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Protokół Nr 1/2020  

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w dniu 16 stycznia 2020 r. w Olsztynie 

 

W posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli: Jan Heichel Prezes  

W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, Robert 

Nowacki Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski Delegat 

do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura W-MIR. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej według 

poniższego porządku:  

 

1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

2. Pisma dotyczące strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych 

W-MIR i komisji: 

- Rady Powiatowe W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego  zwracają się z prośbą do Zarządu  

W-MIR o wyrażenie zgody na zorganizowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR i rolników  

z tych powiatów na  Targi Rolnicze – Polagra Premiery w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 2020 roku. – 

Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdu. 

- Rady Powiatowe W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego  zwracają się z prośbą do Zarządu W-

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przyznania  kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji 

Zarządu W-MIR na organizację wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR i rolników z tych 

powiatów na  Targi Rolnicze – Polagra Premiery w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia  2020 roku. – 

Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu na Targi Rolnicze –Polagra Premiery. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego  

i rolników z tych powiatów na Targi Rolnicze – Polagra Premiery w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 

2020 roku. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

elbląskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego 

 i rolników z tych powiatów na Targi Rolnicze – Polagra Premiery w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia  

2020 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim. 

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

Rolniczych.  

 Pismo dotyczące porozumienia w sprawie powołania Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR. - 

Zarząd wyraził zgodę w sprawie podpisania porozumienia. Postanowiono na Walne Zgromadzenie W-

MIR przygotować stosowną uchwałę. 
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  Prośba o analizę wniosków podejmowanych przez organy izby i przedstawienie Zarządowi KRIR 

wniosków razem z opinią zarządu wojewódzkiej izby rolniczej wraz z uzasadnieniem; - Zarząd 

zapoznał się z pismem. - Postanowiono przygotować stosowne pismo do Przewodniczących Rad 

Powiatowych W-MIR 

 Pismo w sprawie konsultacji nt ekoprogramów, które mają zostać przyjęte jako element przyszłej 

Wspólnej Polityki Rolnej. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować odpowiedź. 

Zdaniem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dyskutowanie na temat ekoprogramów bez 

znajomości budżetu i podziału środków na poszczególne filary dla poszczególnych krajów jest 

bezzasadne. Ponadto w przypadku wprowadzenia ekoprogramów działania z płatności bezpośrednich 

powinny obowiązywać wszystkich rolników. 

 Zaproszenie na spotkanie w dn. 23.01.20 w Biurze KRIR w Warszawie w sprawie uzgodnienia 

stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącego zwiększenia kompetencji izb rolniczych.- 

Zarząd zapoznał się z zaproszenim.. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza – propozycje DIR dot. kompetencji izb rolniczych.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Ekspertyza pt. „Ocena adekwatności regulacji prawnej zabezpieczeń społecznych rolników wobec 

zachodzących zmian gospodarczych w kontekście zabezpieczenia społecznego ZUS”. - Zarząd 

zapoznał się z ekspertyzą. 

 

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

 Przyjęto protokół nr 16 z dnia 19 grudnia 2019 r  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Marka Kuźniewskiego za udział  

w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w dniu 10.01.2020 roku w Nowej Wsi. 

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Targów Mazurskie Agro-Show w dniach 8-9.02.2020 

r. oraz organizacji transportu zbiorowego dla rolników. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych- 400 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu programu LEX 3632,19 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków na realizację operacji w ramach konkursu nr 4/2020 

dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanego w ramach PROW na lata 2014-

2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021.. Postanowiono złożyć wnioski na następujące operacje: 

- „Kobiety kołem zamachowym” 

-„Wyspa inspiracji” 

-„Festiwal kultur – U noju na Warniji” 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przygotowania rozeznania cenowego dla wyjazdu 

studyjnego na Bornholm w ramach przygotowania wniosku „Wyspa inspiracji” w kwocie 615 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za I półrocze w Warmińsko-Mazurskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Mazurystudio Sp.  Z o.o na realizację informacyjno-

promocyjnych materiałów audiowizualnych. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedź na pismo dotyczące oceny przez ARiMR 

postepowań przetargowych przez beneficjentów działań inwestycyjnych PROW.- Postanowiono 

kopię pisma wysłać wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu. 
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 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na konferencję pn. "Chroniąc rośliny - 

chronisz życie" w dniu 23 stycznia 2020 r w Warszawie. - Zarząd podjął zapoznał się z 

zaproszeniem. 

 Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela - odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi na zapytanie posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela związane  

z importem kukurydzy do Polski z Ukrainy. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - pismo dotyczące powołania komisji ds. oszacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych w roku 2020.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu 

przedstawicieli W-MIR do prac w komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych  

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

zjawiskami atmosferycznymi oraz Pana Romualda Tańskiego do prac Komisji Wojewódzkiej. 

 Marszałek Województwa – prośba o przedstawienie kandydatury przedstawiciela Izby do składu 

Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na kadencję 2020/2024. – Zarząd podjął uchwałę  

o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego- członka Zarządu W-MIR. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – do wiadomości W-MIR – pismo w sprawie odpowiedź 

KOWR w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy dzierżawy KOWR  

z rolnikami z gm. Pasłęk w związku z wystąpieniem ASF w gospodarstwie. - Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – odpowiedź na pismo L.dz. 4083/11/2019-KOWR w 

sprawie wydzierżawienia nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowiono przeanalizować sprawę. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – odpowiedź na pismo w sprawie ujednolicenia  

i dookreślenia danych zawartych w pismach. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnicy z gm. N.M.Lubawskie – wnioski o skorzystanie przez KOWR z prawa pierwokupu 

nieruchomości działki zabudowanej siedliskiem położonej w Gwiździnach. - Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - informacja dotycząca projektu "Wykorzystanie teledetekcji 

do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy". – Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 Urząd Miasta Olsztyn - odpowiedź na pismo w sprawie redukcji populacji dzików na terenie miasta 

Olsztyn.- Postanowiono przygotować pismo do Prezydenta, aby wystosował wniosek do Marszałka 

o włączenie Lasu Miejskiego do innego obwodu łowieckiego. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - wniosek o zmianę przepisów dot. usuwania zwłok i utylizacji padłych 

dzikich zwierząt wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych wśród ludzi. - Zarząd zapoznał się z pismem.  

 Zarząd spotkał się z rolnikami z gm. Godkowo w sprawie pomocy w związku koniecznością oddania 

ARiMR pomocy otrzymanej w ramach premii dla młodych rolników  

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Prośba o wsparcie IX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" , który odbędzie się w dn. 22.05.2020 roku. 

– Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił włączyć się we współorganizację i przeznaczyć na ten 

cel kwotę 1000 zł brutto. 

 Centrum Doradztwa rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie - Nabór ekspertów do grup 

fokusowych eip-agri.- Zarząd zapoznał się z pismem., Nie oddelegowano nikogo. 
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 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD – informacja o wyborze Pana Romana 

Puchalskiego do Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  

w Elblągu IV kadencji na okres 2019-2023. Pierwsze spotkanie odbyło się w dn. 10.1.2020 roku  

w Elblągu.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR 

za udział w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 

13.01.2020 r. 

 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Robertowi Nowackiemu – 

Członkowi Zarządu W-MIR za w programie "Punkt Widzenia" w TVP3 Olsztyn - audycja dotyczącej 

perspektyw dla rolnictwa i zmian wprowadzanych w 2020 r. w dniu 13.01.2020 r. W programie 

uczestniczył także Pan Jan Heichel Prezes W-MIR. 

 Wojewódzki Urząd Pracy – zaproszenie dla Pana Bartłomieja Lewalskiego Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  

w Olsztynie w dniu 20.01.2020 roku w celu opiniowania kierunków kształcenia w zawodach 

technik agrobiznesu, technik rolnik w powiecie działdowskim – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem. Potwierdzono udział Pana Bartłomieja Lewalskiego Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie – zaproszenie na uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 20.01.2020 roku w Olsztynie. –  Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, w posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-

MIR. 

