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Protokół nr 17/2021 

z posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 30 września  2021 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, Pan Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR i Komisji zgodnie z listą 

obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. 

Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jerzy Koronowski – 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pan Łukasz Bartkowski – zastępca 

dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, Pan Marcin 

Kazimierczuk - zastępca dyrektora KOWR w Olsztynie, Pani Aleksandra Misztuk - Kierownik 

Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw W-MODR Olsztyn  

 

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

rozpoczęło się o godz. 10.30 i trwało do godz. 16:00. Wspólne posiedzenie Zarządu  

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i Komisji zakończyło się o godzinie 14.30. 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

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

afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. 

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:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Oddział Regionalny w Olsztynie. 

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

Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Olsztynie. 

4. Informacja na temat aktualnych działań prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. 
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5. Sprawy bieżące. 

Na wstępie Pan Romuald Tański Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przywitał 

wszystkich przybyłych Przewodniczących. Omówił następujące sprawy bieżące: 

- przedstawił planowaną tematykę najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zostało 

zaplanowane na III dekadę października 2021; 

- poinformował o przebiegu kontroli NIK, która dotyczyła trzech ostatnich lat, a przede 

wszystkim wykorzystania środków finansowych pod kątem zadań statutowych. W działalności 

Izby nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym Najwyższa Izba Kontroli nie 

sformułowała uwag ani zaleceń pokontrolnych; 

- przedstawił działania Izby Rolniczej w związku z trudną sytuacją producentów trzody 

chlewnej w strefach ASF; 

- przedstawił wątpliwości samorządu rolniczego odnośnie Zielonego Ładu, m.in. omówił 

zastrzeżenia do definicji  tzw. rolnika aktywnego, płatności, ekoschematy. 

W związku z przybyciem gości, Prezes przywitał Pana Jerzego Koronowskiego – 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Pana Łukasza Bartkowskiego 

– zastępcę dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, 

Pana Marcina Kazimierczuk - zastępcę dyrektora KOWR w Olsztynie, Panią Aleksandrę 

Misztuk - Kierownika Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw W-MODR 

Olsztyn. 

Ad. 1 W pierwszej kolejności przekazano głos Panu Jerzemu Koronowskiemu – 

Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, który przedstawił 

informację na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem  kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego. Poinformował, że do dnia 29 września br w województwie warmińsko-

mazurskim jest 295 ognisk u dzików i 15 ognisk u świń. Przypomniał, że Komisja Europejska 

wcześniejsze przypadki u dzików zamieniła na ogniska, w związku z czym na dzień dzisiejszy 

mamy ognisko u dzików i u świń. Poinformował, że mamy tendencję malejącą ognisk u świń, 

które występują w dużym odstępie czasowym. Wspomniał także, że te ogniska mają miejsce w 

małych gospodarstwach, w których bioasekuracja jest na bardzo niskim poziomie ze względu 

na to, że rolników na to nie stać. Dalej przedstawił sytuację ognisk u dzików w naszym 

województwie. Poinformował, że na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego AFS 

występuje dość rzadko, natomiast większość przypadków ognisk u dzików jest w powiecie 

olsztyńskim, ostródzkim, iławskim i działdowskim. Następnie zwrócił uwagę, że w 

inwentaryzacji łowieckiej pogłowie dzików na terenie naszego województwa określono na 
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2000 sztuk, zaś od początku roku w powiecie iławskim odstrzelono 1600 sztuk. Podkreślił, że 

brakuje skutecznych narzędzi prawnych, aby koła łowieckie dyscyplinować. Potrzebne są 

zmiany prawne. W trakcie dyskusji Pani Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie ostródzkim zadała pytanie, jak wygląda sytuacja dotycząca nabytej 

odporności wśród dzików. Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że wg badań 

naukowych ta choroba nie daje odporności. Jeżeli bardzo mała ilość wirusa przedostanie się do 

organizmu dzika, dzik nie zachoruje, ale będzie miał przeciwciała, które nie dają odporności. 

Wskazał, że najlepszą metodą zwalczania wirusa ASF jest metoda administracyjna, gdyż nie 

ma leczenia ani zapobiegania, ze względu na brak szczepionki. Następną metodą zwalczania 

jest: wybijanie stad chorych świń - wystarczy, że w gospodarstwie wystąpi jedna chora świnia 

i stado jest do likwidacji; wybijanie prewencyjnie-do tej pory było niepopularne, w tej chwili 

rolnicy sami się zgłaszają, gdyż za wybicie dostają odszkodowania; redukcja pogłowia dzików 

