
  

Wielkopolska Izba Rolnicza    
 
 
 Wielkopolska Izba Rolnicza jest samorządem 
zawodowym rolników.  
 Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy o izbach 
rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. izby działają na 
rzecz rolników, wpływają na kształtowanie polityki 
rolnej i uczestniczą w jej realizacji.  



Zadania  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej: 

 

• reprezentuje rolników, jako grupę zawodową; 

• pełni rolę negocjatora między rolnikami a władzami 
regionalnymi i państwowymi; 

• sporządza analizy, oceny i wnioski z zakresu produkcji 
rolnej; 

• analizuje koszty i opłacalność produkcji rolnej; 

• świadczy usługi doradcze swoim członkom, 



• podnosi kwalifikacje osób pracujących w rolnictwie; 

• współpracuje ze szkołami rolniczymi; 

• podejmuje działania na rzecz zrzeszania się 
producentów rolnych; 

• współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami rolniczymi; 

• zapewnia rozwój rolnictwa w swoim regionie. 



Rolnicy – członkowie WIR 

Rady Powiatowe WIR 

Walne Zgromadzenie 

Zarząd 
Prezes  

i   
Członkowie Zarządu 

Komisja Rewizyjna 

Delegat do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych 

Dyrektor 

Biuro wojewódzkie 
31 biur powiatowych 

Spółka ROL-WIR 

Organizacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) 



Zarząd WIR: od lewej: Członek Zarządu Zbigniew Gąsior, Wiceprezes 
Bogdan Fleming, delegat o KRIR Andrzej Frąckowiak, Prezes Piotr 
Walkowski, Dyrektor Biura Ireneusz Kozecki, Członek Zarządu Krzysztof 
Kwiatoń i Członek Zarządu Krzysztof Przygoński 



Rolnictwo Wielkopolski  
Dane statystyczne   

województwo wielkopolskie – stan na rok 2011 

Powierzchnia gospodarstw rolnych 1.977,2 tys. ha  
tj. 11,1% powierzchni gospodarstw w Polsce,  
w tym sektor prywatny – 96,3%,  
sektor publiczny 3,7%. 
 
Użytki rolne 1,790,1 tys. ha = 90,5% pow. gospodarstw 
Grunty orne 1,498,3 tys. ha = 83,7% użytków rolnych 
Uprawy trwałe 24,2 tys. ha = 1,2% pow. gospodarstw 
Lasy i grunty leśne – 87,3 tys. ha = 4,4% pow. gospodarstw 
 

Liczna gospodarstw rolnych (stan na rok 2010) 
Polska 2.277.613 
Wielkopolska 162.627 
 
Liczba producentów rolnych wpisanych do ewidencji ARiMR 
Polska 2.012.622 
Wielkopolska 162.076   



 
 

Przedsięwzięcia dotychczas 

realizowane  

przez 

Wielkopolską Izbę Rolniczą 

we współpracy  

z KSOW:  



Rok 2010 
 

I Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich  

 
 W dniu 13 grudnia 2010 r., na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbyło się I  Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich. 
Celem Forum była: 
-aktywizacja kobiet wiejskich,  
-wzajemna wymiana doświadczeń,  
-zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk,  
-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 spotkaniu wzięło udział 80 kobiet wytypowanych przez Rady Powiatowe 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej ze wszystkich powiatów naszego województwa. Panie 
uczestniczyły w szkoleniu nt. „Autoprezentacja z elementami wizerunku i etykiety w biznesie”. 
Szkolenie zostało zakończone wręczeniem certyfikatów. Po zakończonej dyskusji Panie zwiedziły 
Muzeum Rolnictwa oraz wzięły udział w pokazie pracy twórczej nawiązujący do tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia.  



ROK 2011 

II Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich  

 
 19 grudnia 2011 r. na terenie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich w Poznaniu, odbyło się kolejne – II Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich. 
 W pierwszej części spotkania  przeprowadzono szkolenie dla Liderek 
Rozwoju Lokalnego z tematu: „Rozwój osobisty drogą do sukcesu”(szkolenie 
zostało  zakończone wręczeniem certyfikatów), druga część obrad poświęcona była 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Po zakończonej dyskusji uczestniczki 
spotkania zaproszone były na wykład przygotowany przez Instytut Włókien 
Naturalnych na temat „Nauka dla praktyki”, na którym zostały przedstawione takie 
tematy jak: wartość użytkowa wybranych ziół, ich właściwości lecznicze oraz 
zastosowanie w ziołolecznictwie i przemyśle farmakologicznym. Na zakończenie Forum 
uczestniczki miały możliwość zwiedzenia Instytutu.           
 

 



II Wielkopolskie Forum Kobiet Wiejskich  
19 grudnia 2011 r.  



II Wielkopolskie 
Forum 

Rolnicze 
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Wiejskich 
19 grudnia 2011 r. 

