
1

BIULETYN W-MIR

BIULETYN
 WARMINSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Nr 8/2022, ISSN 1643-899X, Publikacja bezpłatna

Drodzy Rolnicy,

w imieniu własnym i Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
składam hołd i wyrazy szacunku dla Waszej ciężkiej pracy.

Dzięki Waszemu trudowi możemy cieszyć się z chleba,
który jest symbolem poświęcenia i oddania.

Dziękuję Wam za codzienny trud i wysiłek, za miniony rok pracy
podejmowanej w odwiecznym rytmie, odmierzanym porami roku.

Praca rolnika jest trudna i wyjątkowa, w dużej mierze zależy od zjawisk świata natury,
na które nie zawsze możemy wpływać.

Uczy nas pokory i skłania do dziękczynienia Bogu za każdy rok,
w którym na polskich stołach nie brakowało chleba.

Drodzy Rolnicy, życzę, aby Wasza ciężka praca
zapewniała godne życie Waszym rodzinom,

dawała Wam poczucie bezpieczeństwa i nadzieję na lepszą przyszłość.

Romuald Tański
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
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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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POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

Podczas posiedzenia, które odbyło się 
19 sierpnia br., Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej zajmował 
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 Warmińsko-Mazur-

skich Dożynek Wojewódzkich 
oraz dożynek powiatowych 
i gminnych;

8.  organizacją wyjazdu przedsta-
wicieli W-MIR na Dożynki Izb 
Rolniczych do Częstochowy;

9.  organizacją wyjazdu członków 
samorządu rolniczego na Mię-
dzynarodową Wystawę Rolni-
czą AGRO SHOW do Bednar.

Podczas posiedzenia postanowiono:
— przygotować pismo w sprawie zmia-
ny w regulaminie naboru wniosków 

w ramach Programu Priorytetowego 
„Moja Woda” na lata 2020–2024, 
realizowanego przez Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, poprzez zwiększe-
nie puli środków dofinansowania do 
kwoty 8000 zł oraz włączenie wydat-
ków na zakup i montaż orynnowania 
do kosztów kwalifikowanych;
— przygotować wystąpienie w spra-
wie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw 
oraz zagrożeniach płynących ze zmian 
w tej ustawie.

Ponadto Zarząd podjął uchwałę 
w sprawie powołania komisji ds. sza-
cowania straty powstałej w gospodar-
stwie rolnym, co do którego planowa-
ne jest złożenie wniosku o wsparcie 
z Funduszu Składkowego Ubezpie-
czenia Społecznego Rolników przez 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w posiedzeniach Rad Powiatowych 
W-MIR oraz reagowali na wszelkie 
sprawy zgłaszane przez rolników. 
25 sierpnia br. pan Jerzy Salitra – czło-
nek Zarządu uczestniczył w pracach 
wojewódzkiej komisji konkursowej 
III edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Doradca Roku”.
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH

31 sierpnia w Kętrzynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie kętrzyńskim. W obradach 
uczestniczyli: pan Michał Kochanow-
ski – Starosta Kętrzyński, pani Maria 
Wyszkowska – Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Kętrzynie, pani Edyta Trusz-
czyńska – kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego nr 6, pan 
Tomasz Komorowski – kierownik Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Kętrzynie, 

pani Daniela Zarucka – przedstawiciel 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa Oddział Terenowy w Olsztynie 
Sekcja Zamiejscowa w Korszach. Poru-
szane tematy to m.in.: inwestycje dro-
gowe, przeprowadzone i planowane 
do przeprowadzenia przez Starostwo 
Powiatowe w Kętrzynie oraz problemy 
ze znalezieniem wykonawców, spowo-
dowane galopującą inflacją i brakiem 
stabilności cen materiałów budow-
lanych, a także nowy cennik opłat za 

usługi i zaświadczenia weterynaryjne. 
Kierownik BP ARiMR – pan Tomasz Ko-
morowski przedstawił dane ilościowe 
dot. składanych wniosków o poszcze-
gólne rodzaje dopłat i zapowiedział 
zmianę ustawy o uboju gospodarczym, 
zwiększającą wiek ubijanego bydła do  
1 roku. Z kolei pani Daniela Zarucka 
przekazała informacje na temat kończą-
cych się dzierżaw dużych powierzchni 
na terenie powiatu kętrzyńskiego, bę-
dących w posiadaniu KOWR.

Wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
— 10 sierpnia Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Walnego Zgromadzenia, wystą-
pił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska z wnioskiem o udostępnienie 
informacji o liczbie zgłoszonych szkód, 
spowodowanych działalnością wilków 
na terenie powiatów ełckiego i gołdap-
skiego, z uwzględnieniem zgłoszeń nega-
tywnie rozpatrzonych oraz kwot wypła-
conych odszkodowań. 23 sierpnia RDOŚ 
w Olsztynie odpowiedziała na wniosek, 
przesyłając następujące dane: łącznie 
w powiecie gołdapskim w 2020 roku 
ataki wilków zgłaszano 41 razy, z cze-
go tylko 7 zostało rozpatrzonych nega-
tywnie, w 2021 roku zgłoszeń było 48, 
z czego 17 bez prawa do odszkodowa-
nia, a w 2022 roku, do 22 sierpnia, zgło-
szeń było już 40, z czego 2 bez prawa do 
odszkodowania i 22 w trakcie rozpatry-
wania. Z kolei w powiecie ełckim w 2020 

roku szkody zgłoszono 5 razy i aż w 3 
przypadkach odmówiono odszkodowań, 
w 2021 roku szkody zgłaszano dwukrot-
nie i w obu przypadkach rolnicy otrzy-
mali odszkodowanie, natomiast do 22 
sierpnia br. zgłoszeń było już 11, z czego 
w 2 przypadkach odmówiono odszkodo-
wania, a 2 są jeszcze w trakcie rozpatry-
wania. W okresie od stycznia 2020 roku 
do 22 sierpnia 2022 roku, z tytułu od-
szkodowań za szkody wyrządzone przez 
wilki, łącznie wypłacono rolnikom: w po-
wiecie gołdapskim 283 171,55 zł, w po-
wiecie ełckim 75 027,23 zł. Przedsta-
wione dane mają zostać wykorzystane 
do przygotowania wniosków o odstrzał 
wilków na terenie ww. powiatów.

— 11 sierpnia Zarząd W-MIR wystąpił do 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem 

o podjęcie prac legislacyjnych w zakresie 
uzależnienia wysokości emerytury rolni-
czej od wysokości opłacanej składki. 

— W sierpniu Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej wydał trzy informacje 
dla komorników sądowych w sprawie 
zajętego mienia – dotyczyły one dłuż-
ników, którzy nie prowadzili gospodar-
stwa rolnego. Wydano cztery informacje 
w sprawach, w których zajęte były całe 
gospodarstwa, w związku z tym Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza nie mogła 
wydać opinii zgodnie z art. 8295 Kodek-
su postępowania cywilnego, mówiącym 
o wyłączeniu stosowania przepisów 
w przypadku równoczesnego skierowa-
nia egzekucji do wszystkich nieruchomo-
ści wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego prowadzonego przez dłużnika.
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KRIR w sprawie nawozów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolni-
czych wystąpił 10 sierpnia 2022 r. 
do Wicepremiera Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich 
możliwych działań w celu zapewnie-
nia dostępności na rynku nawozów 
mineralnych. Rolnicy z niepokojem 
obserwują drastyczny brak nawo-
zów w punktach sprzedaży. Problem 
dotyczy szczególnie nawozów wie-
loskładnikowych, które zapewniają 
optymalne dla roślin proporcje skład-
ników odżywczych. Zaburzenia na 
rynku nawozów mogą doprowadzić 
do gwałtownego spadku plonów.
Ponadto Zarząd KRIR wystąpił 
o przyspieszenie wypłaty dopłat do 

nawozów, tak aby pieniądze wpły-
nęły na konta rolników jeszcze przed 
siewami rzepaku i zbóż ozimych. 
Wielu rolników, licząc na obiecaną 
przez Rząd RP dopłatę do zakupu 
nawozów, nie rezygnowało z nawo-
żenia. Gospodarze ci zainwestowali 
duże pieniądze w zakup nawozów, 
licząc na szybki zwrot części środków 
w postaci dopłaty od państwa, aby 
móc je zainwestować w przygotowa-
nia do kolejnych zasiewów i związa-
nych z tym prac. Dzisiaj jest bowiem 
szczególnie ważne, aby plony, jakie 
zostaną osiągnięte w tym roku oraz 
latach następnych, nie były mniejsze 
od tych z lat poprzednich w kontek-

ście bezpieczeństwa żywnościowego 
Europy i świata.
W związku z utrzymywaniem się wy-
sokich cen nawozów konieczne jest, 
zdaniem samorządu rolniczego, przy-
gotowanie kolejnych naborów wnio-
sków o przyznanie dopłat do zakupu 
nawozów, aby nie obniżać krajowej 
produkcji zbóż i roślin oleistych ze 
względu na oszczędne nawożenie. 
W kolejnych naborach kwota pomocy 
powinna być zwiększona, a wsparcie 
powinno przysługiwać do każdego 
hektara, bez względu na powierzch-
nię gospodarstwa.

