Informacja o działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej w latach 2011-2015
Wielkopolska Izba Rolnicza, jako ustawowy samorząd rolniczy, reprezentuje interesy rolników oraz
prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw.
Izba analizuje sytuację i tendencje na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi
kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w
upowszechnianie doradztwa rolniczego. WIR prowadzi bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich
członków. Wielkopolska Izba Rolnicza jest także wydawcą biuletynu „Siewca Wielkopolski”, który trafia do
rolników w całym województwie oraz prowadzi stronę internetową, gdzie na bieżąco publikowane są
informację dotyczące rolnictwa i życia wielkopolskiej wsi. WIR współorganizuje i uczestniczy w wystawach,
targach i innych imprezach promocyjnych. Ważne miejsce w działalności Izby zajmuje współpraca z
partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z Francji i Niemiec.
Poniżej przedstawiamy część działań, jakie podjęte zostały w czasie IV kadencji Wielkopolskiej Izby
Rolniczej.

















Ważniejsze wydarzenia, konferencje, spotkania i imprezy promocyjne:
Konferencja „Nauka dla praktyki” – cel: ułatwienie przeniesienia dokonań nauki do praktycznych
zastosowań,
Dzień Rybaka w Sejmie – cel: promocja rybactwa śródlądowego,
Debata „Realizacja zadań melioracyjnych na terenie województwa wielkopolskiego” – cel:
wymiana doświadczeń i potrzeb związanych z melioracjami,
Konferencja „Skutki oddziaływania zbiornika przeciwpowodziowego Jeziorsko na Dolinę Warty
poniżej zbiornika” – cel: przedstawienie gremiom decyzyjnym problemów rolników związanych ze
zrzutami wody ze zbiornika Jeziorsko,
15-lecie Wielkopolskiej Izby Rolniczej – cel: uczczenie Jubileuszu 15-lecia reaktywacji samorządu
rolniczego w Wielkopolsce,
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji
Ekoenergetycznych – cel: promocja energii odnawialnej i innowacji ekoenergetycznych,
Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Energetycznym – cel: organizacja i
opracowanie programu działania Akademii Energii Odnawialnej,
Konferencja w Węglewie i podpisanie umowy o współpracy z Regionalną Izbą Rolniczą Bretanii oraz
Izbą Rolniczą Regionu Sibiu (Rumunia) – cel: zacieśnienie współpracy z partnerami zagranicznymi,
Konferencja pn. „Gospodarka gruntami w świetle znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa” – cel: omówienie problemów związanych z obrotem
ziemią w Wielkopolsce z nowym dyrektorem OT ANR,
Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu – cel: omówienie współpracy
w zakresie rozdysponowania użytków rolnych pochodzących z 30% włączeń z umów dzierżaw,
Organizacja spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – cel: zapoznanie z pracami nad PROW
2014-2020 i z bieżącymi pracami resortu rolnictwa,
Konferencja „Polityka rolna krajowa i UE w nowej perspektywie finansowej oraz rola Izb Rolniczych
w kształtowaniu tej polityki” – cel: możliwości opiniodawcze izb rolniczych i wzmocnienie roli izb,
Konferencja „Model kształcenia – zarządca w rolnictwie” – przygotowanie do pełnienia funkcji
zastępcy rolnika zrealizowanego w ramach projektu „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i
adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie”; spotkanie poświęcone nowym
możliwościom zatrudnienia młodzieży i osób po 50 roku życia w rolnictwie,
Spotkanie mające na celu omówienie aktualnych problemów związanych z szacowaniem szkód
łowieckich oraz zasadami wydzierżawiania obwodów łowieckich kołom łowieckim,
Konferencja – „Założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020” – cel: zapoznanie z nowymi
programami w ramach PROW,
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 Wielkopolskie Święto Wsi – organizacja dożynek izbowych,
 Polski Kongres Rolnictwa 2014 – współorganizacja paneli dyskusyjnych na terenie MTP,
 System płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020 – Wielkopolska Izba Rolnicza
przystąpiła do konsultacji społecznych na temat nowego projektu płatności obszarowych,
 Akcja rozdawania jabłek – Po wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną,
Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w propagowanie akcji „Jedz polskie jabłka od polskich
sadowników”,
 Pokojowa manifestacja w Kotlinie – w ten sposób chciano zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację
producentów, którzy z powodu nałożonego na Polskę rosyjskiego embarga mogą zbankrutować,
 Sądy arbitrażowe – szybsze rozstrzyganie sporów gospodarczych, odbyła się konferencja
otwierająca projekt "Centrum Arbitrażu i Mediacji". W biurach powiatowych WIR Powstały
Okienka Podawcze Centrum Arbitrażu i Mediacji,
 Konferencja „Przyszłość oświaty rolniczej w Wielkopolsce” – w konferencji wzięło udział blisko 60
przedstawicieli szkól rolniczych, rolników i dilerów sprzętu rolniczego,
 Konferencja „Kształcenie w szkołach rolniczych – wyzwania i oczekiwania”,
 Wielkopolska Izba Rolnicza, blisko współpracując ze szkołami rolniczymi, publikuje na stronie
internetowej wykaz wszystkich szkół oferujących naukę w zawodach rolniczych. Ponadto, Izba
angażowała się w różne akcje mające na celu przeciwdziałanie likwidacji szkół rolniczych czy ich
majątku. Dzięki tym działaniom udało się obronić szkoły w Poznaniu i Grzybnie oraz ograniczyć
wyprzedaż gospodarstwa rolnego przy szkole w Trzciance.
