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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu W-MIR z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji. Podczas posiedzenia  omówiono: 

 działalność doradczo - informacyjną Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Olsztynie; 

 aktualny stan obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania w ramach PROW 2014-

2020 oraz obsługi wniosków obszarowych i płatności realizowanych przez ARiMR;  

 prawo łowieckie – opiniowanie planów łowieckich; 

 wybory do izb rolniczych. 

Podczas posiedzenia zostały wypracowane procedury postępowania w toku prac nad rocznymi 

planami łowieckimi sporządzanymi przez dzierżawców obwodów łowieckich oraz wieloletnimi 

planami hodowlanymi sporządzanymi przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:  

 Do biura W-MIR w Olsztynie na adres wmirol@wmirol.org.pl jest przesyłana informacja 

o planowanej inwentaryzacji zwierzyny/obowiązku opiniowania rocznego planu łowieckiego 

w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed zaplanowanym działaniem. 

 Biuro W-MIR w Olsztynie niezwłocznie - pocztą elektroniczną rozsyła informacje do właściwych 

terytorialnie biur terenowych W-MIR oraz Przewodniczących Rad Powiatowych i członków Rad 

Powiatowych. 

 Biura Terenowe niezwłocznie kontaktują się z właściwymi Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

informując  o planowanej na dany dzień inwentaryzacji/konieczności zaopiniowania rocznego 

planu łowieckiego oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.  

 Przedstawiciele dzierżawców obwodów łowieckich oraz przedstawiciele PGL Lasy Państwowe 

kontaktują się bezpośrednio z właściwymi terytorialnie Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

W-MIR celem umówienia się na spotkanie w sprawie  ustalenia treści opinii i jej podpisania.  

 Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR opinię Izby uzgadniają z członkami Rad Powiatowych 

i rolnikami gospodarującymi na terenie danego obwodu łowieckiego.  

 Kopia sporządzonej opinii jest obowiązkowo pozostawiana u Przewodniczącego Rady Powiatowej 

W-MIR oraz przesyłana w formie elektronicznej przez przedstawicieli dzierżawców obwodów 

łowieckich oraz przedstawicieli PGL Lasy Państwowe na adres: wmirol@wmirol.org.pl.  

 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

 

 22 lutego 2019 r. w Kalinowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 

ełckiego. Główne tematy podjęte podczas spotkania to zapotrzebowanie na grunty rolne, będące 

w dyspozycji KOWR na terenie gminy Kalinowo oraz ubój bydła pourazowego. 

 25 lutego 2019 r. w Kętrzynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 

kętrzyńskiego. Podczas posiedzenia uczestnicy wysłuchali Powiatowego Lekarza Weterynarii 
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w Kętrzynie, który omówił aktualną sytuację w związku z występowaniem ASF oraz apelował 

o dostosowanie gospodarstw do bioasekuracji pod groźbą nakazu uboju i zakazu utrzymywania 

trzody chlewnej. Przedstawiona została również procedura uboju bydła z konieczności i problemy 

z nią związane. Pani Joanna Rabij - Kierownik PZDR w Kętrzynie zaprosiła na szkolenia m.in. 

z zakresu dopłat bezpośrednich i programu azotanowego. Kierownik placówki terenowej KRUS w 

Kętrzynie - pan Kazimierz Kuriata przedstawił zadania jednostki, aktualne wysokości rent, 

emerytur i dodatków oraz poinformował, że w marcu rozsyłane będą do rolników indywidualne 

wyliczenia przyszłych świadczeń. Pan Jerzy Bachar - przedstawiciel KOWR omówił aktualną 

sytuację w obrocie ziemią i zaprosił na szkolenie nt. odnawialnych źródeł energii. Przedstawiciel 

Zarządu Zlewni w Olsztynie oraz Nadzoru Wodnego w Kętrzynie przedstawili strukturę jednostek, 

zadania oraz planowane inwestycję w powiecie kętrzyńskim w 2019 roku. Kierownik ARiMR 

w Kętrzynie poinformował zgromadzonych o ilości wydanych decyzji z tytułu poszczególnych 

płatności za rok 2018 (wydano 93,3 % decyzji o dopłatach bezpośrednich). Pan Marek Kuźniewski 

- Członek Zarządu W-MIR przekazał bieżące informacje z prac Zarządu Izby.  

