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Protokół nr 11/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 18 września 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Czło-

nek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski – Delegat 

do KRIR, Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na 

posiedzeniu oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura. W posiedzeniu uczestniczyli także zapro-

szeni goście: Łukasz Bartkowski – z-ca dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

OR w Olsztynie, Pan Rafał Orzoł – Przedstawiciel ARiMR, Małgorzata Micińska - Wąsik z-ca 

dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Marcin Kazi-

mierczuk- Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Patrycja Rozumo-

wicz—Kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem KOWR w 

Olsztynie, Henryk Żuchowski- Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie, 

Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii. Obrady otworzył i prowadził Pan 

Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do godz. 

16.30.  

 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1.Informacja o aktualnych działaniach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

2.Informacja na temat aktualnego stanu obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania w 

ramach PROW 2014-2020 oraz obsługi wniosków obszarowych i płatności realizowanych przez 

ARiMR. 

3.Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią. 

4. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. 

5.Informacja o aktualnym wsparciu KRUS w związku z wystąpieniem COVID-19. 

6.Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrała pani Małgorzata Micińska - Wąsik –

Z- ca dyrektora W-MODR w Olsztynie, która przedstawiła aktualne działania Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. Poinformowała ona uczestników posiedzenia, że mimo pandemii 

ośrodek pracuje cały czas, doradcy mają stały kontakt z rolnikami.  

Pani Małgorzata Micińska- Wąsik dodała, ze W-MODR organizuje szkolenia internetowe oraz 

seminaria. Przekazała uczestnikom posiedzenia informacje, że najbliższe zaplanowane 

działania są następujące: 

- 23.09.2020 - Webinarium „Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu 

detalicznego”.  

- 29.09.2020  r. Webinarium/Konferencja  „Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021-

2027 w kontekście nowych wyzwań i Planu Strategicznego dla Polski"  

- 30.09.2020 r. Webinarium pn. „Terapia zajęciowa - kierunkiem w rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych oraz szansą dla osób z niepełnosprawnością”.  

Ponadto w październiku zaplanowano seminaria dotyczące nowoczesnych rozwiązań w 

produkcji trzody, mleka i produkcji roślinnej. 

Pani Małgorzata Micińska - Wąsik przekazała także, iż Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradz-

twa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie po raz kolejny organizuje „Olimpiadę Wiedzy Rolni-

czej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”. W dniu 7 października 2020 r., odbędzie się 

finał wojewódzkiej „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”. 
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Dodała, że w finale swoją wiedzę zaprezentują zwycięzcy eliminacji powiatowych przeprowa-

dzonych obecnie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podziękowała także Izbie 

Rolniczej za włączenie do współorganizacji Olimpiady. 

 

Ad. 2  W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał pan Łukasz Bartkowski –Z-ca 

Dyrektora ARiMR, który przedstawił informacje dotyczące obsługi wniosków obszarowych. 

Poinformował on zgromadzonych, że płatności są zrealizowane na poziomie 94 %.  

Przypomniał, że do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem 

COVID-19 

Dodał, że Agencja prowadzi ciągły nabór wniosków na pomoc finansową dla producentów 

świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w 

gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  

Poinformował, że w ramach pomocy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody 

dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych w 2019 r. złożono 43 

wnioski, z czego wydano 25 decyzji. W ramach pomocy suszowej złożono 348 wniosków 

wydano 323 decyzje. 

Pan Łukasz Bartkowski dodał, że od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, 

którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w 

związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe 

zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich 

wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, 

nie zostały rozpatrzone. Do chwili obecnie wpłynęły 863 wnioski, z czego wydano 705 decyzji 

i 6 decyzji odmownych. 

 

Ad. 3  W dalszej części posiedzenia głos zabrał Pan Marcin Kazimierczuk, który od niedawna 

pełni funkcję Z-cy dyrektora KOWR w Olsztynie. Poinformował on zgromadzonych, że 

podlega mu wydział obrotu ziemią: sprzedaż, dzierżawy i oddłużenia. Pan Romuald Tański- 

Wiceprezes W-MIR zgłosił problem dotyczący opiniowania dzierżawy gruntów. Powiedział, 

że KOWR występuje do Izby o opinie, nie podając wszystkich danych. Dodał, że aby wydać 

opinię taka informacja jest niezbędna. 

Pan Marcin Kazimierczuk poinformował, że w tej sprawie rozmawiał także ze świętej pamięci 

Prezesem Janem Heichelem. Poinformował zgromadzonych, że brak informacji wynika z 

przepisów RODO, gdyż są to dane osobowe prawnie chronione. Dodał, że KOWR stara się 

napisać pismo w taki sposób, aby dane były możliwe do zidentyfikowania.  

