
Protokół nr 10/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 06 czerwca 2022 r. 

 

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

Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR, Pan Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr 

Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan 

Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Pani 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. 14:30.  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

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

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

z Rad Powiatowych W-MIR i komisji: 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o wystąpienie do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o pozwolenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

na wprowadzenie w systemie IRZ możliwości rejestracji cieląt pochodzących z wycielenia 

jałówek od 19 miesiąca życia. Obecnie bydło dojrzewa szybciej i tym samym szybciej 

rozpoczyna cykl płciowy, jałówki są wcześniej  zapładniane, a termin wycielenia następuje 

często przed 20 miesiącem życia. Niestety, aby zarejestrować cielę od jałówki poniżej 20 

miesiąca życia rolnik musi udać się do BP ARiMR, tłumaczyć się z zaistniałej sytuacji i za 

każdym razem prosić pracowników w Agencji, aby zarejestrowali cielę w systemie. Taka 

sytuacja przysparza zarówno rolnikom jak i pracownikom Agencji więcej pracy i tworzy 

niepotrzebne koszty tym bardziej, że hodowcy swobodnie mogliby to wykonać bezpośrednio 

przez system IRZ z własnego komputera. - Po zapoznaniu się z procedurą i skalą problemu 

zdaniem Zarządu wniosek nie jest zasadny, gdyż rejestracja zwierząt jest możliwa, a 

proceder wymieniony we wniosku jest marginalny. 

  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o ustalenie, czy dziki będące 

nosicielami przeciwciał przeciwko wirusowi ASF, ale niewykazujące objawów choroby są 

uznawane za chore oraz czy występowanie takich dzików ma wpływ na utrzymanie 



obszarów objętych ograniczeniami ASF, które wiążą się z sankcjami dla rolników- 

hodowców świń. - Zarząd polecił przygotować pismo z zapytaniem do Powiatowego lekarza 

Weterynarii. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o wystąpienie do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu umożliwienie, rolnikom 

prowadzącym produkcję w systemie ekologicznym, łatwiejszego dostępu do ekologicznego, 

kwalifikowanego materiału siewnego. Zdaniem Rady należy wprowadzić większe dotacje 

oraz upowszechnienie oceny i systemów kwalifikacji materiału siewnego ekologicznego, 

tak aby hodowcy chętniej zajmowali się produkcją nasion ekologicznych. Obecnie materiał 

siewny kwalifikowany w produkcji konwencjonalnej jest powszechnie dostępny, za 

przyzwoitą cenę. Natomiast materiału ekologicznego często brakuje i jest bardzo drogi. W 

Polsce w produkcji stosowane są systemy oceny i kwalifikacji, których zamierzeniem jest w 

drodze urzędowych inspekcji, zagwarantowanie tożsamości i czystości odmianowej oraz 

zapewnienie rolników o dobrym stanie materiału siewnego. Produkcja nasienna materiału 

kwalifikowalnego jest bardzo powszechna, ale przede wszystkim w systemie 

konwencjonalnym. Natomiast jest deficyt materiału ekologicznego. W ekologii jest problem 

ze znalezieniem odpowiedniego materiału kwalifikowalnego niektórych gatunków roślin, a 

jeśli nawet jest on dostępny, to cena jest znacznie wyższa niż tych samych nasion w wersji 

konwencjonalnej. Mając na uwadze, że w najbliższej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej 

UE polscy rolnicy będą zmuszeni do przechodzenia na produkcję ekologiczną w coraz 

szerszym stopniu, należy podjąć działania zmierzające do umożliwienia im kupowania 

ekologicznego, kwalifikowalnego materiału siewnego bezproblemowo i w przystępnej 

cenie. W związku z tym, że proces kwalifikacji odmian i produkcji materiału nasiennego 

wymaga czasu, zdaniem Rady należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do 

osiągnięcia łatwiejszego dostępu do ekologicznego, kwalifikowanego materiału siewnego 

dla naszych rolników. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przekazać wniosek 

wnioskodawcy z prośbą o sprecyzowanie, jakie działania zdaniem Rady należy podjąć, aby 

osiągnąć łatwiejszy dostęp do ekologicznego, kwalifikowanego materiału siewnego dla 

rolników. 

