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Protokół nr 1/2022r. 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  11 stycznia 2022 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, Piotr Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski - 

Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR. 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli także zaproszeni goście Pan Adam Roczniak - Dyrektor 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Pan Patryk Kaczyński- Naczelnik 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 

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. Wnioski i pisma z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

 

Ad. 1. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie działdowskim w dniu 14.01.2022.r. – Na posiedzenie został oddelegowany Pan 

Romuald Tański - Prezes W-MIR. 

Ad 2.  W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady 

Izb Rolniczych: 

- Odpowiedź na pismo KRIR w sprawie umożliwienia skorzystania ze środków na 

bioasekurację producentom drobiu. (Odpowiedź na wniosek Rady Powiatowej W-MIR 

 w powiecie nowomiejskim). - Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem. Kopię pisma 

postanowiono  przesłać wnioskodawcy. 

Ad. 3 W ostatni punkcie omówiono sprawy bieżące 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dostępu do systemu informacji prawnej Lex w 

kwocie 3964,94 zł brutto. 

- Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy szczegółowej o udzielenie dotacji na rok 2022 

w ramach projektu Europe Direct Olsztyn i upoważnieniu dyrektor biura W-MIR Pani Jolanty 

Mackiewicz do podpisania umowy. 
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-  Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.  

w sprawie liczebności populacji łosia w województwie warmińsko-mazurskim. – Zarząd 

zapoznał się. 

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Odpowiedź na pismo   

W-MIR dotyczące szacowania szkód łowieckich spowodowanych przez łosie. - Zarząd 

zapoznał się. Kopię pisma postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na pismo w sprawie praw i działalności 

organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. - Zarząd zapoznał się. Kopię 

pisma postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

- Związek Banków Polskich -  Apel środowiska rolniczego i organizacji rolniczych z dnia 29 

grudnia 2021 r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wójt Gminy Grunwald- Prośba o pomoc poszkodowanej w pożarze rodzinie. – W odpowiedzi 

na pismo Zarząd Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej zaoferował profesjonalne udzielenie 

pomocy prawnej. Ponadto, w przypadku uruchomienia zbiórki na rzecz poszkodowanego 

rolnika istnieje możliwość zamieszczenia informacji o zbiórce na stronie internetowej W-MIR  

i na profilu na Facebooku. 

- Stowarzyszenie Rolników Indywidualnych Warmii i Mazur – Wniosek o interwencję w 

sprawie zniesienia stref czerwonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. -  

Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowił przygotować stosowne pismo w sprawie zniesienia 

stref na wnioskowanym obszarze. 

- Oferta zakupu nieruchomości W-MIR przy ul. Lubelskiej. - Zarząd zapoznał się z propozycją. 

Poinformował, że w chwili obecnej nie ma planów zbycia nieruchomości. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia dyrektora biura W-MIR tj. w sprawie 

zmiany w uchwale nr 76/2019 Zarządu W-MIR z dnia 29 listopada 2019. 

- Prezes W-MIR poinformował, że zwróciła się do niego firma produkująca nawozy 

ekologiczne, która chciałaby nawiązać współpracę i trafić do szerokiej grupy odbiorców. 

Prezes wyjaśnił, że produkowane nawozy są w fazie testów i stosowne byłoby przeprowadzenie 

szerszych doświadczeń u rolników. W związku z powyższym na kolejne posiedzenie Zarządu 

postanowiono zaprosić przedstawiciela firmy, Dyrektora Stacji Oceny Odmian we Wrócikowie 

oraz rolników, w celu omówienia ewentualnej współpracy. 

- Prezes W-MIR Romuald Tański przekazał informację ze spotkania prezesów wojewódzkich 

izb rolniczych w sprawie zmiany ustawy o izbach rolniczych, które odbyło się 04 stycznia 2022 

r. w Warszawie. Dodał, że wśród poszczególnych izb są odrębne zdania odnośnie kształtu 

ustawy. Poinformował także, że po spotkaniu została sporządzona opinia do projektu ustawy. 
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Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z zaproszonymi gośćmi 

w celu omówienia trybu i sposobu szacowania szkód łowieckich w szacowaniu odwoławczym. 

