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Informacje  
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol- 
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel./fax 89 534 05 67, e-mail:  
wmirol@wmirol.org.pl; www.wmirol.org.pl;  
https://www.facebook.com/WMIROL

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.

Biura Terenowe Izby:
Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 02 55,  
bartoszyce@wmirol.org.pl
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel./fax 55 236 77 02,  
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 87 428 14 94,  
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie, tel. 56 474 49 11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 87 520 10 60,  
olecko@wmirol.org.pl
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 89 624 01 49,  
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30–15.30 oraz w czwart-
ki w godzinach 9.00–14.00 dyżurują 
radcy prawni. Zainteresowani rolni-
cy mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Na spotka-
nie należy przywieźć wszelkie doku-
menty dotyczące danej sprawy.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – wiceprezes
Piotr Miecznikowski – członek zarządu 
Robert Nowacki – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 
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POSIEDZENIE 
KOMISJI REWIZYJNEJ

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

5 października, w biurze terenowym 
W-MIR w Elblągu, odbyło się wy-
jazdowe posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, podczas którego Komisja 
wizytowała oddział oraz oceniała 
pracę Zarządu W-MIR na podstawie 
realizacji przez Zarząd wniosków  

z X Walnego Zgromadzenia Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 
uchwał podjętych przez Zarząd do 
2 września 2022 r. Ponadto człon-
kowie Komisji zapoznali się z wyko-
naniem budżetu W-MIR za okres od 
stycznia do sierpnia 2022 roku.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej od 1 do 31 października 
2022 r. obradował na dwóch posie-
dzeniach, zajmując się następującymi 
sprawami:
1. realizacją wniosków z Rad Po-

wiatowych W-MIR;
2. opiniowaniem aktów prawnych, 

otrzymywanych z Krajowej 
Rady Izb Rolniczych;

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa;

4. opiniowaniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego;

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby;
7. organizacją konferencji z Krajo-

wej Sieci Obszarów Wiejskich:
 – „Akademia Kobiet Wiejskich”,
 – „Warmińsko-Mazurskie Forum 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europejski Zielony Ład – szansa 
czy zagrożenie?”; 

8. współorganizacją XXVI edycji 
konkursu „Czysta i piękna za-
groda – estetyczna wieś”;

9. organizacją wyjazdu przedsta-
wicieli W-MIR na wydarzenie 
„Agro na obcasach” w Białym-
stoku.

Podczas posiedzenia 10 października 
2022 r. postanowiono przygotować 
pismo w sprawie przedłużenia terminu 
zgłaszania suszy rolniczej za pośrednic-
twem aplikacji internetowej oraz pismo 
w sprawie wyjaśnienia sposobu licze-
nia średniej wartości produkcji roślinnej 
przez aplikację suszową.

Podczas posiedzenia 25 października 
2022 r. postanowiono przygotować 
pismo w sprawie zmian dotyczących 
specjalnego wsparcia klęskowego 
dla rolników i ich rodzin, wniosku-
jąc o zmianę sposobu przyznawania 
świadczenia oraz omówiono organi-
zację pomocy z udziałem wsparcia 
Funduszu Składkowego Ubezpieczeń 
Społecznych Rolników dla rolnika 
poszkodowanego w pożarze. Ponad-
to postanowiono ponowić pismo 
w sprawie przedłużenia terminu zgła-
szania suszy rolniczej oraz ubiegania 
się o ewentualną pomoc z tego tytułu. 

Członkowie Zarządu wzięli udział 
w następujących wydarzeniach:

 – 3 października pan Piotr Miecz-
nikowski – Członek Zarządu 
W-MIR uczestniczył w Inau-
guracji Roku Akademickiego 
2022/2023 na Wydziale Bio-
logii i Biotechnologii UWM 
w Olsztynie;
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Srebrny Krzyż Zasługi dla Wiceprezesa
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!

 – 3 października pan Mirosław 
Borowski – Delegat do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych uczestniczył 
w Inauguracji Roku Akademickie-
go 2022/2023 na Wydziale Bio-
inżynierii Zwierząt UWM w Olsz-
tynie;

 – 4 października pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
uczestniczył w uroczystym pod-
sumowaniu XXVI edycji konkur-
su „Czysta i piękna zagroda – es-
tetyczna wieś” w Olsztynie;

 – 5 października pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
uczestniczył w Warszawie w po-
siedzeniu sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa oraz Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

 – 6 i 7 października pan Ma-
rek Kuźniewski – Wiceprezes 
W-MIR i pan Jerzy Salitra – Czło-

nek Zarządu W-MIR oraz człon-
kowie Komisji ds. Rodziny Wiej-
skiej wzięli udział w konferencji 
pn. „Akademia Kobiet Wiejskich” 
w Lidzbarku Warmińskim;

 – 8 października pan Jerzy Salitra 
– Członek Zarządu W-MIR wziął 
udział w ćwiczeniach podmiotów 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego z terenu powiatów 
elbląskiego oraz braniewskiego, 
wraz ze Służbą Leśną nadleśnictw 
nadzorowanych przez Regional-
ną Dyrekcję Lasów Państwo-
wych w Olsztynie, pod kryptoni-
mem „BAZA 2022”, które odbyły 
się na terenie byłej Bazy Paliw 
w Chruścielu i kompleksu leśne-
go Nadleśnictwa Zaporowo;

 – 20 października pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
wziął udział w uroczystości Ju-
bileuszu 30-lecia Związku Gmin 

Warmińsko-Mazurskich w Lidzbar-
ku Warmińskim;

 – 27 października pan Piotr Miecz-
nikowski – Członek Zarządu 
W-MIR uczestniczył w spotkaniu 
Zespołu ds. analizy szans i zagro-
żeń oraz potencjalnych kierun-
ków rozwoju obszarów wiejskich 
do 2030 r. w województwie war-
mińsko-mazurskim;

 – 27 października pan Robert No-
wacki – Członek Zarządu W-MIR 
uczestniczył w Jachrance w kon-
ferencji pt. „Narodowe wyzwania 
w rolnictwie”;

 – 28 października pan Mirosław 
Borowski – Delegat do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych uczestniczył 
w I Powiatowym Konkursie Kół 
Gospodyń Wiejskich i Miejskich 
w Olecku.

Panu Markowi Kuźniewskiemu, Wice-
prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, decyzją Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, nadano Srebrny Krzyż Za-
sługi. Uroczystość wręczenia odbyła się 
18 października 2022 r., podczas kon-
ferencji „Warmińsko-Mazurskie Forum 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski 
Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”. 
Odznaczenie, w imieniu Prezydenta 
RP, wręczył pan Piotr Opaczewski – 
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, 
wspólnie z panem Romualdem Tańskim 
– Prezesem Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej. 
Krzyż Zasługi jest jednym z najważniej-
szych państwowych odznaczeń i nada-
wany jest przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Jeszcze raz gratulujemy panu Markowi 
Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi Izby, 
życząc wytrwałości i zdrowia w dalszej 
służbie na rzecz samorządu rolniczego.
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10 października w Iławie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie iławskim. W spotkaniu, 
poza członkami Rady, uczestniczyli 
goście: pan Krzysztof Kaźmierski – Kie-
rownik BP ARiMR w Iławie, pan Rafał 
Mirosław – Kierownik Oddziału WIO-
RiN w Nowym Mieście Lubawskim 
oraz pan Zbigniew Rudnicki – Kierow-
nik Zespołu Doradców w Iławie. 
Podczas posiedzenia pan Rafał Miro-
sław przedstawił informacje dot. za-
dań realizowanych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. Działania te odnoszą się m.in. 
do zmniejszenia zagrożenia ze strony 
organizmów szkodliwych, eliminacji 
negatywnych skutków, wynikających 
z niewłaściwego stosowania środków 
ochrony roślin, a także do nadzoru nad 
produkcją i obrotem materiału siew-
nego. Następnie pan Krzysztof Kaź-
mierski omówił aktualny stan obsługi 
wniosków oraz harmonogram naboru 
programów pomocowych dla rolników. 
Przy tych kwestiach szczególną uwa-
gę skupiono na informacji obejmującej 
przygotowania do realizacji wypłaty 
zaliczek na poczet płatności obszaro-
wych. Natomiast pan Zbigniew Rudnic-
ki przedstawił dane z zakresu pomocy 
udzielanej producentom rolnym przez 
zespół doradców, w tym organizowa-
nych szkoleń nt. Planu Strategicznego 

