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Protokół nr 2/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 18 stycznia 2021 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski -  

Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu 

W-MIR -zdalnie, Piotr Miecznikowski – członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat 

W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Obrady otworzył i prowadził 

Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30 i trwało do godz. 

14.00  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: . 

1. Pisma z KRIR. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1  W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma otrzymane  

z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

- Zaproszenie na spotkanie online związane z gospodarowaniem nieruchomościami ZWRSP w 

dniu 21.01.2021 r. – Zarząd  zapoznał się z zaproszeniem. Poinformował, że przesłał KRIR 

tematy do dyskusji. Ustalono, że w spotkaniu online będzie uczestniczył Pan Romuald Tański- 

Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski - Wiceprezes W-MIR, Pan Jerzy Salitra i Pan Robert 

Nowacki – Członkowie Zarządu W-MIR. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu i zwrocie kosztów 

podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR i Markowi Kuźniewskiemu – 

Wiceprezesowi W-MIR. 

- Pismo KOWR w sprawie bardziej szczegółowego opisu nieruchomości w przypadkach, w 

których KOWR zwraca się o wydanie opinii przez izby rolnicze. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

-Zaproszenie na spotkanie online dotyczące sektorów produkcji roślinnej w dniu 21.01.2021 r. 

– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem ustalono, że w spotkaniu będzie uczestniczył Pan Piotr 

Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR i Pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do 

KRIR. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące 

- Omówiono organizację VI Walnego Zgromadzenia W-MIR oraz przedyskutowano stanowisko, 

które zostało przesłane w materiałach na VI Walne Zgromadzenie W-MIR. 

- Podpisano aneks do umowy najmu lokalu przy ul. Przemysłowej w Giżycku. 
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- Poseł Jerzy Małecki – odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

likwidacji Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Państwowo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – odpowiedź na pismo W-MIR (wniosek V 

Walnego Zgromadzenia). - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono odpowiedź przesłać 

wnioskodawcy z prośbą o sprecyzowanie zakresu prac. 

-Rada Gminy Grodziczno - Apel w sprawie tragicznej sytuacji w polskim rolnictwie. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

- Starosta Ostródzki - prośba o zgłoszenie kandydata do nowego składu Powiatowej Rady 

Rynku Pracy. - Zarząd zapoznał się z pismem, w skład Rady Rynku Pracy zgłoszona została 

Pani Zofia Stankiewicz- Przewodnicząca Rady Powiatowej W –MIR w powiecie ostródzkim. 

-Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia KE LGD Łączy nas Kanał Elbląski.- Zarząd 

przekazał zaproszenie Panu Romanowi Puchalskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie elbląskim. 

- Notatka służbowa pracownika biura W-MIR 

W dniu 12 stycznia rolnik z gminy Łukta zgłosił problem z wypłatą odszkodowania za szkody 

spowodowane przez łosie. Urząd Marszałkowski, który jest odpowiedzialny za szacowanie i 

wypłatę odszkodowań w tym zakresie nie ma wyznaczonego terminu na wypłatę 

odszkodowania. W praktyce wychodzi to tak, że szacowanie szkód jest na przykład w lipcu, a 

odszkodowanie wypłacone jest dopiero w lutym następnego roku. 

Po rozpoznaniu sprawy okazało się, że ustawa Prawo łowieckie określa termin wypłaty 

odszkodowania tylko dla zwykłych szkód łowieckich – koła łowieckie mają 30 dni na wypłatę. 

Natomiast urzędu nie obowiązuje żaden termin. Z informacji uzyskanych w Urzędzie 

Marszałkowskim wynika, że procedury szacowania i wypłaty odszkodowania wyglądają 

następująco: 

- szacowanie szkody 

- informacja podana na Zarząd Województwa 

- po zatwierdzeniu przez Zarząd informacja do Wojewody 

- Wojewoda przekazuje informację do Ministerstwa Finansów 

- sprawdzenie i zatwierdzenie wyliczeń przez Ministerstwo Finansów 

- wypłata pieniędzy Wojewodzie 

- Wojewoda przekazuje środki do Urzędu Marszałkowskiego 

- Urząd przekazuje środki rolnikowi 

Stąd też niestety wypłata odszkodowań trwa bardzo długo. Rolnik zatem zawnioskował o 

zmianę przepisów w tym zakresie, tak aby na odszkodowania nie trzeba było tak długo czekać. 
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 - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować wystąpienie o zmianę 

przepisów, w celu skrócenia czasu na wypłatę odszkodowania  maksymalnie do 60 dni. 

-Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR przedstawił aktualną sytuację spółki LAB –

MLEK. Poinformował, że kolejne działania będą podejmowane po I kwartale br. 

- Pan Jerzy Salitra zwrócił uwagę, że wchodzi kolejna tarcza dla przedsiębiorców i rolnicy nie 

mają możliwości skorzystania po raz kolejny. W odpowiedzi Pan Mirosław Borowski 

poinformował, że KRIR cały czas apeluje o wsparcie dla rolników w związku z wystąpieniem 

Covid-19. 

- Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy partnerskiej na organizację konkursu „Czysta 

i piękna zagroda – estetyczna wieś” w ramach konkursu KSOW nr 5/2021 r. wspólnie  ze 

Związkiem Gmin Warmińsko-Mazurskich i upoważnienia dyrektora biura W-MIR Panią 

Jolantę Mackiewicz do podpisania umowy. 

 

 Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie: 

 - Podpisania umowy partnerskiej na organizację konkursu „Czysta i piękna zagroda – 

estetyczna wieś” w ramach konkursu KSOW nr 5/2021 r. wspólnie ze Związkiem Gmin 

Warmińsko-Mazurskich i upoważnieniu dyrektora biura W-MIR do podpisania umowy. 

- Oddelegowania dnia 21.01.2021 Pana Romualda Tańskiego- Prezesa W-MIR i Pana Marka 

Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR do Olsztyna, celem udziału w wideokonferencji z udziałem 

Pani Dyrektor Generalnej i kierownictwa Departamentu Gospodarowania Zasobem z 

przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 

 