Wielkopolska Izba Rolnicza wspiera działania rolników w związku z różnego rodzaju sytuacjami
kryzysowymi w rolnictwie i na rynkach rolnych oraz wystąpieniem szkód spowodowanych warunkami
atmosferycznymi. Główne inicjatywy w tym zakresie to:
 Rok 2011 – w związku z poważnymi stratami, jakie ponieśli rolnicy, sadownicy i producenci warzyw
na skutek majowych przymrozków Zarząd WIR wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z
wnioskiem o powołanie gminnych komisji klęskowych w celu oszacowania szkód w uprawach.
Zarząd zobowiązał kierowników biur powiatowych do zweryfikowania składów osobowych tych
komisji. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się także do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o niezwłoczne podjęcie działań dających poszkodowanym szansę na wznowienie produkcji w
kolejnym sezonie wegetacyjnym oraz możliwość egzystencji do czasu uzyskania wystarczających
dochodów,
 Rok 2011 – spotkanie ogrodników w Gołuchowie z ponad 300 producentami warzyw z całej Polski.
Tematem spotkania była ocena sytuacji na rynku warzyw szklarniowych oraz omówienie działań
mających na celu zwrócenie uwagi na sytuację, w jakiej znaleźli się ogrodnicy, w związku z tzw.
„aferą ogórkową”,
 Rok 2012 – Rada Powiatowa w Koninie podejmuje interwencję w sprawie nałożenia na
beneficjentów działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 15% sankcji (tj. 11.250 zł zwrotu) za
niedopełnienie obowiązku terminowego złożenia zaświadczenia KRUS. Sankcje zostały zmniejszone
początkowo do 3%, następnie odstąpiono od karania młodych rolników,
 Rok 2012 – w związku z akcją protestacyjną rolników – producentów owoców i warzyw, w dniu 26
sierpnia 2012 r., z inicjatywy Prezesa WIR Piotra Walkowskiego, w auli Zespołu Szkół
Politechniczno-Przyrodniczych CKU w Marszewie zostało zorganizowane spotkanie rolników z
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 Rok 2013 – po kolejnej powodzi w Koninie zorganizowano konferencję na temat skutków
oddziaływania zbiornika przeciwpowodziowego Jeziorsko na Dolinę Warty. Następnie we
współpracy z samorządami doprowadziliśmy do spotkania w Koninie z Wiceministrem Środowiska
p. Stanisławem Gawłowskim. W efekcie obniżono poziom piętrzenia na zbiorniku Jeziorsko o 0,5 m
i tym samym zwiększono rezerwę powodziową o 20 mln m3,
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 Rok 2014 – Ubój rytualny. Wielkopolska Izba Rolnicza w miesiącu lutym zakończyła akcję zbierania
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w celu
przywrócenia pozwolenia na tzw. ubój rytualny na terenie RP. Łącznie w trakcie całej akcji udało się
zebrać 29.686 ważnych podpisów,
 2014-2015 – aktywne wsparcie działań protestacyjnych mieszkańców gmin Krobia i Miejska Górka
związanych z przeciwstawieniem się planom budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w
południowej Wielkopolsce. Wielkopolska Izba Rolnicza sprzeciwiła się także planom budowy
kopalni odkrywkowej na terenach gmin Babiak i Koło. W 2015 r. WIR wydała negatywne opinie dla
planów powstania nowych odkrywek na terenie powiatu konińskiego.
Opiniowanie wniosków
Wielkopolska Izba Rolnicza na bieżąco opiniuje wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych oraz dotyczące dzierżawy lub sprzedaży gruntów. Wydawane są decyzje dotyczące wytyczania
granic oraz dzierżaw obwodów łowieckich oraz w sprawie sprzedaży gruntów cudzoziemcom. Wszystkie
opinie są konsultowane z właściwymi terytorialnie Radami Powiatowymi WIR.
 na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na mocy ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz.U.95.16.78), Wielkopolska Izba Rolnicza opiniuje wnioski zarządów gmin w
sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych:
 w 2011 roku wydano 81 opinii,
 w 2012 roku wydano 99 opinii,
 w 2013 roku wydano 38 opinii,
 w 2014 roku wydano 99 opinii,
 w 2015 roku (do końca V) wydano 39 opinii,
 w ramach współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, Wielkopolska Izba Rolnicza wydaje
opinie w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i sprzedaży gruntów:
 w 2011 roku wydano 103 opinie,
 w 2012 roku wydano 83 opinie,
 w 2013 roku wydano 60 opinii,
 w 2014 roku wydano 22 opinie,
 w 2015 roku (do końca V) wydano 13 opinii,
 na wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie granic i dzierżawy obwodów
łowieckich:
 w 2011 roku wydano 2 opinie,
 w 2012 roku wydano 12 opinii,
 w 2013 roku wydano 5 opinii,
 w 2014 roku wydano 10 opinii,
 w 2015 roku (do końca V) wydano 2 opinie,
 na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi WIR wydaje opinie dotyczące sprzedaży gruntów
rolnych spółkom z udziałem kapitału zagranicznego:
 w 2011 roku wydano 8 opinii,
 w 2012 roku wydano 2 opinie,
 w 2013 roku wydano 5 opinii,
 w 2014 roku wydano 10 opinii,
 w 2015 roku (do końca V) wydano 3 opinie.
 od lutego 2013 r. Wielkopolska Izba Rolnicza opiniuje wnioski rolników w sprawie przyjęcia
niektórych form zabezpieczeń na kredyty udzielane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na
zakup ziemi z jej zasobów. W 2014 roku Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała 152 wniosków
rolników w sprawie przyjęcia niektórych form zabezpieczeń na kredyty udzielane przez Agencję
Nieruchomości Rolnych na zakup ziemi z jej zasobów.
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 W latach 2013-2014 Delegaci WIR uczestniczyli w ponad 250 posiedzeniach Komisji Przetargowych
przy Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu związanych z dzierżawą i sprzedażą
nieruchomości z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wydano również 440 opinii
dotyczących przyjęcia zabezpieczeń na nabywane nieruchomości.
