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Protokół nr 13/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 25 lipca 2022 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej, Marek Kuźniewski Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jerzy 

Salitra Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Robert Nowacki Członek 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Piotr Miecznikowski Członek Zarządu 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Mirosław Borowski Delegat do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Obrady otworzył Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Poinformował zebranych, że Pan Romuald Tański Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej wraz z Panią Jolantą Mackiewicz Dyrektorką Biura Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej uczestniczą w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1130 i trwało do godz. 1430. Pierwszą część 

posiedzenia poprowadził Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej.  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

1. Wnioski Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1 

Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych W-MIR: 

• Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na 

wniosek Pana Zbigniewa Godzieby, zwraca się do Zarządu W-MIR o przygotowanie 

wytycznych do procedur rekultywacji użytków zielonych po szkodach łowieckich, które 

były by obligatoryjne przy szacowaniu szkód łowieckich. Opracowanie powinno być 

wykonane przez Izby Rolnicze wspólnie z Lasami Państwowymi, Kołami Łowieckimi i 

rolnikami. - Zarząd dyskutował na temat rekultywacji użytków zielonych, sposobach 

przywracania gruntów do użytku oraz odpłatności za te usługi (wg cennika). Przypomniano, 

iż Izba wydała publikację o szacowaniu szkód łowieckich.  

• Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na 

wniosek Pani Danuty Kielak, zwraca się do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę prawodawstwa odnośnie terminu z jakiego brany jest 

kurs euro do naliczania dopłat bezpośrednich zamiast 30 wrzesień na średni kurs euro z 

ostatniego roku. – Zarząd polecił sprawdzenie, skąd wynika termin oznaczony w przepisach. 

Jeśli jest to określone w uzgodnieniach między Polską a UE, to przepisów nie można 

zmienić.   

• Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim na wniosek 

Antoniego Dąbrowskiego zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie pisma do 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie braku możliwości kontroli przez WIOŚ ilości i 

miejsca zrzutu ścieków z prywatnych jednostek pływających. Rolnicy są rozliczani z emisji  

azotu, przedostawania się ścieków do wód gruntowych oraz przechodzą szereg innych 

kontroli. Zdaniem samorządu rolniczego problem istnieje także w  zrzucie ścieków z 

jachtów, który nie jest kontrolowany i rozliczany. Kolejnym problemem jest także mała 

ilość punktów odbioru ścieków. Ścieki z jachtów przyczyniają się do zanieczyszczenia 

środowiska. W związku z powyższym Rada Powiatowa W-MIR powiatu piskiego wnioskuje 

o możliwość kontroli przez WIOŚ miejsc i ilości zrzutu ścieków z jednostek pływających. – 

polecono przekazać radcy prawnemu celem sprawdzenia regulacji prawnych 



2 
 

• Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim na wniosek 

Arkadiusza Cwalińskiego zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie pisma do 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zwiększenie liczby etatów 

przydzielonych na województwo Warmińsko-Mazurskie, a tym samym w Biurze 

Powiatowym ARIMR w Piszu. Biuro Powiatowe ARiMR w Piszu realizuje coraz więcej 

zadań co jest ogromnym obciążeniem dla pracowników. Braki kadry mogą doprowadzić do 

spowolnienia wypłaty środków z podstawowych działań realizowanych przez Biuro 

Powiatowe. Aby zapobiec opóźnieniom w wypłacie środków rolnikom należy zwiększyć 

kadrę pracowniczą w ARiMR BP Pisz. W związku z powyższym Rada Powiatowa W-MIR 

powiatu piskiego wnioskuje o zwiększenie liczby etatów w ARiMR BP Pisz. – Zarząd 

stwierdził, że nie jest to kompetencja Izby, daną jednostką organizacyjną zarządza kierownik 

i to on kieruje wnioski do swoich przełożonych.  

• wniosek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

działdowskim z dnia 22.06.2022 r. W nawiązaniu do pisma wystosowanego przez Pana 

Macieja Sitarka Burmistrza Lidzbarka skierowanego do pana Marka Gróbarczyka 

Sekretarza Stanu Departamentu Gospodarski Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

rozwiązania problemu notorycznego zalewania łąk znajdujących się wzdłuż rzeki Wkry na 

terenie gmin Działdowo, Płośnica, Lidzbark, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 

działdowskim popierając stanowisko Burmistrza i rolników zwraca się z prośbą do Zarządu 

W-MIR o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie od Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie właściwego utrzymania stanu rzeki Wkry poprzez 

stosowanie przez odpowiedzialne służby systematycznej konserwacji brzegów rzeki Wkry. 

Właściwa konserwacja brzegów rzeki zapewni prawidłowy spływ wód, który spowoduje 

zaniechanie zalewania łąk rolnikom i w konsekwencji umożliwi zbiór II i III pokosu trawy. 

