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Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, 

niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. 

Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. 

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. 

Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam na nowo tę dobrą nowinę, 

niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, 

niech się umocni nadzieją na cały Nowy Rok! 

 

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego 

oraz pomyślnego Nowego 2020 Roku, 

a także wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych 

życzy Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 

 

 

POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA W-MIR 

 

16 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się II Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie korekty budżetu na 2019 rok, uchwalenia 

budżetu na 2020 rok oraz ustalenia kierunków działania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej na 2020 rok. Walne Zgromadzenie powołało również komisje problemowe:  

− Komisja ds. Rodziny Wiejskiej - zadaniem komisji jest podejmowanie działań związanych z opieką 

zdrowotną i rehabilitacją rolników oraz ich rodzin; produktem regionalnym i dziedzictwem 

kulinarnym; propagowaniem alternatywnych źródeł dochodu dla gospodarstw rolnych; 

inspirowaniem do kształcenia rodzin wiejskich w celu podjęcia pracy; organizacją wystaw z 

okazjonalną sprzedażą rzemiosła; współpracą z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego, organizacjami społecznymi krzewiącymi kulturę w środowiskach wiejskich i 

organizacjami wiejskimi; wspieraniem inicjatyw prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich. 

Skład Komisji: Ewa Kasprowicz, Agnieszka Kobryń, Urszula Suchocka, Stanisław Stachelek, Zofia 

Stankiewicz, Agata Tyc, Krzysztof Wiśniewski.  

− Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF - zadaniem Komisji jest 

między innymi monitorowanie obszaru rozprzestrzeniania się wirusa ASF, współpraca z 

podmiotami skupu i przetwórstwa produktów rolnych, analiza rynków rolnych, monitorowanie 

odstrzału dzików, współpraca z kołami łowieckimi w sprawie intensyfikacji redukcji dzika, 

współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Współpraca z Federacją Konsumentów oraz związkami 

branżowymi, Współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Skład Komisji: Antoni 

Dąbrowski, Bartłomiej Lewalski, Józef Pich, Arkadiusz Przyłucki, Roman Puchalski, Jerzy Salitra, 

Marcin Sarnowski, Zenon Sugalski, Adam Woźniel.  

− Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - 

zadaniem Komisji jest między innymi monitorowanie występowania niekorzystnych warunków 
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atmosferycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wypracowanie modelu 

szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą, analiza strat spowodowanych niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, współpraca z komisjami szacującymi straty spowodowane 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Skład Komisji: Jan Kamiński, Krzysztof Kazaniecki, 

Andrzej Łowczak, Piotr Miecznikowski, Robert Nowacki, Jan Rochewicz, Witold Sańko.  

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie podpisania porozumień regionalnych 

pomiędzy Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą a Izbami: Mazowiecką, Podlaską i Pomorską, na mocy 

których opracowane zostaną i złożone wspólnie wnioski do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

szczeblu centralnym. Podczas posiedzenia przyjęto 8 wniosków m.in. w sprawach: wystąpienia do 

dyrektora generalnego KOWR o zmianę zarządzenia nr 74/2019/Z w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w taki sposób, aby nieruchomości rolne 

położone w obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego lub studium na 

cele inne niż rolne mogły być wydzierżawione w trybie przetargów ograniczonych na okres 5 lat; 

wystąpienia do Ministra Środowiska o zdjęcie moratorium na łosie; ograniczenia populacji dzików do 

0 szt/km2; poparcia protestujących rolników z Francji, Holandii i Niemiec; przeciwstawienia się 

podpisaniu Umowy MERCOSUR; wystąpienia do Ministra Rolnictwa o interwencję w sprawie 

przeprowadzonych postepowań przetargowych przez beneficjentów działań inwestycyjnych PROW; 

przeniesienia chłodni z miejscowości Tuszewo w inne miejsce, gdzie nie będzie zagrożeniem dla 

producentów trzody chlewnej na tym terenie; wystąpienia o redukcję wilków na terenie gminy 

Pieniężno.  

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

19 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 

podczas którego Zarząd zajął się następującymi sprawami:  

− Podsumowaniem II Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbyło 

się w dn. 16.12.2019r. 