 27 lutego 2019 r. we Frygnowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 

ostródzkiego. W posiedzeniu, poza członkami Rady i rolnikami, wzięli udział przedstawiciele 

instytucji rolniczych powiatu w tym: kierownik ARiMR, pracownik PZDR, KOWR oraz Wójt Gminy 

Grunwald. Obrady poprowadził pan Paweł Jaskółowski – Delegat Rady Powiatowej W-MIR do 

Walnego Zgromadzenia. Podczas posiedzenia omawiano sprawy dotyczące bieżącej sytuacji 

rolników. Dyskutowano o nowych przepisach i obowiązkach ciążących na rolnikach w zakresie 

ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Profesor UW-M 

Marek Marks przeprowadził wykład na temat stanu gleb w Polsce i regionie. Przedstawiciele 

firmy Agrii omówili ofertę nawozów dla rolnictwa, których skuteczność działania potwierdzona 

została wieloletnimi badaniami. Podsumowano też dotychczasową realizację płatności 

bezpośrednich za rok 2018 i plan działań szkoleniowych organizowanych przez PZDR w roku 

2019. Dosyć burzliwa dyskusja odbyła się na temat ewentualnej lokalizacji fermy 

wielkotowarowej drobiu na terenie gminy. Z ramienia Zarządu W-MIR w posiedzeniu Rady 

uczestniczył pan Romuald Tański – Wiceprezes, który przedstawił aktualne działania Zarządu Izby. 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

 30 stycznia w Grodzicznie, 1 lutego w Mszanowie, 4 lutego w Kurzętniku i 5 lutego w Biskupcu 

odbyły się szkolenia pt. „Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” zorganizowane przez W-MIR oraz 

W-MODR. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami dot. 

prawidłowych zasad przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek, terminów i dawek 

nawożenia, prowadzenia rejestrów nawożenia, opracowywania planów nawozowych. 

Dyskutowano także nt. problemów wynikających z tegorocznej suszy i zmian dot. obszarów 

ONW. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 410 rolników.  
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 6 lutego w siedzibie W-MIR w Olsztynie odbyło się spotkanie robocze członków Izby dot. nowych 

obszarów ONW i sposobu ich wyznaczania. Omawiano możliwość wystąpienia do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę kryteriów wyznaczania obszarów ONW, tak aby 

w województwie warmińsko-mazurskim nie zmniejszyła się powierzchnia ONW. Wystosowano 

pismo do MRiRW o udostępnienie danych dotyczących kryteriów wyznaczania obszarów ONW 

i danych, na podstawie których, wyznaczano nowe obszary. 

 8 lutego w Giżycku odbyło się spotkanie robocze członków W-MIR powiatu giżyckiego, na którym 

opracowane zostały następujące wnioski do Zarządu W-MIR: 

1. Zwrócić się do Ministra Rolnictwa o uszczegółowienie definicji z wyłączeniem łąk i pastwisk. 

Proszę dokładnie określić, czy trawy na gruntach ornych z przeznaczeniem na paszę są 

zaliczane do łąk i pastwisk.  

2. Zwrócić się do Ministra Rolnictwa, aby wskazał zakład ubezpieczeń działający na terenie 

naszego kraju, który ubezpiecza trawy na gruntach ornych z przeznaczeniem na siano 

i sianokiszonkę. 

W roku 2015 samorząd rolniczy postulował o włączenie do ubezpieczeń obowiązkowych traw 

na gruntach ornych z przeznaczeniem na paszę. Postulat nie został zrealizowany, a obecnie 

wymaga się tego od rolnika w ubezpieczeniu dobrowolnym. 

Wśród zaciągniętej opinii nie ma zakładu ubezpieczającego trawy na gruntach ornych 

z przeznaczeniem na paszę. 

3. Wystosowanie pisma do zakładu ubezpieczeń z zapytaniem, czy jest możliwość ubezpieczania 

traw na gruntach ornych z przeznaczeniem na paszę. 

