
Protokół Nr  12/2018 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 25 października 2018 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR, 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. 9.30, a zakończyło  

o godzinie 14.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski Rad Powiatowych i komisji. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

Powiatowych: 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą o odpowiedź w kwestii uznania 

przez ARiMR faktu zawarcia polisy ubezpieczeniowej na uprawy rolne, działki ewidencyjne przez trzech 

rolników na jednej, wspólnej polisie.  

Wyjaśnienie: 

- Trzech rolników Jan Kowalski, jego syn Dariusz Kowalski oraz córka Joanna Kowalska wykupili 

wspólną polisę ubezpieczeniową na swoje uprawy rolne. Polisa obejmuje grunty (działki ewidencyjne) 

zarówno Jana, Dariusza jak i Joanny. Polisa widnieje na jedno nazwisko Jana Kowalskiego obejmując 

grunty wszystkich trzech rolników. Rolnicy ubiegają się o pomoc suszową i agencja nie chce uwzględnić 

polisy dla wszystkich rolników, tylko na tego, na którego została wystawiona polisa. Czy w opisanej 

sytuacji rolnicy mają prawo żądać od agencji uwzględnienia polisy dla wszystkich rolników, ponieważ 

wszystkie działki rolne i ewidencyjne są wymienione na polisie? Rolnicy wnioskują, aby agencja 

uwzględniła polisę przy przyznawaniu pomocy suszowej, ponieważ warunek zawarcia polisy został 

spełniony dla wszystkich poszczególnych działek ewidencyjnych wchodzących w skład trzech 

gospodarstw.  

- Zdarzają się także sytuacje kiedy „stary” rolnik zawiera polisę ubezpieczeniową np. jesienią a w grudniu 

przekazuje gospodarstwo na rzecz następcy. Z uwagi na fakt zawarcia polisy ubezpieczeniowej przez ojca, 

następca nie zawarł imiennej polisy na nabyte grunty. W takim przypadku następca powinien mieć 

uwzględnioną polisę ubezpieczeniową, którą zawarł wcześniej ojciec. – W związku z powyższym wnioskiem 

wystosowano pismo z prośbą uznania przez ARiMR zawarcia polisy ubezpieczeniowej na uprawy rolne 

Ldz.4115/10/2018-ARiMR . Wystąpiono również do radcy prawnego W-MIR z prośbą o opinie w tej 

sprawie. 

 

W dalszej części dyskusji Zarząd postanowił wystąpić do KRIR z pismem o interwencję w sprawie 

ubezpieczania rzepaku ozimego przez firmy ubezpieczeniowe, które nakazują obowiązkowo ubezpieczyć 

zboża ozime w przypadku ubezpieczenia rzepaku ozimego.  

Omówiono także pracę przy hodowli zwierząt, cudzoziemcy zatrudnieni do obsługi bydła mlecznego mogą 

pracować tylko na podstawie umowy o pracę sezonową w okresie nie dłuższym jak 9 miesięcy w okresie 

roku kalendarzowego. Zdaniem Zarządu W-MIR praca przy zwierzętach jest pracą całoroczną, natomiast 

przepisy traktują ją jako sezonową. W związku z czym postanowiono wystosować pismo do KRIR w 

sprawie zmiany przepisów tj. o konieczności  o wyłączenia kodu PKD 01.41.Z z wykazu działalności na 

pracę sezonową, celem umożliwienia zatrudnienia pracowników do obsługi bydła mlecznego na okres 

dłuższy niż 9 miesięcy.  



 

Zarząd W-MIR poruszył także problem z wypłatą pomocy suszowej, bo rolnicy sygnalizują także, że 

ARiMR oczekuje od nich polis ubezpieczenia traw paszowych uprawianych na gruntach ornych, zliczając 

je do powierzchni podlegającej obowiązkowemu ubezpieczaniu (z którego wyłączone są łąki i pastwiska). 

Ponadto problemem jest także brak pełnej wypłaty, gdy są same TUZ-y. W związku z powyższym 

postanowiono przygotować wystąpienie do ARiMR 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 

zwraca się z wnioskiem o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o 

wydanie pozwolenia na odstrzał wilków na terenie powiatu gołdapskiego.- Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem, postanowiono zwrócić się do wnioskodawcy o podanie informacji niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia. Po uzyskaniu niezbędnych informacji Zarząd W-MIR zwróci się z wnioskiem o odstrzał wilka. 

 

12.10.2018 r.- Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w Zastawnie – uczestniczył Pan Jan Heichel 

– Prezes W-MIR 

 

 

 

Ad. 2 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Zaproszenie do udziału w Narodowej Wystawie Rolniczej/IV Kongresie Polskiego Rolnictwa w 

dniach 30.11-02.12.br w Poznaniu – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR oraz 

Dyrektora biura Pani Jolanty Mackiewicz. 