– odłowy, polowania i odstrzały sanitarne w gospodarstwie – są na poziomie 

niezadawalającym. Doktor podkreślił, że bardzo ważne jest usuwanie ze środowiska zwłok 

padłych dzików, ze względu na to, że zwłoki dzików zakażają. Wirus w tkankach zwierzęcych 

jest bardzo odporny na czynniki zewnętrzne i potrafi przeżyć rok, jeśli dzik nie zostanie 

sprzątnięty lub zutylizowany. Następnie przedstawił kolejne metody zwalczania ASF, tj. 

bioasekuracja, bariery-przeszkody, szkolenia i odszkodowania. W następnej kolejności zostały 

omówione przepisy dotyczące zmniejszenia pogłowia dzików. Wskazał, że poszukiwania 

padłych dzików przez ludzi są mało skuteczne. W powiecie nowomiejskim zostało 

zorganizowane pokazowe poszukiwanie dzików przez wyszkolone psy myśliwskie. 

Wyszkolony odpowiednio pies nie goni za zwierzyną uciekającą. W przypadku znalezienia 

padłego dzika, pies nie dotyka go, tylko przy nim siedzi i szczeka w celu namierzenia psa przez 

operatora/właściciela poprzez nadajnik GPS znajdujący się w obroży. Takie poszukiwania 

zostały zorganizowane dwa razy i po kilku godzinach znaleziono więcej dzików niż  

w przypadku poszukiwania przez ludzi. Takie wyszukiwanie zostanie powtórzone po skoszeniu 

kukurydzy. W ciągu jednego dnia cztery psy wraz z czteroma osobami potrafią przeszukać  

30 km kwadratowych danego terenu.  

W dalszej kolejności przedyskutowano kwestie chłodni i utylizacji padłych dzików. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii porównał powiaty z największą ilością przypadków ASF  

w 2020 roku z 2021 rokiem. W roku 2021 nakazano odstrzał sanitarny ok. 11459 dzików, 

odstrzelono ok. 4225 (plus 380 padłych dzików). Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował, 

aby reagować na plany łowieckie, pisać pisma ponaglające do PZŁ w sprawie realizacji 

odstrzałów. W dalszej części zostały omówione ogniska zeszłoroczne oraz tegoroczne - 
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przeważają małe gospodarstwa, które są położone blisko siebie. Brak przestrzegania zasad 

bioasekuracji powoduje powstawanie ognisk. Obszary związane z ASF utrzymują się od końca 

lipca. W miejscowości Jagodziny wykryto dwa ogniska, wybito 5 stad (w tym 3 prewencyjnie), 

podobna sytuacja była w Radomnie. Poinformował, że jest program, który wyrównuje ceny 

oparte na podstawie cen z 3 ostatnich lat. Pan Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR zadał 

pytanie dlaczego wyrównanie jest do sztuki trzody skoro sprzedaż świń jest na kg? Na pytanie 

nie uzyskano odpowiedzi. Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że wystosował 

pisma do wszystkich wojewódzkich lekarzy weterynarii z prośbą o informację czy są jakieś 

zakłady ubojowe wg właściwości weterynaryjnej, które przyjmą do uboju świnie z obszaru 

zapowietrzonego albo zagrożonego. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii wskazali zakłady 

prowadzące ubój świń z następujących obszarów: 

-województwo podlaskie- Wojciech Nowicki w Bielsku Podlaskim, Sokół w Brańsku, 

Andrzej Mortel w Brańsku, 

-województwo lubelskie- ŁMEAT w Łukowie, Wierzejki w Trzebieszowie, Amanowicz 

w Puławach, 

-województwo mazowieckie- Mościbrody w Mościbrodach, Tadeusz Prykiel w Kolonii 

Promna, Zakrzewscy w Kosowie Lackim, 

-województwo małopolskie- Wędzonka w Myślenicach, Małgorzata Sapiechowska  

w Wolbromiu,  

-województwo warmińsko-mazurskie- ANIMEX w Ełku od 1 października br.  

Pan Bartłomiej Lewalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim zadał pytanie, czy dana ubojnia może żądać, aby na samochodzie były tusze od 

2-3 rolników. Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że w przypadku wywozu ze 

strefy czerwonej można łączyć transporty, zaś ze strefy zagrożonej już nie.  

W dalszej części Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że wszyscy nie dostaną 

odszkodowania oraz że postara się, aby osoby pomagające przy likwidacji ogniska, które  

z jakiegoś powodu nie otrzymają odszkodowania - dostały nagrody.  

W 2021 r. w województwie warmińsko-mazurskim wystąpiło 15 szt. ognisk szacowanych 

na kwotę 1 416 tys. zł, na chwilę obecną wypłacono odszkodowania za 2 ogniska – 72 tys. zł. 