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), wymo-
gów w ramach ekosystemów, jak rów-
nież warunków przyznania wsparcia na 
wymianę pokryć dachowych w gospo-
darstwach rolnych, wykonanych z ma-
teriałów zawierających azbest.

10 października w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim. W posiedze-
niu, z ramienia Zarządu Izby, uczest-
niczył pan Romuald Tański – Prezes 
W-MIR oraz pan Jerzy Salitra – Członek 
Zarządu W-MIR. W posiedzeniu wziął 
także udział pan Marcin Kasprowicz 
z Biura Powiatowego ARiMR w Olsz-
tynie, który przedstawił informacje na 
temat płatności realizowanych w 2022 
r., a także kolejnych planowanych na-
borów. Z kolei pani Magdalena Zbany-
szek-Kalinowska – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Olsztynie przybliżyła 

wiadomości o sytuacji epizootycznej 
w powiecie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem afrykańskiego pomoru świń 
i ptasiej grypy. Na spotkaniu był rów-
nież obecny pan Gustaw Pietrulewicz 
– Zastępca Kierownika Powiatowej 
Służby Drogowej w Olsztynie, który 
wysłuchał wniosków i odpowiedział na 
pytania członków Rady w zakresie ob-
sługi dróg powiatowych. 
Podczas posiedzenia Rada postanowiła 
wystosować do Zarządu W-MIR wnioski 
w sprawie problemu składowania i po-
nownego wykorzystania w gospodar-
stwie rolnym zużytych opon od ciągni-
ków czy samochodów, np. do obciążania 
pryzm, składowania i sprzedaży gruzu lub 
kamieni zebranych z pola oraz w zakresie 
konieczności zwiększenia limitu 3000 
kWh na gospodarstwo rolne, na cele pro-
dukcyjne, bez rozdzielania na poszczegól-
ne gałęzie produkcji.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
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Spotkanie Porozumienia Rolników 
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Stanowisko Porozumienia Rolników z Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2022 r.

25 października 2022 r., w biurze W-MIR 
w Olsztynie, spotkali się sygnatariusze 
Porozumienia Rolników z Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego: pan Wojciech 
Jończyk – Warmińsko-Mazurski Związek 
Hodowców Bydła Mlecznego, pan Hen-
ryk Kuhn – Warmińsko-Mazurski Zwią-
zek Hodowców Koni, pan Włodzimierz 
Olszewski – Farmer spółka z o.o., pani 
Beata Ignaczak i pan Rafał Gotkowski 
– Stowarzyszenie Rolników Indywidual-
nych Warmii i Mazur, pani Joanna Cza-
rzasta, reprezentująca Stowarzyszenie 
Polskie Mleko oraz Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Zebrani poruszyli następujące tematy:
 – zabezpieczenie energetyczne 

rolników, szczególnie w gospo-
darstwach rolnych o produkcji 
zwierzęcej (także działy specjalne 
produkcji rolnej);

 – stale wzrastające ceny energii (wę-
giel, prąd, gaz), które nie pozwalają 
zaplanować produkcji w 2023 roku;

 – konieczność podjęcia działań 
w celu zapewnienia obywatelom 
bezpieczeństwa żywnościowego 

(importowane produkty rolne 
z krajów trzecich muszą spełniać 
takie same standardy produkcji, ja-
kie stawiane są wobec produktów 
rolnych, wymaganych od polskich 
rolników);

 – rozgraniczenie zużycia energii na 
bytowe i niezbędne w produkcji 
rolnej (potraktować gospodarstwa 
rolne jak mikroprzedsiębiorstwa; 
różnorodność zastosowanych ta-
ryf zużycia prądu);

 – zniesienie podatku VAT na olej 
opałowy;

 – zwiększenie progu zwrotu kwoty 
akcyzy;

 – wysokie ceny nawozów;
 – zwrócenie uwagi na oprocentowa-

nie kredytów na potrzeby inwesty-
cyjne w gospodarstwach rolnych;

 – zmiany w wysokości DJP (dużych 
jednostek przeliczeniowych) w dro-
biarstwie, których wartość powiąza-
no z programem dobrostanu (z 210 
DJP na 150 DJP; wprowadzono 
nowy dział do 100 DJP).

Dyskutowano także o formie i wymo-
gach pomocy suszowej, skierowanej do 

gospodarstw rolnych oraz o problemach 
z aplikacją do zgłaszania strat spowodo-
wanych suszą. Pan Włodzimierz Olszew-
ski z firmy Farmer spółka z o.o. przekazał 
zebranym ustalenia Zespołu ds. drobiar-
stwa Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń 
i Organizacji Drobiarskich z sierpnia 
2022 r. oraz wystąpienie do Wicepre-
miera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
pana Henryka Kowalczyka. Przedstawił 
również oświadczenie producentów 
żywności w sprawie dokumentacji doty-
czącej fałszowania komponentów pasz-
owych przez Berg+Schmidt. Następnie 
podsumowano zagadnienia, które mają 
znaleźć się w stanowisku Porozumienia. 
W skład sygnatariuszy Porozumienia 
przyjęto Stowarzyszenie Polskie Mleko.
Pan Wojciech Jończyk został wybrany 
Przewodniczącym Porozumienia na ko-
lejny rok.
W wyniku spotkania, Porozumienie Rol-
ników z Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego przyjęło stanowisko, które 
zostanie przekazane do Wicepremiera, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
parlamentarzystów z województwa war-
mińsko-mazurskiego.

Sygnatariusze Porozumienia Rolni-
ków z Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego wyrażają ogromne za-
niepokojenie obecną trudną sytuacją 
producentów rolnych oraz stale i szyb-
ko wzrastającymi kosztami produkcji 
w rolnictwie. 

 – Dynamicznie wzrastające ceny 
prądu, paliwa, gazu, węgla, czy 
nawozów, wpływają niekorzyst-
nie na cały sektor rolno-spożyw-
czy. Producenci rolni nie są w sta-
nie zaplanować produkcji lub 
hodowli w perspektywie krótko 
i długookresowej m.in. w dro-
biarstwie, czy w mleczarstwie. 

