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Protokół nr 13/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 15 października 2020 roku 

 

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

nek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Marek Kuźniewski – członek 

Zarządu W-MIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło 

się o godz. 13.00 i trwało do godz. 17.30  

 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

 

1. Wnioski ze wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i 

Komisji z dnia 18.09.2020 r. 

2. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji 

3. Pisma z KRIR 

4. Sprawy bieżące 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski zgłoszone podczas 

wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i komisji. 

Zapoznano się z postulatami Pana Piotra Miecznikowskiego, w sprawie 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 lat 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, przy 

założeniu, że 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 



2 
 

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: Uzależnić 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. 

 

Zarząd zapoznał się ze zgłoszonymi postulatami, postanowił przygotować pismo do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych w sprawie propozycji zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. 

 

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. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem postanowiono 

wystosować pismo. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie zapoznano się z wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji: 

Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim z dnia 

11.09.2020r. 

- Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o: zmiany w zarządzeniu o zniesienie strefy niebieskiej, 

np.; jeżeli w ciągu 3 miesięcy na danym obszarze nie było przypadków chorych lub padłych 

na ASF dzików i przypadku chorych na pomór świń (prowadzenie monitoringu, pobierania 

prób na obecność ASF), byłaby to podstawa dla KE o szybsze zajęcie stanowiska. – Zarząd 

wyjaśnił, że w sprawie pismo zostało już wystosowane i wniosek jest w trakcie realizacji. 

- RP W-MIR w powiecie węgorzewskim popiera stanowisko KRIR w sprawie wprowadzenia 

dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa oraz tzw. podatku cukrowego. – Zarząd 

zapoznał się z informacją. 
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- Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na 

wniosek Pana Marka Łapina, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o interwencję w sprawie po-

minięcia rolników produkujących słomę potrzebną do produkcji podłoża pieczarkowego. 

Gdy wystąpił Covid-19 ceny spadły drastycznie, z 260 zł do 180 zł za 1 tonę. – Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem, wyjaśniono, ze pismo w sprawie wystosowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

postanowiono przygotować odpowiedź wnioskodawcy. 

 

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

W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 300 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup wiązanki okolicznościowej oraz podziękowania z powodu przejścia na emeryturę pana 

Jana Liedtke – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim. – Zarząd 

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim. 

- Z uwagi na zgłaszany przez rolników z powiatu: nowomiejskiego, iławskiego, 

ostródzkiego i elbląskiego problem dot. braku możliwości oddawania przez plantatorów 

ziemniaka skrobiowego, ziemniaków do AMELO Sp. o.o. w Iławie, Rada Powiatowa W-MIR 

w powiecie nowomiejskim zwraca się do Zarządu W-MIR o pomoc i skuteczną interwencję, 

która spowoduje uruchomienie odbioru ziemniaków przemysłowych od rolników przez ww. 

firmę.  

Obecnie sytuacja plantatorów, dostawców ziemniaka skrobiowego jest bardzo trudna, 

ponieważ wykopane i jednocześnie składowane na pryzmach ziemniaki ulegają procesom 

gnilnym. Dodatkowo należy zauważyć, że w najbliższym czasie należy spodziewać się 

przymrozków, które spowodują kolejne straty u rolników. Brak odbioru ziemniaka przez spółkę 

Amelo spowoduje, co najmniej zachwianie płynności finansowej, a w najgorszym przypadku 

bankructwo wielu gospodarstw, które zajmują się wyłącznie produkcją ziemniaka 

skrobiowego.  

W związku z powyższym Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim 

zwraca się z prośbą o pilną i skuteczną interwencję w wyżej opisanej sprawie. – Do wniosku 

dołączono wystąpienie plantatorów – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Ponadto w posiedzeniu 

Zarządu uczestniczył prezes spółki Amelo, który przedstawił problem z funkcjonowaniem 

zakładu, brakiem  możliwości oddawania ścieków poprodukcyjnych, a co za tym idzie konieczne 

wstrzymanie produkcji. Podkreślił, że spółka cały czas się rozwija, stawia na nowoczesne 

technologie, a nie ma woli współpracy ze strony gminy Iława. Zarząd po zapoznaniu się ze 
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sprawą postanowił zrobić rozeznanie oraz podjąć interwencję u burmistrza Iławy i wojewody 

warmińsko- mazurskiego. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby 

o wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 200 zł pozostających w 

dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbyło się w dniu 9 października 

2020 r. w Szczytnie. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

ponownie wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i wystawienie negatywnej opinii dotyczącej nabycia gruntów z Zasobu 

KOWR, położonych we wsi Kabikiejmy Dolne, działki ewidencyjne numer 127/1 i 136/1 o 

łącznej powierzchni 3,07 ha. Istnieje podejrzenie, że dotychczasowy dzierżawca nie jest 

rolnikiem – wytwórcą, a spekulantem. Ponadto do biura Izby wpłynęły podania rolników 

sąsiadujących z tymi gruntami, zainteresowanych nabyciem tych nieruchomości.- Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, postanowił po ponownym rozpoznaniu i zasięgnięciu opinii Rady 

Powiatowej negatywnie zaopiniować nabycie gruntów we wsi Kabikiejmy Dolne. 

