczącym Wojciechem Bociańskim.
Powołano też siedem Komisji Problemowych zajmujących się poszczególnymi dziedzinami życia
gospodarczego i społecznego.
Siedzibą Izby są pomieszczenia w budynku byłego hotelu „Medyk” przy ul. Motylewskiej 9,
zaadaptowane dla potrzeb Izby. Na Dyrektora Biura Zarząd wyłonił w drodze konkursu i powołał
Andrzeja Żydkiewicza.
W roku 1997 odbyły się cztery posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby oraz dziewiętnaście posiedzeń
Zarządu. We wszystkich Walnych Zgromadzeniach Izby brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich,
posłowie i inni wysocy przedstawiciele instytucji obsługi rolnictwa. Sprawozdania z pracy Zarządu
składane były każdorazowo na Walnym Zgromadzeniu. W celu sprawowania nadzoru nad Izbą,
przekazywane są Wojewodzie Pilskiemu uchwały organów Izby.
Pilska Izba Rolnicza jako jednostka organizacyjna samorządu rolniczego pełni funkcje obronne wobec
rolników oraz inicjuje działania służące aktywizacji gospodarczej ludności rolniczej, zgodnie z jej
ustawowymi i Statutowymi uprawnieniami. Działania w kierunku reprezentacji interesów rolników oraz
współtworzenia i współrealizowania polityki rolnej, podejmowane są przy współpracy wszystkich
organów Izby.
I. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o izbach rolniczych oraz & 13 pkt. 7 i 11 Statutu Izby prowadzone
były działania na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów i produktów
rolnych poprzez inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i rozwijanie rynków
hurtowych i spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem i akcjonariuszem.
I tak zostały utworzone następujące spółki:
1.Spółka „Pałuki" Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, której udziałowcami są przede wszystkim rolnicy.
Utworzenie tego podmiotu gospodarczego przyczyniła się do prawidłowego zagospodarowania majątku
Zakładów Mięsnych, a rolnikom z okolic Wągrowca zapewniło zbyt trzody chlewnej. Spółka przystąpiła
do skutecznego przetargu na dzierżawę, a w przyszłości zamierza wykupić majątek tych Zakładów.
2. Utworzono Agencję Maklerską „Rolkop” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile, w której większość udziałów
jest w posiadaniu Izby. Zadaniem spółki jest udzielanie pomocy rolnikom poprzez zorganizowanie
sprzedaży ziemiopłodów i innych produktów oraz w zaopatrzeniu hurtowym w środki do produkcji rolnej.
3. Spółka „Rolskup” Spółka z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, której udziałowcami są między innymi rolnicy i
pracownicy Państwowych Zakładów Mięsnych w Czarnkowie.
Izba zorganizowała udziałowców, oraz doprowadziła do rejestracji podmiotu gospodarczego w sądzie. Po
przegranym przetargu, podjęto działania prawne u Wojewody Pilskiego w celu stwierdzenia
prawidłowości przeprowadzonego przetargu. W wyniku naszej interwencji dokonano zmian w Zarządzie
Komisarycznym, natomiast nie osiągnięto podstawowego celu jakim było unieważnienie przetargu.

4. Spółka „Pilski Rynek Hurtowy” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Udziałowcami tej spółki są między innymi
Gmina Piła, Pilska Izba Rolnicza, „Tarpil” Spółka z o.o., Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział
Terenowy w Pile oraz rolnicy indywidualni i hurtownicy. Utworzenie tego podmiotu gospodarczego, ma
na celu organizowanie, zarządzanie i prowadzenie w sposób kompleksowy rynku hurtowego artykułami
rolno-spożywczymi. Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie także prowadzenie działalności
maklerskiej, wydawniczej, promocyjnej oraz badanie rynku produktów rolnych, ogrodniczych oraz
szeroko podjęte doradztwo. Chodzi głównie o to, by rolnicy i ogrodnicy mieli gdzie zbywać swoje
produkty, a właściciele sklepów rolno-spożywczych z terenu województwa mogli kompleksowo
zaopatrywać się w te produkty.
5. Takim samym celom służy idea Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku,
do którego przystąpiła Pilska Izba Rolnicza na prawach akcjonariusza. Uczestnictwo w tej spółce zapewni
rolnikom i ogrodnikom z województwa pilskiego zbyt na ziemiopłody oraz pozwoli zaistnieć na rynku
krajowym i zagranicznym. 6. Izba pozyskała od niektórych gmin udziały w Spółkach Ziemniaczanych Piła i
Wronki, co pozwoli na częściowe oddziaływanie Izby na te zakłady.
II. W świetle art.5 ust. 1 pkt. 14 ustawy o izbach rolniczych oraz & 13 pkt.6 statutu Izby, Izba podjęła
działania mające na celu inicjowanie powoływania i wspierania zrzeszeń i stowarzyszeń producentów
rolnych, poprzez pomoc merytoryczną i prawną rolnikom w zrzeszaniu się dla realizacji celów
zawodowych.
- Korzystając z tego uprawnienia Izba zainicjowała powstanie Zrzeszenia Producentów Ziemniaka,
które będzie reprezentowało interesy swoich członków wobec władz państwowych i samorządowych.
oraz podmiotów kontraktujących i skupujących ziemniaki. Główną ideą tworzenia tego Zrzeszenia jest
samoorganizowanie się rolników dla łatwiejszego zbytu plonów i uzyskania za nie godziwej zapłaty.
- Izba wyszukiwała partnerów dla rolników, którzy nie tylko gotowi są zawrzeć wieloletnie umowy
kontraktacyjne na odbiór trzody, ale chcą współpracować w krzewieniu wśród kontrahentów
nowoczesnych metod chowu, zwiększających mięsność (jak na razie jedynym partnerem okazał się
„Pozmeat”, który zawarł umowy z rolnikami gmin Margonin, Połajewo, Ryczywół i Rogoźno).