W szczególnie trudnej sytuacji 
znajdują się obecnie producen-
ci prowadzący chów i hodowlę 
zwierząt. Ogromne podwyżki 
cen ogrzewania powodują wyga-
szanie produkcji, a przy jej kon-
tynuowaniu – brak opłacalności. 
Niezmiernie trudno jest zaplano-
wać hodowlę w tych sektorach, 
gdzie zwierzęta wymagają stałej, 
określonej temperatury (np. in-
dyki). Proponujemy, przynajmniej 
na czas kryzysu, znieść podatek 
VAT na olej opałowy wykorzy-
stywany do celów grzewczych. 
W konsekwencji wzrostu ceny 

paliwa, konieczne jest maksymal-
ne zwiększenie dopłaty do 1 litra 
paliwa rolniczego. 

 – Apelujemy o zwiększenie limitów 
na zużycie energii elektrycznej 
z 3000 kWh do 6000 kWh oraz 
o wprowadzenie limitów w zależ-
ności od kierunku produkcji, z po-
działem na produkcję roślinną 
i zwierzęcą. Obecnie określone 
na 2023 rok limity zużycia prądu 
przez gospodarstwa rolne o pro-
filu zwierzęcym w niektórych 
przypadkach zostaną wyczerpa-
ne w ciągu miesiąca! Zapropono-
wane limity w gospodarstwach 
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Wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 – 3 października Zarząd W-MIR po-

nownie wystąpił do Sejmowej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Sejmowej Komisji Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa w sprawie konieczności 
przyspieszenia prac legislacyjnych 
nad poselskim projektem zmiany 
ustawy o ochronie przyrody (druk 
nr 2177 z 2021 r.), dotyczącym 
uzupełnienia obowiązujących 
przepisów o odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za szkody wy-
rządzone działalnością gatunków 
będących pod ochroną, poprzez 
rozszerzenie katalogu gatunków 
zwierząt chronionych o katego-
rię ptactwa prawnie chronionego. 
25 lutego 2021 r. grupa posłów, 
w tym pan Zbigniew Ziejewski, 
złożyła w Sejmie projekt proponu-
jący w Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 55, 471, 1378) 
zmianę w art. 126 ust. 1, poprzez 
wprowadzenie po pkt. 5 punktów 
6–10, tj. wpisanie kormoranów, 
żurawi, dzikich gęsi, łabędzi oraz 
krukowatych jako tych ptaków, za 
których działalność jest możliwa 
wypłata rekompensaty za szko-
dy powodowane przez ptactwo 
prawnie chronione, tak aby rolnik 
nie ponosił kosztów utrzymania 
zwierząt dziko żyjących, żerują-
cych na jego uprawach i w stawach 
hodowlanych. 13 kwietnia 2022 r. 
projekt skierowano do pierwszego 
czytania w Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Niestety od tamtej 
pory nie było żadnej informacji, na 
jakim etapie jest procedowanie 

tej niezwykle ważnej dla rolników 
zmiany.

 – 4 października Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił 
się do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych o wystąpienie do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prze-
dłużenie do końca października br. 
terminu szacowania suszy rolniczej 
za pomocą aplikacji. Przedłużenie 
terminu uzasadniono wolnodziała-
jącą aplikacją, która uniemożliwia-
ła sprawne wprowadzanie danych 
gospodarstwa i generowała dużą 
liczbę błędów. 

 – 4 października Zarząd Izby zwrócił 
się do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych o wystąpienie do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dwu-
krotne zwiększenie limitów zuży-
cia energii elektrycznej dla gospo-
darstw rolnych i wprowadzenie 

rolnych są obecnie nierealne, 
gdyż wiele gospodarstw nie roz-
dziela działalności bytowej od 
produkcyjnej. Proponujemy roz-
graniczenie zużycia energii na 
bytowe i niezbędne do produkcji 
rolnej. Należy przy tym gospodar-
stwa rolne o profilu zwierzęcym 
potraktować jak mikroprzedsię-
biorstwa i zastosować różnorod-
ne taryfy zużycia prądu. 

 – W wyniku pogłębiającego się 
kryzysu energetycznego nastę-
puje likwidacja kolejnych hodow-
li, co powoduje napływ tańszego 
produktu z krajów spoza Unii Eu-
ropejskiej. Polska żywność, pro-
dukowana w Polsce, musi spełnić 
wymagania stawiane przez Unię 
Europejską. Apelujemy o wyma-
ganie takich samych standardów 
produkcji żywności sprowa-
dzanej z krajów trzecich, jakie 
stawiane są wobec produktów 
rolnych wymaganych od polskiej 
żywności. Polscy rolnicy nie mają 
szansy konkurować z artykułami 
pochodzenia rolnego wyprodu-
kowanymi niezgodnie z unijnymi 
standardami, co dodatkowo po-

głębia ich problem na rynku żyw-
nościowym.  

 – Żądamy natychmiastowego 
objęcia pomocą państwa go-
spodarstw inwestujących w bu-
dynki i budowle niezbędne do 
prowadzenia działalności rolni-
czej. Zgodnie z obecnie obowią-
zującymi przepisami, z „wakacji 
kredytowych” mogą skorzystać 
wszyscy obywatele, którzy ku-
pili mieszkanie lub wybudowali 
albo kupili dom. Nie mogą z tego 
instrumentu skorzystać rolnicy, 
którzy np. wzięli kredyt hipo-
teczny na budowę budynków 
gospodarskich czy zakup ziemi. 
W zamian rolnikom nie przysługu-
je żadne analogiczne rozwiązanie, 
jakie mają podmioty gospodarcze.

Obecna sytuacja geo-polityczna wpro-
wadziła ogromne trudności na rynkach 
rolnych i oprócz problemów z paliwami, 
nawozami, środkami produkcji, ogrom-
ny wzrost rat kredytów, wymusza na 
rolnikach znaczące zwiększenie na-
kładów finansowych, co przekłada się 
na poważny problem z utrzymaniem 
płynności finansowej indywidualnych 

gospodarstw rolnych. Wprowadzenie 
mechanizmów osłonowych w rolnic-
twie (szczególnie związanych z inflacją) 
wydaje się konieczne dla zapewnienia 
stabilności dostaw produktów spożyw-
czych dla obywateli. Bezpieczeństwo 
żywnościowe kraju jest tak samo waż-
ne, jak bezpieczeństwo energetyczne. 
Dlatego zdaniem Sygnatariuszy Poro-
zumienia Rolników z Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego należy nie-
zwłocznie podjąć działania stabilizują-
ce dostawę energii do produkcyjnych 
gospodarstw rolnych, na określonym 
racjonalnym poziomie opłacalności. 

Sygnatariusze Porozumienia:
1. Warmińsko-Mazurski Związek 

Hodowców Bydła Mlecznego
2. Warmińsko-Mazurski Związek 

Hodowców Koni
3. Farmer spółka z o.o. – Regionalna 

Grupa Producentów Drobiu
4. Stowarzyszenie Rolników Indy-

widualnych Warmii i Mazur
5. Warmińsko-Mazurska Izba Rol-

nicza
6. Stowarzyszenie Polskie Mleko
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Przewaga kontraktowa – postępowanie 
Prezesa UOKiK wobec Mlekpolu 

 – Prezes UOKiK Tomasz Chróstny po-
stawił zarzuty Spółdzielni Mleczar-
skiej Mlekpol.

 – Przedsiębiorca może nieuczciwie 
wykorzystywać swoją przewagę 
kontraktową wobec dostawców.