− Realizacją wniosków napływających od Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

− Opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

− Bieżącym monitorowaniem realizacji budżetu Izby. 

Ponadto, Zarząd podjął uchwałę w sprawie współorganizacji z Krajową Radą Izb Rolniczych 

wypoczynku zimowego dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.  

 

  

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

 

− 5 grudnia w Iławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

Podczas spotkania pani Anna Węgłowska - Kierownik PT KRUS w Iławie zapoznała uczestników 

spotkania z informacjami dot. świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 
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Członkowie samorządu rolniczego dyskutowali nt. afrykańskiego pomoru świń w kwestii potrzeby 

wzmożenia odstrzałów dzików, potrzebie podwyższania świadomości rolników w zakresie 

przestrzegania zasad bioasekuracji, a także uciążliwości wynikającej z przemieszczania zwierząt ze 

stref objętych ASF. Pan Wiesław Musiał - Przewodniczący Rady przedstawił informacje z 

przebiegu I Walnego Zgromadzenia W-MIR.    

− 9 grudnia w Pasłęku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów 

elbląskiego i braniewskiego. Obradom przewodniczył pan Roman Puchalski - Przewodniczący 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. W posiedzeniu, poza członkami Rad 

Powiatowych, udział wzięli: pan Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, pan Jan 

Heichel – Prezes Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej, pan Marcin Kazimierczuk – Zastępca 

Dyrektora Warmińsko–Mazurskiego OR ARiMR, pan Zenon Giebień – Kierownik BP ARiMR w 

Elblągu, pan Tomasz Kurlenda – Kierownik BP ARiMR w Braniewie, pani Aleksandra Sula – 

Kierownik ds. zdrowia i ochrony zwierząt PIW w Elblągu. W swoim wystąpieniu pan Marcin 

Kazimierczuk przypomniał  rolnikom, którzy gospodarują na obszarach cennych przyrodniczo, że  

mogą jeszcze do 28 grudnia 2019 r. składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Poinformował 

również o naborze wniosków w ramach działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, który odbywać się będzie  od 

30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. W dalszej części wystąpienia  pan Marcin Kazimierczuk 

omówił nowe programy modernizacyjne w ramach PROW 2014-2020, które będą realizowane w I 

kwartale 2020 roku. Następnie kierownicy Biur Powiatowych ARiMR - pan Zenon Giebień i pan 

Tomasz Kurlenda przedstawili realizację wypłat zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich w 

powiecie elbląskim i braniewskim. Od 2 grudnia Agencja przystąpiła do realizacji płatności 

końcowych. Przypomniano również o dokonaniu corocznego spisu pogłowia zwierząt w 

gospodarstwie - obowiązek ten dotyczy posiadaczy świń, owiec i kóz. Następnie przedstawiono 

realizację wypłat odszkodowań  spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi 

(susza, grad, nawalne deszcze) w poszczególnych powiatach. Pani Aleksandra Sula przekazała 

szczegółowe informacje dotyczące bioasekuracji na obszarach objętych wirusem ASF. W tym roku 

na terenie powiatu elbląskiego stwierdzono 2 ogniska ASF u świń  i ponad 100 ognisk choroby u 

odstrzelonych lub padniętych dzików. W trakcie dyskusji stwierdzono, iż w celu zahamowania 

rozwoju choroby niezbędne jest ciągłe zmniejszanie pogłowia dzików. Choroba ASF jest chorobą 

zwalczaną z urzędu i walka z tą chorobą powinna być w całości sfinansowana przez państwo. 