- Izba jest w trakcie prac organizacyjnych mających na celu utworzenie Związku bądź Zrzeszenia
Producentów Zbóż.
III. W zakresie dotyczącym obrony interesów rolniczych - Izba przedsięwzięła następujące działania:
- Wypracowano, wspólnie z Komisją Rolną Sejmiku, stanowisko w wielu kluczowych dla rolnictwa
sprawach wskazując władzom zagrożenia, jakie niesie dla rolnictwa bieżąca polityka rolna oraz zgłaszając
konkretne propozycje korekt i nowych uregulowań prawnych.
- Wspólnie z Wydziałem Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Pile i posłami RP doprowadzono do:
a) wymuszenia ochrony rodzimej produkcji: przywrócenie ceł na zboże - najpierw 10%, obecnie 20% oraz
na mączkę ziemniaczaną, skutkiem czego Zakłady Ziemniaczane mogą podejmować kontraktację i
dokonywać przerobu ziemniaków;
b) wymuszono na Prezesie NBP, pozostawienie 7 banków spółdzielczych w dotychczasowym zrzeszeniu w
GBW w Poznaniu zamiast w Koszalinie;
c) przywrócono kontraktację około 400 ha buraków cukrowych w południowych gminach województwa
(głównie Ryczywół i Połajewo);
d) zadbano, poprzez rozpropagowanie informacji, aby rolnicy nabyli nieodpłatnie, należne im akcje
prywatyzowanych przedsiębiorstw (ZPT Kruszwica, Cukrownie);
e) uczestniczono w Wystawie Gospodarczej Regionu Pilskiego, celem udziału było promowanie na
szerokim forum pilskiego rolnictwa;
f) Radca prawny Izby udzielił szeregu indywidualnych porad prawnych rolnikom zgłaszającym się w tym
celu do Izby.
- Zorganizowano spotkania z przedstawicielami gorzelni województwa pilskiego w celu wypracowania
wspólnego stanowiska dotyczącego wysokości średniej ceny surówki spirytusowej oraz zainicjowano
powstanie Związku Producentów Spirytusu, którego zadaniem będzie dbanie o interesy zrzeszonych w
nim osób, a w razie potrzeby występowanie na drogę mediacji i sporów. Prezesi Pilskiej i Poznańskiej Izby
Rolniczej wraz z przedstawicielami gorzelników z obu województw uczestniczyli w rozmowach z „Polmos”

Poznań, mających na celu wypracowanie kompromisu dotyczącego ceny surówki spirytusowej, co w
konsekwencji spowoduje, że gorzelnie nie zostaną zamknięte i rolnicy będą mieli zapewniony dalszy zbyt
na ziemniaki i żyto.
- Z inicjatywy Pilskiej Izby Rolniczej i Regionalnego Ośrodka Usług Spółdzielczych w Bydgoszczy doszło
do spotkania Duńskiej Rady Rolników z Prezesami Gminnych Spółdzielni „SCH" w celu przeanalizowania
sposobów restrukturyzacji spółdzielczości i przywrócenia jej rolnikom.
- Podpisano porozumienie o współpracy Izby ze Społeczną Radą Doradztwa Rolniczego przy
Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance. Przedmiotem porozumienia jest
wspólne działanie w kierunku doskonalenia doradztwa rolniczego na terenie województwa pilskiego.
- Pilska Izba Rolnicza przystąpiła do Porozumienia Pomorskich Izb Rolniczych oraz do Porozumienia
Wielkopolskich Izb Rolniczych, celem nawiązania współpracy między Izbami zgodnie z jej ustawowymi i
Statutowymi uprawnieniami.
IV. Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 10 ustawy o izbach rolniczych oraz & 13 pkt. 16 Statutu Izby, Izba podjęła
działania mające na celu kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w
działalności gospodarczej poprzez organizowanie Sądu Polubownego i zespołów mediacyjnych.
Sąd Polubowny ma zapewnić stronom dyskrecję, szybkie rozpoznawanie sprawy i wydanie wyroku przy
jak najniższych kosztach postępowania. Przedmiotem spraw rozstrzyganych na łamach Sądu
Polubownego mogą być spory dotyczące takich dziedzin jak rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, handel,
transport, ubezpieczenia, bankowość, melioracja, spółdzielczość oraz prawo i inne dziedziny związane z
rolnictwem. Siedzibą Sądu Polubownego jest siedziba Pilskiej Izby Rolniczej.
V. Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 11 ustawy o izbach rolniczych oraz & 13 pkt. 13 Statutu Izby, Izba podjęła
działania na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na
rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie.
- W tym też celu Izba podjęła współpracę z KRUS-em Oddział Rejonowy w Pile. Powołano wspólną
komisję, której zadaniem jest propagowanie bezpiecznej pracy w rolnictwie. Izba udostępniła KRUS-owi
łamy Biuletynu Informacyjnego Izby. Była także współorganizatorem konkursu dla młodzieży szkolnej
pod tytułem „Bezpieczna praca w rolnictwie”. Uzgodniono, że tematyka bezpiecznej pracy w rolnictwie
będzie przybliżona członkom na Walnym Zgromadzeniu.
- Izba podjęła starania o wsparcie szkoleń rolniczych z zakresu racjonalnego użytkowania
opryskiwaczy (ochrony środowiska), w efekcie których szkolenia te będą po części opłacane przez
rolników i po części przez WODR Stara Łubianka.
- Członkowie Walnego Zgromadzenia zostali zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach, na których
dokonywana jest roczna ocena pracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego w poszczególnych gminach
naszego województwa.
- Członkowie Walnego Zgromadzenia upoważnili Zarząd Izby do rozpoznania Towarzystw Ubezpieczeń
Wzajemnych, a następnie do wyboru jednego z nich, w celu utworzenia Związku Ubezpieczeń
Wzajemnych. W roku 1997 wyboru nie dokonano.
