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Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej ze zdziwieniem przyjął pismo Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa nr CEN.DGZ.WNZNZ.070…..2018.ASt z dnia 2 lutego 2018 r., będącego
odpowiedzią na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych nr KRIR/JM/139/2018 z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie projektu Regulaminu Rad Społecznych.
Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego zmiany w proponowanym projekcie
uwzględnione przez KOWR, a przesłane przez KRIR, nie wpłyną istotnie na funkcjonowanie
samych Terenowych Rad Społecznych.
Wielkopolska Izba Rolnicza biorąc udział w dotychczasowych pracach TRS zwracała uwagę o
konieczności przesyłania materiałów do opiniowania wraz z zawiadomieniem o planowanym
posiedzeniu. WIR, jako jedyny ustawowy reprezentant rolników posiada swoje struktury
terenowe, w skład których wchodzi 1-2 delegatów z każdej gminy. Jest to niedocenione
narzędzie w procesie opiniowania spraw dotyczących rolnictwa, a w tym przypadku spraw
związanych z rozdysponowaniem gruntów Zasobu. Procedura wydawania przez samorząd
rolniczy jakichkolwiek opinii polega na każdorazowym kierowaniu zapytania do właściwych
terenowo rad powiatowych. Po otrzymaniu stanowiska Rady Powiatowej, Zarząd WIR
podejmuje decyzję dotyczącą danej sprawy. Takie postępowanie dotyczy również i przede
wszystkim, spraw związanych z nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Niedopuszczalne jest zatem, zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego, przyjęcie
stanowiska, iż ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych uwaga o
konieczności przesyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia, wraz dokumentacją niezbędną
do opiniowania, nie zostanie uwzględniona. Odrzucenie zaproponowanych przez Wielkopolską
Izbę Rolniczą rozwiązań w § 14: „Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z proponowanym
porządkiem obrad oraz dokumentacją niezbędną do opiniowania są przekazywane na 14 dni
przed planowany posiedzeniem” doprowadzi do utraty transparentności w podejmowaniu
decyzji przez KOWR i narazi w przyszłości zarówno KOWR, jak i organizacje zasiadające w TRS na
zarzuty ze strony rolników o nieczytelne działania i możliwość manipulacji.
Odnosząc się do pisma KOWR, iż: „co zaś do proponowanego terminu przekazywania
zawiadomienia o posiedzeniu Rady, to termin taki mógłby wydłużyć cały proces wydawania
opinii przez Radę, co uwzględniając charakter i ogromne znaczenia spraw opiniowanych przez
Radę, nie jest w żadnym razie pożądane” WIR uważa, iż KOWR w tej wypowiedzi z jednej strony
podnosi ważkość wydanych przez Radę opinii, a z drugiej strony nie uwzględniając powyższych
uwag doprowadza do sytuacji, gdy decyzje podjęte przez TRS będą wydane tylko na podstawie

ogólników przekazanych przez pracowników KOWR w dniu posiedzenia! A więc nie mają nic
wspólnego z transparentnością działań i przedstawia tylko jeden punkt widzenia. Żaden z
członków TRS nie posiada wiedzy dotyczącej wszystkich gospodarstw w Wielkopolsce i ich
uwarunkowań społecznych i ekonomicznych. Podejmowanie przez TRS decyzji ad hoc zdaniem
WIR jest zaprzeczeniem cytowanych wyżej słów KOWR i jego zapewnień o ich istocie.
Niepokojący jest fakt odrzucenia przez KOWR uwag dotyczących dopuszczenia możliwości, iż
w przypadku nieobecności członka Rady, organizacja, którą ów członek reprezentuje może
oddelegować swojego przedstawiciela bez prawa głosu (uczestnictwo bierne). Zdaniem WIR
zapis przedstawiony w takim brzmieniu umożliwi nieobecnemu przedstawicielowi danej
organizacji zapoznanie się z bieżącą działalnością OT KOWR, a w przypadku kontynuowania
tematu na kolejnym posiedzeniu TRS jego aktywne już uczestnictwo. To naszym zdaniem
wpłynie właśnie na usprawnienie prac Rady, a nie odrzucenie tego zapisu, jak argumentuje
KOWR.
Kolejnym punktem, z którym nie zgadza się WIR jest odrzucenie możliwości zapisu w § 18
pkt. 2, iż dopuszcza się możliwość rejestracji dźwięku, również przez członków rady w celu
sporządzenia przez nich notatek służbowych. Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego
przyjęcie wyżej wymienionych zapisów będzie kolejnym działaniem, które przyczyni się do
jasnych i przejrzystych działań TRS. Zapis przebiegu spotkania powinien być dokonywany przez
KOWR i członków TRS, którzy będąc reprezentantami swoich organizacji, mają obowiązek
sprawozdawczości wobec nich. Takie postępowanie przyjęte przez Wielkopolską Izbę Rolniczą
pozwala na pełną transparentność przedstawiciela WIR wobec Zarządu, a Zarządu wobec
członków Izby – 100% rolników województwa wielkopolskiego.
Projekt dokumentu w wersji przedstawionej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
zadaniem Zarządu WIR, przeczy jasnym i czytelnym regułom podejmowania decyzji i sprowadza
funkcję Terenowej Rady Społecznej do gremium, którego orzeczenia w żaden sposób nie będą
miały odzwierciedlenia w sytuacji danego regionu, czy też rolnika indywidualnego. W związku z
powyższym apelujemy do Pana Prezesa o podjęcie skutecznych rozmów i działań z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyżej wymienionych kwestiach, gdyż ich ważkość ma ogromne
znaczenie do prawidłowego funkcjonowania gospodarki nieruchomościami Zasobu.
Z poważaniem
Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski

Do wiadomości:
- Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- Witold Strobel Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