Ogniska kontaktowe i ubój prewencyjny czyli tzw. zabijanie zdrowych świń szacowano na 

kwotę 1 865 tys. zł – wypłacono 18 tys. zł, tj. skutek tego, że choroba wystąpiła w obszarze  

o dużym zagęszczeniu hodowli. Łączna suma szacowania wyniosła 3 281 tys. zł, zaś wypłacono 

kwotę 90 tys. zł, pozostało do zapłaty kwota 3 191 tys. zł. Ponadto poinformował, że Komisja 

Finansów Publicznych przeznaczyła na całą Polskę 42 mln zł na uboje dobrostanowe.  
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W związku z tym, zadano pytanie w jakiej cenie świnie będą skupowane. Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii poinformował, że przychodzi dwóch rzeczoznawców oraz powiatowy lekarz 

weterynarii którzy określają wartość zwierzęcia. W przypadku zabicia świń na miejscu rolnik 

otrzymuje 100% odszkodowania od Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku, gdy zwierzę 

będzie zostanie ubite w rzeźni, to rolnik otrzyma od Inspekcji Weterynaryjnej różnicę pomiędzy 

kwotą wypłaconą przez rzeźnię, a kwotą określoną przez rzeczoznawcę. Pan Jerzy Salitra 

Członek Zarządu W-MIR zaapelował, aby w teren została przekazana informacja do rolników, 

że wyrównanie które jest zaplanowane do końca kwartału, było przedłużone na następne 

kwartały, dzięki temu rolnik będzie miał wiedzę, czy wpłyną pieniądze w następnych 

kwartałach. Po zakończeniu dyskusji Prezes W-MIR podziękował za wyczerpujące 

przedstawienie tematu dotyczącego ASF.  

Ad. 3 W kolejnym punkcie Prezes W-MIR poprosił Pana Marcina Kazimierczuka - 

zastępcę dyrektora KOWR OT w Olsztynie o przedstawienie informacji na temat aktualnych 

działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie obrotu 

ziemią. W związku z tym, że Pan Kazimierczuk dowiedział się o spotkaniu w dniu spotkania, 

przeprosił za brak przygotowania się. Odniósł się do tematu ASF od strony radnego. 

Poinformował, że postara się wystosować interpelację do Pana Marszałka z konkretnym 

pytaniem dotyczącym ASF, jaki program pomocowy będzie zaplanowany przez samorząd 

województwa i jakie kwoty będą na to przeznaczone. Następnie Pan Kazimierczuk przeszedł 

do kwestii związanych z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Poinformował, że wg 

stanu na dzień 31.08.2021r., powierzchnia gruntów pozostająca w Zasobie OT KOWR  

w Olsztynie wynosi ponad 146 tys. ha, z tego ponad 133 tys. to powierzchnia zagospodarowana, 

zaś do rozdysponowania pozostaje 13 tys. ha. 91% udziału gruntów jest rozdysponowane  

w stosunku do całości, które jest w Zasobie OT KOWR w Olsztynie. Co roku Centrala KOWR 

ustala plan sprzedaży i został on wyznaczony na poziomie 540 ha. Na koniec sierpnia KOWR 

ma wykonany plan sprzedaży na poziomie109%. Sprzedaż jest najczęściej na rzecz rolników, 

którzy po trzech latach zgłaszają chęć zakupu dzierżawionych gruntów. W wielu przypadkach 

ministerstwo rolnictwa wyraża zgodę sprzedaży. Średnia cena gruntów w 2021 roku to 43 100 

zł/ha, zaś nieużytki rolne 31 000 zł/ha. Nadmienił, że sprzedają się grunty, którymi od 

dłuższego czasu nikt się nie interesował. Poinformował zebranych, że KOWR skupia się teraz 

na zwiększeniu Zasobu, zaś wstrzymuje sprzedaż. Zakupione grunty przeznaczane będą do 

dzierżawy. Grunty dzierżawione przez OT KOWR Olsztyn obecnie wynoszą 4827 ha, czynsz 

dzierżawny wynosi 14,5 dt pszenicy/ha. Ilość odbytych przetargów w OT KOWR Olsztyn 

wyniosła 252 na powierzchnię 4000 ha. Po przedstawieniu kwestii statystycznych, rozpoczęto 
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dyskusję. Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR zapytał z czego wynika limit sprzedaży 

oraz kwestia przygotowania danej nieruchomości do sprzedaży, czy w związku z nałożonym 

limitem może być sprzedaż wstrzymana. Dyrektor Kazimierczuk poinformował, że limit 

sprzedaży jest umowny. W przypadku zaawansowanej sprzedaży transakcje nie są 

wstrzymywane. Następnie pan Kazimierczuk poinformował, kiedy dana nieruchomość jest 

„nieatrakcyjna” dla KOWRu.  