Niektóre państwa np. Niemcy, Dania już podejmują konkretne działania mające na celu  ochronę 

swoich terytoriów przed wirusem ASF. Następnie głos zabrał pan Jan Heichel – Prezes W-MIR,  

który odniósł się do poruszanych spraw, przypomniał rolnikom posiadającym gospodarstwa o 

powierzchni ponad 75 ha o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru BDO i prowadzenia 

ewidencji odpadów.  Na zakończenie posiedzenia wystąpił pan Zbigniew Ziejewski - Poseł na Sejm 

RP, który podziękował za głosowanie w wyborach na jego kandydaturę i przedstawił pakiet spraw 

związanych z rolnictwem, którymi chciałby się zająć w pracach komisji rolnictwa działającej w 

Sejmie. 
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− 10 grudnia w Giżycku odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: 

giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, oleckiego i gołdapskiego.  Wśród przybyłych gości byli: 

pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm, pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, pani Izabela Szostak - 

Kierownik ARiMR w Giżycku, pani Anna Kutnik – Kierownik KRUS w Giżycku, pani Ewa Kunda – 

Wody Polskie w Giżycku, pan Krzysztof Krasowski – Kierownik ARiMR w Olecki, pani Katarzyna 

Kropiwnicka – Inspektor Weterynaryjny. Podczas posiedzenia poruszono tematy dotyczące 

programów pomocowych dla rolników, zwalczanie ASF, prawa wodnego i łagodzenia skutków 

suszy. Dyskutowano nad bieżącymi problemami w rolnictwie. Ponadto, wypracowano wnioski, 

które zostaną zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

dniu 16.12.2019 roku.  

− 12 grudnia w Prostkach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. W 

posiedzeniu wzięli udział pani Bożena Dyszkiewicz - Kierownik PZDR w Ełku, pan Henryk Kołyszko 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii, pan Albert Zabielski -Kierownik SGZ KOWR w Ełku, pan Wojciech 

Przekop - pracownik KOWR SGZ w Ełku, pan Tomasz Michałowski - Kierownik BP ARiMR w Ełku. 

Podczas posiedzenia poruszono tematy dotyczące gospodarki nieruchomościami rolnymi na 

terenie powiatu ełckiego, obsługi wniosków o płatności bezpośrednie za rok 2019 oraz 

planowanych naborów wniosków, a także sytuacji epizootycznej na terenie powiatu ełckiego. 

− 13 grudnia w Wardomach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z 

powiatów bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego. Poza członkami Rad Powiatowych W-

MIR w spotkaniu udział wzięli: pan Jan Heichel – Prezes W-MIR, pan Tadeusz Wojnicz – 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach, pani Iwona Owczarzak i pan Mirosław Rodak – 

przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie, pan Tomasz Komorowski – 

Kierownik BP ARiMR w Kętrzynie, pan Krzysztof Komornicki – Kierownik BP ARiMR w Lidzbarku 

Warmińskim, pan Robert Piotrkowski – przedstawiciel BP ARiMR w Bartoszycach, pan Wojciech 

Zabłocki – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach, pani Czesława 

Orłowska-Staniszewska – pracownik PZDR w Kętrzynie oraz pan Zbigniew Salmanowicz – 

Kierownik PZDR w Lidzbarku Warmińskim. Przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej omówili 

bieżącą sytuację związaną z ASF w poszczególnych powiatach, następnie przedstawiciele ARiMR 

omówili stopień zrealizowanych wypłat zaliczek i poszczególnych płatności bezpośrednich za 

2019 rok, wsparcie dla kół gospodyń wiejskich oraz wypłatę pomocy de minimis. Przedstawiciele 

PZDR przedstawili bieżące zadania, w tym planowane w najbliższym czasie szkolenia.  

− 18 grudnia 2019 r. w Rybnie odbyło się posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim. Podczas posiedzenia Rady pan Wojciech Kościński - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Działdowie przedstawił informacje dot. zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

oraz aktualnej sytuacji epizootycznej. Pan Wojciech Kościński przedstawił również dane dot. 

liczby odstrzałów dzików w powiecie działdowskim oraz wyników z przeprowadzonych kontroli w 

gospodarstwach rolnych w zakresie spełnienia wymogów bioasekauracji. Pan Zbigniew Sygut - 

Kierownik Oddziału Terenowego WIORiN w Działdowie omówił zakres działania inspektoratu 

ochrony roślin i nasiennictwa. Pani Aneta Borkowska - Kierownik PT KRUS w Działdowie oraz pan 

Bartosz Żyłka - Kierownik BP ARiMR w Działdowie przedstawili informacje z zakresu bieżącej 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl
http://www.wmirol.org.pl/
https://www.facebook.com/WMIROL