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu W-MIR, który również wyraził swoje 

niezadowolenie z braku informacji o działkach, na które ma zostać wydawana opinia. Dodał, 

że takie wydawanie opinii jest bezcelowe. Pan Marcin Kazimierczuk dodał, że KOWR działa 

zgodnie prawem i nie może poza granicami prawa działać. Pan Jerzy Salitra zapytał, czy 

rzeczywiście nie ma żadnej możliwości podania danych? Następnie Pan Mirosław Borowski- 

Delegat W-MIR do KRIR dodał, że w gminie jest tylko dwóch delegatów i jeśli nie ma 

podanych numerów działki to nie sposób wydać opinię. 

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew Godzieba - Delegat na Walne Zgromadzenie 

W-MIR z powiatu lidzbarskiego, który zapytał o umowy dzierżawy zawierane kilka lat temu, 

takie umowy były zawierane na 10 lat- czynsze były duże, ale była możliwość po 3 latach 

wykupu gruntu i rolnicy dali takie czynsze z myślą wcześniejszego wykupienia. W tej chwili 

mija 5 lat i pomimo wniosków, KOWR dalej nie pozwala wykupić gruntów. 
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Pan Marcin Kazimierczuk powiedział, ze osoby zainteresowane mogą się do niego zwrócić 

bezpośrednio i będzie wyjaśniał sprawę. Pan Krzysztof Kazaniecki – Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR z powiatu gołdapskiego zapytał, czy są składane wnioski o odroczenie 

czynszu dzierżawnego. Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że najczęściej są to wnioski o 

rozłożenie na raty. 

Ad. 4. Jako kolejny głos zabrał Pan Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski Lekarz 

Weterynarii, który przedstawili aktualną sytuację na terenie województwa związaną z ASF. 

Poinformował on zgromadzonych, ze na chwilę obecną stwierdzono 1150 przypadków ASF u 

dzików, przyczyniło się do tego znalezienie 1975 padłych dzików. Poinformował 

zgromadzonych, że stwierdzono 8 ognisk u świń, największe ognisko było w powiecie 

ostródzkim. Dodał także, że od połowy roku Wojewódzki Lekarz czyni starania o zniesienie 

strefy niebieskiej w powiecie giżyckim. Pan Jerzy Koronowski przedstawił statystyki dotyczące 

wystąpienia ASF na terenie kraju oraz poinformował, ze najwięcej dzików martwych 

znaleziono w powiecie olsztyńskim, elbląskim i ostródzkim oraz w mieście Elbląg  i Olsztynie. 

Lekarz Weterynarii przypomniał zgromadzonym, że prowadzone są odstrzały sanitarne, na rok 

2020 wydano 11 tysięcy nakazów, w tym odstrzelono 8130 dzików, poinformował, że 

zakupiono 162 kontenery i do końca roku planuje zakupić jeszcze 12. 

Następnie głos zabrał pan Arkadiusz Przyłucki - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie giżyckim, który dodał, że od 14 miesięcy nie ma ogniska w powiecie giżyckim i 

należałoby wystąpić do komisarza o zniesienie strefy niebieskiej. 

Pan Antoni Dąbrowski –Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim 

powiedział, ze dochodzą do niego sygnały o wzroście pogłowia dzika. Zapytał, co w tej sytuacji 

robić. Lekarz wojewódzki odpowiedział, że trzeba napisać pismo, wówczas zostaną podjęte 

stosowne działania. 

Ad. 5 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Henryk Żuchowski- dyrektor 

KRUS w Olsztynie. Przedstawił on informacje dotyczące działalności KRUS 

 Poinformował, że w związku z pandemią koronawirusa rolnicy otrzymali zwolnienie ze 

składek emerytalno-rentowych za II kwartał  

Dodał, że do końca sierpnia wykonano 4822 badania dotyczące świadczeń uzupełniających, 

wydano 447 orzeczeń. Wydano 880 orzeczeń dotyczących renty rolniczej, 119 osób 

skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych, wydano 692 decyzje o rencie inwalidzkiej, 3163 

decyzje o dodatku pielęgnacyjnym stałym i 642 okresowym. 

 Do końca sierpnia na terenie gospodarstw rolnych wydarzyło się 379 wypadków, z czego 

41%  stanowiły wypadki na drogach ewakuacyjnych. 

