
Protokół nr 1/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia  05  stycznia 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-
MIR,  Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarządu  W-MIR,  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR, 
Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR oraz 
Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z- ca Dyrektora biura. 
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1030 i 
trwało do godz. 1530 . 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1.Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące

Ad  1  W  pierwszym  punkcie  posiedzenia  Zarząd  zapoznał  się  z  wnioski  z  Rad  Powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Wnioski  wypracowane  podczas  wspólnego  posiedzenia  Rad  Powiatowych   W-MIR  z  powiatu 
węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego z dnia 20-12-2016r. :

· Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiatach:  węgorzewskim,  giżyckim  i 
piskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o wyegzekwowanie obowiązku czyszczenia rowów przez Lasy 
Państwowe na gruntach rolnych i leśnych będących ich własnością. - Zarząd postanowił przygotować 
pismo stosowne pismo.

· Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiatach:  węgorzewskim,  giżyckim  i 
piskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Prezesa ARiMR oraz Ministra Rolnictwa o 
stworzenie  mechanizmu pozwalającego na  wypłatę  płatności  bezpośrednich  w pierwszej  kolejności 
producentom rolnym, którzy posiadają nie mniej niż średnią wojewódzką oraz dodatkowo prowadzą 
produkcję zwierzęcą.- Zarząd W-MIR uznał wniosek za bezzasadny.

· W  związku  z  nie  wykorzystanymi  środkami  z  działania  modernizacja  gospodarstwa  rolnych 
obejmującego obszar (obszar a) rozwój produkcji prosiąt,(obszar b) rozwój produkcji mleka krowiego, 
(obszar  c)  rozwój  produkcji  bydła  mięsnego,  związanym  z  racjonalizacją  technologii  produkcji, 
wnioskujemy o przeniesienie tych środków do obszaru (obszar d) wprowadzenie innowacji,  zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości 
dodanej produktu oraz prosimy o przeniesienie tych wniosków na kolejny rok jeżeli  środki nadal nie 
będą   wystarczające.  Wniosek  jest  uzasadniony  tym,  iż  rolnicy  ponieśli  już  koszty  sporządzania 
dokumentacji. - Zarząd wyjaśnił, że w chwili obecnej wniosek jest nie realny do zrealizowania, środki  
są  podzielone  na  koperty  regionalne,  a  złożone  wnioski  są  w  trakcie  opracowania.  Informacja  o  
ewentualnie niewykorzystanych środkach będzie dostępna najwcześniej po zakończeniu opracowania 
złożonych wniosków.

· Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiatach:  węgorzewskim,  giżyckim  i 
piskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Prezesa ARiMR oraz Ministra Rolnictwa  w 
sprawie płatność do roślin wysokobiałkowych drobnonasiennych z przeznaczeniem na paszę o to aby ta 
płatność była zależna` od posiadania zwierząt gospodarskich 0,5 DJP na 1 ha. - Zarząd zapoznał się z  
wnioskiem,  wyjaśnił,  że  rośliny  wysokobiałkowe  muszą  być  zbierane  na  pasze  i  wynika  to  z  
rozporządzenia. 

· Wnioski wypracowane podczas posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR  w Powiecie ełckim w dniu 

15. grudnia 2015:



· Wystąpić do Ministra Rolnictwa oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o przesunięcie środków na wsparcie z działań modernizacja gospodarstwa rolnych obejmującego 
obszar A - rozwój produkcji prosiąt, obszar B - rozwój produkcji mleka krowiego, obszar C - rozwój 
produkcji bydła mięsnego, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, na działania związane 
z obszarem D - wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawę jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu  - Zarząd wyjaśnił, że w chwili  
obecnej wniosek jest nie realny do zrealizowania, środki są podzielone na koperty regionalne, a 
złożone wnioski są w trakcie opracowania. Informacja o ewentualnie niewykorzystanych środkach 
będzie dostępna najwcześniej po zakończeniu opracowania złożonych wniosków.

· Wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego w 
Olsztynie o informacje w sprawie liczebności łosia oraz ilości szkód zgłoszonych i oszacowanych  na 
terenie powiatu na terenie powiatu ełckiego.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono 
przygotować pismo.