              Newsletter Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 12/2019 

 

 

 
 

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67 
e-mail: wmirol@wmirol.org.pl 

www.wmirol.org.pl https://www.facebook.com/WMIROL 

 

pracy jednostek. Na zakończenie pan Jan Heichel - Prezes W-MIR przedstawił sprawozdanie z II 

Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

− 20 grudnia 2019 r. w Nielbarku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim. Podczas spotkania samorządu rolniczego pan Marek Romanowski - Kierownik BP 

ARiMR w Nowym Mieście Lubawskim przedstawił informacje dot. aktualnego etapu obsługi 

wniosków obszarowych gospodarstw, w których przeprowadzono kontrolę FOTO, a także 

aktualnego stanu wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zwrotu materiału siewnego. 

Kierownik Biura Powiatowego zwrócił również uwagę na problem braku określania kategorii gleb 

we wnioskach suszowych sporządzanych przez komisje powołane do szacowania strat w 

gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Natomiast pan Jan Rochewicz - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim zapoznał zgromadzonych z kierunkami działania Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Przedstawiono także informacje nt. bieżącej pracy poszczególnych instytucji 

działających na rzecz rolnictwa.  

 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

− 2-3 grudnia pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR uczestniczył w Forum Wołowiny w 

Warszawie. 

− 5 grudnia pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR wziął udział w posiedzeniu Rady Powiatowej 

W-MIR z powiatu iławskiego w Iławie. 

− 6 grudnia pan Jan Heichel - Prezes W-MIR wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej przy 

Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie. 

− 9 grudnia pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatu braniewskiego i braniewskiego w Pasłęku. 

− 10 grudnia pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR oraz pani Jolanta Mackiewicz – Dyrektor 

Biura W-MIR wzięli udział w spotkaniu dotyczącym podsumowania Warmińsko-Mazurskiej 

Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Ostródzie w dniach 26-27 października 2019 

roku podczas Targów Rolnych Zagroda.  

− 10 grudnia pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego oraz 

węgorzewskiego w Giżycku. 

− 13 grudnia pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim w miejscowości 

Wardomy koło Bartoszyc. 

− 14 grudnia pan Jan Heichel - Prezes W-MIR oraz pan Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim wzięli udział w spotkaniu podsumowującym 2-letnią 

kadencję  Rady Społecznej działającej przy OT KOWR w Olsztynie. 
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− 17 grudnia pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

elbląskim uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski – 

Lokalna Grupa Działania, na którym został wybrany w skład nowo powołanej Rady 

Stowarzyszenia.   

− 17 grudnia pani Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim wzięła udział w Walnym Zebraniu Członków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej 

Organizacji Turystycznej w Olsztynie. 

− 18 grudnia  pan Jan Heichel - Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie działdowskim w Rybnie. 

− 18 grudnia pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR uczestniczył w uroczystości Wojewódzkiego 

Spotkania Opłatkowego w Olsztynie. 

− 18 grudnia pan Leszek Sargalski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu 

nowomiejskiego uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, podczas którego zostały 

poruszone tematy dotyczące redukcji populacji dzików w Polsce oraz zwalczania wirusa 

afrykańskiego pomoru świń. 

− 19 grudnia pan Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR wziął udział w nagraniu programu TVP 

Tydzień dot. ASF. 

 

 

PISMA: 

 

− 18 grudnia Zarząd W-MIR przekazał do Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie skargę rolników w 

sprawie niewywiązywania się z szacowania szkód łowieckich przez Koło Łowieckie „Grunwald” z 

siedzibą w Ostródzie.  

− 19 grudnia Zarząd Izby wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie 

zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną – 

odstrzał dwóch wilków na terenie Gminy Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim. 