Następnie głos w dyskusji zabrał pan Piotr Miecznikowski, który zgłosił postulaty dotyczące 

nierównego traktowania płatników KRUS i ZUS: 

 Brak możliwości otrzymywania pełnej emerytury w przypadku dalszego prowadzenia 

działalności rolniczej. W takim przypadku emerytura będzie zależna od ilości lat płaconych 

składek i wyniesie od 250-350 PLN. Wniosek: Umożliwić pobieranie pełnego świadczenia 

emerytalnego przy jednoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej. Traktować rolników 

identycznie jak płatników ZUS. 

 Brak pełnego świadczenia emerytalnego w przypadku braku opłacania składek przez 

minimum 25 lat. Emerytura wyniesie jedynie wielokrotność la opłacania składek x10 PLN 

(około).Wniosek: Uzależnić wielkość świadczenia emerytalnego od lat płaconych składek. 

Wielkość emerytury winna być wprost proporcjonalna do ilości lat opłacanych składek, 
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przy założeniu, ze minimum 25 lat składkowych to pełna emerytura. Traktować rolników 

identycznie jak płatników ZUS. 

 Świadczenie chorobowe wynosi od 06.2009 jedynie 10 PLN, brak waloryzacji od 11 lat. 

Natomiast waloryzowana jest (średnio, co 2 lata) kwota 1% uszczerbku na zdrowiu. W 

2009 wynosiła 470 zł teraz wynosi 809. Wniosek: Waloryzować kwotę świadczenia 

chorobowego. Kwota 10 zł jest niegodziwa i żenująco niska. 

 Wysokość świadczenia emerytalnego nie jest wprost proporcjonalna do wielkości 

płaconych składek. Rolnik posiadający do 50 ha płaci składkę 417PN, powyżej 300 ha 

płaci 1827 PLN. Rolnicy Ci otrzymują identyczną emeryturę. Wniosek: Uzależni 

wysokość świadczenia od wielkości opłacania składek. Traktować rolników identycznie 

jak płatników ZUS. 

 Traktować rolników nie gorzej jak płatników ZUS w zakresie pomocy COVID: 

-konieczność opłacania składek KRUS- 126 PLN, -płatnicy ZUS- 0 PLN 

-zasiłek opiekuńczy w KRUS - około 1000 zł, w ZUS minimum (około)  1500 PLN 

- zasiłek chorobowy w KRUS 15 PLN/dzień, w ZUS- minimum (około) 1500 PLN. 

 

Następie głos zabrali: Pani Agata Tyc- Delegat na Walne Zgromadzanie Rady Powiatowej 

W-MIR  w powiecie szczycieńskim, Pan Krzysztof Wiśniewski – Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR z powiatu ełckiego, Antoni Dąbrowski – Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR z powiatu piskiego. którzy przedstawili obecną sytuację w spółdzielni 

MLEKPOL, powiedzieli oni, że w spółdzielni panuje monopol władzy, na rolników, którzy 

mają odrębne zdanie nakładane są różnego rodzaju sankcje. 

Pan Mirosław Borowski dodał, ze należy pomyśleć o zmianie prawa spółdzielczego. 

 

Pan Antoni Dąbrowski złożył wniosek-; 

-Zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu wykonania badań 

poziomu hałasu we wsi Gaudynki w związku z hałasem ze strzelnicy wojskowej, który jest 

uciążliwy dla mieszkańców i zwierzyny. 

Po wspólnym posiedzeniu Zarząd W-MIR przeprowadził posiedzenie Zarządu i 

omówiono następujące kwestie:  

Pisma z KRIR 

- Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie.- 

Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem. 

-Odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie pisma W-MIR dotyczącego 

zmian w tarczy antykryzysowej, aby osoby, które przebywały na zasiłku chorobowym, a nie 

stanęły przed Komisją otrzymały świadczenia.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Informacja o marszu przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. – Zarząd zapoznał się z 

informacją. 

Następnie: 

- Przyjęto protokół nr  9 z dnia 21 sierpnia 2020 r. i  10 z dnia 28 sierpnia 2020  r 

- Zapoznano się z notatką służbową pracownika OT  Biura W-MR w Olecku ze spotkania 

dotyczącego obwodnicy wsi Gąski. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu oprogramowania antywirusowego na 

10 stanowisk komputerowych do biura W-MIR - 1052,14 zł brutto 
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-Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 160/2020 r. w sprawie rozdysponowania 

środków RP W- MIR w powiecie oleckim, elbląskim, braniewskim, nidzickim i szczycieńskim 

w związku z niewykorzystaniem środków przez RP W-MIR w powiecie nidzickim. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 180/2020 w sprawie współorganizacji 

eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Rolniczej Ochrony Środowiska i BHP w 

Rolnictwie. Oddelegowano M. Kuźniewskiego Członka Zarządu  W- MIR w zamian za J. 