Ad 2 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami nadesłanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Wystąpienie  Zarządu  KRIR  wraz  z  odpowiedzią  MRiRW  w  sprawie  wniosków  o  pomoc  na 

odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 
w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk  żywiołowych,  niekorzystnych  zjawisk  klimatycznych  i  katastrof"  objętego  Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.- Zarząd zapoznał się.

 Odpowiedź MRiRW na wniosek Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR 
z  postulatem  uproszczenia  wniosków  o  przyznanie  płatności  w  ramach  systemu  wsparcia 
bezpośredniego, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Zarząd 
zapoznał się.

 Zaproszenie Prezesów wojewódzkich izb rolniczych na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  oraz  Prezesem ANR w dniu  12  stycznia  2017 roku w Piotrkowie  Trybunalskim.-  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- prezesa W-
MIR.

 Odpowiedź  MRiRW  na  wniosek  z  V  posiedzenia  KRIR  w sprawie  niezależnej  oceny  jakości 
produktów rolno-spożywczych. - Zarząd zapoznał się.

 Opinia KRIR oraz odpowiedź MRiRW do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  liczby punktów,  jaką  przypisuje  się  stwierdzonej 
niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów 
przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. - Zarząd zapoznał się.

 Pismo Pani Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej  skierowane do Pana Ministra Krzysztofa Jurgiela  
w sprawie działań podejmowanych w związku z barierami w handlu z Czeską Republiką. - Zarząd 
zapoznał się.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  wielkości  zmniejszenia  (redukcji)  stawki  płatności  dodatkowej  za  2015  r.  -Zarząd 
zapoznał się, nie wniesiono uwag.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 
2014-2020 -Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.



 Projekt  ustawy o zmianie  ustawy o ochronie  zwierząt  oraz ustawy -  Kodeks karny.   -  Zarząd 
zapoznał się, projekt zaopiniowano negatywnie.

 Projekt  ustawy o zmianie  ustawy o nawozach i  nawożeniu  wraz z  uzasadnieniem oraz OSR – 
Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.

 Projekt ustawy Prawo łowieckie.- Zarząd po zapoznaniu się z projektem postanowił przesłać uwagi  
do KRIR.

 Odpowiedź  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  na  wystąpienie  KRIR  do  Ministra 
Środowiska  w  sprawie  rozwiązania  problemu  ptaków,  które  wyrządzają  szkody  w  uprawach 
rolnych. - Zarząd zapoznał się.

Ad 3 W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 18 z dnia 07.12.2016 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotów kosztu podróży na spotkanie w sprawie zakupu nieruchomości  

przy ul. Poprzecznej 13A w Olsztynie w dniu 28.12.2016 r. Panu Janowi Heichelowi, - Prezesowi 
W-MIR,  Romualdowi  Tańskiemu-  Wiceprezesowi  W-MIR,  Markowi  Kuźniewskiemu  oraz  Zofii  
Stankiewicz – Członkom Zarządu W-MIR

 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania pracownika W-MIR – Michała Kaweckiego na studia 
podyplomowe  z  zakresu  Administrowanie  ryzykiem  i  zarządzanie  szkodami  łowieckimi  we 
Wszechnicy Polskiej i przeznaczeniu na ten cel kwoty 6000 zł brutto.

 Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  -  Pismo  z  prośbą  o  zgłoszenie 
przedstawicieli WMIR do prac komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych  produkcji  rolnej,  w  których  wystąpiły  szkody  spowodowane  niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi.  -  Podjęto uchwałę o oddelegowaniu w skład komisji wojewódzkiej  
Pana  Romualda  Tańskiego-  Wiecprezesa  W-MIR,  a  w  skład  komisji  powiatowych  wszystkich  
Członków Rad Powiatowych W-MIR.

 KRUS - Prośba o rozpowszechnienie informacji dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne  
w 2017 roku (KRUS)- Informacja została umieszczona na stronie internetowej W-MIR.

 Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Olecku  -  ulotka  zawierająca  zasady  ochrony  gospodarstw 
utrzymujących drób przed wirusem wysoce patogennej grypy ptaków

 Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii dot. stwierdzenia kolejnego przypadku ASF w mazowieckim.- Zarząd zapoznał się.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na posiedzenie senackiej komisji rolnictwa w dniu 
04.01.2017. -  Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.