– wniosek uznano za zasadny i polecono przygotować pismo 

• wniosek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

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

W-MIR o złożenie wniosku do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie 

wysokości emerytury rolniczej. Rolnikom którzy opłacają  dodatkowe składki, wynikające z 

ilości posiadanych hektarów oraz okresu ubezpieczenia powyżej 25 lat. W związku z 

powyższym Rada Powiatowa W-MIR powiatu giżyckiego wnioskuje o  zwiększenie 

wysokości emerytury rolniczej rolnikom, którzy opłacają  dodatkowe składki oraz posiadają 

okres ubezpieczenia powyżej 25 lat. – w związku z ostatnimi zamianami przepisów w tym 

zakresie, postanowiono sprawdzić przepisy po nowelizacji i następnie przygotować pismo 

• wniosek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

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

W-MIR o złożenie wniosku do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nie 

dyskwalifikowanie rolników będących długotrwale na rencie okresowej o możliwość 

korzystania z sanatorium. Rolnicy będący długotrwale na rencie okresowej nie mogą 

korzystać z Centrum Rehabilitacji Rolników w sanatoriach. W związku z powyższym Rada 

Powiatowa W-MIR powiatu giżyckiego wnioskuje o nie dyskwalifikowanie rolników 

będących długotrwale na rencie okresowej. - w związku z ostatnimi zamianami przepisów w 

tym zakresie, postanowiono sprawdzić przepisy po nowelizacji i następnie przygotować 

pismo 

• Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie szczycieńskim 

zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w 

wysokości do 400 zł (czterystu złotych 00/100) pozostających w dyspozycji Rady na poczet 

najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. w Szczytnie. – 

podjęto stosowną uchwałę 

 

Pan Romuald Tański Prezes W-MIR wraz z Panią Jolantą Mackiewicz Dyrektorką Biura W-

MIR przed posiedzeniem Zarządu Izby spotkali się z Panem Markiem Brzezinem Marszałkiem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich w 
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Olsztynku w dniu 18 września 2022 roku. Izba, jak co roku wyznaczy Starostów Dożynek, 

przygotuje stoisko, zawnioskuje o odznaczonych, zapewni transport członkom Izby, przygotuje 

i przeprowadzi konkurs na innowacyjny wieniec dożynkowy oraz zorganizuje piknik z 

Funduszu Promocji. 

 

Ad 2 

Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 wyjazd studyjny z KRIR do Rumunii w dn. 14-19 września 2022 r. – Zarząd zapoznał się i 

oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Panią Jolantę 

Mackiewicz Dyrektorkę Biura W-MIR 

 odpowiedź MRiRW na stanowisko X Walnego Zgromadzenia W-MIR 

 odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie wniosku z posiedzenia KRIR odnośnie 

przetargów na nieruchomości ZWRSP 

 odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie eksportu wieprzowiny na Ukrainę 

 pisma KRIR w sprawie szerokości kombajnów podczas przejazdów przez drogi publiczne 

- rozmawiano o problemach rolników podczas wykonywania prac polowych (podczas 

żniw) i postanowiono skierować pismo w tej sprawie do Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego 

 

Ad 3 

W ostatnim punkcie Zarząd W-MIR omówił sprawy bieżące: 

 przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu W-MIR Nr 11/2022 i Nr 12/2022 

 podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztu transportu na Festiwal Kultur – Warmia, 

Mazury, Powiśle w kwocie 2692 zł brutto. 

 podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów naprawy klimatyzatorów w biurze W-MIR w 

kwocie 1426, 80 zł brutto. 

 podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Henrykowi Różyńskiemu 

Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim za dojazd w dniu 

30.06.2022 roku do KOWR OT Olsztyn w celu podpisania dokumentacji przetargowej 

(nieruchomości w Tylicach). 

 Państwowa Straż Pożarna w Olsztynie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony 

Przeciwpożarowej w budynku przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie wraz z odpowiedzią W-

MIR w tej sprawie – Zarząd zapoznał się z pismami. Rozmawiano także na temat 

możliwości założenia instalacji fotowoltaicznej, do której potrzebna jest ekspertyza 

wytrzymałości dachu.  

 odpowiedź Dyrekcji Generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Komisji 

Europejskiej na pismo Izby z 30 marca br. w sprawie środków regionalizacji ASF w 

województwie warmińsko-mazurskim. 

 pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z ponowną prośbą o wypełnienie tabeli 

dotyczącej popytu na grunty rolne.  

 Ministerstwo Rozwoju i Technologii – odpowiedź w sprawie wprowadzenia zmian w 

ustawie Prawo budowlane w celu umożliwienia budowy budynków gospodarczych do 300 

m2 bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego - pismo wraz z uchwałą 

skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie porzucenia prac nad 

szkodliwym dla rolnictwa "Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027". 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego – pismo w sprawie tzw. 