W związku z brakiem pytań Pan Romuald Tański Prezes W-MIR podziękował Panu 

Dyrektorowi, który w związku z innymi zobowiązaniami musiał opuścić spotkanie.  Następnie 

Prezes przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.  

Ad. 2 W dalszej części posiedzenia Pan Łukasz Bartkowski – zastępca dyrektora 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, przedstawił 

najważniejsze informacje 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. Dyrektor poinformował, że pod zaliczki jest 

zatwierdzonych 94% wniosków na całe województwo. W zeszłym roku z powodu COVIDu 

Komisja Europejska pozwoliła naliczać także zaliczki dla rolników typowanych do kontroli na 

miejscu. W tym roku, mimo trwania pandemii, takiej zgody nie ma, więc rolnicy wytypowani 

do kontroli tej zaliczki nie otrzymali. OR ARiMR wystąpił do Centrali, aby w powiatach,  

w których występuje trudna sytuacja ASF zaliczki były naliczane priorytetowo. Centrala 

wyraziła na to zgodę. W związku z tym, w powiatach ostródzkim, iławskim, działdowskim i 

nowomiejskim będą wypłacane zaliczki od 15 października br., w pozostałych do końca 

listopada. Od 1 grudnia będą dokonane płatności. Pan Romuald Tański Prezes W-MIR zadał 

pytanie odnośnie osób, które zostały wytypowane do kontroli, w jakim terminie otrzymają one 

wypłatę końcową. Uzyskano informację, że płatności końcowe uzależnione są od wyników 

kontroli. Następnie zostały omówione następujące tematy: terminy wypłat zaliczek od 

płatności, wnioski premiowe, trwające nabory m.in. zapobieganie utraty potencjału.  

W związku z brakiem innych pytań podziękowano Panu Łukaszowi Bartkowskiemu – 

zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie. 

Ad. 4 Realizując kolejny punkt posiedzenia Prezes W-MIR poprosił Panią Aleksandrę 

Misztuk - Kierownika Działu Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw W-MODR 

Olsztyn o przedstawienie informacji na temat aktualnych działań prowadzonych przez 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Na wstępie pani kierownik 

poinformowała, że na prośbę MRiRW planowane są szkolenia dotyczące ASF. Przedstawiła 

pokrótce działalność statutową W-MODR. W pierwszej kolejności omówiła  upowszechnianie 
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wiedzy poprzez demonstracje polowe, następnie pokazy organizowane przez W-MODR, 

których zaplanowano 91, zaś zrealizowano 35. W dalszej części omówiono działalność 

szkoleniową, planowane seminaria, konferencje zaplanowane na IV kwartał 2021 r. W związku 

z wystąpieniem COVID organizowane są szkolenia e-learningowe na platformie moodle, gdzie 

szkolenie jest „zawieszone” na platformie i można do niego wrócić w dowolnym momencie. 

Prowadzone są także szkolenia komercyjne dla beneficjentów działań PROW 2014-2020. 

Następnie przedstawiła działalność informacyjną prowadzoną przez W-MODR. W zeszłym 

roku wprowadzono tzw. „rozmowy o rolnictwie” . Jest to cykl nagrań ze specjalistami  

i doradcami W-MODR prezentowany w krótkiej formule 3-5 minutowego wywiadu, z zakresu 

działalności doradczej, upowszechnieniowej oraz informacyjnej Ośrodka. Jest to przejrzysty 

komunikat o charakterze poradnikowym. W dalszej części przedstawiła kolejną formę 

informacyjną pn. „Twoja Rola/finansowanie SIR” . Jest to cykl audycji zrealizowany w ramach 

operacji nt. „Prezentacja innowacji w rolnictwie województwa warmińsko-mazurskiego” we 

współpracy z TVP3 Olsztyn.  

Celem audycji jest przedstawienie gospodarstw, które realizują innowacyjne metody  

i rozwiązania oraz pokazują jak z powodzeniem można wdrażać je w gospodarstwach rolnych. 

Odbywa się to z pomocą specjalistów i doradców W-MODR. Emisja odbywa się w TVP3 

Olsztyn oraz na stronie internetowej, Facebooku i kanale youtube W-MODR.  

Następnie przedstawiła funkcjonowanie e-bazarku. Na platformie producenci mogą 

nieodpłatnie zamieszczać swoje oferty sprzedaży owoców, warzyw, żywności tradycyjnej i 

regionalnej, produktów pszczelich, krzewów, roślin ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego, 

a kupujący zamieścić ogłoszenie o chęci kupna określonego asortymentu. 