 – Grozi za to kara do 3% rocz-
nego obrotu przedsiębiorcy. 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol 
to jeden z największych producen-
tów mleka i wyrobów mleczarskich 
w Polsce. Produkty takich marek, jak 
m.in. Łaciate, Milko, Mazurski Smak 
czy Rolmlecz powstają w 13 zakła-
dach przetwórczych. Mlekpol sku-
puje mleko od producentów rolnych, 
którzy są jednocześnie członkami 
spółdzielni. Współpraca odbywa 
się na podstawie umów kontrakta-
cyjnych. Strony działają w oparciu 
o przygotowany wzór umowy, a po-
jedynczy dostawca nie ma wpływu 
na jego treść. Z dotychczasowych 
ustaleń Urzędu wynika, że warunki 
tej umowy mogą zawierać postano-

wienia niekorzystne dla dostawców.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny po-
stawił Mlekpolowi zarzuty nieuczci-
wego wykorzystania przewagi kon-
traktowej. Dotyczą one m.in. poniżej 
wskazanych praktyk.

 – Możliwość jednostronnej zmia-
ny cennika skupu mleka, również 
z mocą wsteczną. Zmiana cennika 
nie wymaga zgody spółdzielców, 
a niekiedy nawet ich powiadamiania.

 – Utrudniony dostęp dostawcy do 
pełnej informacji o warunkach reali-
zacji umowy. Kontrakt wymaga od 
rolników spełnienia wymogów do-
tyczących jakości mleka, zawartych 
w aktach wewnętrznych spółdziel-
ni. Warunki te nie są dołączane do 
umowy, zatem dostawca nie posia-
da pełnej wiedzy, jakie dodatkowe 
parametry, poza ustawowymi, musi 
spełniać wyprodukowane mleko, ani 
jakie są szczegółowe zasady świad-
czenia dostaw.

 – Niejasne zasady stosowania kar, ich 

arbitralne wymierzanie. Dostawca, 
nawet za drobne naruszenie umo-
wy, jest zagrożony karą pieniężną, 
rozwiązaniem umowy bez wypo-
wiedzenia lub innymi sankcjami, 
które spółdzielnia może stosować 
łącznie.

 – Obniżanie ceny na pełnowartościo-
we mleko w okresie wypowiedzenia 
umowy.

 – Brak możliwości weryfikacji jakości 
mleka w niezależnym od Mlekpolu 
laboratorium. Wynik oceny jako-
ściowej sprzedawanego mleka ma 
zasadnicze znaczenie dla dostawcy, 
gdyż decyduje o cenie. W przypad-
ku obniżenia ceny mleka lub nie-
przyjęcia go na skutek negatywnej 
oceny jego jakości przez Mlekpol, 
dostawca nie ma możliwości zwe-
ryfikowania badań w laboratorium 
niezależnym od spółdzielni.

 – Brak możliwości zwolnienia produ-
centa z obowiązku dostawy mleka 
w przypadku wystąpienia okolicz-

dywersyfikacji limitów energii dla 
gospodarstw w zależności od ro-
dzaju produkcji, tj. oddzielnie li-
mity dla produkcji roślinnej i dla 
produkcji zwierzęcej, ze względu 
na zróżnicowane zapotrzebowanie 
gospodarstw. 

 – 11 października Zarząd, na wnio-
sek rolnika z powiatu nidzickiego, 
zwrócił się do Wojewódzkiego Le-
karza Weterynarii o interwencję 
w sprawie decyzji zakazu hodowli 
świń, wydanej przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Nidzicy, na-
stępnie podtrzymanej przez Woje-
wódzkiego Lekarza Weterynarii.

 – 12 października Zarząd W-MIR 
zwrócił się do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych o wystąpienie do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z prośbą o wyjaśnienie sposobu 
liczenia średniej wartości produkcji 
roślinnej przez aplikację suszową. 
W piśmie podano przykłady za-

niżonych średnich wartości pro-
dukcji, obliczonych przez aplikację 
na wybranych dwóch gospodar-
stwach. 

 – 19 października Zarząd Izby wystą-
pił do Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Miast z prośbą o poin-
formowanie rolników, w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej gmi-
nie, o przedłużeniu terminu sza-
cowania strat suszowych o dwa 
tygodnie i o uruchomionej pomo-
cy finansowej, w związku z wystą-
pieniem w gospodarstwie rolnym 
w 2022 r. szkód spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami atmos-
ferycznymi.

 – 20 października Zarząd W-MIR 
ponownie zwrócił się do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych o wystąpienie 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o przedłużenie do 30 grudnia 
2022 r. terminu szacowania suszy 
rolniczej za pomocą aplikacji, ze 

względu na jej błędne funkcjono-
wanie. Wystosowano też wniosek 
o przedłużenie do 28 lutego 2023 
r. terminu składania pomocy dla 
rodzin rolników poszkodowanych 
w wyniku działania niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych .

W październiku 2022 r. Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał jed-
ną informację dla komornika sądowego 
w sprawie dłużnika, który nie był rolni-
kiem. Ponadto wydano trzy informacje 
dot. dłużników, u których zajęte były 
wszystkie nieruchomości i zgodnie art. 
8295 Kodeksu postępowania cywilne-
go, przepisów art. 8291–8294 nie stosuje 
się w razie równoczesnego skierowania 
egzekucji do wszystkich nieruchomości 
wchodzących w skład gospodarstwa rol-
nego prowadzonego przez dłużnika. Wy-
dano również jedną odpowiedź w spra-
wie, w której dłużnik nie był właścicielem 
zajętych nieruchomości.
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WYDARZYŁO SIĘ
 – 2 października pan Antoni Nikiel – 

Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie olsztyńskim 
wziął udział w Targach Chłopskich 
„Smaki jesieni” w Olsztynku.

 – 15 października pani Zofia Stan-
kiewicz – Przewodnicząca Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
ostródzkim, pani Urszula Suchocka 
– Delegat na Walne Zgromadzenie 
z powiatu ostródzkiego, pani Rena-
ta Nowoszyńska – Członek Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
olsztyńskim wzięły udział w wyda-
rzeniu „Agro na obcasach” w Bia-
łymstoku.

 – 22 października pan Jan Irene-
usz Kamiński, Delegat na Walne 
Zgromadzenie W-MIR w powie-
cie ełckim, przekazał na ręce pana 
Jana Abryckiego – Prezesa OSP 
w Kalinowie sprzęt pomocniczy na 
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Przekazanie sprzętu było możliwe 
dzięki nadwyżce finansowej, wypra-

cowanej w roku 2020 przez Zwią-
zek Wzajemności Członkowskiej 
„Zagroda”, powołany przez Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” i Warmińsko-Mazurską Izbę 
Rolniczą.

 – 25 października pan Arkadiusz Przy-
łucki – Przewodniczący Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie giżyckim 
wziął udział w dyskusji pt. „Kondycja 
rolnictwa w powiecie giżyckim”, któ-
ra odbyła się podczas posiedzenia 
Komisji Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego Rady Powiatu w Giżycku.

