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Protokół nr 18/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 11.10.2021r. 

 

 

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

do Krajowej Rady Izb Rolniczych (zdalnie) oraz Pani Jolanta Makiewicz Dyrektor Biura W-MIR i Pani 

Elżbieta Nalewajko Główna księgowa W-MIR. 

 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 

10.30 i trwało do godz. 14.30. 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku obrad: 

1. Przedstawienie projektu propozycji korekty budżetu W-MIR. 

2. Organizacja Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Prezes W-MIR poprosił Panią Elżbietę Nalewajko –główną 

księgową W-MIR o przedstawienie projektu propozycji korekty budżetu W-MIR. Pani Elżbieta 

Nalewajko poinformowała, że wykonanie budżetu jest do sierpnia br. Przedstawiła planowane wykonanie 

budżetu do końca roku, omówiła dochody Izby z innych źródeł, którymi są: prowadzenie punktów 

informacyjnych Europe Direct Olsztyn i Olecko (prowadzony do kwietnia 2021r.), realizacja projektów 

w ramach KSOW, pozostałe dochody z działań statutowych, udziały w spółkach. Ponadto zostały 

omówione wydatki, w tym związane z bieżącą działalnością statutową Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej, działalnością Europe Direct oraz projektami w ramach KSOW, zakupu samochodu oraz tzw. 

wydatki nadzwyczajne. W dalszej części omówiono planowaną rezerwę finansową na koniec 2021 roku. 

Pan Prezes przypomniał, że wg interpretacji Ministerstw Finansów i Rolnictwa Izba nie może inwestować 

środków pochodzących z nadwyżki w obligacje skarbowe. W związku z brakiem uwag do korekty 

budżetu Prezes przeszedł do następnego punktu posiedzenia.   

  

Ad. 2. W kolejnym punkcie Zarząd omówił projekt zaproszenia wraz z przygotowanymi uchwałami.  

W związku z przeprowadzoną kontrolą NIK, postanowiono powołać komisję statutową w celu 

uporządkowania Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zaproponowano, że komisja będzie  

liczyć 3-4 osoby. Następnie ustalono listę gości zaproszonych na Walne Zgromadzenie, które zostało 

zaplanowane na dzień 29 października 2021 roku w Olsztynie w siedzibie W-MIR.  

 

Ad. 3. W dalszej części posiedzenia Zarządu omówione zostały wnioski z Rad Powiatowych 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 rolnika w staraniach o umorzenie 

odsetek od kredytu u Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pana Jana Kawalira,  

z Bartnik w gminie Kiwity spotkała wielka tragedia, w nocy z 21 na 22 września 2021 roku spłonęła nowa 

obora z całym wyposażeniem a wraz z nią 146 sztuk bydła mlecznego, w tym 80 krów i 30 cielnych 
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jałówek. Największy z posiadanych kredytów pogorzelców był zaciągnięty na budowę tejże obory na 150 

sztuk. Spłata rat kredytu została aneksem do umowy z dnia 30 września 2021 wstrzymana do dnia  

2 stycznia 2023 roku. Odsetki muszą być nadal spłacane, co miesiąc, co w obecnej sytuacji rolnika nie 

posiadającego dochodów jest niewykonalne. Rolnik, będący na etapie rozwoju gospodarstwa posiada 

wiele zobowiązań, zaciągniętych na zakup ładowacza czołowego, ciągnika rolniczego, wozu paszowego, 

paneli fotowoltaicznych. Poza wymienionymi zobowiązaniami posiada również pożyczkę na środki 

obrotowe do produkcji rolnej. Powrót do produkcji mleka, poprzez odbudowanie obory i stada jest 

czasochłonny i kosztowny. Nie produkując rolnik nie posiada przychodów. Umorzenie odsetek od kredytu 

zaciągniętego na budowę obory pozwoli mu wrócić do produkcji i spłacić wszystkie zobowiązania. – 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono poprzeć wniosek rolnika i wystosować pismo do Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o umorzenie odsetek od kredytu, w związku ze 

spaleniem się obory wraz z całym inwentarzem i wyposażeniem.  

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

z prośbą do Zarządu Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup statuetek, które będą 

wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Kalniku, gm. Morąg w dniu 29.08.2021 r. – Zarząd wyraził 

zgodę, uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu.  

 

- Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dn. 27.09.2021 r.  

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

o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Premiera RP w sprawie: 

1.  Zmiany przepisu ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2009 r.  

w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2009 Nr 22 poz.121 z późn.zm.) dotyczącego treści  § 2. pkt. 4 Agencja udziela pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na:  zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt 

gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.  

Zdaniem samorządu rolniczego, wyżej wymieniony przepis powinien zostać zmodyfikowany w taki 

sposób, aby padły drób został objęty dofinansowaniem do utylizacji. W myśl art. 2 Ustawy o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 nr 133 poz. 921), drób mieści się w definicji 

zwierząt gospodarskich. Wobec tego wielu producentów zastanawia się dlaczego drób nie został objęty 

dofinansowaniem do utylizacji i dlaczego producenci innych zwierząt gospodarskich z takiego 

dofinansowania korzystają?  