VI. Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy o izbach rolniczych, który daje prawo Izbom do występowania do
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych
oraz opiniowania projektów przepisów. Pilska Izba Rolnicza skorzystała z tego prawa w następujących
przypadkach:
1. Zarząd Pilskiej Izby Rolniczej wystąpił do Premiera i Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
wnioskiem o wprowadzenie mechanizmów zachęcających polskie rafinerie do stosowania większej ilości
alkoholu bezwodnego jako domieszek do paliw benzynowych.
2. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Finansów oraz Sejmowej
Komisji do Spraw Rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie limitu produkcji spirytusu dla gorzelń.
3. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz
posła RP Romualda Ajchlera z wnioskiem dotyczącym wysokości kredytu preferencyjnego na zakup
środków do produkcji rolnej w 1998 roku.
4. Wystąpiono do Ministra Gospodarki i Ministra Finansów oraz do Krajowej Rady Izb Rolniczych z
wnioskiem o nieograniczanie kredytu preferencyjnego na zakup maszyn rolniczych i ciągników wyłącznie

do nowych. Umotywowano, że kredyt ten powinien dać szansę rolnikom zakupu innych typów maszyn
(np. używanych).
5. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i do Ministra Finansów, Krajowej Rady
Izb Rolniczych, posła RP Grzegorza Piechowiaka, Wojewody Pilskiego z wnioskiem o ujęcie „Pilskiego
Rynku Hurtowego” w programie „Budowa giełd i rynków hurtowych 2000”.
6. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Komisji Sejmowej do Spraw
Rolnictwa z wnioskiem o pozostawienie spółki z o.o. Stadnina Koni w Dobrzyniewie w zasobach Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z planowaną prywatyzacją.
7. Wystąpiono do Agencji Rynku Rolnego w Warszawie oraz do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie
zagospodarowania Elewatora Zbożowego Gołańcz - własność wojewódzkiego przedsiębiorstwa w Pile
będącego w likwidacji. Ministerstwo podzieliło naszą opinię, natomiast zainteresowane strony czyli
banki i Agencja nie wyraziły chęci udziału.
8. Wystąpiono do Agencji Rynku Rolnego oddział terenowy w Poznaniu w okresie pożniwnym z
wnioskiem o zwiększenie limitu zbytu żyta na terenie województwa pilskiego.
9. Wystąpiono do Ministerstwa Rolnictwa z wnioskiem o rozważenie możliwości udzielenia dotacji do
sadzeniaków przeznaczonych na cele reprodukcji i produkcji.
VII. Zgodnie z § 13 pkt. 13 Statutu Izby, Izba organizowała wyjazdy szkoleniowe do Danii i do Francji, w
celu nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń, a w których to wyjazdach uczestniczyło 51
członków Walnego Zgromadzenia. Wyjazdy te, będą kontynuowane w roku bieżącym jeśli tylko pozwolą
na to środki finansowe jakie są w dyspozycji Izby.
VIII. Izba w pierwszych 4 latach funkcjonowania utrzymywana jest ze środków finansowych
pochodzących z budżetu państwa. Główne wydatki Izby to wynagrodzenie pracowników, diety i koszty
podróży członków Walnego Zgromadzenia Izby, koszty eksploatacji pomieszczeń, działalność
wydawnicza, promocyjna, szkoleniowa dla rolników, a także wydatki na nabycie udziałów w spółkach
prawa handlowego. Biuro Izby swą działalność rozpoczęło od zatrudnienia trzech pracowników. W
trakcie działalności Izby stan osobowy pracowników urósł do ośmiu osób.
Pracownikami Biura Pilskiej Izby Rolniczej są: Andrzej Żydkiewicz - Dyrektor Biura, Zofia Brudzińska Główny księgowy, Maciej Mańkowski -Główny specjalista do spraw marketingu, Katarzyna Podmokły Radca prawny, Wioletta Szymczyk - Specjalista do spraw informacji gospodarczych, Marzenna
Słowikowska - Pracownik gospodarczy, Sylwia Patelska - Specjalista do spraw samorządowo-prawnych,
Stanisława Libera - Starszy referent.
W 1998 roku będziemy nadal korzystać z przysługujących nam uprawnień i zabiegać o takie
regulacje prawne, które najpewniej zabezpieczają interesy rolników.
Uogólniając wszystkie poczynania Pilskiej Izby Rolniczej, w pierwszym roku jej funkcjonowania należy
podkreślić, iż nie są one wykonywane, tylko z nakazu ustawy czy Statutu Izby lecz wypływają z
zaangażowania, w różnym stopniu członków Walnego Zgromadzenia. Generalnie rzecz biorąc delegaci
gmin spotykają się z rolnikami na terenach swoich gmin, a następnie przenoszą na forum wojewódzkie
wiele uwag, wniosków i postulatów. Są one analizowane i brane pod uwagę przez Zarząd i Biuro w ich
pracy.
I odwrotnie - ustalenia i decyzje jakie zapadały na forum Izby, jak również dotyczących sytuacji
polskiego rolnictwa. Również w bieżącym roku spotkania te są kontynuowane, a odbyły się one w takich
gminach jak: Lipka, Trzcianka, Wągrowiec, Wieleń, Drawsko i w wielu innych.
W ramach tych spotkań, w siedzibie Pilskiej Izby Rolniczej doszło do spotkania związków zawodowych
rolników z członkami Zarządu Izby, w efekcie którego zostało wypracowane wspólne stanowisko
dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa w dobie obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, a także
zapadły stosowne decyzje dotyczące współpracy między tymi organizacjami. W najbliższym czasie
planowane jest spotkanie członków Zarządu z przedstawicielami rolniczych związków branżowych.
Reasumując funkcje, cechy i działania Izby można stwierdzić iż:
- instytucjonalizuje ona kontrolę rolników nad poczynaniami administracji państwowej, gospodarczej,
wskazuje skutki działania prawa, sposoby jego korygowania, a w niektórych przypadkach uruchamia
presję opinii środowisk rolniczych na rzecz podejmowania właściwych decyzji dotyczących rolnictwa;

- podejmuje samorządowe inicjatywy społeczno-gospodarcze i sprzyja rozpoczynaniu działalności
gospodarczej służącej wsi i rolnictwu przez różne podmioty.