 Odpowiedź  MRiRW  na przesłany wniosek W-MIR dotyczący wydłużenia terminu składania 

wniosków o refundację kosztów ponoszonych na bioasekurację.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo w sprawie terminów stosowania nawozów naturalnych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KRIR oraz Wielkopolska Izba Rolnicza pismo w sprawie konsultacji projektu ustawy - Prawo wodne.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie do udziału w konferencji pn.” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” w dniu 07.11.2018 

roku w Warszawie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR, 

Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR, Pani Zofii Stankiewicz i Pana Marka 

Kuźniewskiego – Członków Zarządu W-MIR. 

 Prezentacja dotycząca  problematyki gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

która była omawiana podczas spotkania w dniu 26.09.2018 r..- Zarząd zapoznał się. 

 Do opiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń z 

zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy 

podmiotów dokonujących tej oceny.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag. 

 Pismo w sprawie spotkania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z młodymi rolnikami w 

dniu 16.10.2018 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z pismem, podjęto uchwałę o organizacji 

wyjazdu rolników na spotkanie z premierem Rzeczpospolitej Polskiej do Warszawy oraz w sprawie 

pokrycia kosztów wynajmu busa na kwotę 1809 zł brutto. 

 

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

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 11 z dnia 28.09.2018 r. 

 Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Robert Nowacki – Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej ds. 

szacowania, który przekazał informację dotyczącą szacowania strat suszowych w województwie 



warmińsko-mazurskim. Informacja dotycząca strat w rolnictwie spowodowanych susza została 

dołączona do protokołu. 

 Pani Elżbieta Nalewajko - księgowa biura W-MIR przedstawiła wykonanie budżetu za 3 kwartały 

2018 r. 

 Ustalono wstępny termin XI Walnego Zgromadzenia W-MIR na dzień 17.12.2018 r. 

 Podsumowano udział w Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w Dożynkach 

Prezydenckich w Spale w dniach 15-16.09.2018 roku w kwocie 2 261,57 zł brutto. 

 Inspekcja Weterynaryjna – zawiadomienie o stwierdzeniu 248 przypadku ASF u dzików na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na pismo 3514/09/2018-RM w sprawie 

pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach wystąpiły skutki suszy.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na pismo w sprawie podjęcia działań w 

sprawie wyższych dopłat bezpośrednich po 2020 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem, kopię 

postanowiono przesłać z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn - Prośba o udzielenie opinii w zakresie 

zapotrzebowania rolników na grunty położone obr Kraszewo, dz nr 84/1, 84/3, 48/,1, 48/2, obr 

Narzym dz nr 245/1, 247/1, 292/5, 292/8, obr Brodowo dz nr 33/1, 33/2 o łącznej pow. 141,1406 ha 

gm. Iłowo-Osada. - Zarząd zapoznał się, postanowił po uzyskaniu opinii z terenu przesłać ją do 

KOWR. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn - sposób rozliczania kosztów uczestnictwa 

podczas obrad Rady Społecznej OT KOWR Olsztyn. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Mazowiecka Izba Rolnicza – zaproszenie na konferencję Rady ds Kobiet i Rodziny Wiejskiej  

pn. "Rolniczki – kultywator tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa" w dniach 26-

27.11.2018 roku w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Podjął uchwałę o 

oddelegowaniu na konferencję przedstawicielek W-MIR: Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu 

W-MIR, Pani Agnieszki Kobryń – Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej, Pani 

Urszuli Gajewskiej –Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim i Pani Barbary 

Kramkowskiej – Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Urząd Marszałkowski - pismo w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu rozwoju żywności 

regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w 

latach 2016 - 2020". – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować sprawozdanie i 

przesłać je do Urzędu Marszałkowskiego. 

 Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn - zaproszenie do kontynuowania współfinansowania 

kosztów produkcji i emisji Rolniczego Raportu na antenie TVP 3 Olsztyn. - Zarząd podjął uchwałę 

w sprawie współpracy z TVP S.A przy produkcji i emisji Rolniczego Raportu do kwoty 35000 zł 

brutto. 

 Mojawieś.pl – oferta na kombinezony do ochrony przed ASF oraz prenumerata kwartalnika 

„mojaWieś”- Zarząd podjął uchwałę o zamówieniu prenumeraty kwartalnika „mojaWieś” 

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – podziękowania- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami 

 Kalendarze książkowe i ścienne na rok 2019 – Zarząd podjął uchwałę o zamówieniu 250 szt. 

kalendarzy książkowych  i  1000 ściennych. 

 Zarząd zapoznał się z informacją dot. ilości protokołów sporządzonych przez przedstawicieli  

W-MIR w 13 powiatach województwa, na dzień posiedzenia Zarządu nie spłynęła informacja z 6 

powiatów. W związku z czym Zarząd postanowił, że za udział w pracach komisji zostanie 

przyznana rekompensata, ale uchwała zostanie podjęta po spłynięciu danych z całego 

województwa.  