− 23 grudnia Zarząd W-MIR, realizując wniosek Walnego Zgromadzenia, wystąpił do Ministerstwa 

Rolnictwa o interwencję w sprawie przeprowadzonych postepowań przetargowych przez 

beneficjentów działań inwestycyjnych PROW. W wyniku kontroli przeprowadzonych przez 

Krajową Administrację Skarbową stwierdzono, iż postępowania przetargowe na realizację 

różnych inwestycji w ramach działań inwestycyjnych nie są przeprowadzane w trybie 

konkurencyjnym tj. nie dopuszczają do składania ofert podmiotom, które nie prowadzą 

działalności gospodarczej. Takie podejście wskazane przez Administrację Skarbową skutkuje 

nałożeniem na beneficjentów działań inwestycyjnych PROW 2014- 2020 sankcji z wypłacanych 

przez ARIMR środków. Należy dodać, że sankcje mają dotyczyć także rolników, którzy 

przeprowadzili lub są w trakcie przeprowadzania przetargów w sposób prawidłowy, zgodny z 

obowiązującymi wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
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− W grudniu do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wpłynęło siedem wniosków o wydanie 

opinii w sprawie zajętego mienia wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Warmińsko-Mazurska 

Izba Rolnicza wydała jedną opinię w tej sprawie. W jednym z wniosków zajęte było całe 

gospodarstwo rolne i w tym przypadku opinii nie wydaje się, w pozostałych przypadkach zajęte 

mienie nie było wykorzystywane do działalności rolniczej.    

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Zimowisko z dofinansowaniem 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza prowadzi nabór na 10-dniowe zimowisko z dofinansowaniem 

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb 

Rolniczych w dniach: 21.01.2020 r. – 30.01.2020 r. Biały Dunajec – program w załączeniu program 

Bialy Dunajec 2020 II. Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 

16 lat (dzieci urodzone od 01.01.2004 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów 

prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów 

jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii. Ilość miejsc ograniczona – 42 miejsca. 

Więcej: http://wmirol.org.pl/2019/12/17/zimowisko-bialy-dunajec/. 

 

 

17 grudnia do W-MIR wpłynęła informacja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie 

wyników kontroli spełnienia warunków określonych w zezwoleniu na wykonanie czynności 

zabronionych w stosunku do bobra europejskiego na terenie gminy Kozłowo w powiecie nidzickim. 

Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. W czasie określonym w zezwoleniu tj. w 

październiku br. odłowiono kolejnych 12 bobrów i zniszczono 4 tamy. Zarówno wniosek o zezwolenie, 

jak i prowadzone w jego ramach działania zostały podjęte na wniosek poszkodowanych rolników. 

 

 

Rejestr BDO 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przypomina rolnikom gospodarującym na powierzchni powyżej 

75 ha użytków rolnych o konieczności rejestracji do 31 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w 

Olsztynie jako wytwórca odpadów. Wniosek niezbędny do rejestracji wraz z oświadczeniem znajduje 

się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie pod linkiem: https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-

wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html.  

Aby zarejestrować się należy wypełnić formularz rejestracji, w którym wypełnia się dział I i XII oraz 

oświadczenie. W dziale XII formularzu należy wpisać kody odpadów wytwarzanych w gospodarstwie. 

Poniżej znajdują się przykładowe kody odpadów w gospodarstwie: 

− 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań); 
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− 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury; 

− 150102 opakowania z tworzyw sztucznych; 

− 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe; 

− 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych; 

− 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB); 

− 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 

− 16 01 03 Zużyte opony; 

− 160107* filtry olejowe; 

− 130208* oleje silnikowe, przekładniowe. 

Są to tylko przykładowe kody odpadów jakie mogą wystąpić w gospodarstwie, pełny katalog 

odpadów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 

katalogu odpadów.  

Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Departament Ochrony Środowiska 

ul. Głowackiego 17 

10-447 Olsztyn 

Po otrzymaniu loginu i hasła z Urzędu Marszałkowskiego, należy zarejestrować się w ciągu 30 dni od 

wydania pisma na stronie: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/login. UWAGA: po 30 dniach login i 

hasło tracą ważność! 

 

 

Spotkanie dot. ASF 

W dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się spotkanie 

pt. „Zapobieganie i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz aktualnej sytuacji epizootycznej”. 

Spotkanie organizowane jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zapraszamy do udziału. 

 

 

II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji 

2 grudnia 2019 r. w Parzniewie miało miejsce II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. 

Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny 

Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

– Krzysztof Maciej Retyk oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa - Jan Białkowski i Anna Zając Plezia - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem 

KOWR. 