Salitrę - Członka Zarządu W-MIR 

- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Mirosławowi Borowskiemu –

Delegatowi W-MIR do KRIR za udział w posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

węgorzewskim dniu 11.09.2020 r. w Pozezdrzu. 

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

Wiceprezesowi W-MIR za udział w dniu 14.09.2020 r. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 

w sprawie utworzenia zakładu rehabilitacji leczniczej KRUS w Supraślu. 

W dalszej części Zarząd zapoznał się z następującymi pismami: 

- Pismem Wójta Gminy Gietrzwałd skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. 

-Odpowiedzią Ministra Środowiska na wniosek III Walnego Zgromadzenia W-MR w sprawie 

odstrzału łosi.- Pismo postanowiono przesłać do wiadomości wnioskodawcy. 

- Odpowiedzią Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Mlekpol na list W-MIR w sprawie 

nieprawidłowości w spółdzielni. 

- Zaproszeniem na II Ogólnopolski Dzień Ellewarr- Dożynki 2020 w dniu 18.098.2020 r. w 

Waplewie Wielkim.  – Nie oddelegowano nikogo. 

- Podziękowaniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim za 

współpracę w związku z przejściem na emeryturę. Przygotowano pismo gratulacyjne w 

uznaniu pracy na rzecz rolników. 

- Zaproszeniem z W-MODR na Finał konkursu Agroliga w dniu 17.09.2020 r. w Starych 

Jabłonkach. - Nikt nie uczestniczył. 

- Zaproszeniem na Walne Zebranie Członków W-MROT w dniu 17 września 2020 r. w 

Olsztynie. – Uczestniczyła Zofia Stankiewicz, oddelegowana wcześniejszą uchwałą. 

-Zaproszeniem na Dożynki Archidiecezjalne 13.09.2020 r.- Do udziału w uroczystościach 

dożynkowych został oddelegowany Pan Antoni Nikiel i  Pani Alina Lipowska – Członkowie 

RP W-MIR w powiecie olsztyńskim. Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów w związku 

z udziałem przedstawicieli W-MIR podczas głównych uroczystości odpustowych i Dożynek 

Archidiecezjalnych w kwocie 172,75 zł brutto. 

-Informacją o XIX sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

-Stanowiskiem KZRKIOR w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. 

-Odpowiedzią Posła Pawła Papke w sprawie zakładu rehabilitacji leczniczej w Supraślu. 

- Zapoznano się z dokumentacją sprawy przedłużenia umowy dzierżawy gruntów obręb  

Gębałka i ostateczna opinią zarządu W-MIR. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie 

do Częstochowy w kwocie 1171,52 oraz przyznano zwrot kosztów podróży na miejsce zbiórki 

uczestnikom wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Olsztyna – Panom Kazimierzowi 
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Wróblewskiemu i Arturowi Penger i do Działdowa - Panom Henrykowi Różyńskiemu i 

Marcinowi Sarnowskiemu. 

-Zaproszeniem od Urzędu Marszałkowskiego do współudziału w uroczystej mszy dożynkowej 

w dniu 19.09.2020 r.- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji 

uroczystości dziękczynnych za tegoroczne zbiory w kwocie 160,24 zł brutto oraz o 

oddelegowaniu na uroczystość przedstawicieli W-MIR. 

 

- Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie 

  pokrycia kosztów zakupu oprogramowania antywirusowego do biura W-MIR - 

1052,14 zł brutto 

 zmiany uchwały nr 160/2020 r. w sprawie rozdysponowania środków RP W- MIR w 

powiecie oleckim, elbląskim, braniewskim, nidzickim i szczycieńskim  w związku z 

niewykorzystaniem środków przez RP W-MIR w powiecie nidzickim. 

 zmiany uchwały nr 180/2020 w sprawie współorganizacji eliminacji wojewódzkich 

Olimpiady Wiedzy Rolniczej Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie  

 zwrotu kosztówo podróży Panu Mirosławowi Borowskiemu –Delegatowi W-MIR do 

KRIR za udział w posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim 

dniu 11.098.2020 r. w Pozezdrzu. 

  zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu –Wiceprezesowi W-MIR za 

udział w dniu 14.09.2020 r. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 

utworzenia zakładu rehabilitacji leczniczej KRUS w Supraślu. 

 Pokrycia kosztów w związku z udziałem przedstawicieli W-MIR podczas Głównych 

Uroczystości Odpustowych i Dożynek Archidiecezjalnych 

 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy. 

 Pokrycia kosztów współorganizacji uroczystości dziękczynnych za tegoroczne zbiory. 

 

             Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej                   

Protokołowała: 

 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


