
Protokół Nr  1/2019 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  07 stycznia 2019 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz 

Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 12.00, a zakończyło  

o godzinie 15.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

 

1. Podsumowanie XI Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych: 

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z XI Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które zostały przyjęte w dniu 17.12.2018 r. 

1. Wnioskujemy o zmianę prawa łowieckiego w taki sposób by rolnicy posiadający uprawnienia 

myśliwskie, którzy nie chcą przynależeć do Kół Łowieckich mogli mieć bezwzględne prawo do 

uzyskania od Koła Łowieckiego pozwolenia na polowanie indywidualne na działkach należących do ich 

gospodarstwa celem minimalizacji i zapobieganiu szkodom łowieckim. 

Wnioskodawca: Zbigniew Godzieba 

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w 

Ministerstwie Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących łowiectwa w tym zakresie oraz 

postanowiono kopię pisma przesłać do wiadomości Zarządu Okręgowego PZŁ. 

2. Wnioskujemy do Ministerstwa Środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego o zmianę przepisów. 

Koła Łowieckie które mają ziemie na gruntach rolników posiadających uprawnienia myśliwskie mają 

mieć obowiązek przyjęcia ich do danego koła, jeżeli rolnik wyrazi taką chęć.  

Wnioskodawca : Zbigniew Godzieba 

Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w 

Ministerstwie Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących łowiectwa w tym zakresie oraz 

postanowiono kopię pisma przesłać do wiadomości Zarządu Okręgowego PZŁ. 

3. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie w protokołach z szacowania 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tych samych grup roślin które znajdują się na wnioskach o 

przyznanie płatności.  

Wnioskodawca : Krzysztof Kazaniecki  

Zarząd postanowił przygotować pismo do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem KRIR. 

4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wykupienie zakładów przetwórstwa 

rolno – spożywczego z udziałem rolników, chodzi tu o wykupienie zakładów mięsnych. Nie ma 

pozwolenia na przejmowanie zakładów przez spółki z kapitałem zagranicznym.  

Wnioskodawca : Leszek Sargalski  

Zarząd postanowił przygotować pismo do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem KRIR. 

5. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie do obszarów ONW całego Powiatu 

Nowomiejskiego. W powiecie są gospodarstwa o dużym rozdrobnieniu, grunty są zakwaszone i o 

niskim poziomie rocznych opadów w wyniku tych czynników dochody z gospodarstw w powiecie 

nowomiejskim są obniżone.  



Wnioskodawca : Leszek Sargalski 

Zarząd wyjaśnił, że w opinii przygotowanej przez Izbę Rolniczą obszar nowomiejski został ujęty. 

Ponadto w dniu 08.01.2019 r. Przedstawiciele W-MIR i Zarządu będą uczestniczyli w spotkaniu 

organizowanym przez MRIRW nt. ONW. 

6. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę w Programie działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu, polegającej na umożliwieniu składowania zakupionego obornika i pomiotu 

ptasiego na własnym gruncie.  

Wnioskodawca : Antoni Nikiel  

Zarząd postanowił w tej sprawie przygotować pismo do KRIR. 

7. Powołać zespół roboczy przy współudziale KRIR, Instytutu IUNG Puławy i Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi celem pilnej weryfikacji nowych zasad wyznaczania terenów ONW w poszczególnych 

gminach, które będą wyłączone z dopłat unijnych w nowym PROW 2021 – 2027.  

Wnioskodawca : Zbigniew Ziejewski  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem poinformował, ze w dniu 08.01.2019 r. Przedstawiciele W-MIR i 

Zarząd będą uczestniczyli w spotkaniu nt. ONW organizowanym przez MRiRW. 

8. Wniosek do KOWR OT w Olsztynie o pilny i kompleksowy remont budynku KOWR w miejscowości 

Grabin. Jego obecny stan zewnętrzny jest bardzo zły, a budynek stanowi dziedzictwo kulturowe oraz 

służy wielu rolnikom w regionie.  