4. Wystosowanie pisma  do KOWR w sprawie obniżeń czynszu  dzierżawy (jak są naliczane). 

 9 - 10 lutego rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w Wystawie Maszyn 

Rolniczych MAZURSKIE AGRO SHOW w Ostródzie. Była to znakomita okazja na zapoznanie się 

z nowinkami technicznymi prezentowanymi podczas targów. Ze względu na duże 

zainteresowanie wyjazdem, samorząd rolniczy zorganizował transport zbiorowy w celu 

ułatwienia rolnikom obecności na targach. 

 15 lutego w Olecku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Rolniczego i OT biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W wydarzeniu uczestniczyli 

m.in. Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR, Jan Heichel - Prezes W-MIR, przedstawiciele 

samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, parlamentarzyści,  dyrekcja W-MODR. 

 18 lutego przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie 2 osobowym 

uczestniczyli w spotkaniu, na którym omawiano nowe materiały dla komisji szacujących straty 

i omawiano procedury dotyczące szacowania strat. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

 19 lutego przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie 9 osobowym 

uczestniczyli w spotkaniu, na którym przedstawiano zmiany wynikające z wprowadzenia nowej 

delimitacji ONW. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele 

W-MIR poruszyli sprawę niekorzystnego wyznaczenia obszarów ONW w województwie 

warmińsko-mazurskim.  
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 21 lutego w siedzibie W-MIR w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu dostosowania 

gospodarstwa rolnego do nowych wymogów programu azotanowego. Szkolenie przeprowadzili 

przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Podczas spotkania omówiono wymogi związane 

z wdrażaniem programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzenia rolniczego i kontrole, jakie odbywają się w gospodarstwach w związku 

z programem. W szkoleniu uczestniczyło 60 osób.  

 25 lutego 2019 r. na terenie gminy Kozłowo odbyło się spotkanie rolników z Przewodniczącym 

Rady Powiatowej W-MIR Panem Piotrem Miecznikowskim. Rolnicy zwrócili się do samorządu 

rolniczego o pomoc w sprawie wzmożonej aktywności populacji bobra, w skutek której zalaniu 

uległo około 500 ha gruntów rolnych i dróg dojazdowych w obrębie czterech miejscowości. 

 

PISMA: 

 

 5 lutego br. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zgłosił  uwagi dotyczące projektu 

ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim w 

propozycji zmiany zapisu art. 7 obowiązującej ustawy tj. wprowadzenia ustępu 3a, Zarząd W-MIR 

wyraził opinię, że jakiekolwiek wejście na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo 

sprzeciwu jej właściciela powinno być realizowane jedynie przez funkcjonariuszy policji, straży 

gminnej lub przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej. Jednak zarówno kontroli stanu zwierząt, jak 

i ich odbierania od właścicieli powinna dokonywać wyłącznie inspekcja weterynaryjna. Zdaniem 

Zarządu W-MIR pracownicy powiatowych inspektoratów weterynarii są osobami bezstronnymi, 

wykonującymi swoje obowiązki w sposób obiektywny i rzeczowy. Tylko takie osoby są do tego 

przeszkolone, mają odpowiednią wiedzę, a także doświadczenie, w związku z czym mogą 

dokonywać prawidłowo oceny stanu zwierzęcia. W przypadku stwierdzenia stanu zagrażającego 

życiu lub zdrowiu zwierzęcia powinny mieć prawo do natychmiastowej decyzji o jego odbiorze. 

Osoby postronne, takie jak przedstawiciele organizacji społecznej mogłyby jedynie uczestniczyć 

pomocniczo w działaniach realizowanych przez w/w służby na ich wniosek. Ponadto Zarząd 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dodał, że uważa za konieczne wprowadzenie całodobowego 

monitoringu w zakładach ubojowych, tak aby zwiększyć kontrolę, a także zapobiec 

niekontrolowanemu ubojowi zwierząt. Takie działanie zapobiegłoby wprowadzaniu do obrotu i 

przetwórstwa mięsa, które nie nadaje się do spożycia. 