Źródło: KRIR

21 sierpnia br. w Gołdapi odbyły się 
Dożynki Gminy Gołdap. Podczas wy-
darzenia, w konkursach na najsmacz-
niejszy chleb oraz najpiękniejsze 
stoisko sołectwa, nagrody w imieniu 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej wręczył Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie goł-
dapskim, pan Krzysztof Kazaniecki. 
Najsmaczniejszy chleb przygotowały 
sołectwa Kośmidry i Barkowo, nato-
miast w konkursie na najpiękniejsze 
stoisko bezkonkurencyjne okazały 
się sołectwa Jabłońskie oraz Rożyńsk 
Wielki.

21 sierpnia br. odbyły się Gminno-
-Parafialne Dożynki w Kozłowie. 
Podczas dożynek można było od-
wiedzić stoiska sołectw, na których 
prezentowano regionalne potrawy. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
na wniosek Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie nidzickim, ufundowała 
nagrody w turnieju sołectw.

21 sierpnia br., podczas Dożynek 
Gminno-Parafialnych w Grodzicz-
nie, rolnicy oraz mieszkańcy gminy 
Grodziczno podziękowali za plony 
i udane żniwa. W uroczystościach 

dożynkowych wzięli udział przedsta-
wiciele samorządu rolniczego: pan 
Jan Rochewicz – Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim oraz pani Danuta Sta-
szyńska – Członkini Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiejskim. 
Przedstawiciele Izby wręczyli pamiąt-
kowe puchary dla Starostów Doży-
nek, jednocześnie dziękując wszyst-
kim za szczególne zaangażowanie 
w kultywowanie pięknej tradycji 
Święta Plonów. W tym roku zaszczyt 
pełnienia funkcji Starostów Dożynek 
przypadł państwu Natalii i Gabrielowi 
Łukaszewskim.  

27 sierpnia br. w Kinkajmach odby-
ły się Dożynki Gminy Bartoszyce. 
W-MIR przygotowała stoisko oraz 
przeprowadziła konkurs publiczności 
na „Najładniejszy wieniec dożynko-
wy”. Nagrodę, w postaci czeku go-
tówkowego, zdobył wieniec z sołec-
twa Osieka. 

28 sierpnia br., podczas Dożynek 
Powiatowo-Gminnych w Pasymiu, 
spotkali się rolnicy z powiatu szczy-
cieńskiego, przedstawiciele admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz 

mieszkańcy powiatu, by wspólnie 
świętować ukończenie żniw i prac 
polowych oraz podziękować za te-
goroczne zbiory. Starostami Dożynek 
zostali: pani Marzena Opęchowska 
– członkini Rady Powiatowej W-MIR 
z powiatu szczycieńskiego oraz pan 
Romuald Tański – Prezes W-MIR 
i Przewodniczący tej Rady. 

28 sierpnia br. w Sypitkach odbyły się 
Dożynki Gminy Kalinowo. Podczas 
tegorocznego Święta Plonów miał 
miejsce konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, w którym pierw-
sze miejsce zdobyło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kalinowie. Nagrody 
w imieniu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej wręczyli: pan Krzysztof 
Wiśniewski – Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie ełc-
kim oraz pan Jan Kamiński – Dele-
gat na Walne Zgromadzenie W-MIR 
w powiecie ełckim.

28 sierpnia br. w Płośnicy także od-
było się Święto Plonów. Pan Bar-
tłomiej Lewalski – Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie działdowskim, wraz z obecnymi 
członkami Rady Powiatowej W-MIR: 

DOŻYNKI 2022
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panią Barbarą Kramkowską, panem 
Marcinem Sarnowskim oraz panem 
Piotrem Trąmpczyńskim podziękowa-
li rolnikom za ich trud i ciężką pracę 
podczas tegorocznych żniw. Rol-
nikom wzorowo prowadzącym go-
spodarstwa rolne zostały wręczone 
pamiątkowe puchary. Wyróżnienie 
otrzymali: pan Rafał Spychała, pan 
Tomasz Gajek, pan Piotr Markiewicz 
oraz pan Dawid Piórkowski. Szcze-
gólne podziękowania za ogromny 
wkład i wieloletnią pracę na rzecz 
rozwoju rolnictwa w gminie Płośnica 
otrzymała pani Barbara Kramkowska.