Wnioskodawca : Paweł Jaskółowski 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować pismo do KOWR. 

9. Upoważnić zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do rozmów z Ministrem Rolnictwa celem 

cofnięcia decyzji obejmującej OSN-ami cały obszar kraju ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarstw towarowych i i klas gleb (gliny).  

Wnioskodawca : Zbigniew Ziejewski 

Zarząd przyjął wniosek do wiadomości. 

10. Wystąpić do Wojewody o wysłanie wytycznych dotyczących szacowania strat w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wszystkim członkom gminnych komisji klęskowych.  

Wnioskodawca : Krzysztof Kazaniecki 

Zarząd W-MIR postanowił, że w przypadku pojawienia się klęsk, zwróci uwagę na wytyczne dotyczące 

szacowania na terenie całego województwa. 

11. Dlaczego nie ma rekompensat za zaprzestanie produkcji trzody chlewnej.  

Wnioskodawca : Józef Pich 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować pismo do KRIR. 

12. Wniosek do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Ochrony Środowiska o nowelizację Prawa Łowieckiego by 

75 hektarów zwartego obszaru stanowiło podstawę do utworzenia obrębu łowieckiego, lub drobniejsi 

rolnicy tworzący obszar co najmniej 300 ha mogli utworzyć odrębny obwód łowiecki.  

Wnioskodawca : Kazimierz Wróblewski  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, ze w przypadku nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie” 

zgłoszony wniosek zostanie przekazany Ustawodawcy. 

 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych i 

komisji: 

- Wniosek Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej do Zarządu W-MIR 

Wnioskować o zmianę Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez 

obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet oraz uzależnienie terminu przejścia kobiet na emeryturę od stażu 

pracy w gospodarstwie. Emerytura rolnicza powinna przysługiwać kobietom, które: 



1. osiągnęły wiek emerytalny wynoszący 55 lat; 

lub 

2. mają staż pracy w gospodarstwie wynoszący 30 lat (ubezpieczenie 30 lat w KRUS). 

Uzasadnienie: Kobiety pracujące w gospodarstwie wykonują swoje obowiązki stale, nie mają urlopów 

wypoczynkowych oraz macierzyńskich. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować 

wystąpienie. 

 

- Wniosek ze wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w powiecie iławskim, nowomiejskim, 

działdowskim, nidzickim w dniu 14 grudnia 2018 r. w Chełmżycy 

Rady Powiatowe W-MIR w powiecie iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim wnioskują o 

udzielenie pomocy prawnej rolnikowi panu Pawłowi Kasprowiczowi w sprawie przyznania pomocy dla 

młodego rolnika.  

- informacja radcy prawnego Karoliny Niedzielskiej  dla zarządu dotycząca  sprawy  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i informacją i wyjaśnił, że Izba Rolnicza udziela pomocy prawnej w postaci 

porad prawnych i taka pomoc zostanie także udzielona rolnikowi. 

 

- Wniosek ze spotkania Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim z dnia  

2 stycznia 2019 r. 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu  

W-MIR o wystosowanie pisma do KRIR w sprawie przyspieszenia wypłaty rolnikom środków finansowych 

pochodzących ze zwrotu materiału siewnego. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Ze względu na zapewnienia 

Ministerstwa, iż środki zostaną wypłacone do końca stycznia uznał, że należy wstrzymać się ze zgłoszonym 

wnioskiem. W przypadku nie wypłacenia rolnikom środków do końca stycznia W-MIR wystąpi ze stosownym 

wnioskiem. 

 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych:    

 Informacje dotyczące organizacji zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych w dniu 10 stycznia 2019 r. 

w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z informacją, podjął decyzje, że w przypadku organizacji 

zgromadzenia zostanie zorganizowany transport dla chętnych rolników. 

 Pismo dotyczące organizacji II edycji Konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce" – zgłoszenia 

do 15.01.2019 roku. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się w organizację II edycji Konkursu. 