 18 lutego br. w Konkursie dla Partnerów KSOW złożono wnioski na realizację operacji: „Belgijskie 

doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, „Festiwal kultur 

– U noju na Warniji” oraz „Zainspiruj się dziedzictwem”.  

 19 lutego br. wystąpiono do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z wnioskiem o udostępnienie 

wykazu ubojni działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które dokonują 

uboju 

z konieczności, tak aby można było taki wykaz rozpowszechnić wśród rolników. 



              Newsletter Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 2/2019 

 

 

 
 

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 

 

 20 lutego br. wystąpiono do towarzystw ubezpieczeniowych prowadzących działalność w Polsce 

z prośbą o informację, jakie produkty ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie dla rolników, 

a także czy za ich pośrednictwem można ubezpieczyć uprawy rozumiane jako łąki i pastwiska tj. 

TUZ-y, 

a także uprawy na gruntach ornych z przeznaczeniem na pasze. 

 25 lutego br. zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. 

Zaproponowano, aby bezwzględnie wprowadzić monitorowanie KBW na glebach kategorii I dla 

kukurydzy na ziarno oraz dla kukurydzy na kiszonkę, aby tym samym umożliwić szacowanie szkód 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w tych uprawach. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwaliła termin przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych na 

dzień 28 lipca 2019 roku. 

  

W dniu 25 lutego 2019 r. w Parzniewie odbyło się XV posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych 

V kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ryszard Zarudzki, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz 

Nowakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa Anna Zając-Plezia, Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Micek oraz Wicedyrektor Biura Świadczeń w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Anna Garbowska. 

  

Dyskusja z zaproszonymi gośćmi dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020, harmonogramu 

poszczególnych działań oraz wypłat dopłat bezpośrednich i pomocy suszowej. Podjęto również temat 

nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie” i szacowania szkód łowieckich. Członkowie KRIR zwrócili się 

również o zmianę przepisów dotyczących terminu wysiewu mineralnych nawozów azotowych ze 

względu na panujący "głód azotu" roślin ozimych, szczególnie na zachodzie Polski. 

  

W trakcie posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń 

izb rolniczych. 

  

Przyjęto również stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji na rynku wołowiny i wieprzowiny, 

o następującej treści: 

"W związku z ostatnimi zdarzeniami ujawnienia nielegalnych praktyk w jednej z ubojni 

w województwie mazowieckim, Krajowa Rada Izb Rolniczych kategorycznie potępia tego typu 

praktyki. Jako samorząd rolniczy nie możemy zgodzić się na łamanie przepisów prawa i zasad 

dobrostanu zwierząt, co bezpośrednio wpływa na wizerunek polskiego rolnika. 
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Sprawą tą koniecznie muszą zająć się organy ścigania a całkowitą odpowiedzialność powinien ponieść 

przedsiębiorca, który robił to z pełną świadomością. Taka osoba powinna otrzymać zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Polscy hodowcy i przetwórcy spełniają wysokie wymagania jakie stawia przed nimi system 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Niestety takie niechlubne procedery, 

które występowały także w innych państwach UE, negatywnie wpływają na ocenę całej branży 

mięsnej i podważają wiarygodność naszej żywności. 

W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Rządu RP o podjęcie natychmiastowych 

działań: 

1. Opracowanie programu naprawczego w procedurach nadzoru uboju; 

2. Rozwiązanie problemu uboju z konieczności; 

3. Opracowanie nowego systemu ubezpieczeń zwierząt. 

  

Samorząd rolniczy w dalszym ciągu wskazuje także na niewystarczające kierowanie środków 

finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF, a także brak dostatecznej 

aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem 

i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia. Konieczne jest także zapewnienie wypłaty 

zaliczek w programach na dofinansowanie bioasekuracji, ponieważ z powodu złej koniunktury na 

rynku trzody chlewnej, hodowców nie stać na skorzystanie z tych programów. Rolnicy powinni 

otrzymać pełne rekompensaty z tytułu utraty dochodu z powodu wystąpienia ASF. 

Dla tych rynków należy jak najszybciej opracować programy naprawcze, które realnie wpłyną na 

poprawę sytuacji polskich hodowców." 

 Źródło: KRIR 

 