  Rada Powiatowa W-MIR w  powiecie  elbląskim zwraca 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 20 osób - członków Rady Powiatowej 

W-MIR i rolników z  powiatu elbląskiego  na  Targi Rolnicze Opolagra w Kamieniu 

Śląskim w dniach 10-12 czerwca 2022r. -  Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu na  



Targi Rolnicze Opolagra w Kamieniu Śląskim  i przeznaczeniu na organizację kwoty 1000 

zł brutto. 

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

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na wynajęcie sali  na posiedzenie  Rad Powiatowych W-MIR w powiecie 

elbląskim w  Gołąbkach ( strzelnica )  koło Pasłęka w dniu 8 czerwca 2022r. - Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 350 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na zakup pamiątkowej statuetki z okazji 10-lecia, firmy Centrum Rozwoju 

Dziecka ,,Ostoja” w podziękowaniu za dotychczasową współpracę z Radą Powiatową W-

MIR w powiecie ostródzkim. Statuetka będzie wręczona podczas posiedzenia Rady 

Powiatowej w Idzbarku w dniu 15 czerwca 2022r. - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca 

się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 150,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na statuetkę z podziękowaniami za 

współpracę dla przedstawiciela instytucji  otoczenia rolnictwa w powiecie bartoszyckim tj. 

wieloletniego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach – Tadeusza Wojnicza. 

Wręczenie planowane jest na posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w pow. bartoszyckim 

w dniu 27 czerwca 2022 roku w siedzibie KOWR w Bartoszycach. - Zarząd podjął uchwałę 

o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim w dniu 

08.06.2022r. w Ełku.- Zarząd oddelegował na posiedzenie Rady Pana Roberta Nowackiego 

- Członka Zarządu W-MIR. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR zapoznał się z pismami z Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. 

 Pismo w sprawie zgłoszenia kandydatów na arbitrów sądu polubownego z zakresu szkód 

łowieckich ( zgłoszenie do 15.06.2022 r.). - Zarząd W-MIR postanowił zgłosić Michała 

Kawieckiego i Dawida Bondarenko. 

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży dla Pana Józefa Picha – Delegata na Walne 

Zgromadzenie W-MIR z powiatu bartoszyckiego za udział w posiedzeniu Zarządu  



z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i Komisji w dniu 20.05.2022 r.  

(Udział w zamian za Agnieszkę Kobryń). 

 Zaproszenie na I Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego 

COBORU, w dniu 23.06.2022 r. w Borgowie k. Śremu. – Zarząd zapoznał się, nie 

oddelegował nikogo. 

 Pismo KRIR w sprawie stanowiska Kongresu Izb Rolniczych dotyczące bieżącej sytuacji w 

rolnictwie. – Zarząd zapoznał się, postanowiono poprzeć stanowisko KRIR. 

 Zaproszenie na III Ogólnopolski pokaz polowy postępu genetycznego roślin uprawnych w 

dniu 14.06.2022 r. w Radzikowie. – Zarząd zapoznał się, nie oddelegował nikogo. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił następujące sprawy bieżące:  

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 9 z dnia 20.05.2022 r. 

 Na postawie przygotowanych kalkulacji Zarząd W-MIR omówił opłacalność produkcji rolnej: 

produkcji mleka, pszenicy, wieprzowiny i wołowiny. 

 Omówiono organizację X Walnego Zgromadzania W-MIR. 

 Omówiono organizację pikników z Funduszów Promocji Mięsa Wieprzowego i Wołowego, 

ustalono wstępne terminy ich organizacji. 

 Omówiono organizację działań w ramach projektów z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

ustalono wstępne terminy ich realizacji. 

