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Protokół nr 6/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 15 maja 2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel –Prezes W-MIR, Romuald Tański – 

Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra - Członek 

Zarządu W-MIR, Robert Nowacki - Członek Zarządu, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR. 

 oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura, natomiast. 

 

 

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się  

o godz. 10.30 i trwało do godz. 14.00 

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Organizacja III Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2. Trudna sytuacja na rynku trzody 

3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i Komisji. 

4. Pisma Z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono kwestie organizacji Walnego 

Zgromadzenia W-MIR. Postanowiono sprawdzić aspekty prawne pod kątem organizacji 

Walnego Zgromadzenia w związku ze stanem epidemiologicznym. Zarząd W-MIR postanowił 

także przygotować propozycje zmian do statutu W-MIR umożliwiające przeprowadzenie 

Walnego Zgromadzenia w sposób zdalny. Ustalono, ze w przypadku dopełnienia wszystkich 

wytycznych, Walne Zgromadzenie zostanie zorganizowane pod koniec czerwca 2020 r. 

Ad.2 W drugim punkcie porządku obrad Zarząd omówił trudną sytuacje na rynku wieprzowiny 

w związku z sytuacją epidemiologiczną. Postanowiono wystosować pismo w sprawie: 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej poparł  stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady 

Ministrów Rolnictwa UE. Zdaniem Zarządu W-MIR  rezerwa kryzysowa z budżetu UE powinna być 

natychmiast uruchomiona. Zarząd w piśmie  postanowił przedstawić postulaty mające na celu ochronę 

producentów trzody chlewnej przed powolnym bankructwem w dobie pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2.  Zdaniem Zarządu W-MIR w dobie pandemii niezbędna jest pomoc w celu utrzymania produkcji 

trzody chlewnej w Polsce poprzez wprowadzenie następującego wsparcia: 

 Rozszerzenie działania „dopłaty do prywatnego przechowywania” o dopłaty do mięsa 

wieprzowego, a nie tylko mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego. Pominięcie w działaniu 

interwencyjnym mięsa wieprzowego zdaniem producentów trzody jest rażącym działaniem 

przeciwko ich branży. 

 Przeniesienie niewykorzystanych pieniędzy przeznaczonych na PROW 2014 – 2020 na 

uruchomienie w trybie ciągłym kontynuacji programów pomocowych ARiMR dla 

producentów trzody chlewnej takich jak: 

 Refundacja do 75% wydatków na bioasekurację poniesionych przez producenta 

rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. 
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 Pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej  

z terenów objętych ASF. 

 Uruchomienie skupu interwencyjnego trzody chlewnej, której sprzedaży nie można 

odłożyć w czasie jak w przypadku innych produktów rolniczych.  

Ponadto w imieniu rolników z województwa warmińsko-mazurskiego zaapelowano  

o likwidacje strefy niebieskiej występowania ASF, lub ograniczenia czasu jej występowania do 

dwóch miesięcy. Restrykcje występujące w strefie niebieskiej oraz roczny okres występowania 

od pojawienia się przypadku w gospodarstwie są szczególnie uciążliwe dla rolników i 

zakładów przetwórczych, a także wpływają na obniżenie i tak już niskich dochodów z 

produkcji trzody chlewnej. Zdaniem Zarządu W-MIR należy zwrócić się do Komisji 

Europejskiej o złagodzenie restrykcji w tym zakresie.  

 

W dalszej części zapoznano się także z pismem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie 

sytuacji producentów trzody chlewnej 

Ad.3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji: 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim: Zwracamy się z prośbą o wystąpienie 

do Ministra Rolnictwa o przesunięcie terminu wykaszania łąk i tuzów z 15-go czerwca na 1-go 

czerwca  w:  Pakiecie 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, wariant 5.4 Półnaturalne 

łąki wilgotne, wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże. Z powodu coraz to dotkliwszych susz 

powodujących ogromne straty, rolnicy chcą móc minimalizować je poprzez szybszy zbiór pasz 

ze swoich pól, które są objęte tymi pakietami. Dwa tygodnie różnicy w zbiorach w tym czasie 

powoduje, że trawy są już przeschnięte i tracą swoją wartość odżywczą. - Zarząd W-MIR 

wystosował w sprawie pismo do KRIR, natomiast KRIR skierowała pismo do MRiRW o 

umożliwienie rolnikom koszenia łąk w pakietach botanicznych PROW w przyspieszonym 

terminie. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o udostępnienie 

danych opadowych ze stacji w Żytkiejmach. Pozyskane dane posłużą do porównania wyników 

ze stacji meteorologicznych zlokalizowanych w miejscowościach Gołdap, Żabin i Banie 

Mazurskie. W przypadku dużej rozbieżności sum opadów atmosferycznych w poszczególnych 

stacjach meteo, należałoby wystąpić z wnioskiem o włączenie wyników pochodzących ze stacji 

w Żytkiejmach do raportów suszowych prowadzonych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i 

Gleboznawstwa w Puławach.- Zarząd postanowił wystosować pismo do Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej o udostępnienie danych opadowych. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o interwencję na 

rynkach wołowiny, wieprzowiny, drobiu i mleka celem wprowadzenia ceny minimalnej, 

dofinansowania z budżetu państwa lub skupu interwencyjnego, która zapewniłaby pokrycie 

kosztów produkcyjnych. 