 Wielkopolska Izba Rolnicza opiniuje również akty prawne w postaci projektów ustaw i
rozporządzeń dotyczących rolnictwa:
 w 2011 roku wydano 62 opinie,
 w 2012 roku wydano 70 opinii,
 w 2013 roku wydano 15 opinie.
 w 2014 roku wydano 25 opinii.
Szkolenia i projekty
 Szkolenia na temat cross compliance
W ramach realizacji projektów finansowanych z FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa),
Wielkopolska Izba Rolnicza, w konsorcjum z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przeprowadziła 2 edycje szkoleń z tematu „Zasady
otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej
zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych”. Łącznie w okresie
od 2010 r. do 2013 r. przeszkolono 2.900 rolników i domowników.
 Szkolenia komputerowe
W ramach realizacji projektów finansowanych z FAPA) Wielkopolska Izba Rolnicza, w konsorcjum z
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie, w 2011 i 2012 r. przeprowadziła 20 szkoleń z tematu „Wykorzystanie komputera, programów
komputerowych i Internetu, gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym”. Łącznie zostało
przeszkolonych 382 osoby.
 „Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia”
W roku 2011 Wielkopolska Izba Rolnicza, w ramach realizacji projektu prowadzonego z Krajową Radą Izb
Rolniczych przeprowadziła szereg szkoleń z tematu „Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia”
Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 28.02 - 1.03.2011 r. Kolejne szkolenie odbyły się w dniach 28-29
czerwca i 29-30 września br. W szkoleniu wzięło udział prawie 120 osób.
 „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze
szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej”
We współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą, Wielkopolska Izba Rolnicza latach 2011-2012 zrealizowała 12
szkoleń z tematu „Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze
szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej”. Łącznie przeszkolono około 240 osób. Szkolenia te
prowadzili eksperci ds. grup producentów rolnych i spółdzielczości rolniczej. Projekt był realizowany w
ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 20072013.
 Szkolenia łowieckie
Wielkopolska Izba Rolnicza organizowała także szkolenia dla przedstawicieli rad powiatowych WIR ,
dotyczące problemu występowania oraz szacowania szkód łowieckich.
 Szkolenia „chemizacyjne”
Działająca przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej spółka ROL-WIR prowadziła na terenie całego
województwa szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, tzw. „szkole nia
chemizacyjne”. Szkolenia te umożliwiają rolnikom uzyskanie uprawnień do nabywania i stosowania
środków ochrony roślin.
 Kursy kombajnistów i operatorów sieczkarni polowych
Wielkopolska Izba Rolnicza, we współpracy z Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
organizuje kursy dla kombajnistów i operatorów sieczkarni polowych, które kończą się uzyskaniem
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uprawnień do kierowania tymi maszynami. W latach 2011-2015 udało się zorganizować 20 kursów dla
kombajnistów, które ukończyło łącznie 629 osób oraz jeden kurs dla operatorów sieczkarni polowych,
który ukończyło 15 osób. Kursy mogą się odbyć na terenie całej Wielkopolski, pod warunkiem zebrania
grupy min. 20 chętnych osób, spełniających określone warunki (ukończone 18 lat, praktyczne
doświadczenie w obsłudze kombajnu/sieczkarni, posiadanie prawa jazdy kat. B lub T).
 „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”
Wielkopolska Izba Rolnicza w Konsorcjum z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „POLSUS” – lider, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym oraz kilkoma
izbami rolniczymi, zrealizowała operację szkoleniową pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja
prosiąt”. W ramach projektu WIR w drugiej połowie 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r.
zorganizowano 51 dwudniowych szkoleń dla ponad 1.000 rolników.
 „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”
Na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych Wielkopolska Izba Rolnicza zrealizowała w 2014 roku 14 szkoleń,
w trakcie których przeszkolono 689 osób posiadających lasy bądź zainteresowanych ich założeniem.
 „Stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin”
W ramach projektu w ramach Konsorcjum z CDR, WODR oraz SITR Kalisz w sezonie zima-wiosna
2014/2015 przeprowadzonych zostało 45 szkoleń i przeszkolonych 1.380 osób.
 „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym
uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i
marketingowej”
Na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej WIR zrealizowała projekt 12 szkoleń dla osób zatrudnionych w
rolnictwie, w okresie od października 2014 r. do kwietnia 2015 roku w trakcie których udział wzięło 293
rolników i domowników.
 Gwarancje dla młodzieży
W ramach współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy startu zawodowego
młodzieży, Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach zawartego porozumienia z Ochotniczymi Hufcami Pracy
na realizację projektu pn. „Gwarancje dla młodzieży” realizuje założenia projektu, który zakłada m.in.:
pomoc młodzieży w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz uzyskaniu zatrudnienia, naukę aktywnego
poruszania się po lokalnym rynku pracy, przygotowanie do kształcenia ustawicznego, wymianę
doświadczeń w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
 „Wieprzopedia” Smaki Polskie- Wieprzowina – Polska Tradycja
W ramach umowy z KRIR zrealizowano projekt pn. „Smaki polskie – wieprzowina – polska tradycja”, który
polegał na stworzeniu i rozpropagowaniu profesjonalnego portalu internetowego. Celem portalu jest
promowanie wśród konsumentów wieprzowiny, jako wartościowego i smacznego składnika codziennej
diety; umożliwienie konsumentowi odnalezienia w interesującej go okolicy, detalicznych placówek
handlowych i gastronomicznych oferujących mięso i markowe wyroby z mięsa wieprzowego o
gwarantowanej oraz wysokiej jakości pochodzące z polskiej hodowli i przetwarzane przez zakłady mięsne i
masarskie, a także identyfikacji zakładów przetwórczych dostarczających swoje produkty (mięso, wędliny,
przetwory) do handlu. Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiła do projektu 230 sklepów i zakładów
przetwórczych oraz zorganizowała kilkanaście minidegustacji w powiatach.