 Poseł na Sejm RP - zaproszenie do aktywnego włączania się w prace podkomisji nadzwyczajnej 
powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie, które 
planowane są w dniach 9 i 10 stycznia 2017 r.  w Sejmie w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem.

 BGŻ BNP PARIBAS -  zaproszenie  na AGRO AKADEMIE,  nad którą główny patronat  objęła 
Krajowa Rada  Izb  Rolniczych  w dniu  10.01.2017 r.  z  prośbą  o  rozpowszechnienie.  -  Podjęto  
uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- członków  
Zarządu W-MIR.

 Rabat Rolniczy Sp. z o.o. - Zaproszenie  na IV Ogólnopolską Konferencję Partnerów Programu 
Rabat Rolniczy w dniach 12-13.01.2017 r. w Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego.- 
Zarząd zapoznał się,w konferencji będzie uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR.

 Urząd Gminy Iława - Zaproszenie Prezesa W-MIR na spotkanie noworoczne w dniu 13 stycznia 
2017 r. o godz. 14.00 w Nowej Wsi.- Zarząd zapoznał się, nikogo nie oddelegowano.



 Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  Wojewódzkie  Spotkanie 
Noworoczne w dniu 16.01.2017 r. godz. 11:00 w Olsztynie.-  Podjęto uchwałę o oddelegowaniu  
Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Agencja Rynku Rolnego - Oferta udziału w misji handlowej ARR do Iranu (Teheran) w dniach  
18-23 lutego 2017 r. - Zarząd zapoznał się.

 W-M ROT- prośba o przekazanie  materiałów na targi w języku angielskim. - Zarząd zapoznał się.
 Starosta  ostródzki-  prośba o zgłoszenie  kandydata  do  nowego składu Powiatowej  Rady Runku 

pracy.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz-  Członka Zarządu W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji transportu zbiorowego na Warmińsko-Mzurską Wystawę 

Zwierząt Hodowlanych w dniach 11-12 lutego 2017 r. oraz o przeznaczeniu kwoty do 4000 zł na  
organizację wystawy ( m .in zakup banerów reklamowych , logotypów i zaproszeń na Wystawę.

 Tomasz Marchalewski- dot. dzierżawy Zawroty- Zarząd zapoznał się, przekazano do rozpoznania 
pracownikowi biura W-MIR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela-  prezesa  W-MIR  na  spotkanie  z  Ministrem  Rolnictwa  i  

Rozwoju Wsi oraz Prezesem ANR w dniu 12 stycznia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim
  zwrotu kosztu podróży na spotkanie w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Poprzecznej 13A w 

Olsztynie  w  dniu  28.12.2016  r.  Panu  Janowi  Heichelowi,  -  Prezesowi  W-MIR,  Romualdowi  
Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR, Markowi Kuźniewskiemu oraz Zofii Stankiewicz – Członkom 
Zarządu W-MIR

 oddelegowania  pracownika  W-MIR  –  Michała  Kaweckiego  na  studia  podyplomowe  z  zakresu 
Administrowanie  ryzykiem  i  zarządzanie  szkodami  łowieckimi  we  Wszechnicy  Polskiej  i  
przeznaczeniu na ten cel kwoty 6000 zł brutto.

 oddelegowania   do  prac  komisji  do  szacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach  
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami  
atmosferycznymi. (w skład komisji wojewódzkiej Pana Romualda Tańskiego- Wiecprezesa W-MIR,  
a w skład komisji powiatowych wszystkich Członków Rad Powiatowych W-MIR)

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- członków Zarządu 
W-MIR. na AGRO AKADEMIE w dniu 10.01.2017 r. z

  oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Wojewódzkie Spotkanie Noworoczne w 
dniu 16.01.2017 r. godz. 11:00 w Olsztynie

 oddelegowani Pani Zofii Stankiewicz- w skład Powiatowej Rady Rynku pracy w Ostródzie.
  organizacji  transportu zbiorowego na Warmińsko-Mzurską Wystawę Zwierząt  Hodowlanych w  

dniach 11-12 lutego 2017 r. oraz o przeznaczeniu kwoty do 4000 zł na organizację wystawy ( m .in  
zakup banerów reklamowych , logotypów i zaproszeń na Wystawę.)


Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra  Ciechanowicz-Osiecka  
           