 Na rynkach wołowiny, wieprzowiny, drobiu i mleka utrzymuje się cotygodniowy 

spadek cen, przez co produkcja staje się nieopłacalna. W przypadku utrzymania tendencji 

spadkowej, w bardzo krótkim czasie, wielu producentów rolnych będzie musiało zrezygnować 

z dalszej produkcji z powodu braku środków na jej utrzymanie. Wprowadzenie stosownych 

rozwiązań finansowych jest niezbędne, aby gospodarstwa rolne zachowały płynność 
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finansową, a tym samym ciągłość produkcji oraz utrzymanie na rynku.- Zarząd wyjaśnił, że na 

bieżąco monituje sytuację na rynkach rolnych oraz zgłasza swoje postulaty  przez Krajową 

Radę Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Postanowiono kopię wystąpień 

przesłać wnioskodawcy. 

 

Ad.4 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

- Odpowiedź MRiRW na wniosek w sprawie dofinansowania ubezpieczeń upraw ( Odpowiedź 

na wniosek RP W-MIR w powiecie elbląskim). - Zarząd zapoznał się z pismem, kopię 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

- Odpowiedź KRIR na postulaty W-MIR ( pismo z dn. 23.04.2020 r. L.dz 1141/04/2020-IRK) 

w sprawie ochrony polskich producentów rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Odpowiedź MRiRW w sprawie zaleceń postępowania i środków finansowych dot. epidemii 

koronawirusa. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Informacja o planowanym posiedzeniu KRIR w dniu 30.06.2020 r. – Zarząd zapoznał się z 

informacją.  

Ad.5 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące:            

- Przyjęto protokół nr 5 z dnia 21.04.2020 r.    

- Księgowa biura W-MIR omówiła wykonanie budżetu za miesiące do stycznia do końca 

kwietnia 2020 r. Przekazała Zarządowi W-MIR, że wpływy I raty 2 % odpisu podatku są na tym 

samym poziomie co w roku ubiegłym. Pani księgowa poinformowała także Zarząd W-MIR o 

wnioskach złożonych na wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Zarząd W-

MIR zaakceptował złożone wnioski. 

- Omówiono  wręczenie nagród uczniom szkól rolniczych. ustalono, że po konsultacji z 

dyrektorami szkól zostanie określony tryb wręczenia nagród. 

- Skarga rolnika na działalność koła „Jeleń”.- Zarząd zapoznał się ze skargą, przekazano 

sprawę do rozpoznania członkowi Zarządu Panu Markowi Kuźniewskiemu. 

-Rolnik z gminy Dźwierzuty prośba o wyjaśnienie zawiłości związanych z pomocą dla 

rolników z tarczy antykryzysowej. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystosować 

pismo o udzielenie informacji w sprawie pomocy przewidzianej dla rolników w ramach tarczy 

antykryzysowej. Kopię pisma postanowiono przesłać rolnikowi. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów utrzymania stron internetowych, limitu 

transferu, domeny internetowej w kwocie 1093,47 zł brutto. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów umieszczenia kondolencji dla Pani Celiny 

Sokołowskiej z powodu śmierci córki w kwocie 181,13 zł. 

- COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie - Prośba o dofinansowanie 

działalności. – Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach PDO w kwocie 

12 000 zł brutto. 

- Ministerstwo Środowiska- pismo w sprawie zasad realizacji Pakietu 7. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” – Zarząd zapoznał się z pismem. 

Kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy. 
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- Prezes KRUS- Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie dostosowania struktury 

organizacyjnej KRUS zgodnie z podziałem administracyjnym Polski (Odpowiedź na wniosek 

RP W-MIR we powiecie lidzbarskim).- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM – odpowiedź na informację dot. patronatu nad Zjazdem 

Naukowym wraz z kartą zgłoszenia udziału.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono 

zgłosić jednego przedstawiciela W-MIR. 

- IMGW- zaproszenie do spotkania w sprawie przedstawienia oferty IMGW.- Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem. 

- KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie - Odpowiedź na pismo W-MIR z dnia 22.04.2020 r.  

(L.dz.1125/04/2020- KB) w sprawie wniosków o świadczenia uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Odpowiedź na wniosek RP W-MIR w powiecie 

elbląskim).- Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

-KOWR  OT w Olsztynie – odpowiedź na pismo W-MIR (L.dz. 1131/04/3030-KOWR)  

w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości. (Odpowiedź na wniosek RP W-MIR  

w powiecie ełckim). - Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. 

-Rolnik z gminy Bisztynek:- Do wiadomości pismo skierowane do Koła Łowieckiego Wrzos – 

prośba o pomoc przy ochronie upraw przed szkodami. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Koło Łowieckie „Słonka”-  Protokół z posiedzenia koła w sprawie pisma rolnika. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

-KSOW- zawiadomienie o niespełnieniu warunków operacji w ramach Planu działania KSOW 

na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zaproszenie na XVI sesję Sejmiku w dniu 

26 maja 2020 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

-Postanowiono utworzyć bazę internetową gospodarstw agroturystycznych ( do 5 pokoi) oraz 

przesłać propozycję o tworzeniu krajowej bazy do KRIR. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- pokrycia kosztów utrzymania stron internetowych, limitu transferu, domeny internetowej w 

kwocie 1093,47 zł brutto. 

- pokrycia kosztów umieszczenia kondolencji dla Pani Celiny Sokołowskiej z powodu śmierci 

córki w kwocie 181,13 zł. 

- dofinansowania PDO w kwocie 12 000 zł brutto. 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 