 Fora Kobiet Wiejskich
Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza do współpracy Panie z całej Wielkopolski. Celem Forów jest wymiana
doświadczeń pomiędzy liderkami rozwoju lokalnego, ułatwienie kontaktów i przepływu informacji
pomiędzy kobietami z różnych rejonów naszego województwa, wyposażenie kobiet w wiedzę przydatną w
życiu i działalności społecznej, współpraca i podejmowanie wspólnych działań o zasięgu regionalnym i
wojewódzkim. W trakcie spotkań przeprowadzono min. szkolenia nt.: „Autoprezentacja z elementami
wizerunku i etykiety w biznesie”, „Rozwój osobisty drogą do sukcesu”. Przy wielu Radach Powiatowych
WIR utworzono rady ds. kobiet i rodziny, złożone z najbardziej aktywnych pań z danego terenu.
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Pomoc w wypełnianiu wniosków
Wielkopolska Izba Rolnicza poprzez swoich pracowników co roku pomaga rolnikom w wypełnianiu
wniosków o dopłaty obszarowe, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do paliwa rolniczego, a także w
prowadzeniu ksiąg rejestracji stad zwierząt. Rocznie z tej pomocy korzysta ok. 3 tys. rolników. Oprócz tego
pracownicy opracowują odpłatnie, poprzez Spółkę ROL-WIR, dla zainteresowanych rolników plany
rolnośrodowiskowe, wnioski z działań „Modernizacja”, „Młody Rolnik” i inne w ramach PROW. Biura WIR
udzielają również porad w tym zakresie.
Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych
Na współpracę z ANR wpływ miała ogromna praca tzw. zespołu roboczego, powołanego w dniu 5 września
2012 r., złożonego z przedstawicieli Zarządu i pracowników WIR oraz reprezentantów ANR. Zespół ten
opracował szczegółowe założenia dotyczące współpracy, a także zajmował się rozpatrywaniem najbardziej
złożonych i trudnych do rozstrzygnięcia kwestii.
Rok 2013 charakteryzował się szczególnie intensywną współpracą pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą i
Agencją Nieruchomości Rolnych. Wiązało się to z uwolnieniem na terenie Wielkopolski gruntów
pochodzących z wyłączeń z umów dzierżawy i potrzebą ich rozdysponowania na rzecz rolników, a także na
wniosek WIR, uruchomieniem przez ANR preferencyjnych kredytów na zakup ziemi. Kredyty udzielane są
po otrzymaniu pozytywnej opinii WIR w sprawie przyjęcia umownych zabezpieczeń.
WIR wystąpiła do ANR z wnioskiem o podział gruntów przeznaczonych do sprzedaży rolnikom
indywidualnym na działki około 10 – 15 ha, aby umożliwić zakup gruntów większej ilości rolników- wniosek
zrealizowany. ANR przygotowuje grunty do sprzedaży po uprzednim otrzymaniu opinii WIR w sprawie
podziału działek na mniejsze areały. WIR konsultuje to z właściwymi miejscowo Radami Powiatowymi.
Wielkopolska Izba Rolnicza zrealizowała również postulaty związane z umożliwieniem zakupu gruntów z
zasobu ANR rolnikom, którym wykupiono grunty pod autostrady lub inne inwestycje publiczne. Obecnie
istnieje możliwość wydzielenia gruntów dla tych rolników, ale musi być złożony wniosek. ANR będzie się
ustosunkowywać do konkretnych przypadków.
Wielkopolska Izba Rolnicza na bieżąco wskazuje osoby do pracy w komisjach przetargowych. W komisjach
tych pracują delegaci WIR, a także przedstawiciele organizacji samorządowych z terenu Wielkopolski,
którzy wcześniej zgłosili Izbie swoje kandydatury.
Od 3 lat prowadzona jest jedna z najtrudniejszych spraw w województwie wielkopolskim, związana z
kupnem w świetle obowiązującego prawa dużych obszarów gruntów na terenie powiatu wrzesińskiego.
Sprawa jest w trakcie realizacji.
Jednym z najważniejszych rezultatów prac Zespołu jest określenie zasad umożliwiających organizację
przetargów ograniczonych ofert pisemnych z zastosowaniem jednakowych wag dla całego województwa,
po akceptacji właściwych rad powiatowych, co pozwoli na realizację aktualnych kierunków polityki
państwa mających na celu powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych dla całego kraju. Taka
procedura w racjonalny i najbardziej ekonomiczny sposób wspiera rolników prowadzących gospodarstwa
rodzinne w bliskim sąsiedztwie gruntów przeznaczonych do dzierżawy czy sprzedaży. Zgodnie z
ustaleniami z Dyrektorem OT w Poznaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, w Wielkopolsce będą miały
zastosowanie następujące kryteria wyboru i wagi: 10% oferowana cena, 40% wielkość gospodarstwa, 40%
odległość gospodarstwa od oferowanych gruntów (po drogach publicznych), 10% ilość nabytych gruntów z
zasobów ANR. Trwają również prace związane z nowelizacją ustawy dotyczącej „uwolnienia” gruntów po
2016 roku. Wielkopolska Izba Rolnicza wielokrotnie interweniowała w sprawach indywidualnych rolników,
którzy zwrócili się bezpośrednio o pomoc do Izby.