Należy jednak mieć na uwadze, że Izba nie jest w stanie załatwić wszystkich spraw, rozwiązać wszystkich
problemów nurtujących wieś i rolnictwo. Czynić jednak będziemy wszystko, aby zmniejszyć stopień
bezradności rolników wobec otaczających ich zjawisk gospodarczych i społecznych. Ten cel będzie
przyświecał nam we wszystkich poczynaniach w roku 1998.
VIII, ostatnie Walne Zgromadzenie Pilskiej Izby Rolniczej, odbyło się w dniu 22 grudnia 1998 r. Obrady
rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego nagle dyrektora biura PIR Andrzeja Żydkiewicza.
W związku z reformą administracyjną państwa i połączeniem 5 wielkopolskich izb rolniczych w jeden
organizm, Walne przeprowadziło sondaż, mający na celu wyłonienie reprezentantów byłego
województwa pilskiego w nowej Izbie. Głosami delegatów dotychczasowy Prezes Ireneusz Krupka
uzyskał poparcie jako członek nowego Zarządu, Pan Wojciech Bociański uzyskał poparcie jako członek
Komisji Rewizyjnej, zaś Pan Mieczysław Zaremba jako delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Walne Zgromadzenie przyjęło również następujące sprawozdanie z działalności Izby za 1998 rok:
I. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o izbach rolniczych, który daje prawo izbom do występowania do
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych
oraz opiniowania projektów przepisów. Pilska Izba Rolnicza skorzystała z tego prawa w następujących
przypadkach:
1. Wystąpiono do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z wnioskiem o spowodowanie
zmiany - w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934r. Prawo Upadłościowe polegającej na zrównaniu praw rolników indywidualnych z prawami pracowników upadających
zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Zmiana ta ułatwiłaby odzyskanie należności za dostarczone
przez rolników tym zakładom płody rolne.
W odpowiedzi na nasz wniosek Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekazał go
Ministrowi Sprawiedliwości z prośbą o rozpoczęcie procedury legislacyjnej.
2. Na wniosek Józefa Waligóry Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Zbigniewa Kossowskiego
Dyrektora Departamentu Rozwoju Rolnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
zaopiniowano projekt dotyczący zmian w ustawie o regulacji rynku cukru i przekształceniach
własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
3. Wystąpiono do Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z wnioskiem o
spowodowanie zmian w rozporządzeniu z dnia 07.06.1997 roku w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
4. Na wniosek Posła RP Adama Szejnfelda Izba zaopiniowała projekt ustawy o organizacji rynków
produktów rolnych i żywnościowych oraz o rolniczych grupach producenckich i ich zrzeszeniach, wnosząc
szereg nowych propozycji istotnych dla działania i rozwoju tego typu grup w rolnictwie, a także
ściślejszego powiązania przedsiębiorstw przetwórczych z producentem.
5. Na wniosek Krajowego Związku Dzierżawców Izba zaopiniowała projekt ustawy o dzierżawie
nieruchomości.
6. Izba pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o dodatku bioetanolu do paliw silnikowych
benzynowych. Nadmienić należy, że niejednokrotnie tą sprawę Izba nasza i pozostałe poruszały w
Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wprowadzenie jej stworzy możliwości zbytu
produktów rolnych w ilości równoważnej 1,5 mln ton żyta, tj. około 25% przeciętnego zbioru tego zboża
w kraju.
II. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.3 ustawy o izbach rolniczych mówiącego o prowadzeniu działań na rzecz
tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych Izba
interweniowała w następujących sprawach:
1. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o spowodowanie
uproszczenia i usprawnienia procedur przetargowych dotyczących skupu zbóż w systemie dopłat dla
przedsiębiorstw skupujących płody rolne.

2. Wystąpiono do Ministra Finansów z prośbą o zwolnienie podmiotów gospodarczych skupujących
zboże, które wygrały przetarg na dopłaty Agencji Rynku Rolnego z opodatkowania tych dopłat Otrzymaliśmy odpowiedź, że zwolnienie takie jest możliwe w szczególnych przypadkach.
3. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz do Posła RP Adama Szejnfelda z
wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ukrócenia importu i uruchomienia skupu interwencyjnego
półtusz wieprzowych. Częściowo spełniono nasz wniosek uruchamiając skup interwencyjny trzody
chlewnej w miesiącu październiku b.r.
4. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o przywrócenie w jak
największym stopniu interwencyjnego skupu zbóż konsumpcyjnych w systemie magazynów
autoryzowanych.
5. Wystąpiono do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie z prośbą o zwiększenie limitu dla
województwa pilskiego na skup zbóż na zasadach dopłat Agencji. W wyniku naszej interwencji Oddział
Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu zwiększył limit skupu zbóż o kilka tys. ton.
6. Wystąpiono do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnioskiem o ochronę polskiego rynku ryb
słodkowodnych poprzez wprowadzenie stawki celnej.
7. Zasygnalizowano do Związków Zawodowych Rolników fakt drastycznego spadku dochodowości
gospodarstw rolnych w przeciągu ostatnich kilku lat.
8. Zwrócono się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile z
prośbą o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji rolnikom. Uczestniczącym w szkoleniach z
zakresu stosowania środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności organizowanych przez ODR. Środki
finansowe otrzymano. Pozwoliły one na dofinansowanie szkoleń w kwocie 20 zł na uczestnika kursu.
9. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z prośbą o nie
przekazywanie Ministerstwu Oświaty szkolnictwa rolniczego, lecz pozostawienie go w ręku
Ministerstwa Rolnictwa lub też o przekazanie go samorządowi rolniczemu, tj. izbom rolniczym przekazano starostwem.
10. Wystąpiono do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o
zapewnienie środków finansowych dla ODR-ów na przeprowadzenie weryfikacji biznes planów, za które
rolnicy zapłacili w celu uzyskania kredytów preferencyjnych, a których to kredytów nie otrzymali.