Prezes W-MIR powitał zaproszonych gości, a następnie przekazał informację dotyczącą 

szacowania u rolnika z powiatu ostródzkiego, które zdaniem poszkodowanego wyglądało  

w następujący sposób: 

1. Przed szacowaniem szkód przedstawiciel Nadleśnictwa zapytał, czy przedstawiciel Izby 

może brać udział w szacowaniu, zapytał czy nie ma konfliktu interesów. Pracownik W-MIR 

wyjaśnił, kto może być przedstawicielem Izby podczas szacowania i jak dobieramy 

przedstawicieli oraz zapewnił, że nie ma konfliktu interesów.  

2. Podczas szacowania w procedurze odwoławczej przez Komisję z Nadleśnictwa uwagi 

rolniczki nie były honorowane, podobnie jak uwagi przedstawiciela W-MIR. 

3. Próby z pola (pobranie materiału z omłotu, ważenie, czy badanie stanu ziarna) zostały 

pobrane przez przedstawicieli Nadleśnictwa bez udziału poszkodowanej i przedstawiciela W-

MIR, nie zostało to zrobione komisyjnie, więc tak naprawdę nie wiadomo jakie wyniki mogły 

z tego wyjść.  

4. Protokół nie został sporządzony po zakończeniu szacowania (w domyśle niezwłocznie), 

tym samym przedstawiciel W-MIR ani rolniczka nie mieli możliwości wniesienia do niego 

uwag i swojej opinii ( art. 46d ust. 8 Ustawy Prawo łowieckie). 

5. Podczas szacowania rzeczoznawca wybierał najsłabsze miejsca uprawy do oszacowania 

jej stanu oraz plonu. Szacowanie nie było prowadzone rzetelnie. 

6. Opinia przedstawiciela W-MIR nie została także załączona do protokołu z szacowania 

pomimo, że taki jest ustawowy wymóg zgodnie z art. 46d ust. 9 Ustawy Prawo łowieckie. 

7. Podczas całego szacowania było wyraźnie widać zażyłość pomiędzy przedstawicielami 

Koła Łowieckiego, Nadleśnictwa oraz szacującym biegłym. Zarówno rolniczka, jak i 

przedstawiciel W-MIR odnieśli wrażenie, że szacowanie nie zostało przeprowadzone w sposób 

bezstronny i rzetelny. 

Informację odnośnie ww. sytuacji uzupełnił pracownik biura W-MIR. 

Do przedstawionych zarzutów odniósł się Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, który poinformował Zarząd, że pracownicy Nadleśnictwa podchodzą do 

szacowania profesjonalnie, są to ludzie przegotowani i wyszkoleni, więc taka sytuacja nie 

mogła mieć miejsca. 

Pan Naczelnik dodał, że przedstawiciel  z Izby Rolniczej powinien przesłać swoją opinię do 

protokołu  oraz, że wszystkie elementy z szacowania zawarte są w decyzji. 



4 
 

Prezes W-MIR powiedział, że protokół powinien zostać sporządzony na miejscu, aby wszystkie 

strony miały możliwość zapoznania się z nim. Naczelnik powiedział, że czasami są tak duże 

ilości prób i obszary szacowania, że nie sposób jest sporządzić protokół na miejscu. 

Prezes powiedział, że apelujemy, aby protokoły były sporządzane na miejscu. 

Pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu poparł prośbę Prezesa, że jeśli tylko jest możliwość 

protokół należy sporządzić na miejscu szacowania. 

Po przeprowadzeniu dyskusji ustalono, że sprawa z szacowania   poruszona podczas spotkania 

zostanie dokładnie sprawdzona przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych. 

W dalszej części poruszono problem strat powodowanych przez łosie w lasach, zdaniem 

uczestników spotkania powinna być możliwość dokonania odstrzału redukcyjnego łosia. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu –

Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu w dniu 10.021.2022 r. z pracownikami biura W-MIR. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- Pokrycia kosztu zakupu usługi dostępu dostępu do platformy Lex w kwocie 3964,94 zł brutto. 

- Podpisania umowy szczegółowej o udzielenie dotacji na rok 2022 w ramach projektu Europe 

Direct Olsztyn i upoważnieniu dyrektor biura W-MIR Panią Jolantę Mackiewicz do podpisania 

umowy. 

-  zmiany w uchwale nr 76/2019 Zarządu W-MIR z dnia 29 listopada 2019. 

- Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za udział 

 w spotkaniu w dniu 10.01.2022 r. z pracownikami biura W-MIR. 

 

 

       Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

 

                                                                                              Protokołowała: 

                   Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