Współpraca z zagranicą
 W dniach 10-11 maja 2011 r. Wielkopolska Izba Rolnicza gościła delegację Izby Rolniczej Dolnej
Saksonii. Głównym celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy. W porozumieniu
wyznaczono następujące obszary współpracy: wymiana informacji i publikacji z zakresu
obopólnych zainteresowań, wymiana uczniów zawodu, praktykantów i uczestników kursów
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dokształcających, wymiana doradców oraz pracowników administracyjnych, współpraca w zakresie
badań, doświadczalnictwa, kształcenia i działalności kontrolnej, realizacja wspólnych seminariów,
szkoleń i konferencji, wymiana doświadczeń zawodowych w ramach wszystkich obszarów
rolnictwa.
W ramach programu „Europa Szersza 2010”, uruchomionego z funduszy Fundacji France,
Stowarzyszenie ADEVIA pozyskało środki na prowadzenie projektu „Agroturystyka i waloryzacja
produktów lokalnych”. Realizację tego projektu podjęły, współpracujące ze sobą od kilku lat, grupy
działania lokalnego z regionu Bretania we Francji, regionu Sibiu w Rumunii i powiatu konińskiego w
Polsce. W dniach 18-23 lipca 2011 r., 8-osobowa delegacja kobiet z powiatu konińskiego
przebywała w Rumunii, gdzie wraz z kobietami z Bretanii spotkały się z przedstawicielkami
rumuńskich lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych.
W dniach 6-10 listopada 2011 r., w ramach współpracy z Izbą Rolniczą Ille-et-Vilaine, delegacja
złożona z przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiej Agencji Zarządzania
Energią odbyła wyjazd studyjny do Renes. Przewodnim tematem wyjazdu była bioenergia i
możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenach rolniczych. Program wizyty
obejmował między innymi wizytę w biogazowi rolniczej, zwiedzanie Stacji Doświadczalnej i
Ośrodka do Spraw Energii w Rolnictwie. Uczestnicy wyjazdu mieli też możliwość obejrzenia jednej z
największych instalacji fotowoltaicznych, spotkali się z Dyrekcją Regionalnej Agencji Zarządzania
Energią w Bretanii oraz władzami Bretońskiej Izby Rolniczej.
W dniach 5-9 marca 2012, w ramach współpracy z Izbą Rolniczą Dolnej Saksonii, delegacja złożona
z przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią
odbyła wyjazd studyjny do Niemiec. Przewodnim tematem wyjazdu była bioenergia i możliwości
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenach rolniczych.
W dniach 10-13 maja 2012 organizacja wspólnie z Wielkopolskim KSOW przedsięwzięcia
polegającego na organizacji pobytu w powiecie konińskim delegacji francusko-rumuńskiej oraz
organizacji szkolenia dla liderów wiejskich w zakresie promocji produktu lokalnego, różnicowania
działalności oraz rozwoju obszarów wiejskich z udziałem tej delegacji.
W dniach od 2 do 6 lipca 2012 r., na zaproszenie niemieckiej izby rolniczej, odbył się drugi już
wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii. Wyjazd ten dotyczył tematyki notowań cenowych i informacji
rynkowych.
Od 24 do 26 października br. Wielkopolska Izba Rolnicza gościła delegację z Dolnosaksońskiej Izby
Rolniczej, której przewodniczył sam Prezes - Pan Arendt Meyer zu Wehdel. Tematami przewodnimi
wizyty były: szacownie szkód łowieckich, prawne funkcjonowania polskich i niemieckich izb
rolniczych, zawody rolnicze - kierunki kształcenia młodzieży w Polsce oraz doradztwo rolnicze.
W dniach 3-7 grudnia 2012 na zaproszenie Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w Oldenburgu delegacja
Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Niemiec. Tematem
wiodącym wyjazdu było doradztwo rolnicze.
W dniach od 19 kwietnia do 16 lipca 2013 r. zorganizowano na terenie powiatu konińskiego
praktykę dla uczennicy francuskiej szkoły rolniczej. 20-letnia Charléne Colin z Francji odbywała staż
w gospodarstwie Państwa Ilony i Marka Michalaków w Kucharach Borowych gm. Rychwał.
W dniach 13-15 maja 2013 r. delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej odwiedziła Dolnosaksońską
Izbę Rolniczą. Tematem wyjazdu studyjnego było wdrażanie zasad cross – compliance na terenie
Dolnej Saksonii. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się z systemem monitorującym
obszary upraw owoców, systemem kontroli żywienia w produkcji zwierzęcej, pracą zespołu
inspekcyjnego z pokazem praktycznym pomiarów GPS.
W dniach 6-10.2014 r. w Wielkopolsce gościła grupa nauczycieli szkół rolniczych z Dolnej Saksonii.
Jest to pokłosie współpracy Szkoły Rolniczej w Bojanowie, nawiązanej dzięki projektowi pt.
„Rozwój partnerstwa w kształceniu zawodowym pomiędzy Dolną Saksonią a Województwem
Wielkopolskim” w październiku 2013 r. Dzięki temu projektowi uczniowie ze Szkoły w Bojanowie
mogą odbywać praktyki zawodowe w Niemczech.
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 W dniach 18-19 listopada 2014 r. przebywała w Dolnej Saksonii w ośrodku DEULA w Nienburgu
grupa reprezentująca Wielkopolską Izbę Rolniczą, Uniwersytet Przyrodniczy, Technikum
Agrobiznesu i Inżynierii Środowiska, Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz
KUHN Polska. Celem spotkania było omówienie stworzenia centrum nowoczesnego kształcenia
rolniczego we współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami. Inicjatorami i pomysłodawcami tego
projektu są Technikum Ochrony Środowiska i Agrobiznesu i Wielkopolska Izba Rolnicza. W
założeniach projekt ma obejmować: zorganizowanie ośrodka, organizację nauczania, modułowe
szkolenia i współpracę ze szkołami zawodowymi, współpracę z dilerami i producentami maszyn i
sprzętu rolniczego.