W tej sprawie otrzymaliśmy od Agencji wymijającą odpowiedź. Mamy jednak zapewnienie Dyrektora
WODR w Starej Łubiance, że weryfikacja biznes planów już wykonanych będzie się odbywać po niższej
cenie, tj. 50% kosztów.
11. Wystąpiono do Premiera Jerzego Buzka i Przewodniczącego „AWS” Mariana Krzaklewskiego z
prośbą o wygospodarowanie dodatkowych funduszy dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa celem wsparcia preferowanych linii kredytowych szczególnie na zakup ziemi, modernizację
technologii pozyskiwania mleka, urządzania gospodarstw przez młodych rolników wspólnego
użytkowania maszyn rolniczych oraz zagwarantowania dopłat do kredytów na skup zbóż
konsumpcyjnych, buraków cukrowych, ziemniaków, warzyw oraz owoców. W tym momencie nadmienić
trzeba, że drastyczny spadek opłacalności produkcji rolnej spowodował zmniejszenie zapotrzebowania
rolników na kredyty. I tak. Zapotrzebowanie na kredyt tzw. linii dla młodych rolników spadło o 68% na
zakup ziemi o 50%. Z informacji jakie otrzymujemy z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
wynika, że właściwie wszystkie linie kredytowe są jeszcze dostępne.
III. W świetle art. 5 ust. 1 pkt. 14 ustawy o izbach rolniczych oraz &13 pkt. 6 Statutu Izby, Izba podjęła
działania mające na celu inicjowanie powoływania i wspierania zrzeszeń, stowarzyszeń producentów
rolnych poprzez pomoc merytoryczną i prawną rolnikom w zrzeszaniu się dla celów zawodowych.
Korzystając z tego uprawnienia Izba zainicjowała i doprowadziła do rejestracji sądowej następujących
podmiotów:
1. Zrzeszenia Producentów Ziemniaka z siedzibą w Pile
- zebranie założycielskie w miesiącu czerwcu b. r.
2. Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej „Hybryd" z siedzibą w Chawłodnie
- zebranie założycielskie w miesiącu lipcu b. r.
3. Zrzeszenia Sadowników Ziemi Czarnkowskiej z siedzibą w Lubaszu

- zebranie założycielskie w miesiącu sierpniu b. r.
4. Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej z siedzibą w Marunowie
- zebranie założycielskie w miesiącu październiku b. r.
Uznając zagadnienie funkcjonowania grup producenckich w rolnictwie pilskim za bardzo ważne. Izba
wystąpiła z inicjatywą sfinansowania szkoleń z tego zakresu. Niektóre propozycje w tym zakresie nie
zostały wykorzystane przez członków już istniejących grup producenckich np. szkolenie organizowane
przez Fundację Spółdzielczości Wiejskiej w Bydgoszczy - grupy producenckie trzody chlewnej. Z naszej
inicjatywy skorzystali: przedstawiciele Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej w Chawłodnie oraz
Zrzeszenia Sadowników Ziemi Czarnkowskiej biorąc udział w szkoleniach w Boszkowie i Lublinie.
Upatrując korzyści ze wspólnego działania rolników Izba podejmuje dalsze działania w tym temacie.
Jesteśmy w fazie rozpoznawania możliwości powołania grupy producenckiej zbóż na terenie gminy
Zlotów, na bazie magazynów zbożowych byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Józefowie.
Powodzenie powołania grupy uzależnione jest od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, właściciela
obiektu.
IV. Zgodnie z & 13 pkt 13 Statutu Izby członkowie Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Biura Izby wzięli
udział w wyjazdach szkoleniowych do Holandii i Niemiec (Hanowerska Izba Rolnicza, Targi Rolnicze).
Ogółem w wyjazdach specjalistycznych udział wzięło 82 rolników z województwa pilskiego. Celem
wyjazdów było przybliżenie rolnictwa unijnego, zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem różnego
rodzaju grupowych form działania rolników i zapoznanie z funkcjonowaniem samorządu rolniczego.
Przedstawiciele Pilskiej Izby Rolniczej wspólnie z przedstawicielami Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa O/T w Pile, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Pile uczestniczyli w Misji Gospodarczej
w Chalons we Francji.
Celem wyjazdu było promowanie rolnictwa polskiego w tym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem
rolnictwa pilskiego (Prezes zabierał głos na forum gospodarczym).
V. Zgodnie ze Statutem Izby oraz z założeniami budżetowymi na rok 1998 odbyły się następujące
posiedzenia Komisji Problemowych Pilskiej Izby Rolniczej:
1.
29.10.1998 rok Komisja Rewizyjna - komisja na swym posiedzeniu nie stwierdziła żadnych uchybień
w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Izby oraz żadnych uchybień w zakresie wykonania
uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Izby,
2.
06.10.1998 rok i 30.11.1998 rok - Komisja Budżetowa i Finansowego Wspierania Rolnictwa;
3.
05.11.1998 rok - Komisja Współpracy Między Izbami i Organizacjami Społeczno-Gospodarczymi w
Kraju i Zagranicą;
4.
05.06.1998 rok i 25.11.1998 rok - Komisja d/s Oświaty, Kultury i Sportu;
5.
04.06.1998 rok i 16.11.1998 rok - Komisja d/s Socjalno-Bytowych Wsi i Rolnictwa;
6.
12.05.1998 rok i 06.07.1998 rok - Komisja d/s Kierunków Rozwoju Produkcji Rolnej, Rentowności,
Marketingu;
7.
08.06.1998 rok i 12.11.1998 rok - Komisja d/s Prywatyzacji i Restrukturyzacji Gospodarki;
8.
11.05.1998 rok i 18.11.1998 rok - Komisja d/s Mediacji i Sąd Polubowny.
Trzeba podkreślić, że Komisje bardzo skrupulatnie przeanalizowały przedstawiane tematy.