 

Ad 3. Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 Zaproszenie na spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych na 6.10.2020 r. w 

Parzniewie.- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi 

Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w spotkaniu. 

 Pismo w sprawie protestu rolników w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wystąpienie Zarządu KRIR o podjęcie decyzji w sprawie utworzenia w Supraślu sanatorium 

dla rolników.- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem. 

  Pismo w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym 

handlem detalicznym- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 11 z dnia 18.09.2020 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu rolników do Warszawy na spotkanie 

z KRIR w sprawie konsultacji Ustawy o ochronie zwierząt w dniu 30.09.2020 r. w kwocie  

11 474 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów oprogramowania Microsoft Office do 

Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie w kwocie 1168, 50 zł 
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu gadżetów - kamizelek z logo W-MIR 

na kwotę 5 389, 50 zł brutto 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu materiałów promocyjno – informacyjnych z logo W-MIR.  

Koszty zostaną określone odrębną uchwałą. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie 

rzeki Orzyc (L.dz. 2456/09/2019-RW - wniosek RP W-MIR w powiecie piskim) – Zarząd 

zapoznał się z pismem. Odpowiedź została przesłana wnioskodawcy. 

 W-MODR – Program Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w 

Rolnictwie w dniu 07.10.2020.- Zarząd zapoznał z informacją, z ramienia Zarządu W-MIR 

w pracach komisji  konkursowej uczestniczył Pan Marek Kuźniewski –Członek Zarządu W-

MIR. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- do wiadomości pismo skierowane do KOWR w 

związku z pismem W-MIR.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Burmistrz Biskupca- Zaproszenie na obchody 650-lecia miasta Biskupiec w dniach 9-

11.10.2020 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył. 

 Paweł Papke – odpowiedź w sprawie zakładu rehabilitacji leczniczej w Supraślu  

(interpelacja). – Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. 

 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – zaproszenie na seminarium „Gospodarowanie 

wodą na obszarach wiejskich” w dniu 22.10.2020 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem nikogo nie oddelegowano. 

 Klaster Zdrowe Życie- - zaproszenie do dołączenia do klastra. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem. 

 Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski- informacja o przesłaniu 

interpelacji do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany przepisów w zakresie tworzenia i 

odwoływania obszarów zagrożenia ASF.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Starosta Giżycki - prośba o wskazanie osoby do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Giżycku.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, przekazano je do realizacji Radzie Powiatowej W-MIR 

 w powiecie giżyckim. 

 Jerzy Małecki- odpowiedź na interpelację w sprawie  utworzenia zakładu rehabilitacji 

leczniczej KRUS w Supraślu.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Rolnicy z powiatu braniewskiego (pismo anonimowe) -  prośba o wsparcie w 

wydzierżawieniu działek dla okolicznych rolników na terenie gminy Płoskinia.- W związku 

z tym, że przesłane pismo  jest anonimowe, postanowiono  pozostawić pismo bez 

rozpatrzenia. 
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 KOWR- prośba o udzielenie informacji dotyczącej zapotrzebowania na grunty zgłaszane 

przez okolicznych rolników na terenie gmin Kurzętnik oraz Nowe Miasto Lubawskie- 

obrębach Gwiździny i Pacółtowo.- Zarząd zapoznał się z pismem oraz notatką pracownika 

OT biura w Nowym Mieście Lubawskim, postanowił przesłać informacje o zapotrzebowaniu, 

jednocześnie wskazując, że w piśmie KOWR jest zbyt mało informacji dotyczącej gruntów, 

aby można było wydać opinie. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni – Informacja o przekazaniu nagród na 

Wystawie w dniu 09.10.2020 r.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Informacja o XX sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Zarząd zapoznał 

się z informacją. 

 

- Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Pokrycia kosztów wyjazdu rolników do Warszawy na spotkanie z KRIR w sprawie konsultacji 

Ustawy o ochronie zwierząt w dniu 30.09.2020 r. w kwocie 11 474 zł brutto 

 Zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w 

spotkaniu Prezesów wojewódzkich Izb Rolniczych na 6.10.2020 r. w Parzniewie.. 

 Pokrycia kosztów oprogramowania Office do Oddziału Terenowego Biura W-MIR w Szczytnie 

w kwocie 1168, 50 zł 

 Pokrycia kosztów zakupu gadżetów - kamizelek z logo W-MIR na kwotę 5 389, 50 zł brutto 

 Zakupu materiałów promocyjno- informacyjnych. 

 

             Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej                   

Protokołowała: 

 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 

  