 W dniach 18-22 maja br. przedstawiciel WIR radca prawny Wojciech Lignowski uczestniczył w
wyjeździe studyjnym do Francji zorganizowanym przez KRIR, celem którego było poznanie specyfiki
działania SAFER – instytucji publiczno-prywatnej zajmującej się regulacją rynkiem obrotu
nieruchomościami rolnymi. W trakcie pobytu miały miejsce spotkania z przedstawicielami SAFER i
APCA (odpowiednik KRIR). SAFER jako podmiot, w którego skład wchodzą przedstawiciele władzy
publicznej (reprezentanci Ministrów Rolnictwa i Finansów szczebla centralnego i
departamentalnego), izb rolniczych, firm ubezpieczeniowych oferujących ochronę
ubezpieczeniową w zakresie rolnictwa oraz banków o profilu działania ukierunkowanego na
wspieranie rolnictwa, ma za zadanie:
- przeciwdziałać tworzeniu się wielosethektarowych i większych gospodarstw,
- kształtować i utrzymywać właściwą strukturę powierzchni gospodarstw z punktu widzenia
interesów rolników indywidualnych i skarbu państwa,
- przeciwdziałać znacznemu wzrostowi cen gruntów rolnych poprzez aktywne działania mające na
celu nabywanie gruntów rolnych, także wykonując prawo pierwokupu,
- dbałość o stabilność czynszów dzierżawnych,
- tworzyć rezerwę gruntową na potrzeby związane z wywłaszczaniem gruntów rolnych pod
inwestycję publiczną, np. obwodnicę.
- wpływać na zachowanie profili produkcji roślinnej i zwierzęcej tradycyjnych dla danego regionu.
Spotkania i panele dyskusyjne z francuskimi partnerami pokazały, że aktywne działania
(pierwokup) publicznego regulatora na rynku nieruchomości rolnych mogą korzystnie wpływać
zarówno na średnią wielkość gospodarstw, jak również na stabilność cen gruntów rolnych.

Inicjatywy cykliczne
 Fora Rolnicze
Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi organizuje cyklicznie
spotkania dla rolników pod nazwą „Wiosenne Fora Rolnicze”. Tego rodzaju spotkania odbywają się co
roku i są płaszczyzną do wymiany informacji oraz dyskusji o aktualnych problemach wsi i rolnictwa.
Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami
instytucji działających w obszarze rolnictwa. Co roku w Forach Rolniczych uczestniczy w sumie 5-6 tysięcy
osób.
 Pikniki promujące polską żywność finansowane ze środków Funduszy Promocji
Pikniki odbywają się w całej Wielkopolsce, są to imprezy promujące polską żywność. W ramach umów z
KRIR odbywają się Pikniki: Zbożowy, Wieprzowy, Drobiowy oraz Mleczny.
 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Wielkopolska Izba Rolnicza, w ramach realizacji działania pn. „Wsparcie działań na rzecz zachowania i
ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi”, organizuje corocznie spotkania dla Pań
pod nazwą „Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych/wielkanocnych”. Podczas spotkań integracyjnych
organizowane są dla Pań warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Celem projektów jest propagowanie działań
służących zachowaniu tradycji i zwyczajów wielkopolskiej wsi, a także poszerzenie wiedzy uczestników
spotkania na temat tradycji związanych z obchodami świąt, edukacja młodego pokolenia liderek wiejskich
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w zakresie dbałości o zachowanie tradycji i zwyczajów wsi, wymianę doświadczeń na temat realizacji
podobnych działań w różnych rejonach województwa, ułatwienie kontaktów oraz współpracy uczestnikom
spotkania.
 Wielkopolski Rolnik Roku
WIR wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego cyklicznie współpracuje w organizacji
Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, którego celem jest upowszechnienie nowych rozwiązań
technologicznych, technicznych i organizacyjnych w gospodarstwach rolnych naszego województwa. Co
roku poszczególne Rady Powiatowe WIR zgłaszają kandydatów do konkursu, a Prezes WIR aktywnie
uczestniczy w pracach kapituły konkursowej. Od 2013 roku WIR jest współorganizatorem uroczystej Gali
konkursu, która odbywa się w Sali Ziemi na terenie MTP w Poznaniu.
 Wielkopolska Izba Rolnicza aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju targach rolniczych i
ogrodniczych oraz wystawach i imprezach cyklicznych nawiązujących tematyką do rolnictwa:
 Europejski Dzień Młodego Rolnika,
 Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach,
 Święto Ziemniaka,
 Wiosenne Targi AGROMARSZ w Marszewie,
 Wielkopolska Wieś Zaprasza w Gołaszynie,
 Targi Rolno-Ogrodnicze,
 Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku,
 Polagra Premiery i Polagra Food w Poznaniu,
 Agro-Show, Zielone Agro-Show,
 Wielkopolskie Targi Rolnicze i Regionalne Wystawy Zwierząt w Sielinku,
 Marszewskie Dni Pola,
 Święto Pomidora,
 Na Świętego Marcina Najlepsza Gęsina,
 Turniej Zrywania Kaczora,
 Święto Pasztetników.
 Patronaty nad Konkursami i Wystawami:
 Polskie rolnictwo za 20 lat. Moja przyszłość w unijnym rolnictwie – Patronat nad konkursem
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów
kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski,
 „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
 Sołtys liderem propagatorem bezpiecznej pracy w rolnictwie,
 Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych,
 Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
 Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY,
 Akcja promocyjna „Mięsna Arena” w ramach Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
 Polski Producent Żywności,
 55. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin,
 Konferencja nt. „Rolnictwo w UE – Ameryka Północna i dr Aleksander hr. Szembek”,
 Turniej Szkół z podstaw przedsiębiorczości z tematem przewodnim „Polubić banki”,
 Ogólnopolski Konkurs Plecionkarski Nowy Tomyśl,
 Wielkopolska Ścieżka Huculska,
 Kursokonferencja Związku Producentów Rolnych i Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego,
 Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej bierze udział w pracach Komitetu Honorowego XXII
Krajowych Dni Ziemniaka w Marszewie oraz był członkiem Komitetu Honorowego jubileuszu
30-lecia hodowli koni rasy konik polski.