 – 28 października, w Zespole Szkół 
Licealnych i Zawodowych w Olec-
ku, odbył się I Powiatowy Konkurs 
Kół Gospodyń Wiejskich i Miej-
skich pn. „Tradycja i Nowoczesność”, 
współorganizowany przez War-
mińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 
W konkursie wzięło udział siedem 
KGW z powiatu oleckiego, których 
zadaniem było przygotowanie oraz 
podanie najsmaczniejszej potrawy, 

a także zaprezentowanie działalno-
ści swojego koła. Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie oleckim, pan Mirosław Borowski, 
w swoim wystąpieniu podziękował 
za kultywowanie tradycji wsi oraz 
promowanie lokalnych produktów 
i żywności. Dodał także, że W-MIR 
chętnie wspiera tego typu inicja-
tywy oraz zaprosił obecnych do 
uczestnictwa w wydarzeniach or-
ganizowanych przez Izbę. Komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzców: 
I miejsce ex aequo zajęły KGW 
w Rogowszczyźnie oraz KGW „Róże 
z Niedźwiedzkich”, II miejsce zaję-
ło KGW w Sedrankach, natomiast 
miejsce III ex aequo – KGW w Wie-
liczkach oraz KGW „Zatyczanki”. 
Nagrody, w imieniu Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, wręczyła pani 
Magdalena Ronkiewicz – Członkini 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie oleckim.

ności od niego niezależnych (np. 
wypadku, awarii, trudnych warun-
ków atmosferycznych). Mlekpolowi 
natomiast przysługuje uprawnienie 
do nieodebrania mleka w razie wy-
stąpienia siły wyższej.

 – Wymienione praktyki są rów-
nież niezgodne z rekomendacja-
mi zawartymi w raporcie UOKiK  
z 2018 r., zawierającym konkretne 
wskazania dotyczące umów prze-
twórców mleka z dostawcami. Obo-
wiązująca od grudnia 2021 r. nowa 
ustawa o przewadze kontraktowej, 

pozwala Prezesowi UOKiK na kon-
trolę relacji wewnątrzspółdziel-
czych, dlatego też Urząd sprawdza, 
czy spółdzielcy mają zagwarantowa-
ne uczciwe zasady dostaw mleka.

Źródło: UOKiK

Przypominamy, iż w kwietniu 2022 r. Za-
rządy Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, działając w imieniu członków 
samorządu rolniczego, zajmujących się pro-
dukcją mleka, przekazały do SM Mlekpol 
uwagi do projektu umowy kontraktacyjnej 

na dostawy mleka. Ponadto wystąpiono 
do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów z prośbą o sprawdzenie zgodności 
przedmiotowej umowy z Ustawą z dnia 
17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie produktami rolny-
mi i spożywczymi. Samorząd rolniczy stoi 
na stanowisku, że umowy kontraktacji na 
dostawę mleka powinny nie tylko zabezpie-
czać interesy podmiotu kontraktującego, ale 
również producentów mleka, tym bardziej 
że SM Mlekpol będzie dla nich jedynym od-
biorcą wyprodukowanych surowców.



9

BIULETYN W-MIR

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD 
WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ

Każdego roku tysiące rolników odnoto-
wuje straty w gospodarstwach, spowo-
dowane przez zwierzynę łowną. Obo-
wiązujące regulacje prawne pozwalają na 
dochodzenie utraconych zysków, zarów-
no na drodze pozasądowej, jak i sądowej. 
Zakres obowiązku wynagradzania szkód 
wyrządzanych przez zwierzynę łowną 
regulują przepisy Ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1173 z późn. zm.), przewi-
dując, iż odszkodowania łowieckie przy-
sługują za straty spowodowane przez 
określone zwierzęta łowne: dziki, sarny, 
jelenie, łosie czy też daniele.
Odszkodowania łowieckie, co do zasady, 
przysługują rolnikom za straty w upra-
wach lub płodach rolnych, a ich wypła-
ta spoczywa na dzierżawcy lub zarządy 
obwodu łowieckiego. Pamiętać jednakże 
należy, że przepisy ustawy Prawo łowiec-
kie zawierają szereg obostrzeń, których 
naruszenie będzie skutkowało brakiem 
odszkodowania, np. składowanie płodów 
tuż przy granicy lasu (patrz szerzej art. 48).
Wprowadzona w grudniu 2021 r. no-
welizacja przepisów Prawa łowieckiego 
rozszerzyła listę podmiotów uprawnio-
nych do odszkodowań. Do chwili zmiany 
przepisów rekompensata przysługiwała 
tylko tym rolnikom, którzy zgodzili się na 
wykonywanie przez myśliwych prac za-
bezpieczających gospodarstwo. Obecnie 
rekompensaty za szkody spowodowane 
przez zwierzynę łowną mogą otrzymać 
również rolnicy, którzy nie wyrazili zgo-
dy na zabezpieczenia, w przypadku gdy 
szkody powstały niezależnie od ich ist-
nienia ewentualnych zabezpieczeń.

Rolnik, który chce uzyskać odszkodowa-
nie, w pierwszej kolejności musi zgłosić 

szkodę. Wniosek w tym zakresie składa 
się do dzierżawcy albo zarządcy obwodu 
łowieckiego (we wniosku należy podać 
dane osobowe, adres, numer telefonu 
właściciela oraz wskazać miejsce i rodzaj 
szkody). Kolejnym etapem powinno być 
szacowanie strat, które dokonywane jest 
przez zespół złożony z:
• przedstawiciela wojewódzkiego 

ośrodka doradztwa rolniczego, 
• przedstawiciela dzierżawcy albo 

zarządcy obwodu łowieckiego,
• właściciela albo posiadacza grun-

tów rolnych, na terenie których 
wystąpiła szkoda.

Zaznaczyć należy, że nieobecność zgła-
szającego szkodę oraz przedstawiciela 
W-MODR nie wstrzymuje szacowania.
Szacowanie szkody można podzielić na 
dwa etapy. Pierwszy, tj. oględziny, po-
winny odbyć się niezwłocznie, najpóźniej 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku 
o odszkodowanie łowieckie. W trakcie 
oględzin ustala się m.in., jakie zwierzę 
wyrządziło szkodę, jaki jest rodzaj szkody, 
obszar oraz procent zniszczenia upraw, 
jak również stan i jakość upraw. Nie-
zwłocznie po oględzinach przedstawiciel 
obwodu łowieckiego powinien sporzą-
dzić protokół. Istotnym jest, że każdy 
uczestnik oględzin ma prawo podać do 
protokołu oględzin swoje zastrzeżenia, 
wraz z uzasadnieniem. Drugim etapem 
jest szacowanie ostateczne. W terminie 
30 dni od dnia sporządzenia protokołu 
z szacowania ostatecznego następuje 
wypłata odszkodowania.
Zgodnie z regulacją art. 46d ust. 1 ustawy 
Prawo łowieckie, właścicielowi albo po-
siadaczowi gruntów rolnych, na terenie 
których wystąpiła szkoda oraz dzierżaw-
cy albo zarządcy obwodu łowieckiego 
przysługuje odwołanie do nadleśniczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, właściwego ze wzglę-
du na miejsce wystąpienia szkody. Od-
wołanie wnosi się w terminie 7 dni od 
podpisania protokołu oględzin lub proto-
kołu szacowania ostatecznego. 
W celu rozpatrzenia odwołania, nad-
leśniczy Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe dokonuje 
odpowiednio oględzin lub szacowania 
ostatecznego. Oględzin lub szacowania 
ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. W przedmioto-
wych oględzinach lub szacowaniu osta-
tecznym mają prawo brać udział człon-
kowie zespołu pierwotnie szacującego 
szkodę. 
Nadleśniczy, o którym mowa powyżej, 
w drodze decyzji, biorąc w szczególności 
pod uwagę ustalenia zawarte w proto-
kołach oraz ewentualną opinię przed-
stawiciela izby rolniczej (opinia nie ma 
charakteru wiążącego), ustala wysokość 
należnego odszkodowania. Decyzja wy-
dawana jest w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protokołów i ma charakter 
ostateczny.
Decyzja nadleśniczego, choć ma charak-
ter ostateczny, to niezadowolony z roz-
strzygnięcia właściciel albo posiadacz 
gruntów rolnych może w terminie trzech 
miesięcy, od dnia jej doręczenia, wnieść 
powództwo do sądu właściwego ze 
względu na miejsce wystąpienia szkody.
Podkreślić należy, że poszkodowany, 
aby móc uzyskać należne odszkodowa-
nia z tytułu szkód wyrządzonych przez 
zwierzynę łowną, winien skrupulatnie 
wypełnić wszelkie obowiązki wynikające 
z ustawy Prawo łowieckie.