28 sierpnia 2022 roku również 
w Toprzynach odbyły się Dożynki 
Gminy Górowo Iławeckie. W-MIR 

przeprowadziła konkurs publiczno-
ści na „Najładniejszy wieniec do-
żynkowy”. Nagrodę zdobył wieniec 
z sołectwa Sigajny. 

28 sierpnia br. w Nowych Gutach 
rolnicy, zgodnie z tradycją, rów-
nież uczcili koniec tegorocznych 
zbiorów. Obchody Święta Plonów 
zgromadziły ogromną liczbę gości 
i uczestników, jak również przed-
stawicieli gmin powiatu piskiego 
i członków Rady Powiatowej War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
z powiatu piskiego. W uroczystości 
nie mogło zabraknąć konkursów 
na „Najładniejsze stoisko wysta-
wiennicze”, „Najlepszą nalewkę tra-
dycyjną, „Najsmaczniejsze ciasto 

tradycyjne”, „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy Gminy Orzysz” czy 
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
powiatowo-gminny”. Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza ufundo-
wała nagrodę za IV miejsce (500 zł) 
w kategorii „Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy Gminy Orzysz”, którą 
laureatom, KGW Ogródek, wręczył 
pan Zbigniew Wójcik – Członek 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie piskim.
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WRAK RACE w Bełku

14 sierpnia 2022 roku w Bełku  
k. Lidzbarka w powiecie działdow-
skim już po raz czwarty odbyły się 
niecodzienne wyścigi wraków i trak-
torów pn. WRAK RACE. Współorga-
nizatorem wydarzenia była Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza, którą 

reprezentowali: pan Marek Kuźniew-
ski – Wiceprezes Izby oraz Członko-
wie Zarządu – pan Piotr Miecznikow-
ski i pan Robert Nowacki. Podczas 
imprezy w wyścigach brały udział 
traktory oraz wysłużone samochody, 
które zostały poddane liftingowi. Na-

grody zwycięzcom wręczyli przedsta-
wiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Obok atrakcji motoryza-
cyjnych nie zabrakło konkursów dla 
dzieci i młodzieży, zaś najmłodsi za-
wodnicy mogli zmierzyć swoje siły 
w wyścigach rowerków biegowych.

RADCA PRAWNY RADZI…
GNOJOWICA I BIOGAZOWNIA

Nierzadko zdarza się, że Wojewódz-
kie Inspektoraty Ochrony Środowiska 
uznają, że gnojowica, wykorzystywana 
w biogazowni w gospodarstwie rolnym, 
stanowi odpad. Takie stanowisko organu 
powoduje, że do wytwarzanej gnojowicy, 
wykorzystywanej w biogazowni, należy 
stosować przepisy ustawy o odpadach 
oraz rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r., określa-
jące przepisy sanitarne dotyczące pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 
o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego). 
Dlaczego jest to tak istotne z punktu 
widzenia rolnika mającego własną bio-
gazownię, wykorzystującego w niej gno-
jowicę?
Jest to istotne, ponieważ powyższe re-
gulacje prawne nakładają liczne obowiązki, 
związane z wytwarzaniem/przetwarza-
niem/wykorzystywaniem odpadów. Gdy-
by uznać, że gnojowica wykorzystywana 
w biogazowni jest odpadem, to rolnik mu-
siałby uzyskać od starosty powiatowego 
odpowiednie pozwolenie na przetwarza-
nie gnojowicy. Rolnik musiałby także prze-
prowadzać badanie gleby oraz stosowanej 
partii pofermentu. Wszystkie te obowiąz-
ki zabierają czas i energię, którą można 
spożytkować w inny sposób. Wbrew 
jednak stanowiskom organów, nie ma 
konieczności uzyskiwania pozwoleń czy 
wykonywania badań gleby, ponieważ 
gnojowica wykorzystywana we własnej 