W trakcie swojej wypowiedzi Minister Ardanowski zwrócił uwagę na zachodzące zmiany związane z 

migracją ludzi z miast na wieś i pojawiające się w związku z tym problemy. Według Ministra można je 
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rozwiązać tylko w drodze wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Minister Ardanowski 

zapowiedział ponadto zmiany w resorcie rolnictwa, aby lepiej dostosować jego strukturę do nowych 

zadań, jak np. w zakresie zmian klimatycznych. Minister zapowiedział także przebudowę KOWR i 

ARiMR, aby były instytucjami usługowymi, służebnymi wobec rolników, a nie „państwem w 

państwie”. Dodał, że będzie tylko jedna obowiązująca interpretacja prawników, prawników z centrali 

agencji i nie będzie prawników w oddziałach terenowych, którzy wydają swoje opinie. 

Minister zapewnił ponadto o swojej determinacji w zakresie wprowadzenia rozwiązań w zakresie 

małych ubojni, które będą musiały spełnić tylko podstawowe, minimalne wymagania oraz 

poinformował o małym zainteresowaniu rolników środkami na zaopatrzenie gospodarstw w wodę, co 

dziwi wobec powtarzających się problemów z suszą. 

W trakcie posiedzenia członkowie KRIR dyskutowali także na temat dotychczasowych działań 

wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF), które 

niestety nie zapobiegły przeniesieniu się wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski na 

populację dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego. 

Ze względu na zbliżający się okres godowy dzików istnieje poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się 

wirusa na stada i populacje dzików z województw przyległych do woj. lubuskiego, w tym na teren 

największego zagłębia produkcji świń, jakim jest województwo wielkopolskie. Wyeliminowanie 

wirusa w rejonach o dużej koncentracji świń i dzików będzie znacznie trudniejsze niż na wschodzie 

Polski. Wielkość i skala strat dla producentów świń i Skarbu Państwa będzie mogła być liczona w 

miliardach złotych, a ewentualny brak wypłat odszkodowań za likwidowane stada świń spotęguje 

chaos, doprowadzając do bankructwa wiele gospodarstw i pozostawi wiele rodzin bez środków do 

życia. 

Mając na względzie milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i 

budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego 

pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, KRIR oczekuje podjęcia 

przez Rząd zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec czarnemu scenariuszowi, jakim 

byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju. 

Celem przyspieszania procesu eradykacji wirusa z terenu kraju członkowie KRIR uzgodnili, iż Rada 

Ministrów powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw 

wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej w zwalczaniu ASF na wzór niektórych 

krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na 

szczeblu premiera. 

W celu poprawy skuteczności walki z chorobą ASF samorząd rolniczy oczekuje od Rządu: 

− podjęcia decyzji o całkowitej depopulacji stad dzików, nie tylko z terenów powiatów, na których 

ten wirus występuje oraz do nich przyległych, ale na terenie całej Polski, 

− zwiększenia środków finansowych na bioasekurację oraz wypłatę premii dla myśliwych za 

odstrzał, dzików, 

− zapewnienia w budżecie państwa zwiększonych środków finansowych na wypłatę odszkodowań 

dla gospodarstw za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, 

− maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji - 30% odszkodowania, 
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− przeniesienie nadzoru nad PZŁ do MRiRW, 

− objęcia ochroną przez służby porządkowe możliwości przeprowadzania polowań. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich stref, należy usprawnić odbiór zwierząt zdrowych 

z tych gospodarstw, które znajdą się w wyznaczonych strefach. 

W Polsce przy znacznych wydatkach finansowych z budżetu państwa udało się już zwalczyć wirusa w 

części kraju - 60 gmin znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej zostało już przez KE uznanych za 

wolne od ASF. Mając na względzie, iż przedostanie się z Polski wirusa na teren Niemiec spowoduje 

głęboki kryzys na rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej, samorząd rolniczy uważa, że resort 

rolnictwa powinien wystąpić do Komisji Europejskiej o przyznanie zwiększonych środków 

finansowych na walkę z wirusem ASF. 

Źródło: KRIR 
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