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 Inne:
 Co roku Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje spotkania okolicznościowe: Wieczerzę
Wigilijną Środowisk Wiejskich, Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, Spotkania
Noworoczne oraz włącza się w organizację dożynek o zasięgu gminnym, powiatowym oraz
wojewódzkim.
 Od 2013 r. Wielkopolska Izba Rolnicza na prośbę KRIR współorganizuje nabór dzieci na
zimowiska i kolonie letnie z dofinansowaniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W 2013 r. z kolonii letnich skorzystało 51 dzieci, a w 2014 r. i w bieżącym roku – było to po 70
dzieci. W 2014 r. na zimowiska pojechało 30, a w 2015 r. – 28 dzieci rolników z Wielkopolski.
Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej
W ramach tego zadania WIR prowadzi monitoring wielkopolskiego rynku rolnego za pomocą programu
sprawozdawczego „Złotówka”. Co miesiąc 31 biur powiatowych WIR przekazuje notowania cen wybranych
środków produkcji i płodów rolnych z terenu Wielkopolski. Notowania te są następnie analizowane,
przetwarzane i publikowane przez Dział Ekonomiki, Marketingu i Rynku Rolnego. Notowania zamieszczane
są w „Siewcy Wielkopolskim”, „Wiadomościach Rolniczych” oraz na stronie internetowej Izby.
W oparciu o notowania cen płodów i środków do produkcji rolnej WIR prowadzi kalkulacje kosztów
produkcji podstawowych produktów rolniczych. Kalkulacje uwzględniają większość kosztów, jakie musi
ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję, w tym także amortyzację, wyliczoną wg rzeczywistych cen
urządzeń i stopy amortyzacji uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym
gospodarstwie rolnym. Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na
ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia, koszt zużytej energii elektrycznej.
Wszystkie koszty pośrednie odniesiono do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w
województwie wielkopolskim. Kalkulacje są prowadzone dla: uprawy buraka cukrowego, jęczmienia jarego
pszenicy ozimej, rzepaku oraz dla chowu trzody chlewnej.
Ponadto Wielkopolska Izba Rolnicza gromadzi i przekazuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane
o cenach wybranych produktów rolnych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej (ZSRIR). Obecnie cotygodniowe notowania cen 8 warzyw świeżych oraz pieczarek prowadzi 10
naszych biur powiatowych. Z danych gromadzonych i przetwarzanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą
korzystają nie tylko członkowie naszego samorządu, ale również instytucje działające w otoczeniu
rolnictwa, które zwracają się często do WIR o analizę, czy też ocenę danego rynku.
Efekt pracy działu ekonomiki i marketingu to 12 notowań i kalkulacji miesięcznych oraz 52 notowania
tygodniowe w każdym roku. Z notowań i kalkulacji korzystają producenci rolni, przedsiębiorstwa i giełdy,
sądy, banki, urzędy celne oraz rożne instytucje działające w otoczeniu rolnictwa, a także media.
Porady prawne dla rolników
Wielkopolska Izba Rolnicza, w trosce o dobro swoich członków, uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla
rolników. Pomocy prawnej udzielamy na dwa sposoby: poprzez bezpłatne porady telefoniczne i
konsultacje osobiste. Radca prawny - Wojciech Lignowski udziela porad telefonicznych pod numerem
telefonu 61 227 01 30 we wtorki i czwartki. Na osobiste konsultacje z prawnikiem należy się wcześniej
umówić telefoniczne, dzwoniąc pod wskazany wyżej numer. Co roku z porad telefonicznych i konsultacji
osobistych korzysta kilkaset osób. Radca prawny publikuje również ciekawe artykuły i interpretacje
przepisów w biuletynie izbowym i na stronie internetowej.
Program zwalczania choroby Aujeszkyego
Jednym z ważniejszych działań WIR jest praca przedstawiciela izby w Zespole działającym przy MRiRW w
sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkiego u świń. W wyniku
realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń w latach 2006-2014
utworzono na terytorium Polski 91 regionów wolnych od wirusa tej choroby u świń. Program ten będzie
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kontynuowany do 2017 r. Jego celem jest uznanie przez Komisję Europejską terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za oficjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń.
Fundusze Promocji
W skład Komisji Zarządzających Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Zbóż i
Przetworów Zbożowych wchodzą przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy aktywnie
uczestniczą na rzecz promocji wśród konsumentów spożycia tych produktów. W ramach działań funduszy
prowadzone są akcje promocyjne, szkoleniowe oraz badawcze. Praca ta przekłada się bezpośrednio na
wzrost spożycia, np. mięsa wieprzowego o 4 kg na mieszkańca.
Wojewódzka Rada Zatrudnienia
Przedstawicielem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia jest Zbigniew Gąsior.
Zadaniem tej Rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego
zatrudnienia w województwie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia realizuje swoje zadania poprzez
opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego
województwa w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych
fakultatywnych zadań jak i również wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia,
szkolenia zawodowego.
Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Poznaniu
Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej Krzysztof Kwiatoń i Andrzej Frąckowiak na prośbę
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych biorą udział w pracach Wielkopolskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Do jego zadań należy ustalenie doboru odmian do
doświadczeń oraz ustalenie ich ostatecznej lokalizacji. Efektem pracy zespołu jest ustalenie Listy Odmian
Zalecanych na obszarze województwa wielkopolskiego. Badania te na mocy podpisanego porozumienia są
dofinansowywane corocznie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w kwocie 10.000 zł.