biogazowni nie jest odpadem, więc nie 
mają do niej zastosowania wyżej wymie-
nione regulacje prawne. 
Rozporządzenie unijne nie jest stosowane 
do produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, takich jak kał i mocz, z wy-
jątkiem obornika i niezmineralizowanego 
guana. Gnojowica nie jest ani obornikiem, 
ani niezmineralizowanym guanem. Gnojo-
wica jest płynną, przefermentowaną mie-
szaniną odchodów (kału i moczu) zwierząt 
gospodarskich i wody, ewentualnie z do-
mieszką niewykorzystanych pasz, pocho-
dzącą z obór bezściółkowych. Gnojowicę 
należałoby więc traktować jako naturalną 
substancję pochodzenia rolniczego, która 
nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzkiego. Gnojowica może być wykorzy-
stywana w rolnictwie lub wykorzystywana 
w biogazowniach, ponieważ wytwarzana 
z niej biomasa nie jest szkodliwa dla śro-
dowiska. Dlatego zaznaczyć należy, że 
gnojowica jest produktem ubocznym po-
chodzenia zwierzęcego, wobec czego nie 
powinno się do niej stosować przepisów 
podanego wyżej rozporządzenia.
Z analizy polskich przepisów również 
można wywnioskować, że gnojowica nie 
jest odpadem. Art. 10 ustawy o odpadach 
wskazuje, że:
„Przedmiot lub substancję powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, któ-
rego podstawowym celem nie jest ich 
produkcja, uznaje się za produkt ubocz-
ny niebędący odpadem, jeżeli łącznie są 
spełnione następujące warunki:
1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu 
lub substancji jest pewne;
2) przedmiot lub substancja mogą być 

wykorzystywane bezpośrednio bez dal-
szego przetwarzania, innego niż normal-
na praktyka przemysłowa;
3) przedmiot lub substancja są produko-
wane jako integralna część procesu pro-
dukcyjnego;
4) przedmiot lub substancja spełniają 
wszystkie istotne wymagania, w tym 
prawne, w zakresie produktu, ochrony 
środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, 
dla określonego wykorzystania danego 
przedmiotu lub danej substancji i wyko-
rzystanie takie nie doprowadzi do ogól-
nych negatywnych oddziaływań na śro-
dowisko, życie lub zdrowie ludzi;
5) przedmiot lub substancja spełniają 
szczegółowe warunki uznania danego 
przedmiotu lub danej substancji za pro-
dukt uboczny, jeżeli zostały one okre-
ślone w przepisach prawa Unii Europej-
skiej albo w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 – zgłoszenie uznania 
przedmiotu lub substancji za produkt 
uboczny ust. 6”.
Jeżeli gnojowica będzie wykorzystywana 
w biogazowni, to dalsze jej wykorzystywa-
nie jest pewne. Gnojowica w biogazowni 
może być wykorzystywana bez dalszego 
przetwarzania i jest ona częścią produkcji 
biomasy. Pkt 4 wskazanego przepisu został 
wzięty wprost z rozporządzenia i powyżej 
zostało już wykazane, że wykorzystywanie 
gnojowicy w biogazowni nie wpływa ne-
gatywnie na środowisko oraz na zdrowie 
i życie ludzkie. Nie budzi wątpliwości, że 
zgodnie z przepisami unijnymi, gnojowica 
wykorzystywana później w biogazowni 
jest produktem ubocznym pochodzenia 
zwierzęcego. 
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Powyższe oznacza, że wszystkie punkty 
z art. 10 ustawy o odpadach są spełnio-
ne, a to powoduje konieczność uznania, 
że gnojowica wykorzystywana w bioga-
zowni nie jest odpadem. Wytwarzany 
w biogazowni biogaz rolniczy jest to gaz 
otrzymywany w procesie fermentacji 
metanowej surowców rolniczych, pro-
duktów ubocznych rolnictwa, płynnych 
lub stałych odchodów zwierzęcych, pro-
duktów ubocznych, odpadów lub pozo-
stałości z przetwórstwa produktów po-
chodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, 
lub biomasy roślinnej zebranej z terenów 
innych niż zaewidencjonowane jako rol-
ne lub leśne, z wyłączeniem biogazu po-
zyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk 

odpadów. Powstający w biogazowni 
poferment nie może również zostać 
uznany jako odpad, ponieważ powstaje 
w naturalnym procesie, bez dodatku in-
nych substancji. 
Powtórzyć należy, że ani gnojowica, 
ani produkt powstający w biogazowni 
(poferment) w ramach procesu pozyska-
nia gazu z gnojowicy bez dodatku innych 
związków nie są odpadami i wymaganie 
od rolników spełniania dodatkowych 
wymogów, wynikających z przepisów 
prawa, odnoszących się tylko do odpa-
dów, jest niczym nieuzasadnione.
Gdy gnojowica jest wytwarzana w ra-
mach tego samego gospodarstwa rolne-
go, w którym jest biogazownia, to cały 

proces odbywa się w ramach zamknięte-
go systemu. Na skutek wytwarzania bio-
gazu, poferment wykorzystywany jest 
do nawożenia gruntów rolnych w tym 
gospodarstwie. 