radca prawny dr Arkadiusz Zaczek



10

BIULETYN W-MIR

W dniach 17–18 października br. w Sile k. 
Olsztyna odbyła się konferencja w zakresie 
operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski 
Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?”, re-
alizowanej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020”, Plan operacyjny 
na lata 2022–2023. 
Moderatorem konferencji był dr hab. inż. 
Zbigniew Brodziński, prof. UWM, znaw-
ca tematyki Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Prelegentami natomiast, prezentującymi 
założenia Europejskiego Zielonego Ładu 
(EZŁ) w odniesieniu do poszczególnych 
gałęzi produkcji rolniczej, byli wykładow-
cy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go w osobach: dr hab. Marty Damszel  
– prof. UWM, prof. dr. hab. Jana Miciń-
skiego i dr inż. Doroty Bugnackiej, a także 
prof. dr. hab Zenona Zduńczyka z Insty-
tutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. 
Założenia do Europejskiego Zielonego 
Ładu w kontekście Wspólnej Polityki 
Rolna i Planu Strategicznego w odnie-
sieniu do rolnictwa w Polsce przedsta-
wił natomiast dr Jerzy Plewa, który do 
stycznia 2020 r. pełnił funkcję dyrekto-
ra w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich w Komisji Europej-
skiej – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich, wcześniej wiceminister 
rolnictwa, odpowiedzialny za negocjacje 
o członkostwo Polski w UE w obszarze 
rolnictwa i dostosowania do Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz wielostronne i bila-
teralne negocjacje handlowe. Długoletni 
pracownik naukowy, adiunkt w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, eks-
pert FAO i Banku Światowego. Obecnie 
Ekspert Team Europe ds. Wspólnej Po-
lityki Rolnej, zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa, Europejskiego Zielonego Ładu, 
negocjacji handlowych bilateralnych 
i wielostronnych, nauki, badań i innowa-
cji w rolnictwie. 
Podczas konferencji wypracowano wnio-
ski dotyczące wpływu na poszczególne 
rodzaje działalności rolniczej w naszym 
województwie nowych zasad, chronią-

cych klimat, środowisko i promujących 
biogospodarkę. Zdobyta wiedza oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy uczest-
nikami rozwoju obszarów wiejskich 
w województwie warmińsko-mazurskim 
pozwoliła wskazać jednoznacznie, że rol-
nicy są zaniepokojeni założeniami Euro-
pejskiego Zielonego Ładu w kontekście 
prowadzonej w kraju produkcji rolniczej. 
W trakcie konferencji wypracowano 
ogólne wnioski i wskazano potencjalne 
zagrożenia, jakie niesie za sobą wprowa-
dzony EZŁ, m.in:

 – Większa dbałość o klimat, śro-
dowisko oraz przechodzenie na 
biogospodarkę jest nieuniknione, 
aby przeciwdziałać postępującym 
zmianom klimatycznym. Biorąc 
pod uwagę globalne zasady go-
spodarowania i prowadzenia pro-
dukcji, Europa jest pionierem jeśli 
chodzi o wprowadzanie założeń 
i zasad mających na celu ochro-
nę środowiska. Niestety, może to 
skutkować ograniczeniem produk-
cji rolniczej w Europie, w Polsce 
i tym samym województwie war-
mińsko-mazurskim.

 – Polskie rolnictwo jest i tak kon-
kurencyjne jeśli chodzi o dbałość 
o środowisko i nakładanie kolej-
nych ograniczeń na naszych rol-
ników, które mogą skutkować 
zagrożeniem bezpieczeństwa żyw-
nościowego kraju, a w szerszym 
ujęciu także Europy. Natomiast 
zachowanie bezpieczeństwa żyw-
nościowego powinno być jednym 
z priorytetów EZŁ.

 – Rolnictwo jest tzw. „odkurzaczem 
środowiska” — pochłania duże 
ilości CO2, a tym samym produ-
kuje żywność, co sprawia, że pro-
dukcja jest obiegiem zamkniętym 
i nie należy w nim mocno ingero-
wać w kolejne zmniejszenia emisji, 
w związku z czym trzeba dołożyć 
starań, aby rolnicy nie rezygnowali 
z prowadzenia produkcji.

 – W nowej polityce zanotowano 
drastyczną redukcję nakładów na 
PROW, co niesie za sobą zagroże-

nie osłabienia tempa modernizacji 
gospodarstw, które nie wpłynie 
korzystnie na zmniejszenie emisji 
gazów, bo jak wiadomo, postęp 
technologiczny wpływa korzystnie 
na środowisko.

 – Obawy rodzą mające obowiązywać 
od 2023 r. ekoschematy i ich wpływ 
na produkcję rolniczą, a także efek-
tywność wykorzystania środków 
przeznaczonych na te działania.

 – Skromny budżet na badania na-
ukowe, inwestycje i transfer wie-
dzy, który jest niezbędny dla osią-
gnięcia celów EZŁ.

 – Propozycje wprowadzane przez 
Plan Strategiczny WPR dla Polski 
niesie ryzyko utraty konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa w dłuż-
szym okresie czasu.

 – W Polsce i w województwie war-
mińsko-mazurskim istnieje duże 
prawdopodobieństwo utrzymania 
się produkcji zbóż, roślin oleistych, 
strączkowych i mleka, natomiast 
nie wiadomo, na jakich zasadach 
będą one mogły być prowadzone, 
jaka będzie wydajność i ostateczna 
cena sprzedaży.

 – Zdaniem zgromadzonych za mało 
jest debat na temat Planu Stra-
tegicznego WPR w Polsce, jego 
wpływu na produkcję i jej opła-
calność. Brakuje informowania 
społeczeństwa o potencjalnych 
zagrożeniach, jakie niesie za sobą 
ograniczanie produkcji rolniczej 
na skutek konieczności przestrze-
gania założeń EZŁ i nowej, unijnej 
Wspólnej Polityki Rolnej.

Podsumowując: 
Europejski Zielony Ład jest szansą na 
wzmocnienie ochrony środowiska i prze-
ciwstawienie się obecnie obserwowa-
nym zmianom klimatycznym. Jest jednak 
jednocześnie zagrożeniem dla opłacalno-
ści prowadzenia produkcji w gospodar-
stwach rolnych na dotychczasowym po-
ziomie, przede wszystkim towarowych, 
które w większości odpowiadają za bez-
pieczeństwo żywnościowe w regionie, 
kraju i całej UE.

