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Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza została 

powołana w 1996 roku na mocy ustawy 

z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izba Rolnicza 

reprezentuje interesy rolników z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego.



Kujawsko-Pomorska Izba Rolnica Reprezentowana 

jest przez 260 członków Rad Powiatowych

działających w 19 powiatach naszego 

województwa. Każdy powiat reprezentowany jest 

przez Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz 

Delegata do Walnego Zgromadzenia. Spośród nich 

wybierane jest Walne Zgromadzenie KPIR,

które liczy 38 osób. 

Rady Powiatowe,  Walne Zgromadzenie KPIR 



Zgodnie z ustawą i statutem KPIR działa aktywnie na 

rzecz rolnictwa i mieszkańców wsi poprzez szereg 

zadań i inicjatyw. 

Do sprawnego funkcjonowania Rad Powiatowych 

przyczynia się działające w każdym powiecie 

biuro powiatowe Izby Rolniczej.



We wszystkich powiatach naszego województwa odbywają się 

spotkania szkoleniowe w ramach działalności statutowej,

a także szkolenia ze wsparciem finansowym:

Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa -30 szkoleń,

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich -14 szkoleń, 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych -19 szkoleń.

Świadczona jest indywidualna pomoc z zakresu sporządzania 

wniosków o rozmaitą pomoc, a także z zakresu usług doradczych.

Działalność informacyjno-szkoleniowa



Zespół Radców Prawnych –pracowników Izby Rolniczej 

świadczy zarówno indywidualne porady prawne i pomoc

dla rolników, jak i monitoruje przebieg postępowań 

w sprawach dotyczących większej liczby 

poszkodowanych rolników.

Doradztwo prawne



- przeanalizowano ok. 300 umów dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne,

- przygotowano ponad 150 środków zaskarżenia indywidualnych rozstrzygnięć 

administracyjnych (odwołania, zażalenia, skargi),

- przygotowano 30 wystąpień do Komorników, których przedmiotem było zaopiniowanie 

zasadności skierowania egzekucji do majątku rolników niezbędnego do prowadzenia 

produkcji rolnej, 

- udzielono pomocy przy ponad 20 postępowaniach dotyczących szacowania szkód 

łowieckich i szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych

- przygotowano 17 pism procesowych wszczynających postępowania sądowe m.in. w 

sprawach o zapłatę za dostarczone płody rolne, zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie 

służebności drogi koniecznej. 

W ramach indywidualnego poradnictwa prawnego m.in.:



Opiniowanie projektów aktów prawnych lub proponowanych 

zmian w aktach prawnych prawa krajowego i unijnego na 

potrzeby prowadzenia działalności rolniczej. 

Opiniowanie uchwał rad gmin, określających podstawę do 

obliczania podatku rolnego, a także dotyczące zmian 

użytkowania gruntów.

Opiniowanie projektów ustaw i projektów prawa miejscowego



Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu

w zakresie organizacji konkursu Agricola- Syn Ziemii, 

Dożynek Wojewódzkich, Przeglądu Zespołów Ludowych 

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy

w zakresie obrotu gruntami rolnymi.

Współpraca z instytucjami i organizacjami rolniczymi    1



Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oddziałem regionalnym i biurami powiatowymi w sprawach 

bieżących dotyczących składania przez rolników wniosków o 

pomoc unijną i krajową

Wojewódzkim i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii, 

głównie w sprawach związanych z ASF i bioasekuracją.

Współpraca z instytucjami i organizacjami rolniczymi   2



Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie

wsparcie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)

Zarządami  Okręgowymi Polskiego Związku Łowickiego

w zakresie likwidacji szkód wyrządzanych 

przez zwierzynę łowną.

Współpraca z instytucjami i organizacjami rolniczymi   3



Izba czynnie wspiera idee ubezpieczeń wzajemnych 

w rolnictwie w ramach porozumienia Kujawsko-Pomorskiej 

Izby Rolniczej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Warszawie. 

Nadwyżka wypracowana przez ZWC Partner przeznaczana 

jest na promocję ubezpieczeń oraz wsparcie działań 

prewencyjnych.  

Związek Wzajemności Członkowskiej PARTNER  



Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wspólnie 

z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

wydaje miesięcznik 

„Wieś Kujawsko-Pomorska”

Wydawnictwo



Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza we współpracy

z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

przekazała w geście solidarności z Ukrainą

agregat prądotwórczy i piłę spalinową. 

Pomoc została sfinansowana z nadwyżki wypracowanej 

przez Związek Wzajemności Członkowskiej „Partner”.

Pomoc Ukrainie  



KPIR we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych 

organizuje promocję polskiej żywności. 

Zadania są finansowane z funduszy promocji 

produktów rolno-spożywczych. 

W bieżącym roku Izba Rolnicza zorganizowała siedem imprez 

promujących polskie produkty rolno- spożywcze w ramach 

czterech Funduszy Promocji: Mięsa Wieprzowego,

Mięsa  Drobiowego, Mleka oraz Owoców i Warzyw

Promocja rolnictwa i polskiej żywności



„Agricola-Syn Ziemi” konkurs organizowany wspólnie z 

Województwem Kujawsko-Pomorskim,

odbyło się już VI edycji

Wojewódzki Konkurs Orki w Podgórzynie, organizowany 

regularnie od 9 lat

Bezpieczne gospodarstwo rolne konkurs z zakresu BHP 

organizowany we współpracy z Kasą Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 

Organizacja konkursów dla rolników i mieszkańców wsi 



Samorząd rolniczy analizując na bieżąco sytuację 

w rolnictwie występuje do władz rządowych 

i samorządowych różnych szczebli w sprawach istotnych

dla rolników regionu.

Wystąpienia w sprawach bieżących



Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza we współpracy 

z Krajową Radą Izb Rolniczych co rocznie organizuje 

wypoczynek letni i zimowiska dla dzieci, których 

przynajmniej jeden rodzic jest ubezpieczony w KRUS. 

W tym roku z wyjazdu na:

zimowisko skorzystało 50 dzieci

kolonie letnie skorzystało 150 dzieci.

Organizacja wypoczynku dla dzieci 



Dziękuję za uwagę.

Ryszard Kierzek