Rzeczowa dyskusja umożliwiła sformułowanie stosownych wniosków, z których ważniejsze dotyczą:
- funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego, a ściślej mówiąc rozwiązania problemu skupu zbóż
w 1999 roku poprzez dopłaty dla producentów, skrócenia okresu składowania i
przechowywania półtusz wieprzowych do 0,5 roku oraz stworzenia możliwości Agencji
sprzedaży produktów rolnych na eksport,
- ochrony rodzimego rynku produktów rolnych zwłaszcza rynku wieprzowiny poprzez
podniesienie ceł,
- uaktywnienia eksportu produktów rolnych poprzez zastosowanie dopłat jak to się robi w
krajach zachodnich,
- traktowania rolnictwa priorytetowo w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
W terminie od 01.04.1998 roku do 30.11.1998 roku Zarząd Izby odbył 12 posiedzeń. We wszystkich
posiedzeniach udział wzięli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Bociański oraz Delegat do

Krajowej Rady Izb Rolniczych Mieczysław Zaremba. W ramach potrzeb oraz na wniosek poszczególnych
Komisji Problemowych, Walnego Zgromadzenia w posiedzeniach Zarządu Izby wzięli udział: Pani Ewa
Walkowiak Dyrektor Wydziału Gospodarki i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Pile i jej zastępca Pan
Dariusz Napierała, Pan Julian Włodarczyk Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pile, Pan
Jerzy Glugla Dyrektor Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T w Pile, Pan Joachim Białek Dyrektor
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile, Pan Andrzej Bobrowski Zastępca Dyrektora Agencji
Rynku Rolnego O/T w Poznaniu, Pan Adam Szejnfeld Poseł RP UW, Pan Grzegorz Piechowiak Poseł RP
AWS, Pan Romuald Ajchler Poseł RP SLD, Pan Stanisław Gwara Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pani
Małgorzata Wasiluk Wojewódzki Epidemiolog, Pan Lech Kozaczko Naczelnik Wydziału Hodowli Lasów
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Pan Andrzej Chmara Okręgowy Inspektor Delegatury
Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Poznaniu, Pan Janusz Ożga Łowczy
Wojewódzki, Pan Andrzej Dietrich Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przy Wojewódzkiej Radzie
Łowieckiej, Pan Hieronim Dreger Prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Pile.
VI. Przedstawiciele Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Biura Izby wzięli udział w następujących
spotkaniach:
1. 14.07.1998 rok doszło do spotkania przedstawicieli związków branżowych z przedstawicielami Izby w
efekcie, którego zostało opracowane wspólne stanowisko dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, a
także zapadły stosowne decyzje dotyczące dalszej współpracy między tymi organizacjami;
2. 24.09.1998 rok doszło do spotkania przedstawicieli izb rolniczych wchodzących w skład Porozumienia
Wielkopolskich Izb Rolniczych, celem spotkania było omówienie sytuacji izb w świetle nowego
podziału administracyjnego kraju oraz wypracowanie planu wspólnego działania od stycznia 1999
roku.
3. Pilska Izba Rolnicza wspólnie z Izbą Gospodarczą organizowała Wystawę Gospodarczą Regionu
Pilskiego;
4. Izba Rolnicza brała udział w Agro-Targach 98' organizowanych przez WODR w Starej Łubiance;
5. Izba brała udział w Wojewódzkich Dożynkach w Wieleniu;
6. Izba zaznaczyła swój udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku poprzez
ufundowanie pucharu i dyplomu dla hodowcy z województwa pilskiego.
7. Pilska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie Porozumienia Pomorskich Izb Rolniczych w Pile;
8. Izba była reprezentowana na spotkaniu Porozumienia Pomorskich Izb Rolniczych w Tleniu;
9. Izba była reprezentowana na IV Regionalnym Polsko-Francuskim Forum Rolniczym w Przysieku
k/Torunia;
Podczas Forum doszło do dwuustnych rozmów między przedstawicielami Izby Rolniczej w Loiret a
Pilską Izbą Rolniczą. Uzgodniono współpracę. Będzie ona polegać na wymianie młodzieży szkolnej w
ramach praktyk rolniczych, wzajemnego poznawania warunków gospodarowania i pracy rolników
poprzez organizację wyjazdów studyjnych oraz pomoc w realizacji niektórych programów unijnych
dotyczących samorządu rolniczego. Pierwszych efektów współpracy należy oczekiwać w czerwcu
1999 roku. Sygnalizowana jest w tym czasie wizyta rolników francuskich na terenie naszego
województwa oraz wstępnie zaproszono 20 rolników polskich do Francji.
10. Przedstawiciele Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Biura Izby wspólnie z przedstawicielami „Pilskiego
Rynku Hurtowego”, Maklerskiej Agencji Rolnej „Rolkop” oraz WODR w Starej Łubiance zorganizowali
szkolenia rolników na terenach takich gmin jak: Miasteczko Krajeńskie, Tarnówka, Lipka, Złotów,
Damasławek, Wronki, Wągrowiec, Budzyń, Tuczno.
11. Członek Walnego Zgromadzenia Izby reprezentował Izbę na VIII Ogólnopolskim Forum na temat
„Ekologii Wsi” w Krośnie,
12. Członkowie Walnego Zgromadzenia oraz pracownik Izby brali udział w szkoleniu na temat grup
producenckich we Włocławku;
13. Członek Zarządu wziął udział w seminarium na temat finansowania izb w Warszawie;
14. Pracownicy Biura Izby wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez „FAPA” w Warszawie;
15. Prezes Izby, wziął udział w konferencji na temat ustawy o dzierżawie nieruchomości w Warszawie.

16. Przedstawiciel Izby uczestniczył w spotkaniach poświęconych ustaleniu odmian zbóż ozimych i jarych
zalecanych do uprawy na terenie województwa pilskiego.
17. Przedstawiciel Izby czynnie uczestniczył w pracach związanych z organizacją konkursu „Polski
Producent Żywności”. Konkurs ma na celu promocję polskiej żywności, a organizowany jest przez
Stowarzyszenie imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego.