W dalszej części omówiono projekt „Lokalne Partnerstwa ds. Wody” mający na celu 

zacieśnienie współpracy różnych podmiotów: Urzędów Gmin, Starostw, zwiększenie roli 

lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących racjonalnego 

gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich  

i rolnictwa. Projekt realizowany jest od czerwca 2020 do końca 2025 roku. Następnie 

omówiona została „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej 

Ochronie Roślin” tzw. eDWIN. Projekt zakłada stworzenie do 31 maja 2022 roku krajowego 

systemu informatycznego służącego ochronie roślin, a także 19 stacji meteorologicznych w 

każdym powiecie. Kolejnym projektem jest GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań 

naukowych i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków”.  

Po zakończeniu prezentacji zarządzono 20 minutową przerwę.  
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W dalszej części posiedzenia omówiono następujące sprawy bieżące: 

- przedstawienie przez Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura W-MIR planu wyjazdu 

studyjnego w ramach operacji pn. „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich –Litwa” w dniach 03-07 października 2021 roku; uaktualniony program 

uczestnicy otrzymają na maila przed wyjazdem; 

- w dniach 26-27 października br odbędzie się dwudniowa konferencja w Mikołajkach nt. 

„Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat”, organizowana przez Warmińsko-

Mazurską Izbę Rolniczą przy współpracy z KSOWem Centralnym. Jest to konferencja 

ogólnopolska na którą przewidziano zgłoszenia od 2 do 6 osób z każdego województwa, 

planowana liczba uczestników-100 osób. Integralną częścią konferencji jest konkurs „Skarby 

zaklęte w szkle”; 

- Pani Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura poinformowała zebranych, że zostały jeszcze 

medale z 25-lecia W-MIR, które można wręczać gościom podczas posiedzeń Rad;  

- Pani Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim poruszyła temat wzrostu cen nawozów. Przypomniała, że posiadamy spółkę Skarbu 

Państwa w Puławach i teoretycznie rząd powinien mieć wpływ na Spółkę, pomimo, że rządzi 

się prawem handlowym i musi zarabiać. Niemniej ceny nawozów dla polskich rolników są 

zaporowe. W odpowiedzi Prezes Romuald Tański poinformował, że było spotkanie Krajowej 

Rady Izb Rolniczych z grupą azotową w Puławach. Czynnikami wpływającymi na wzrost cen 

nawozów są m.in. gwałtownie rosnące ceny energii (gazu, ropy). Występowaliśmy z pismem 

do Urzędu Kontroli Ochrony Konsumenta, temat jest cały czas monitorowany przez Izbę. Pan 

Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR podkreślił, że w zakładach jest bardzo ograniczona 

produkcja. Pani Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim podkreśliła, że mniejsze gospodarstwa nigdy nie kupowały nawozów na zapas.  

Następnie Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR odniósł się do wypowiedzi lekarza 

weterynarii, że należałoby wystosować wniosek do Ministra Środowiska, że koła łowieckie nie 

wykonują planowanego odstrzału sanitarnego. Prezes poinformował, że odstrzał sanitarny 

dzików na terenie woj. warmińsko-mazurskiego jest realizowany na podstawie rozporządzenia 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprezes Marek Kuźniewski zaapelował do 

Przewodniczących, aby kategorycznie nie podpisywali nowych planów łowieckich bez 

zwiększenia odstrzału zwierzyny płowej.  

Następnie Prezes Romuald Tański poruszył problem wilków. W dniu 20. 09.2021 r. zostało 

zorganizowane spotkanie u Wojewody, na którym byli poszkodowani rolnicy, którzy 

przedstawili problem z uzyskaniem odszkodowań za straty. W związku z narastającymi atakami 
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wilków na zwierzęta gospodarcze Prezes zwrócił się do Przewodniczących, aby zebrać  

i przekazać informacje o ilości zwierząt zagryzionych w danym powiecie w celu możliwości 

wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał redukcyjny wilków.  

Następnie poruszono temat źle funkcjonującej aplikacji suszowej, za pomocą której można 

składać wnioski o oszacowanie strat spowodowane niedoborem wody. Pan Krzysztof 

Kazaniecki Przewodniczący Powiatu gołdapskiego zwrócił uwagę, że Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi nie odpowiedziało na wniosek złożony przez Walne Zgromadzenie W-MIR  

w tej sprawie. Postanowiono ponowić wniosek o odniesienie się do zadanych pytań  

w wystąpieniu W-MIR dotyczące aplikacji suszowej.  

Następnie Pan Mirosław Borowski Delegat do KRIR omówił projekt zmiany ustawy  

o izbach rolniczych oraz złożonych propozycji do projektu Planu Strategicznego. 

Poinformował także o wystąpieniu KRIR w sprawie wysokich cen nawozów.  

Bartłomiej Lewalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim 

w imieniu członków samorządu rolniczego zapytał, czy Zarząd W-MIR przewiduje 

rekompensaty za udział w pracach komisji szacujących. Prezes W-MIR odpowiedział, że 

decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu zbiorczej informacji dotyczącej szacowania na terenie 

województwa.  