 Informacje o delimitacji ONW – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 zaproszenie na spotkanie nt. ONW organizowane przez MRiRW 8 stycznia 2019 roku. – zgłoszono:  

1. Pan Romuald Tański - Wiceprezes WMIR, 

2. Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR 

3. Pan Piotr Miecznikowski - Przewodniczący Rady Powiatowej WMIR pow. nidzickiego 

4. Pan Zbigniew Ziejewski - Przewodniczący Rady Powiatowej WMIR pow. nowomiejskiego 

5. Pan Leszek Sargalski - Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR pow. nowomiejskiego 

6. Pan Przemysław Skupień - Członek Rady Powiatowej WMIR pow. olsztyńskiego 

7. Pan Wojciech Ostrzewski - pracownik biura WMIR. 

Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu na spotkanie i oddelegowaniu przedstawicieli W-MIR oraz 

pokryciu kosztów podróży  do miejsca zbiórki. 

Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Omówiono przygotowanie oferty sprzedaży lokalu przy ul. Lubelskiej 43A w Olsztynie 

 CDR Brwinów oddział Warszawa - Informacja o Konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. - Zarząd zapoznał się z informacją, postanowiono przygotować wnioski 

projektowe. 



 Rolnik z gm. Jeziorany - prośba o pomoc w mediacjach z kołem łowieckim "Bór" i interwencję  

w zakresie  podawania niewłaściwych terminów zbioru roślin a także niedotrzymanie terminu 

oszacowania szkody.- Zarząd postanowił zapoznać się ze sprawą i przeprowadzić mediacje. 

 Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie na konferencję poświęconą regionalnym 

konsultacjom społecznym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w dniu 

07.01.19 roku w Lidzbarku Warmińskim  - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Urząd Gminy Iława - zaproszenie na spotkanie w dniu 11.01.2019 roku w "Karczmie Łabędź"  w Nowej 

Wsi- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegowano nikogo. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - zaproszenie na uroczystości związane z 100-rocznicą zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego w dniu 25.01.2019 roku  

w Poznaniu- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegowano nikogo. 

 Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR na spotkanie z Panem 

Michałem Spaczyńskim w dniu 21.01.2019 r. w sprawie Mazurskiego Agro Show. 

 Urząd Wojewódzki - Pismo w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach 

rolnych i działach specjalnych produkcji, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddelegowania przedstawicieli W-

MIR do pracy w Komisji Powiatowych oraz o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego –Wiceprezesa 

do składu komisji wojewódzkiej . 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu do kwoty 200 zł banera z nazwą W-MIR. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 włączenia się w organizację II edycji Konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce" , 

 oddelegowania na spotkanie nt. ONW organizowane przez MRiRW 8 stycznia 2019 roku oraz pokrycia 

kosztów podróży  do miejsca zbiórki. Oddelegowano: Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa WMIR, 

Pan Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR, Pana Piotra Miecznikowskiego - 

Przewodniczącego Rady Powiatowej WMIR pow. nidzickiego, Pan Zbigniewa Ziejewskiego- 

Przewodniczącego Rady Powiatowej WMIR pow. nowomiejskiego, Pana Leszka Sargalskiego - Delegata 

do Walnego Zgromadzenia W-MIR pow. nowomiejskiego i Pana Przemysława Skupień – Członka Rady 

Powiatowej WMIR pow. olsztyńskiego, 

 oddelegowania Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR na spotkanie z Panem Michałem Spaczyńskim w 

dniu 21.01.2019 r. w sprawie Mazurskiego Agro Show, 

 oddelegowania przedstawicieli W-MIR do pracy w komisji oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi. oraz oddelegowania Pana Romualda Tańskiego –Wiceprezesa do składu komisji 

wojewódzkiej. 

 zakupu banera z nazwa „Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza” do kwoty 200 zł brutto. 

 

 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