Warmińsko-Mazurskie  
Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?
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W ramach XXVIII Targów Rolniczych 
„Wszystko dla rolnictwa” odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja pn. Forum Inno-
wacji „Głód jakości”, w której wziął udział, 
jako gość honorowy, Komisarz Unii Euro-
pejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan 
Janusz Wojciechowski. 
Komisarz rozpoczął swoje wystąpienie 
krótkim wykładem pod tytułem „Perspek-
tywa rozwoju sektora rolno-spożywczego 
w kontekście reformy i wdrażania Wspól-
nej Polityki Rolnej”, którym otworzył wyda-
rzenie. Powiedział również, że Polski Plan 
Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–2027 został przez Komisję 
Europejską zaakceptowany jako jeden 
z pierwszych. „Dopiero siedem krajów ma 
zatwierdzone plany, wśród których jest Pol-
ska. Pozostałe kraje nie mają jeszcze ich goto-
wych, a ich rolnicy nie wiedzą, co ich czeka, bo 
później złożyli swoje projekty i jest tam więcej 
wątpliwości. Polska jest w pierwszej grupie 

krajów” – mówił pan Janusz Wojciechow-
ski. W swoim wystąpieniu zadeklarował 
polskim rolnikom wsparcie oraz podzięko-
wał za wytrwałość w ciężkich i trudnych 
czasach. 
Uczestnicy IV Forum Innowacji mieli okazję 
do podjęcia rozmowy z Komisarzem, który 
odpowiadał na nurtujące ich pytania. Wi-
ceprezydent PFHBiPM, pan Andrzej Stec-
kiewicz, zabrał głos jako pierwszy i zwrócił 
szczególną uwagę na konieczność inwe-
stowania w innowację i postęp genetycz-
ny. Wskazał, że są to najlepiej ulokowane 
środki. W odpowiedzi usłyszał od Komisa-
rza, że innowacje w rolnictwie to priorytet 
i będzie szczególnie pochylał się nad kwe-
stiami związanymi z doinwestowywaniem 
tego działu. 
W konferencji uczestniczyły również: 
Zastępca Dyrektora PFHBiPM, pani 
Ewa Kłębukowska, Dyrektor ds. Oceny 
PFHBiPM, pani Elżbieta Matuszewska, 

a także Członkowie Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie zs. w Dorotowie.
W ramach części konferencyjnej „Bydło 
mleczne”, na Forum Innowacji wykład 
wygłosił dr Piotr Wójcik, prof. IZ PIB – Kie-
rownik Zakładu Hodowli Bydła Instytu-
tu Zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego, który mówił o identyfikacji 
i analizie trendów jakościowych produk-
cji mleka w Polsce. Następnie odbyła się 
otwarta debata, w której panelistami byli 
m.in. reprezentanci PFHBiPM: Wiceprezy-
dent pan Andrzej Steckiewicz oraz Dorad-
ca ds. hodowli pan Mieczysław Kopiczko. 
Mówiono o konieczności dbania o jakość 
oraz o trendach konsumenckich, które de-
terminują zakupy produktów mlecznych. 
Konkludowano, że głównymi z nich są 
z pewnością zachowania. 

Michał Krukowski

Komisarz Janusz Wojciechowski w Gryźlinach na 
Forum Innowacji „Głód jakości”
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W dniach 6–7 października 2022 r. 
w Lidzbarku Warmińskim odbyła się 
konferencja pn. „Akademia Kobiet 
Wiejskich”, zorganizowana przez 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą 
oraz LGD Stowarzyszenie „Południo-
wa Warmia”. W wydarzeniu wzięło 
udział 90 członkiń z 30 KGW, działa-
jących w województwie warmińsko-
-mazurskim. 
Podczas konferencji odbyły się pre-
lekcje dotyczące działań KGW na 
rzecz kultywowania tradycji, rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, przeciw-
działania zmianom klimatu czy roli 
kół wiejskich w środowisku lokalnym 
i w społeczeństwie, a także warsztaty 
malowania na kaflach.
W ramach bloku „Rola KGW w środo-
wisku lokalnym – To my mamy wpływ 
na to, co nas otacza”, uczestniczki 
miały możliwość prezentacji działań 
i dorobku swoich kół, bezpośred-
niej wymiany doświadczeń w trakcie 
rozmów oraz prezentacji dobrych 

praktyk. Spotkanie przedstawicie-
lek lokalnych społeczności obszarów 
wiejskich w jednym miejscu umożli-
wiło ich integrację i nawiązanie kon-
taktów regionalnych. 
Akademia Kobiet Wiejskich to rów-
nież zdrowa rywalizacja, czyli kon-
kurs na „Najładniejsze stoisko KGW”. 
Jego celem było zaprezentowanie 
dorobku rękodzielniczego, pomysłów 
na utrzymanie tradycji i obyczajów 
regionalnych, jak również promocja 
inicjatyw lokalnych. Komisja oceniała 
m.in. kompozycję przestrzenną sto-
iska, układ eksponatów, a także ogól-
ną atrakcyjność. Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – KGW „Wipsowianie” 
z Wipsowa (nagroda w wysokości 
2000 zł);
II miejsce – KGW „Pieckowianie” 
w Nawiadach (nagroda w wysoko-
ści 1500 zł);
III miejsce – KGW Pietrzwałd (na-
groda w wysokości 1000 zł);
IV miejsce – KGW „Stradunianki” 

w Stradunach (nagroda w wysoko-
ści 800 zł);
V miejsce – KGW „Nasze Tropy” 
w Tropach Elbląskich (nagroda 
w wysokości 600 zł).

Operację „Akademia Kobiet Wiej-
skich” zrealizowano w ramach Pla-
nu Działania Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020, 
Plan operacyjny na lata 2022–2023 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Euro-
pa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Operacja współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy Tech-
nicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Akademia Kobiet Wiejskich
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WARMIŃSKO-MAZURSKI 
ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO

Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach

Lądowisko w podolsztyńskich Gryź-
linach w pierwszy weekend września 
br. wypełniły tłumy zwiedzających, 
rolników i wystawców. Warmiń-
sko-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, zorganizowana przy 
okazji XXVIII Jesiennych Targów Rol-
niczych „Wszystko dla rolnictwa”, 
była doskonałą okazją do prezentacji 
potencjału hodowlanego tej części 
Polski, która swoimi uwarunkowania-
mi wręcz stworzona jest do produk-
cji ekologicznej i zdrowej żywności. 
Wydarzenie, przygotowane przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego, przy współpracy 
z PFHBiPM oraz Warmińsko-Mazur-

skim Związkiem Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie, okazało się 
wielkim sukcesem, przy wielu oba-
wach o frekwencję, gdyż zostało 
przeniesione z Ostródy i było w no-
wym miejscu. 3 września 2022 r. 
upłynął pod znakiem wyceny bydła 
na ringu, którą otworzył Wiceprezy-
dent PFHBiPM, Prezes W-MZHBM, 
pan Andrzej Steckiewicz. Sędzia, pan 
Radosław Słupikowski, w asyście pani 
Reginy Milewskiej, nie miał łatwego 
zadania przy wyborze zwycięzców 
w stawkach. Do decyzji musiała go 
motywować publiczność licznymi 
owacjami. Wycenę zdominowały 
krowy i jałówki z cenionej w woje-

wództwie, wielokrotnie nagradzanej 
hodowli państwa Ewy i Wojciecha 
Jończyków z Garzewka. Gospodar-
stwo to zgarnęło także dwa najbar-
dziej prestiżowe tytuły superczepio-
nów w kategorii krów i jałowic. Jedną 
ze stawek dekorował Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Nor-
bert Kaczmarczyk, który był gościem 
wydarzenia i miał okazję zapoznać się 
z pracą hodowców z Warmii i Mazur. 
Pogratulował także producentom 
mleka tak dużych osiągnięć. Wszyst-
kim hodowcom, którzy wystawiali 
swoje piękne krowy i jałowice, ser-
decznie gratulujemy, prezentując ta-
belę zwycięzców.
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SUPERCZEMPIONY 