18. Prezes Zarządu negocjował z Fabryką Cukru w Tucznie utrzymanie kontraktacji w b.r. na terenie gmin
Czarnków, Połajewo, Ryczywół. W wyniku, których utrzymano ją na obszarze 105 ha.
19. Przedstawiciel Walnego Zgromadzenia i pracownik Izby uczestniczyli w spotkaniu ze służbami
kontraktacyjnymi Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy, Szamotułach, Gdańsku Spotkanie miało na
celu wypracowanie sposobu określenia minimalnej gwarantowanej ceny na rzepak.
20. Członek Zarządu brał udział w seminarium zorganizowanym przez Sejmową Komisję d/s Rolnictwa na
temat projektu budżetu przeznaczonego w 1999 roku na rolnictwo.
21. Wiceprezes Zarządu brał udział w Dożynkach ogólnopolskich oraz w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa
w Częstochowie.
22. Wiceprezes Zarządu uczestniczył w spotkaniu poświęconym utworzeniu ogólnokrajowego Zrzeszenia
Producentów Zbóż i Roślin Oleistych.
VII. Realizacja wniosków z VII Walnego Zgromadzenia Członków Pilskiej Izby Rolniczej.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 1998 roku zgłoszone zostały następujące wnioski:
- Pierwszy zobowiązał Zarząd Pilskiej Izby Rolniczej do zwrócenia się poprzez Krajową Radę Izb
Rolniczych do posłów o wywołanie ustawy regulującej zapłatę należności za dostarczone produkty rolne
w terminie. Sposób realizacji zgłoszonego wniosku został przedyskutowany na posiedzeniu Zarządu w
dniu 9 kwietnia 1998 roku Zarząd postanowił, że wystąpienie do posłów o uregulowanie sprawy zapłaty
byłaby niefortunna, ponieważ istniejące przepisy w Kodeksie Cywilnym w sposób ścisły regulują
zgłoszony problem. Pismo wyjaśniające tą kwestię przesłano do wnioskodawcy (pismo z dnia 16 kwietnia
1998r. L.dz. PIR-DP-078/98).
- Drugi wniosek dotyczył podjęcia działań w celu wprowadzenia zmian w Prawie Upadłościowym, a
dotyczyć miały zrównania uprawnień rolników dostarczających surowiec do zakładu przetwórczego na
równi z pracownikami Zakładu. Zarząd Pilskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem z dnia 6 kwietnia 1998
roku L.dz. PIR-DP-063/98 do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o wprowadzenie
odpowiednich zmian w Prawie Upadłościowym przedsiębiorstw. Nasz wniosek z odpowiednim poparciem
ze strony Ministra został skierowany do Ministra Sprawiedliwości Departamentu Legislacji.
- Trzeci wniosek zobowiązywał Zarząd Pilskiej Izby Rolniczej do wyjaśnienia w Wojewódzkim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pile spraw związanych z wyczyszczeniem kanału Wapno - Laskownica.
Realizując wniosek Zarząd Izby zwrócił się do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Pile o uregulowanie spraw związanych z kanałem - (pismo z dnia 22.04.1998r, L.dz. PIR-DP-095/98).
Pismem z dnia 18.04.1998 roku Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu, Pan Julian Włodarczyk, poinformował
Izbę, że w dniu 10 kwietnia 1998 roku przeprowadzono szczegółową lustrację kanału. Podtopień użytków
rolnych nie stwierdzono. Stan techniczny kanału określono jako dobry. Stwierdzono zainstalowanie
zgodnie z zaleceniem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego łaty
wodowskazowej z zaznaczeniem maksymalnego piętrzenia zgodnie z posiadaniem przez RSP Łukowo
pozwoleniem wodnoprawnym oraz poinformowano wnioskodawcę o poniesionych nakładach
finansowych w 1997 roku i planach na bieżący rok.
- Czwarty wniosek zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu dotyczył przeszkolenia z ramienia Izby dwóch
przysięgłych próbobiorców oraz podjęcia działań utworzenia przy Izbie niezależnego laboratorium w
uzgodnieniu z PISiPAR-em. Realizując zgłoszony wniosek Zarząd Izby na swym posiedzeniu w dniu 19
maja b.r. zaprosił Okręgowego Inspektora Delegatury Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa
Artykułów Rolnych w Poznaniu. Po wysłuchaniu informacji na temat działań Oddziału Poznańskiego
PISiPAR-u stwierdzono, że na terenie województwa pilskiego jest powołanych 85-ciu niezależnych
próbobiorców. W każdej gminie taki próbobiorca jest dostępny, jeden minimum, a najczęściej kilka osób.
W tej sytuacji ustalono, że przeszkolenie dwóch próbobiorców z ramienia Izby jest niecelowe. Wykaz
działających w województwie pilskim zaprzysiężonych próbobiorców ogłoszono w Biuletynie

Informacyjnym Pilskiej Izby Rolniczej „Rolnik Pilski” lipiec-sierpień 1998 rok Nr 7/8. Natomiast powołanie
laboratorium przy Izbie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, na które Izbę nie stać. Dla przykładu
zakup nowoczesnego urządzenia do określenia zawartości białka i tłuszczu w mleku jest to wydatek
rzędu ca 600 tys. zł, (za taką wartość zostało zakupione urządzenie w OSM Czarnków). Pozostaje jeszcze
kwestia uzyskania certyfikatu niezależnego laboratorium na podstawie którego wyniki laboratoryjne
byłyby honorowane przez instytucje państwowe, zakłady itp. Status takiego laboratorium posiada
laboratorium działające przy Delegaturach PISiPAR-u. Reasumując, należałoby dążyć w przyszłości do
zorganizowania, jak ma to miejsce w krajach Unii Europejskiej, laboratorium badania zasobności gleb,
nawozów mineralnych, organicznych dla celów racjonalnej uprawy roślin.