 Instytut Gospodarki Rolnej - Zaproszenie na sympozjum "Oblicza ekologii" - 25 stycznia 2020 r.  

w Toruniu. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Roberta Nowackiego – Członka 

Zarządu W-MIR. 

 Wojewódzki Urząd Pracy – zaproszenie na uroczystość „Dnia Pracownika Publicznego Służb 

Zatrudnienia” w dn. 27.01.2020 roku w Olsztynie. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR. 

 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – zaproszenie do udziału w 61. Ogólnopolskiej Konferencji 

Ochrony Roślin Sadowniczych „2020-Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin” w dniu 

04.02.2020 roku w Skierniewicach. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Zaproszenie na konferencje pt. „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce” w dniu 

5.02.2019 r. w MRiRW. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Zaproszenie na posiedzenie zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz 

Rozwoju Polskiego Rolnictwa nt. Wpływ organizacji ekologicznych na tworzenie polskiego prawa, 

możliwości blokowania inwestycji strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa,  

a także ich wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sektora 

rolnictwa” w dniu 22.01.2019 r. w Sejmie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w posiedzeniu 

zespołu będzie uczestniczył Pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR. 

 Podziękowanie za współpracę.- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

 Zarząd ustalił terminy i tematykę pierwszych posiedzeń komisji problemowych powołanych podczas 

II Walnego Zgromadzenia W-MIR. 
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Organizacji wyjazdu dla rolników na Targi Rolnicze –Polagra Premiery do Poznania w dniach 17-

18 stycznia 2020 r. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Marka Kuźniewskiego za udział w spotkaniu noworocznym, które 

odbyło się w dniu 10.01.2020 roku w Nowej Wsi. 

 Współorganizacji Targów Mazurskie Agro-Show w dniach 8-9.02.2020 r. oraz organizacji 

transportu zbiorowego dla rolników. 

 Pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych- 400 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu usługi do platformy LEX 3632,19 zł brutto. 

 Złożenia wniosków na realizację operacji w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW 

 Pokrycia kosztów przygotowania rozeznania cenowego dla wyjazdu studyjnego na Bornholm  

w ramach przygotowania wniosku „Wyspa inspiracji”. W kwocie 615 zł brutto. 

 Pokrycia składki członkowskiej za I półrocze w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej w kwocie 300 zł. 

  Zawarcia umowy z Mazurystudio SP.z o.o na realizację informacyjno-promocyjnych materiałów 

audiowizualnych. 

 Oddelegowania przedstawicieli W-MIR do prac w komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach 

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

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz Pana Romualda Tańskiego do prac Komisji 

Wojewódzkiej. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR do składu Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy na kadencję 2020-2024. 

 Współorganizacji IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" , który odbędzie 

się w dn. 22.05.2020 roku i przeznaczenia na ten cel kwoty1000 zł brutto. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu 

noworocznym z Marszałkiem Województwa Warmińsk o-Mazurskiego w dniu 13.01.2020 r. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Robertowi Nowackiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział  

w programie "Punkt Widzenia" w TVP3 Olsztyn – audycji dotyczącej perspektyw dla rolnictwa  

i zmian wprowadzanych w 2020 r. w dniu 13.01.2020 r.  

 Oddelegowania Pana Bartłomieja Lewalskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie działdowskim na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 

20.01.2020 roku w celu opiniowania kierunków kształcenia w zawodach technik agrobiznesu, 

technik rolnik w powiecie działdowskim 

 Oddelegowaniu Pana Roberta Nowackiego – Członka Zarządu W-MIR  na sympozjum „Oblicza 

ekologii" - 25 stycznia 2020 r. w Toruniu. 

 Oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR. na uroczystość „Dnia 

Pracownika Publicznego Służb Zatrudnienia” w dn. 27.01.2020 roku w Olsztynie. 

 

 

          Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              