"Ustawy o wakacjach kredytowych" wraz z prośbą o rozpoczęcie prac nad podobnymi 

rozwiązaniami dla sektora rolniczego. – Zarząd W-MIR przypomniał, że wystosował już 

pismo tej sprawie. W dalszej części dyskutował na temat obciążeń rolników m.in. o stopie 
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dyskontowej na zakup ziemi rolnej z KOWR. Pan Jerzy Salitra Członek Zarządu 

przedstawił informację rolnika w tej sprawie. Postanowiono przyjrzeć się sprawie i 

sprawdzić obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

 Urząd Miejski w Gołdapi – pismo z prośbą o dofinansowanie Dożynek Gminnych. – 

zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą każda Rada Powiatowa W-MIR dysponuje 1000 zł na 

organizację dożynek na swoim terenie. Postanowiono przekazać prośbę 

Przewodniczącemu Rady.  

 Sołectwo Rumy - wniosek o dofinansowanie dożynek wiejskich, które odbędą się w dniu 

14.08.2022 w m. Rumy. - Postanowiono przekazać prośbę Przewodniczącemu Rady. 

 Miejsko-Gminny Ośrod ek Kultury w Lipsku – prośba o pomoc finansową lub rzeczową w 

zorganizowaniu Dożynek Diecezjalno-Gminnych w dniu 03 września 2022 roku - 

Postanowiono przekazać prośbę Przewodniczącemu Rady.   

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni – prośba o użyczenie samochodu i 

częściowe dofinansowanie wyjazdu hodowców na Międzynarodowy Czempionat Koni 

Rasy Ardeńskiej, który odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2022 r. we Francji. – Zarząd 

przychylił się do prośby o użyczenie samochodu Vivaro i przeznaczył 1000 zł na pokrycie 

kosztów transportu 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku – spotkanie dot. opracowania 

wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2023-2033 w dniu 27.07.2022 r. w 

Gdańsku – oddelegowano Pana Andrzeja Łowczaka Delegata do Walnego Zgromadzenia 

W-MIR z powiatu elbląskiego i przyznano zwrot kosztów podróży 

 Burmistrz Biskupca – zaproszenie na Dni Biskupca w dniach 22-24 lipca 2022 r. – nikt nie 

uczestniczył 

 XX Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty i VIII Czempionat 

Koni Rasy Arden Polski w dniach 23-24.07.2022 r. – w Czempionacie uczestniczył Pan 

Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR oraz Pan Kazimierz Wróblewski Przewodniczący 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim  

 W-MODR – informacja o możliwości udziału w charakterze wystawcy w XXVIII 

Jesiennych Targach Rolniczych w dniach 3-4 września 2022 r. w Gryźlinach – 

postanowiono przygotować stoisko informacyjne Izby 

 prośba W-MODR o włączenie się we współorganizacje konkursu fotograficznego 

„Rolnictwo moja pasja” – ze względu na brak środków przewidzianych w budżecie Izby na 

ten cel, Izba nie włączy się we współorganizację \ 

 prośba Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Klimy o dofinansowanie Święta 

wieprzowiny w dniu 20.08.2022 r. w Klimach - ze względu na brak środków 

przewidzianych w budżecie Izby na ten cel, Izba nie włączy się we współorganizację 

 Rejonowe Koło Pszczelarzy w Olsztynku – zaproszenie na V Regionalny Dzień 

Pszczelarza w dniu 21 sierpnia 2022 r. – ze względu na inne zobowiązania nikt nie został 

oddelegowany  

 Urząd Miejski w Morągu – zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Święta Wojska 

Polskiego w dniu 12.08.2022 w Morągu – ze względu na inne zobowiązania nikt nie został 

oddelegowany 

 ze względu na oczywistą omyłkę pisarską dokonano zmiany Uchwały Nr 571/2022 w 

sprawie współorganizacji Czempionatu Koni Zimnokrwistych 

 

Na tym posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zakończono.  

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie szczycieńskim 

 współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku 
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 oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na wyjazd do 

Rumunii 

 pokrycia kosztów transportu na Festiwal Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle 

 pokrycia kosztów naprawy klimatyzatorów 

 zwrotu kosztów podróży Panu Henrykowi Różyńskiemu do KOWR OT Olsztyn 

 współorganizacji wyjazdu hodowców koni na Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy 

Ardeńskiej  

 oddelegowania przedstawiciela W-MIR na spotkanie w sprawie opracowania nowych 

wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2023-2033 

 przygotowania stoiska informacyjnego podczas XXVIII Jesiennych Targów Rolniczych 

„Wszystko dla rolnictwa” 

 zmiany Uchwały Nr 571/2022 w sprawie współorganizacji Czempionatu Koni 

Zimnokrwistych  

 pokrycie kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej i kondolencji Panu Mirosławowi 

Borowskiemu z powodu śmierci teścia  

 zmiany Uchwały 584/2022 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników 

biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (zmiana kwoty na 10 000 zł brutto) 

 

 

Romuald Tański 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej 

 

 

Protokołowała: 

Anna Bućwiło 

 