 



 
ROK 2012 

 
1.WIR we współpracy z KSOW zorganizowała przedsięwzięcia polegającego na przyjęciu 
w Wielkopolsce delegacji francusko-rumuńskiej w dniach 07 do 13 maja 2012 r. 
oraz organizacji szkolenia dla liderów wiejskich w zakresie promocji produktu 
lokalnego, różnicowania działalności oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

   
 

2. Wielkopolska Izba Rolnicza, w ramach realizacji działania pn. „Wsparcie działań na rzecz 
zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi.” zorganizowała 
spotkanie pod nazwą „Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych”. Spotkanie to  
miało miejsce w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach w dniu 9 grudnia 2012 r. Na spotkanie 
przybyły Panie reprezentujące młode pokolenie, liderki rozwoju lokalnego. Na wstępie 
uczestniczki spotkania wysłuchały wykładu na temat tradycji bożonarodzeniowych w 
Wielkopolsce, następnie był czas  na wymianę doświadczeń i dyskusja na temat 
podejmowania podobnych działań w różnych powiatach naszego województwa. Na koniec 
spotkania goście wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych oraz kulinarnych.  



Szkolenie dla liderów wiejskich w zakresie promocji produktu lokalnego, 
różnicowania działalności oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

 Węglewo 13 maja 2012 r. 



Wizyta delegacji z Bretanii w Zakładach Mięsnych Salus. 



„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych” 

9 grudnia 2012 rok 
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„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych” 

9 grudnia 2012 rok 



ROK 2013 
 

Debata nt. : Wielkopolskie rolnictwo dziś  

i w perspektywie zmian WPR po 2013 roku 
 

 W okresie od 1 lutego do połowy marca 2013 r. Wielkopolska Izba 

Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, pod 
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowała cykl spotkań 
informacyjnych dla rolników w subregionach naszego województwa, które 
zostały nazwane forami rolniczymi. Zwieńczeniem całego cyklu forów rolniczych 
była debata podsumowująca, której odbyła się w dniu 25  marca na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Debata była formą 
konsultacji społecznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014- 20120. W spotkaniu uczestniczyło ponad 2 tys. osób w tym: 
europosłowie, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele agend i 
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, działacze samorządu rolniczego, 
przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związków działających w 
otoczeniu rolnictwa oraz rolnicy ze wszystkich powiatów województwa 
wielkopolskiego.      
  



Priorytety jakie Wielkopolska Izba Rolnicza 

planuje realizować w ramach Planu działania KSOW  

na lata 2014-2015 

1.Krótkie łańcuchy dostaw, systemy marketingu oraz promocja żywności wysokiej 

jakości. 

2. Wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego wsi. 

3. Wspólna Polityka Rolna w nowym okresie programowania od 2014 r. i jej 

komplementarność z innymi funduszami. 

4. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany 

doświadczeń i know-now. 

5. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.  

6.Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

7.Promowanie rozwoju, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form 

działalności gospodarczej i rolniczej w tym spółdzielczości i grup producentów rolnych.  

8.Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej. 



W ramach realizacji w/w priorytetów 
Wielkopolska Izba Rolnicza 
planuje podjęcie m.in. takich działań jak: 
 
- organizacja konferencji, których tematyka będzie   
  odpowiadała bieżącym potrzebom rolników –       
  ustawowych członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
- organizacja wyjazdów studyjnych krajowych  
  i zagranicznych (Bratania, Dolna Saksonia), 
- organizacja szkoleń krajowych i zagranicznych, 
- współorganizacja - wraz z samorządami - dożynek, 
- organizacja imprez o charakterze środowiskowym  
  oraz imprez integracyjnych na obszarach wiejskich we   
  współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenów  
  wiejskich.    
 



 
 
 

Wybrane działania 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej  



Regionalne forum rolnicze w Skwierzynie. 
18 luty 2013 r. 



Regionalne forum rolnicze w Skwierzynie. 
18 luty 2013 r. 



Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii.  
w ramach współpracy z niemiecką izbą rolniczą. 

Zwiedzanie biogazownii rolniczej ( marzec 2012 r.). 



Piknik Zbożowy 
15 wrzesień 2012 r. 



Piknik Mięsny  
7 październik 2012 r. 



Wieczerza Wigilijna dla rolników 

i środowisk rolniczych  

Gorzyce Wielkie 2012  

Wieczerza Wigilijna dla rolników i środowisk rolniczych  
Gorzyce Wielkie 2012  



Wieczerza Wigilijna dla rolników i środowisk 
rolniczych  

Gorzyce Wielkie 2012  



Wieczerza Wigilijna dla rolników i środowisk rolniczych  
Gorzyce Wielkie 2012  



Izbowe media: 

 

- biuletyn „Siewca Wielkopolski” – dwumiesięcznik  

   o nakładzie rocznym 30 tys. egzemplarzy  

 

 

- serwis internetowy – odnotowuje się  

 140 wejść dziennie, co daje średnio 

  ponad 50 tys. wejść rocznie   

  http://www.wir.org.pl  



Wielkopolska Izba Rolnicza 
ul. Golęcińska 9 
60-626 Poznań 

 
 
 

tel. 61 847-84-80 
fax. 61 842 04 52   

 