Z powyższego wynika, że stanowisko or-
ganów administracji publicznej, uznające 
gnojowicę wykorzystywaną w bioga-
zowni jako odpad, jest całkowicie błędne. 
Nie można żądać od rolników spełnienia 
dodatkowych wymagań, które dotyczą 
tylko i wyłącznie odpadów. Należy pa-
miętać, że od każdej decyzji organów 
można się odwołać. Nie można bać się 
skorzystania ze swoich praw.

radca prawny Karolina Niedzielska

WARMIŃSKO-MAZURSKI 
ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO

Oleckie Święto Mleka i Miodu, połączo-
ne z 95-leciem OSM Olecko
Kraina mlekiem i miodem płynąca stała 
się przydomkiem miasta Olecko, miejsca, 
gdzie hodowla bydła, produkcja mleka 
i pszczelarstwo od lat stoją na wysokim 
poziomie. Stąd też i nazwa wydarzenia, 
które od lat łączy lokalną społeczność 
i na stałe wpisało się w kalendarz imprez 
rolniczych w regionie: Oleckie Święto 
Mleka i Miodu. Tegoroczna edycja była 
ósmą, połączoną z 95-leciem Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku 
i zgromadziła tłumy zwiedzających, szu-
kających doznań kulinarnych. Lokalne 
przysmaki i produkty mleczarskie zalały 

7 sierpnia 2022 roku olecki plac Wolno-
ści. Wydarzenie otworzył Burmistrz, pan 
Karol Sobczak, w towarzystwie Członka 
Zarządu Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, pani Sylwii Jaskulskiej. Głos 
zabrał także wieloletni współorganizator 
i sponsor imprezy, pan Jerzy Skorupski 
– Prezes Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Olecku. Gościem wydarzenia 
był Wiceprezydent Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
pan Andrzej Steckiewicz, który pogratu-
lował panu Prezesowi Jerzemu Skorup-
skiemu oraz Pracownikom OSM Olecko 
pięknego jubileuszu, a nagrodzonym 
najlepszym dostawcom życzył „mleka 

w tanku i kasy w banku”. Krajową Radę 
Izb Rolniczych reprezentował jej Wice-
prezes, pan Mirosław Borowski.
Owe kulinarne uniesienia związane były 
oczywiście z mlekiem i miodem. Pierwszy 
konkurs, o najlepszą zupę mleczną, prze-
znaczony był dla lokalnych kół gospodyń 
wiejskich. Podobnie jak i drugi, o najlep-
szy sernik, z tym że do gospodyń dołą-
czyli lokalni restauratorzy. Odbywały się 
również warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
które prowadził certyfikowany dietetyk. 
Kącik zabaw był bardzo głośnym miej-
scem, ale i dorośli mogli znaleźć coś dla 
siebie. Rywalizowali w konkursie na naj-
szybsze wydojenie krowy, co wzbudziło 



9

BIULETYN W-MIR

wiele radości i uśmiechów wśród miesz-
kańców Olecka i gości. Panel koncertów 
rozpoczęła Miejska Orkiestra Dęta, GTZ 
i NEWS, zaś gwiazdą wieczoru był zespół 
MILANO.
VIII Oleckie Święto Mleka i Miodu wpi-
sało się w obchody 95-lecia Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku, która 
słynie z wyrobu wysokiej jakości produk-
tów mlecznych, głównie serów i cukier-
ków typu „Krówka”, słynnych na całą Pol-
skę. Poprosiliśmy Prezesa OSM Olecko, 
pana Jerzego Skorupskiego, o kilka zdań 
podsumowania.

M.K.: Szanowny Panie Prezesie, jakie 
znaczenie w teraźniejszości ma historia 
OSM Olecko?
P.J.S.: Doceniając znaczenie znajomości 
historii własnego zakładu pracy, Zarzą-
dy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Olecku założyły i kontynuują kronikę 
zakładu w celu upamiętnienia tradycji 
i ukazania byłych oraz obecnych pracow-
ników, którzy przez lata pracy nie szczę-
dzili wysiłku dla podniesienia znaczenia 
Spółdzielni w przemyśle mleczarskim 
naszego regionu i kraju.
M.K.: Jak Oleckie Święto Mleka i Miodu 
wpisuje się w działalność OSM Olecko?