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Prezes 

przeszedł do omówienia pozostałych spraw bieżących: 

1. Omówiono organizację VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR, ustalono termin i tematykę 

posiedzenia. 

2. Wyjazd studyjny na Litwę 03.10 – 07.10.2021 – Pracownik biura przedstawił informacje na 

temat wyjazdu studyjnego, omówiono program i cel wyjazdu. 

3. Następnie zapoznano się z  wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR i komisji 

 Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na 

wniosek Pana Marka Kuźniewskiego zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o wsparcie 

pogorzelca z Bartnik w gminie Kiwity. W nocy z 21 na 22 września 2021 roku spłonęła 

nowa obora i 146 sztuk bydła mlecznego, w tym 80 krów i 30 cielnych jałówek. Rolnik 

będzie potrzebował wsparcia prawnego i finansowego.  

 Pismo rolnika - prośba o wsparcie po pożarze gospodarstwa – Po zapoznaniu się z wnioskiem 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim i pismem rolnika, postanowiono udzielić 

wsparcia prawnego i merytorycznego. 

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

wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 350 zł (trzystu 
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pięćdziesięciu złotych 00/100) pozostających w dyspozycji Rady na poczet najmu sali na 

posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. w Szczytnie.  – Zarząd podjął 

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

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się 

z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o 

odstrzał redukcyjny wilka szarego na terenie gminy Dubeninki w powiecie gołdapskim. Z 

terenu gminy Dubeninki napływają sygnały od lokalnej społeczności o coraz częstszym 

pojawianiu się wilków szarych w pobliżu zabudowań gospodarskich. Mieszkańcy boją się 

wychodzić z domów. Dochodzi również do ataków na psy oraz zwierzęta hodowlane- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystąpić do członków Rad Powiatowych w 

celu uzyskania informacji zwrotnej nt szkód wyrządzonych przez wilki w poszczególnych 

powiatach. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z 

prośbą o rozdysponowanie kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych) pozostających 

w dyspozycji Rady na zakup nagród rzeczowych w konkursach podczas dożynek Gminy 

Wieliczki, które odbędą się 18.09.2021 r. w Cimochach. - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 

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

podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia  kwoty  ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej do kwoty 1500 zł ( poprzedni wniosek to kwota 1200 zł) na dofinansowanie 

wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego i 

ostródzkiego i rolników z tych powiatów na Targi Rolnicze –  AGRO -SHOW w Bednarach 

w dniach 24 – 25 września 2021r. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono dokonać 

odpowiedniej korekty podjętej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim: Zwracam się z prośbą 

udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione zagadnienie w zakresie wytycznych 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu” Zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia pkt 2, pkt 2 ust.1 podmiot 

prowadzący produkcję rolniczą na powierzchni większej bądź równej 10 ha użytków rolnych 

lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP zobowiązany 

jest do posiada planu nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu. Czy 
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w przypadku braku stosowania w gospodarstwie jakiegokolwiek nawożenia rolnik winien 

posiadać jeden ze wskazanych planów? Zdaniem samorządu rolniczego posiadanie tych 

dokumentów, w przypadku braku nawożenia nie ma żadnego uzasadnienia. – Zarząd 

postanowił wystosować pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych. – Zarząd zapoznał się  

z projektem, przesłano uwagi do KRIR. 

 Opinia KRIR do ustawy o ochronie gruntów rolnych – Zarząd zapoznał się pismem, 

przesłano uwagi do projektu ustawy o ochronie gruntów rolnych. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek VII Walnego Zgromadzenia W-MIR o wprowadzenie 

dopłat do gryki, facelii i rzodkwi oleistej oraz o podniesienie. – Zarząd zapoznał się  

z pismem, w którym MRiRW informuje, że rozszerzenie listy gatunków roślin objętych 

dopłatą o grykę, facelię oraz rzodkiew oleistą obecnie nie jest uzasadnione. 

Zaproponowane gatunki roślin nie posiadają tak dużego potencjału gospodarczego jak 

gatunki objęte wsparciem, tym samym nie wpisują się w założenia przedmiotowego 

programu. Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo W-MIR przesłano 

wnioskodawcy. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek VII Walnego Zgromadzenia W-MIR o uregulowanie 

kwestii związanych z szacowaniem strat przez aplikację suszową - Zarząd zapoznał się  

z pismem. W związku z wymijającą odpowiedzią ministerstwa na wniosek samorządu 

rolniczego postanowiono ponowić wniosek w tej sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Zaproszenie na Posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR w dniu 

06.10.2021 r. w Parzniewie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono 

przekazać zaproszenie oddelegowanym członkom Izby Rolniczej w pracach Rady ds. 