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty (RGW RWW)
W skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty wchodzi przedstawiciel Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Krzysztof Kwiatoń. Stanowi ona organ opiniodawczo-doradczy dyrektora RZGW w sprawach
gospodarowania wodami w regionie wodnym. Do zakresu jej działania należy wyrażanie opinii w
odniesieniu do: projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego, dokumentacji planistycznych
sporządzanych przez dyrektora RZGW, rejestru wykazów obszarów chronionych, projektów planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planowanych przedsięwzięć związanych z odbudową
ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, projektów programów działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, projektów gminnych i powiatowych
oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych.
Szkody łowieckie
Izba aktywnie włączała się w rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami łowieckimi. Wśród
podjętych inicjatyw należy wymienić:
 utworzenie i systematyczne aktualizowanie bazy danych na temat osób przyjmujących zgłoszenia
szkód łowieckich na terenie całej Wielkopolski. Baza jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych,
 Radni Izby brali udział w szacowaniu szkód łowieckich na wniosek stron. W sprawach bardziej
skomplikowanych możliwe było zwrócenie się o pomoc indywidualną – sprawy sporne, negocjacje w
gminach, sprawy sądowe,
 Izba opracowała i bezpłatnie udostępniała broszurę na temat szkód łowieckich, zawierającą
informacje na temat sposobu postępowania przy wystąpieniu szkód oraz wzory dokumentów,
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 Szkody wyrządzane przez zwierzęta, za które odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa – na skutek
naszych interwencji poprzez wsparcie rolników, którzy zwrócili się do nas o pomoc, Minister Finansów
wydał interpretację ogólną, skierowaną do podległych mu służb fiskalnych o bezpodstawności
opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowań wypłaconych rolnikom przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
Nad całością zagadnień łowieckich nadzór sprawował członek zarządu Krzysztof Kwiatoń. Uczestniczył w
następujących działaniach związanych z problemami szkód łowieckich:
 przeprowadzenie szkoleń dla rolników na temat podstaw prawnych i przeprowadzania szacowania
szkód łowieckich – 37,
 przeprowadzenie szkoleń dla osób kandydujących na myśliwych – 2,
 udział w pracach komisji mediacyjnych dotyczących wysokości odszkodowania – 36,
 udział w ok. 50 interwencyjnych szacowań szkód na zaproszenie rolników lub kół łowieckich.
Lekcje pokazowe w szkołach rolniczych
Inicjatywa Wielkopolskiej Izby Rolniczej polega na przeprowadzeniu lekcji tematycznej dla uczniów
pierwszego roku w szkołach ponadgimnazjalnych, w których funkcjonują klasy rolnicze (jest ich w
Wielkopolsce prawie 50). Podczas lekcji prezentowane są zadania ustawowe i statutowe Izby, struktura
organizacyjna WIR, bieżąca praca oraz dotychczasowe inicjatywy naszej Izby i danego biura powiatowego.
Na koniec przeprowadzany jest krótki quiz z zakresu wiedzy o izbach rolniczych z drobnymi nagrodami.
Celem lekcji jest nawiązanie kontaktu ze szkołami rolniczymi i oczywiście z przyszłymi rolnikami – naszymi
członkami i beneficjentami różnych projektów. Jest to element „pracy u podstaw” i budowania kapitału
ludzkiego wokół naszej Izby. Przez dzieci rolników można też łatwo dotrzeć z informacją do samych
rodziców i ich gospodarstw.
Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy WODR
Przy WODR w Poznaniu działa Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego, która jest organem opiniodawczodoradczym Dyrektora Ośrodka. Rada Społeczna reprezentuje środowisko rolnicze (samorząd rolniczy,
związki zawodowe rolników), administrację rządową, administrację samorządową, naukę i szkoły rolnicze.
W pracach Rady z ramienia WIR uczestniczą Bogdan Fleming i Krzysztof Przygoński, a Radzie przewodniczy
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.
Izbowe media i publikacje
Wielkopolska Izba Rolnicza wydaje w nakładzie 5.000 egz. biuletyn Siewca Wielkopolski. Zespół
Redakcyjny Siewcy tworzy Zarząd WIR, a redaktorem naczelnym jest Marta Ceglarek. Siewca Wielkopolski
ukazuje się co dwa miesiące i rozprowadzany jest bezpłatnie. Biuletyn, poprzez biura Izby, trafia
bezpośrednio do delegatów WIR, rolników, sołtysów, służb doradczych, urzędów gmin i powiatów.
Biuletyn zawiera informacje o pracy Izby, notowania i kalkulacje rolnicze, artykuły branżowe i doradcze.
Od 2000 roku Siewca ukazuje się w zmienionej, bardziej czytelnej szacie graficznej. Redakcja cały czas
pracuje nad poprawą wyglądu i zawartości pisma. Co roku do rąk wielkopolskich rolników trafia 30 tys.
egzemplarzy izbowego biuletynu.
Od 1999 roku WIR prowadzi swój serwis internetowy pod adresem: www.wir.org.pl. Ta forma przekazu z
roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych rolników. Ilość
odwiedzin na naszej stronie WIR ciągle wzrasta, stronę odwiedzają także różne instytucje oraz goście z
zagranicy. Miesięcznie nasza strona notuje 4-5 tys. odsłon. Ponadto najważniejsze informacje i
zagadnienia publikowane są na profilu WIR na portalu społecznościowym Facebook.
Wielkopolska Izba Rolnicza współpracuje także z mediami lokalnymi i branżowymi, na łamach których
publikowane są aktualne informacje nt. działań podejmowanych przez naszą Izbę.
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