P.J.S.: Obchodziliśmy VIII Święto Mle-
ka i Miodu, które na stałe wpisało się 
w kalendarz. Cieszy się ono dużym za-
interesowaniem mieszkańców nie tylko 
naszego regionu, ale także gości odwie-
dzających nasze miasto. Tegoroczne 
obchody były okazją do uhonorowania 
pucharami i dyplomami największych 
producentów mleka w Spółdzielni. Są to 
Państwo Hanna i Wiesław Prostko, Joan-
na i Tomasz Kosińscy, Anastazja i Ryszard 
Liszewscy, Justyna i Jan Karaś, Agniesz-
ka i Mieczysław Sieroccy, Alicja i Tomasz 
Naumowicz, Anna i Artur Chmielewscy 
oraz Panowie Sławomir Chmielewski 
i Tomasz Wawrzyn. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się degustacja naszych 
artykułów, szczególnie cukierków Krów-
ka. Smakował również ser Gouda Złota 
z Dziurami, którego produkcję rozpoczę-
liśmy niedawno.
M.K.: W swoim wystąpieniu wspominał 
Pan o liczbach OSM OLECKO. Jakie one 
są, jakie są sukcesy mleczarni?
P.J.S.: Obecnie obsługujemy około 450 
dostawców z terenu 6 powiatów i 16 
gmin. Skupujemy ponad 51 milionów 
litrów mleka rocznie, które przerabiamy 
głównie na sery typu holenderskiego. 
Produkujemy również masło, twaróg 
półtłusty, mleko spożywcze, śmietanę, 

śmietankę, maślankę i cukierki Krówka. 
Należymy do „Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego”, posiadamy znak „Jakość Tradycja” 
na Masło Ekstra Mazury Smak Natury 
i na Twaróg Naturalny Mazury Smak 
Natury oraz znak „Doceń Polskie” Top 
Produkt na ser Gouda. Produkty wytwa-
rzamy tylko z mleka. Dbamy o to, aby od-
znaczały się one oryginalnym i charakte-
rystycznym smakiem. Każdy konsument, 
który sięga po nasze wyroby, może mieć 
pewność, że wspiera polską gospodarkę, 
a jednocześnie wybiera żywność spraw-
dzoną.
M.K.: Czego życzy Pan pracownikom 
OSM Olecko i konsumentom Państwa 
produktów?
P.J.S.: W związku z jubileuszem 95-le-
cia Spółdzielni, chciałbym serdecznie 
podziękować za wsparcie i ciepłe słowa 
o Spółdzielni. Wszystkim konsumentom 
życzę satysfakcji z zakupu naszych wy-
robów. Dziękuję również wszystkim pro-
ducentom mleka i pracownikom Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku za 
trud i wysiłek, jaki wkładają w codziennie 
wykonywaną pracę.
M.K.: Dziękuję za rozmowę.

Michał Krukowski
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W-MIR w sprawie biopaliw

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego 
na użytek własny – bezpłatne

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych o wystąpienie do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Mi-
nistra Klimatu i Środowiska w sprawie 
przyjętego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych oraz ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości, 
który doprowadzi do załamania opłacal-
ności upraw rzepaku w Polsce.

Minimalny poziom realizacji Narodo-
wego Celu Wskaźnikowego w wyniku 
zmiany ustawy spadnie o 1/3, do pozio-
mu 4,38%, w porównaniu do obecnego 
5,77%. Jednocześnie planowane jest sto-
sowanie zwiększonego dolewu biowę-
glowodorów ciekłych, czyli komponen-
tów, które obecnie nie są wytwarzane 
w Polsce. W wyniku takich działań popyt 
na polskie estry produkowane z rzepaku 
spadnie o co najmniej 400 tys. ton, co 
przekłada się nawet na 1 mln ton nasion 

rzepaku, jak podaje Adam Stępień (Dy-
rektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Produ-
centów Oleju), co przy krajowej produk-
cji, zakładanej na poziomie 3,6 mln ton 
(dane GUS), daje spadek zapotrzebowa-
nia o 1/3 krajowej produkcji.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, na wniosek producentów rzepaku 
z całego województwa, zwrócił się o cał-
kowite odrzucenie zmian.