Kategoria Nr 
kat. Nazwa Numer Ojciec x 

ojciec matki Wystawca 

Jałowice 63 JON DENVER 
MONTJE 1 PL005433533590 DENVER X 

TARRINO 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

Krowy 8 BEEMER BANTY 
A PL005398906965 BEEMER X 

SUPERMAN 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

CZEMPIONY 

Kategoria Nr 
kat. Nazwa Numer Ojciec x 

ojciec matki Wystawca  

Krowy w I 
laktacji 1 JON ARTIST 

RAMOS THEA PL005433533002 ARTIST X 
BEEMER 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

Krowy w II 
laktacji 8 BEEMER BANTY 

A PL005398906965 BEEMER X 
SUPERMAN 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

Krowy w III i d. 
laktacjach 17 JASKÓŁKA 30 PL005302165396 BG ET X 

Różańska-Brejnak 
Magdalena, 
Adamowo 

Krowy rasy BG 24 KOZA PL005264694422 PIAST X JAK Michalak Andrzej, 
Krokowo 

Krowy rasy ZB 30 SYRENA PL005352021604 FARAON X 
FERDEK 

Stefański Marek, 
Kokoszewo 

Jałowice 10–
12 mies. 39 JON DENER 

MONTI 112 PL005433533958 DENVER X 
ALLTOP 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

Jałowice 13–
15 mies. 54 CZARNA 19 PL005491327117 OK HGH RED 

X ABEL 
Paliński Michał, 
Komorowo 

Jałowice 16–
18 mies. 63 JON DENVER 

MONTJE 1 PL005433533590 DENVER X 
TARRINO 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

WICECZEMPIONY 

Kategoria Nr 
kat. Nazwa Numer Ojciec x 

ojciec matki Wystawca  

Krowy w I 
laktacji 6 JON SKYWALKER 

LANDA PL005385950384 SKYWALKER 
X PRETTY 

Jończyk Ewa i 
Wojciech, 
Garzewko 

Krowy w I 
laktacji 5 NUTA PL005473248829 JABARI X 

FRANSISCO 
Żukowski Piotr, 
Wierciny 

Krowy w II 
laktacji 12 LILA 6 PL005382200017 MOGUL X Chmiel Piotr, 

Krzykały 
Krowy w II 
laktacji 11 DEMETER PL005399929758 JOXY X 

VIRCHOW 
Waszczyszyn 
Andrzej, Lechowo 

Krowy w III i d. 
laktacjach 18 FRYDA 4 PL005414771461 BORDER X 

BESZAMEL 

Różańska-Brejnak 
Magdalena, 
Adamowo 

Krowy w III i d. 
laktacjach 15 MICKIEWICZOWA 

8 PL005412924449 ISLO FL X 
JUKATAN 

Obrębski Mateusz, 
Ostrowin 

Krowy rasy BG 26 BELLA PL005323572746 GIBSON X 
JAK 

Michalak Andrzej, 
Krokowo 

Krowy rasy BG 23 STOKROTKA PL005519531038 MALARZ X Głażewski Mariusz, 
Jesionowiec 

Krowy rasy ZB 28 JARYSKA 3 PL005498482017 GULAJ X 
FELIX 

Nowakowski 
Zdzisław, Groszki 

Krowy rasy ZB 31 KOLA PL005321709274 GRAJCAR X 
UPIÓR 

Szych Mirosław, 
Bratuszewo 

Jałowice 10–
12 mies. 38 ŁYSA 17 PL005485065087 

JACKPOT 
RED X 

SPECIAL RED 

Jaroszek Tadeusz, 
Adamowo 

Jałowice 10–
12 mies. 40 BIAŁA MŁODA 2 PL005483573478 FEDORA X 

TORNADO 
Knap Krzysztof, 
Płonne 

Jałowice 13–
15 mies. 57 DP BOOKEM 

FLORYDA PL005515830210 BOOKEM X 
ABEL 

Pawłyk Dariusz, 
Stegny 

Jałowice 13–
15 mies. 52 BIAŁA PL005483573317 ARTUS X 

BAKARAT 
Knap Krzysztof, 
Płonne 

Jałowice 16–
18 mies. 67 FREZJA PL005432044233 FIREBIRD X 

PERFORMER 
Żukowski Piotr, 
Wierciny 

Jałowice 16–
18 mies. 66 BERKA 5 PL005473575758 PROFIT X 

ORLIK 
Skórczyńska 
Stanisława, Prosity 
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Drugi dzień targów rozpoczął się od 
historycznego wydarzenia. Warmiń-
sko-Mazurski Konkurs Młodego Ho-
dowcy otworzył polski Komisarz ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Unii Euro-
pejskiej, pan Janusz Wojciechowski. 
Towarzyszyli mu: Wiceprezydent 
PFHBiPM, pan Andrzej Steckie-
wicz, Wiceminister Aktywów Pań-
stwowych, pan Andrzej Śliwka oraz 
Dyrektor Warmińsko-Mazurskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie, gospodarz targów, pan 
Damian Godziński. Komisarz był też 
głównym gościem wydarzenia towa-

rzyszącego – Międzynarodowej Kon-
ferencji „Głód jakości”, zorganizowa-
nej przez W-MODR.
Ogromne wrażenie na Komisarzu 
zrobiły dzieci, głównie swoim zapa-
łem do pracy ze zwierzętami. Radość 
nagradzanych dzieci jest zawsze naj-
większą nagrodą dla organizatorów 
i opiekunów, ale była też radość do-
rosłych hodowców, którzy tuż po nich 
byli wyróżniani przez Polską Federa-
cję Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, organizatorów, sponsorów 
oraz partnerów. W gronie wręczają-
cych nagrody był m.in. Wiceminister 

Aktywów Państwowych, pan Andrzej 
Śliwka, który zapoznał się z działalno-
ścią PFHBiPM i W-MZHBM oraz od-
wiedził namiot „Mlekosia”. Rozmawiał 
z Wiceprezydentem PFHBiPM, pa-
nem Andrzejem Steckiewiczem o roli 
Krajowej Grupy Spożywczej, nadzo-
rowanej przez Ministerstwo Akty-
wów Państwowych, w zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego dla 
Polski, w kontekście realizowanej 
przez hodowców maksymalizacji wy-
dajności oraz przeciwdziałania droże-
jącym środkom do produkcji rolnej.

Michał Krukowski

Nakręć film i wygrywaj nagrody!
Zapraszamy do udziału w konkursie 
filmowym pn. „Czym jest dla mnie 
Unia Europejska?”.
Uczestnikami konkursu mogą być 
uczniowie z województwa warmiń-
sko-mazurskiego klas VII i VIII szkół 
podstawowych oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, a ich zadaniem 

jest przygotowanie krótkiego filmiku 
dotyczącego obywatelstwa europej-
skiego oraz obecności Polski w UE. 
Konkurs jest organizowany w nastę-
pujących kategoriach:
kategoria I – uczestnicy indywidualni
– klasy VII–VIII szkoły podstawowej,
– szkoły ponadpodstawowe;

kategoria II – zespoły
– klasy VII–VIII szkoły podstawowej,
– szkoły ponadpodstawowe.
Długość filmu nie może przekraczać 
3 minut. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 12 grudnia 2022 r. Regulamin: 
https://europedirect-olsztyn.pl.
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Unii Europejskiej?
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