 CDR Oddział w Radomiu - zaproszenie na konferencję „Rozwój innowacyjnych technologii 

odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich” w dniach 07-08.06.2022 r. – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR. 

 Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych – zaproszenie na szkolenie  

„Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”- 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Notatka służbowa pracownika OT biura w Olecku w sprawie pisma rolnika dot. odwołania 

przetargu gruntów na terenie gminy Banie Mazurskie. – Zarząd W-MIR przekazał sprawę do 

realizacji pracownikowi biura, postanowiono poinformować rolnika o procedurach 

przetargowych. 

 Zaproszenie na Europejskie Forum Rolnicze w dniu 30.06.2022 r. w Warszawie. - Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 



 Podlaska Izba Rolnicza- do wiadomości pismo w sprawie usługi sporządzania planu rolno-

środowiskowego przez OT ODR w Kętrzynie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Rolnictwa – zaproszenie na prezentację raportu 15.06.2022 r. w 

Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Zaproszenie na IV Forum Rolników i Agrobiznesu- Świnie w dniach 07-08.06.2022 r. w 

Licheniu Starym (Koszt udziału) 390 zł brutto/os. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegowano nikogo. 

 Pismo i opinia prawna w sprawie egzekucji gospodarstwa rolnego rolników. – Zarząd 

przekazał sprawę do dalszej realizacji radcy prawnemu W-MIR. 

 Sołtys Sołectwa Sąpłaty- prośba o współorganizację uroczystości z okazji 25-lecia Muzeum 

Regionalnego wspierającego kulturę i tradycje obszarów wiejskich.- Zarząd podjął uchwałę 

o przeznaczeniu kwoty 2000 zł na współorganizację. 

 W-MODR- Zaproszenie na spotkanie w ramach organizacji operacji „Tworzenie Lokalnych 

Partnerstw ds. Wody (LPW), w dniu 07.06.2022 r. w Braniewie. – Na spotkanie 

oddelegowano pracownika biura W-MIR. 

 COBORU we Wrócikowie - zaproszenie na Dzień Pola w dniu 21.06.2022 r. – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR. 

 Wspólnota Lokalowa Lubelska 43A- zawiadomienie o zebraniu w dniu 02.06.2022 r. – 

Podjęto uchwałę  o zwrocie kosztów dojazdu dla Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa 

za udział w zebraniu wspólnoty. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Informacja o spełnieniu 

kryteriów na realizację operacji z KSOW ( 4 projekty).- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 KOWR- Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej KOWR w dniu 10 czerwca 2022 r.- 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu i zwrocie kosztów podróży dla Pana Romualda Tańskiego 

- Prezesa W-MIR. 

 Poseł Urszula Pasławska- zaproszenie na spotkane „Jak przetrwać inflację? Propozycje dla 

przedsiębiorców.” w dniu 06.06.2022 r. w Kętrzynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, 

nie oddelegowano nikogo. 

 KOWR – odpowiedź dotycząca wniosku o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na 

organizację przedsięwzięć kulturalno- edukacyjnych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zaproszenie na otwarcie inwestycji w dniu 

29 06.2022 r. w Lidzbarku Warmińskim - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu pana Marka 

Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR. 



 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Organizacji wyjazdu na Targi Rolnicze Opolagra w Kamieniu Śląskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w powiecie elbląskim, ostródzkim, bartoszyckim. 

 Zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

wspólne posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z przewodniczącymi organów Izby oraz przewodniczącymi komisji problemowych 

Walnego Zgromadzenia. 

 Oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na konferencję 

„Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach 

wiejskich”. 

  Współorganizacji 25-lecia Muzeum Regionalnego w Sąpłatach. 

 Oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Dzień Pola 

 Zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

zebranie wspólnoty lokalowej Lubelska 43A. 

 Zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Olsztynie. 

 Oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na otwarcie 

inwestycji „Umocnienie skarpy rzeki Łyny w km 140+975 do km 141+189  

w miejscowości Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie”. 

 

Romuald Tański  

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                                        Protokołowała: 

                              Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 