Młodych Rolników. 

 Wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie uregulowania wynagrodzenia 

przedstawicieli wchodzących w skład komisji szacujących starty w gospodarstwach 

rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem. W związku ze zgłoszonym wnioskiem 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w sprawie 

uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w pracach komisji szacujących straty w 

gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne 

zjawiska atmosferyczne, Zarząd postanowił wystosować pismo do Urzędu Wojewódzkiego 
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w Olsztynie z prośbą o podanie ilości oszacowanych protokołów przez członków 

samorządu rolniczego w danym powiecie. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie kompetencji izb rolniczych w przypadku procedowania 

ustawy o izbach rolniczych – Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź zostanie przesłana 

wnioskodawcy. 

 Odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmian do programu 

wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie.- Zarząd zapoznał się z pismem. Ministerstwo 

rolnictwa w piśmie zapewniło, że działania mające na celu odbudowę sektora trzody 

chlewnej są szczególnie istotne dla resortu rolnictwa. Priorytetem jest uruchomienie 

wszelkich dostępnych środków pomocy, jak również prowadzenie działań na rzecz 

ograniczenia dalszego szerzenia się choroby na terytorium RP. 

5. Sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokoły nr 15 z dnia 23.08.2021r. i nr 16 z dnia 11.09.2021 r 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży w dniu 15.09. 2021 r. na  Jubileusz 

Mazowieckiej Izby Rolniczej panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR i Panu 

Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR do miejsca zbiórki do Olsztyna. 

 Podjęto uchwałę w sprawie  pokrycia kosztów udziału  w dniu 17.09.2021 r. w Radzie 

Społecznej przy KOWR w Olsztynie Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR. 

 Podjęto uchwałę  w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w 

Dożynkach Jasnogórskich w dniach 04.-05.09.2021 r. w Częstochowie w kwocie 2 524 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę  w sprawie pokrycia kosztów zakupu upominku z okazji 25-lecia  

Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu 15.09.2021 r. w kwocie 224 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek 

Wojewódzkich w  kwocie 25 563,76 zł (w tym transport-13 191,41 zł, usługa 

gastronomiczna- 1 1207 zł, inne - 1 165,35 zł brutto). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu zespołów na „Festiwal Kultur- 

Warmia, Mazury, Powiśle” w dniu 12.09.2021 r. w łącznej kwocie 5 310 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w 25-leciu 

KRIR w dniu 10.09.2021 r. w kwocie 1 265zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia zakupu upominku z okazji XXX-lecia KRUS w dniu 

09.09.2021 r. w kwocie 105 zł. 
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 Odpowiedź na pismo w sprawie możliwości nabywania przez izby rolnicze obligacji 

Skarbu Państwa. – Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. W ocenie ministerstwa rolnictwa 

nie było intencją ustawodawcy, by izby rolnicze nabywały w ramach swej działalności 

obligacje Skarbu Państwa. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – Do wiadomości W-MIR pismo skierowane do 

Wójta Gminy Jonkowo w sprawie uruchomienia komisji do oszacowania strat. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 TVP 3 Olsztyn – zaproszenie do współfinansowania Rolniczego Raportu w 2022 roku – 

Zarząd podjął decyzję o kontynuacji współpracy z TVP 3 Olsztyn w 2022 roku, podjęto 

stosowną uchwałę w tej sprawie. 

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Stanowisko Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji rolnictwa. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników Lab-Mlek w dniu 01.10.2021 r. w Giżycku. – 

Zarząd zapoznał się z pismem, podjęto uchwałę o upoważnieniu Pana Marka 

Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR i Pana Roberta Nowackiego – Członka Zarządu  

W-MIR do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, podjęto uchwałę w sprawie zwrotu 

kosztów podróży. 

 Narodowe Centrum Nauki – zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 

na projekty badawcze – webinarium w dniu 05.10.2021 r. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na seminarium podsumowujące konkurs Agroliga 2021 w dniu 28.09.2021 r. 

w Rynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w seminarium uczestniczył Pan Romuald 

Tański Prezes W-MIR, podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży. 

 Podlaska Izba Rolnicza- zaproszenie na obchody 25-lecia  w dniu 15.10.2021 r.  

w Białymstoku. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono oddelegować Pana 

Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR, Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR, 

Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR, Pana Mirosława Borowskiego 

Delegata do KRIR oraz Panią Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie ostródzkim i Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura W-MIR. Przyznano 

zwrot kosztów podróży oraz postanowiono zakupić drobny upominek.  