VIII. Podobnie jak w roku ubiegłym, głównymi wydatkami Izby są wynagrodzenia pracowników, diety i
koszty podróży członków Walnego Zgromadzenia, koszt eksploatacji pomieszczeń, działalność
wydawnicza, promocyjna, szkoleniowa dla rolników.
Izba zobowiązana była do wypłacenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
jakiemu uległ w Biurze Izby Dyrektor Biura Andrzej Żydkiewicz. Ponieważ w budżecie Izby nie były
przewidziane środki na takie okoliczności Zarząd Izby postanowił zrezygnować z jednego Walnego
Zgromadzenia jakie miało odbyć się w miesiącu wrześniu oraz nie zatrudniać nowego pracownika na
wolny etat. Poczynione oszczędności nie są wystarczające do pokrycia zobowiązań Izby, dlatego też Izba
w celu pozyskania brakujących środków zwróciła się z prośbą o dofinansowanie do Urzędu
Wojewódzkiego w Pile. Sprawa jest w toku. Pracownikami Biura Izby są: Maciej Mańkowski - p. o.
Dyrektor Biura, Zofia Brudzińska - Główna Księgowa, Katarzyna Podmokły - Radca Prawny, Stanisława
Libera - Starszy Referent i Marzenna Słowikowska - Pracownik Gospodarczy.
VIII Walne Zgromadzenie przyjęło również stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie. Oto
treść tego stanowiska:
1. Następuje deprecjacja wsi i rolnictwa. Wieś nie tylko nie może się rozwijać, ale zaczyna mieć
problemy z przetrwaniem. Kolejny, trzeci rok z rzędu spadają dochody rolników, przy czym w bieżącym
roku spadek ten jest najgłębszy i sięga w porównaniu z 1997 r. aż 20%.
2. Rolnicy ponoszą największy z wszystkich grup społecznych ciężar kosztów przebudowy ustroju
gospodarczego. Dzieje się tak poprzez coraz bardziej rozwierające się, na niekorzyść rolnictwa, nożyce
cen pomiędzy produktami rolnymi i przemysłowymi. Dotyka to szczególnie boleśnie gospodarstwa
najlepsze, towarowe, powiązane z rynkiem. Ich byt jest w chwili obecnej najbardziej zagrożony.
3. Na 1999 rok sytuacja nie zapowiada się lepiej. Zaniepokojeni jesteśmy spadkiem realnych wydatków
na rolnictwo w budżecie państwa o 13%. Rząd liczy, że sytuacja finansowa wsi zacznie się poprawiać od
2000r., w miarę napływu środków z europejskich funduszy przedakcesyjnych. Wiele, najlepszych
gospodarstw może tego czasu nie doczekać, a środki finansowe z zewnątrz nie napłyną, jeśli agendy
rządowe nie podwoją nakładów na wieś i rolnictwo.
4. Mamy prawo oczekiwać, że państwo zacznie wreszcie traktować rolnictwo -jeżeli już nie
priorytetowo jak to czynią kraje Unii Europejskiej - to przynajmniej równorzędnie z innymi sektorami jak
górnictwo, czy hutnictwo.
5. Oczekujemy, że zanim przystąpi się do zasadniczych reform rolnictwa po 2000 r. należy:
a) zreformować statystykę - jak to sugerują zachodni eksperci - i do gospodarstw rolnych zaliczać
tylko te, których głównym źródłem dochodów jest dochód ze sprzedaży produktów rolnych. Te
gospodarstwa należy wspierać ekonomicznymi instrumentami prorozwojowymi, rezerwując dla
pozostałej grupy gospodarstw instrumenty pro-socjalne, bądź promujące drobną wytwórczość
pozarolniczą i przemysłową na wsi stwarzającą miejsca pracy,
b) zachować po 1.01.1999 roku cła przywozowe na zboże, wieprzowinę i inne artykuły rolne, z
równoczesnym wprowadzeniem dopłat do eksportu rodzimych produktów rolnych, aby zachować ich
konkurencyjność, w porównaniu z analogicznymi produktami UE dotowanymi przez tamtejsze rządy,
c) zwiększenia w budżecie środków finansowych na skup interwencyjny w 1999r. Przewidziane w
projekcie budżetu kwoty wystarczają zaledwie na obsługę obecnych zapasów Agencji Rynku Rolnego.
Środki te należy racjonalniej wykorzystać poprzez kierowanie dopłat przeznaczonych na skup

interwencyjny zbóż i żywca przede wszystkim bezpośrednio do rolników, a nie firm skupujących - jak to
miało miejsce w 1998 roku i absolutnie się nie sprawdziło w praktyce,
d) zracjonalizowanie przydziału środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych. Nastąpił głęboki
spadek zapotrzebowania na kredyty spowodowany utratą przez rolników wiary w sens inwestowania i
zakupu środków produkcji, ale także psychozą wytwarzaną przez Ministra Rolnictwa i jego agendy od
początku roku, że może nie starczyć pieniędzy na dopłaty (obsługę) ze strony ARiMR, dotychczasowych
kredytów co wiązałoby się z podniesieniem stóp procentowych od kredytów już zaciągniętych.
Uważamy, że zmianie powinien ulec przede wszystkim system zaciągania ponownych kredytów na
zakup środków produkcji i jego wysokość, gdyż w przeciwnym razie środki finansowe na dopłaty do
oprocentowania pozostaną jak w bieżącym roku nie wykorzystane.
6. Wyrażamy dezaprobatę dla rządu za jego bezczynność w zakresie poprawy sytuacji wsi, a dla
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w szczególności.
7. Solidaryzujemy się ze związkami zawodowymi rolników, popieramy ich dążenia do naprawy sytuacji
w rolnictwie, najgorszej od przełomu lat 1990/91 i 1991/92.
W czasie swej działalności Pilska Izba Rolnicza odbyła VIII Walnych Zgromadzeń, na których podjęto
łącznie 58 uchwał.

Opracowanie: Grzegorz Wysocki