W przypadku pozyskiwania mięsa na 
użytek własny (świnie, dziki i nutrie), 
zarówno pochodzącego z uboju, jak 
i z poddanych odstrzałowi zwierząt 

łownych, a także w przypadku mię-
sa będącego przedmiotem sprzedaży 
bezpośredniej (dziki i nutrie) – nie ma 
podstawy do pobrania opłaty za samo 

przeprowadzenie badania mięsa lub tu-
szy na obecność włośni.

Grupy formalne i nieformalne, działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie platfor-
my wspomagającej sprzedaż produktów (rękodzieł, przetworów, artykułów żywnościowych) wytworzo-
nych przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj,  

e-mail: aktywnawieswmir@gmail.com. 

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebooka: https://www.facebook.com/AktywnaWiesWMIR.

AKTYWNA WIEŚ

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posia-
dają maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 
Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska, tel. 89 534-05-67.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA
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Orędzie o stanie Unii 2022
Co roku we wrześniu przewodnicząca 
Komisji Europejskiej wygłasza orędzie 
o stanie Unii na forum Parlamentu Euro-
pejskiego. W orędziu podsumowuje do-
tychczasowe osiągnięcia i przedstawia 
swoją wizję przyszłości.
Po przemówieniu odbywa się debata 
plenarna. W ten sposób rozpoczyna 
się dialog z Parlamentem Europejskim 
i Radą UE, mający na celu opracowanie 
programu prac Komisji na kolejny rok, 
obecnie 2023. 
14 września 2022 r. przewodnicząca Ko-
misji Europejskiej Ursula von der Leyen 
wygłosi trzecie w swojej karierze orędzie 
o stanie Unii.

Priorytety Komisji pod przewodnic-
twem Ursuli von der Leyen
W grudniu 2019 r. Komisja Europejska, 
pod przewodnictwem Ursuli von der 
Leyen, wyznaczyła nowy i ambitny kieru-
nek rozwoju Unii Europejskiej ku bardziej 
ekologicznej, cyfrowej i sprawiedliwej 

przyszłości. Komisja trzyma się kursu, 
realizując wszystkie sześć ustalonych 
priorytetów, a jednocześnie mierzy się 
z dwoma kryzysami na niespotykaną 
dotychczas skalę, jakimi są pandemia 
koronawirusa oraz nieuzasadniona i ni-
czym niesprowokowana napaść Rosji na 
Ukrainę. Unia Europejska konsekwent-
nie wspiera Ukrainę i wprowadziła bez-
precedensowe sankcje wobec Rosji, aby 
zmniejszyć jej zdolność do prowadzenia 
wojny przeciwko Ukrainie. 
Aby zapewnić Europie bezpieczeństwo 
dostaw, Komisja Europejska przedsta-
wiła plan stopniowego wycofywania 
rosyjskich paliw kopalnych, zwany RE-
PowerEU. Pomaga on w przyspieszeniu 
transformacji ekologicznej, dzięki ogrom-
nym inwestycjom w energię ze źródeł 
odnawialnych.
Komisja zaproponowała ambitne dzia-
łania, mające na celu ograniczenie emi-
sji gazów cieplarnianych, inwestowanie 
w zielone technologie i ochronę środo-
wiska naturalnego.

Aby przyspieszyć realizację cyfrowej 
dekady w Europie, Komisja pomaga 
w tworzeniu przepisów, które będą 
kształtować erę cyfrową poza naszymi 
granicami, w oparciu o bezpieczną i wia-
rygodną technologię.
Komisja nadal koordynuje reakcję UE na 
pandemię COVID-19: zapewnia wszyst-
kim Europejczykom dostęp do bezpiecz-
nych i skutecznych szczepionek, chroni 
swobodny przepływ osób i towarów oraz 
pracuje nad zapewnieniem gotowości na 
ewentualne pandemie w przyszłości.
Ponadto europejski plan odbudowy 
NextGenerationEU dał nadzieję na przy-
szłość rodzinom, przedsiębiorstwom i in-
westorom w UE, bowiem dzięki niemu 
dokonano inwestycji na niespotykaną 
dotychczas skalę, które pomogą w mo-
dernizacji gospodarki naszych krajów po 
pandemii.

Więcej informacji: https://state-of-the-u-
nion.ec.europa.eu/index_pl

EUROPE DIRECT Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1
tel./fax: 89 535-48-43
www.europedirect-olsztyn.pl 
Facebook/EDOlsztyn
europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl

Masz pytanie na temat 
Unii Europejskiej?

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect
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