 Lubelska Izba Rolnicza- zaproszenie na Jubileusz 25-lecia W-MIR w dniu 13.10.2021 r. w 

Wojciechowie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura. 
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Przyznano zwrot kosztów podróży do Olsztyna oraz postanowiono zakupić drobny 

upominek.  

 Małopolska Izba Rolnicza- materiały informacyjne opracowane z okazji Jubileuszu XXV-

lecia MIR. – Zarząd zapoznał się z otrzymanymi materiałami. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza- Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia w dniu 09.10.2021 r.  

w Trzebnicy – uczestniczyć będzie Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR, polecono 

zakupić drobny upominek. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie - zaproszenie na Wystawę – 

Sprzedaż Ogierów ras zimnokrwistych, która odbędzie się w dniu 08.10.2021 r  

w Kętrzynie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie został oddelegowany. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie – prośba o objęcie 

patronatem Wystawy – Sprzedaż Ogierów ras zimnokrwistych, która odbędzie się w dniu 

08.10.2021 r. w Kętrzynie oraz ufundowanie nagród rzeczowych dla hodowców. – Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, z powodu wcześniej podjętych zobowiązań, nie udzielono 

patronatu, a tym samym nie ufundowano nagród rzeczowych dla hodowców-wystawców.  

 Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagrody głównej w konkursie „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” w dniu 13.10.2021 r. w Kotle Dużym. – Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, oddelegowano Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR oraz Pana 

Jerzego Salitrę Członka Zarządu W-MIR. Ponadto Zarząd postanowił uhonorować 

Państwa Małgorzatę i Marka Borkowskich  z województwa warmińsko-mazurskiego - 

laureatów I miejsca konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kraju w 2021 roku 

nagrodą pieniężną w formie czeku w wysokości 2000 zł. 

 Top Agrar – zaproszenie na VI Forum Rolników i Agrobiznesu w dniu 23.11.2021 r.  

w Poznaniu. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 W-MODR- koncepcja zagospodarowania terenów w Gminie Purda- działka geodezyjna nr 

8/61 oraz obręb Linowo działka nr 324/3. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski- Zaproszenie na spotkanie w sprawie wilków w dniu 

20.09.2021 r. – Pani Aleksandra Kasińska Pracownik Biura w-MIR przedstawiła 

informacje ze spotkania w sprawie wilków. 

 Informacja o XXX Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 

28.09.2021 r. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Rektor UWM- zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w dniu 

01.10.2021 r. – oddelegowano Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR. 
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 Podziękowanie od wójta Prostek za aktywny udział W-MIR w organizacji Dożynek 

Gminno-Parafialnych w Rożyńsku Wielkim. – Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

 Podziękowanie od Wójta Gminy Iława za wsparcie Dożynek Gminnych w Stradomnie. 

Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

 Informacja o wspólnym projekcie BNP Paribas i Allegro dotyczącym promowania 

sprzedaży produktów lokalnych wytwarzanych przez rolników. – Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu- 

Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu 16.09.2021 r. w Olsztynie w gali „Laur 

Najlepszym z Najlepszych” 

 Protokół z II posiedzenia Rady Społecznej KOWR - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – zaproszenie na podsumowanie XXV edycji 

konkursu „Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś” w dn. 12 października 2021 r.  

w Olsztynie-oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

  w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim, 

  w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim, 

  w sprawie zmiany Uchwały Nr 370/2021Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w sprawie rozdysponowania środków Rad Powiatowych w powiecie elbląskim, braniewskim 

i ostródzkim, 

  w sprawie zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

za udział w obchodach Jubileuszu Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

  w sprawie zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej na posiedzenie Rady Społecznej KOWR, 

  w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie,  

  w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku,  

 - w sprawie pokrycia kosztów transportu uczestników „Festiwalu Kultur – Warmia, Mazury 

i Powiśle”, 

  w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w 25-leciu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

  w sprawie pokrycia kosztu zakupu upominku okolicznościowego z okazji 30-lecia KRUS, 



16 
 

  w sprawie współpracy z Telewizją Polską S.A. przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej 

„Rolniczy Raport” 

  w sprawie oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Laboratorium Analiz Mleka „Lab Mlek”  

w likwidacji i udzielenia im pełnomocnictwa,  

  w sprawie zwrotu kosztów podróży dla przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej na seminarium podsumowujące konkurs Agroliga 2021, 

  w sprawie oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 

Dyrektora Biura na Jubileusz 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej, 

  w sprawie oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 

Dyrektora Biura na Jubileusz 25-lecia Lubelskiej Izby Rolniczej, 

  w sprawie uhonorowania zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”, 

  w sprawie oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, 

  w sprawie zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej na Gali „Laur Najlepszym z Najlepszych”, 

  w sprawie oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

podsumowanie konkursu „Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś”. 

 

 

 

    Romuald Tański 

 

          Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 
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