  Kancelaria Sejmiku -  Zaproszenie na Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

dniu 11.10.18 roku w Olsztynie – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na konferencję pn. "Zielone Lato - turystyka wiejska na 

Warmii i Mazurach. Cudownie tu być! " w dniu 12.10.2018 roku w Olsztynie. – Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Waldemara Gajewskiego - Członka Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie olsztyńskim.  

 Urząd Marszałkowski - zaproszenie na uroczystą "X Galę Produkt Warmia Mazury" w dn. 19.10.18 

roku w Olsztynie – Zarząd podjął uchwałę o zwrocie kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- 

Członkowi Zarządu W-MIR 

 Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji INNPLUS – zaproszenie na konferencję pt. 

„Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na 

potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” w dn. 23.10.2018 roku. – Zarząd podjął uchwałę o 

zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi WMIR. 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Konferencja pt. „Ograniczenie 

zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód", w dniu 7 listopada 

2018 r. w Warszawie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Jana Heichela Prezesa, Pana 

Romualda Tańskiego Wiceprezesa oraz Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu na Agro na 

Obcasach, które odbyło się w dniu 18.10.2018 roku w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Jana Heichela Prezesa, Pana 

Romualda Tańskiego Wiceprezesa oraz Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR na 

Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniach 20-21.10.2018 roku w Ostródzie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Jana Heichela Prezesa na nagranie 

audycji w Telewizji Kopernik pn. „Barwy Jesieni” w dniu 24.10.2018 roku w Olsztynie. 

 CDR – zaproszenie na konferencję „Sieciowanie Partnerów SIR” w dniach 13- 14.11.2018 r .w 

Warszawie. – Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego –Członka 

Zarządu W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży do Warszawy dla Pani Zofii Stankiewicz w 

związku z wyjazdem na posiedzenie Komisji Kobiet Copa w Brukseli w dniach 14-16.10.2018 r. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 oddelegowania Zarządu W-MIR oraz Pani Dyrektor biura do udziału w Narodowej Wystawie 

Rolniczej/IV Kongresie Polskiego Rolnictwa w dniach 30.11-02.12.br w Poznaniu, 

 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR, Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa  

W-MIR, Pani Zofii Stankiewicz i Pana Marka Kuźniewskiego – Członków Zarządu W-MIR do udziału 

w konferencji pn.” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” w dniu 07.11.2018 roku w Warszawie, 

 pokrycia  kosztów organizacji wyjazdu rolników na spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego z młodymi rolnikami w dniu 16.10.2018 r. w  

 pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 

15-16.09.2018 roku w kwocie 2 261,57 zł brutto, 

 oddelegowania przedstawicielek W-MIR: Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR, Pani 

Agnieszki Kobryń – Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej, Pani Urszuli Gajewskiej 

–Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim i Pani Barbary Kramkowskiej – Członkini 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim  na konferencję Rady ds Kobiet i Rodziny Wiejskiej 

pn. "Rolniczki – kultywator tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa" w dniach 26-

27.11.2018 roku w Warszawie, 

 przystąpienia współpracy z Telewizją Polską S.A przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej „ 

Rolniczy Raport” 

  prenumeraty rocznej kwartalnika „mojaWieś”, 



 zamówienia 250 szt. kalendarzy książkowych  i 1000 szt. wiszących z logo W-MIR. 

 oddelegowania Pana Waldemara Gajewskiego - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

olsztyńskim na konferencję pn. "Zielone Lato - turystyka wiejska na Warmii i Mazurach. Cudownie tu 

być! " w dniu 12.10.2018 roku w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR  za udział w 

uroczystościach "X Gala Produkt Warmia Mazury" w dn. 19.10.18 roku w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi WMIR za udział w konferencji pt. 

„Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na 

potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej” w dn. 23.10.2018 roku, 

 zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Jana Heichela Prezesa, Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa 

oraz Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu na Agro na Obcasach, które odbyło się w dniu 

18.10.2018 roku w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Jana Heichela Prezesa, Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa 

oraz Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR na Warmińsko-Mazurską Wystawę 

Zwierząt Hodowlanych w dniach 20-21.10.2018 roku w Ostródzie, 

 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa na nagranie audycji w Telewizji Kopernik 

pn. „Barwy Jesieni” w dniu 24.10.2018 roku w Olsztynie, 

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego –Członka Zarządu W-MIR na konferencję „Sieciowanie 

Partnerów SIR” w dniach 13- 14.11.2018 r .w Warszawie. 

 zwrotu kosztów podróży do Warszawy dla Pani Zofii Stankiewicz w związku z wyjazdem na posiedzenie 

Komisji Kobiet Copa w Brukseli w dniach 14-16.10.2018 r. 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                  Protokołowała:            

Izby Rolniczej                                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              

 