Należy podkreślić, że przepis ten poniekąd faworyzuje producentów bydła, owiec, kóz, świń  

i koni. Pominięci producenci drobiu uważają także, że taki przepis prawny godzi w ich interesy i w ogólnie 

pojętą sprawiedliwość społeczną, a to z kolei powoduje niepotrzebną ich frustrację. Za wprowadzeniem 

ww. zmiany przemawiają również względy epizootyczne zapobiegania wystąpienia chorób zakaźnych 

drobiu w tym grypy ptaków.  

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatowa wnioskuje o zastosowanie zmiany przepisów prawnych, 

które objęłyby drób dofinansowaniem do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. – Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem, postanowiono wystąpić do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

2. Z uwagi na dalej utrzymującą się dramatyczną sytuację producentów trzody chlewnej, polegającą 

na braku możliwości sprzedaży trzody chlewnej z obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ASF, 

spowodowanej brakiem odbioru świń przez rzeźnie, Rada Powiatowa wnioskuje  

o przeprowadzenie analizy strat poniesionych przez producentów trzody chlewnej w związku z 

wystąpieniem ASF, analogicznie jak w przypadku grypy ptaków u drobiu, poprzez złożenie przez 

producentów trzody chlewnej deklaracji strat w związku z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego 
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pomoru świń. Na podstawie deklaracji zostałby określony zakres i rodzaj poniesionych strat przez 

gospodarstwo zajmujące się chowem trzody chlewnej uwzględniający np. przestoje w produkcji, 

ponadnormatywne przetrzymywanie związane z zakazem/ograniczeniem przemieszczania świń 

(wydłużony okres chowu trzody chlewnej), utylizacja zdrowych świń oraz inne rodzaje 

poniesionych strat. Ponadto, Rada Powiatowa wnioskuje o spowodowanie uruchomienia ciągłego 

naboru wniosków na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu przez producentów trzody chlewnej 

ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami ASF i  wypłatę tych środków 

w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku.  – postanowiono wystosować pismo w tej sprawie do 

KRIR. 

Zdecydowano zawnioskować o zmianę przepisów ARiMR, dotyczących gospodarstw, które w 

związku z wystąpieniem ASF znalazły się w strefie II i III (różowej i niebieskiej),by zostały 

zwolnione z obowiązku utrzymania zobowiązania, w ramach programów PROW, przez okres 5 lat.  

Ponadto, Zarząd postanowił wystąpić do ARiMR o interpretację czy objęcie gospodarstwa daną 

strefą można potraktować jako siłę wyższą.  

3. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje o spowodowanie uruchomienia 

naboru na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 

ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020 – w celu dofinansowania poniesionych 

kosztów inwestycji dostosowania do wymogów bioasekuracji dla hodowców drobiu, jak to ma 

miejsce w przypadku zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF w chowie trzody chlewnej. – 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystosować pismo do KRIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

działdowskim w Działdowie w dniu 14.10.2021r. –  W związku z napiętym kalendarzem spotkań  

i wcześniej podjętymi zobowiązaniami, nikogo nie oddelegowano.  

 

Ad. 4. W kolejnym punkcie Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

- Zaproszenie na konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”  

w dniach 26-27.10.2021r. w Warszawie, organizowane przez CDR w Brwinowie oddział w Radomiu. 

Zgłoszenie uczestnictwa do 20.10.2021r. – postanowiono przekazać zaproszenie członkom Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz pracownikom biur terenowych W-MIR w celu 

możliwości uczestnictwa w pierwszym dniu wydarzenia on-line. 

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat strategii leśnej UE – 

Zarząd zapoznał się z pismem, przekazano Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.  

 

Ad. 5. W ostatnim punkcie porządku omówiono bieżące sprawy: 

- Informacja od rolnika, że we wniosku o „wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla hodowców trzody 

chlewnej” pominięci zostali hodowcy, którzy 2-3 lata temu sprzedawali prosięta a nie sprzedawali 

tuczników. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystąpić do KRIR o zmianę parametrów 

kalkulatora dostępnego na stronie ARiMR, w taki w sposób by uwzględniał rolników, którzy zmienili profil 

produkcji np.  z produkcji prosiąt przeszli na produkcję tucznika. Obecnie narzędzie nie wykazuje 

poniesionych strat.  

- Pismo Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu notorycznego 

zalewania łąk zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wkry na terenie gmin Działdowo, Płośnica, Lidzbark  

i Lubowidz. – Zarząd postanowił wystosować pismo wspierające działania Burmistrza Lidzbarka. 

- Pismo rolnika z gminy Biskupiec, powiat nowomiejski w sprawie powołania komisji do oszacowania 

szkód spowodowanych zalaniem i podtopieniem wodą z rowu melioracyjnego w końcu sierpnia ubiegłego 
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roku. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, w związku z tym postanowiono przekazać sprawę Radcy 

Prawnemu w celu wskazania rolnikowi ścieżki działania. W związku z rozpoczętą procedurą 

administracyjną poinformowano zainteresowanego, że brak uzupełnienia dokumentacji może skutkować 

wydaniem decyzji negatywnej dla strony. 

- konferencja nt. „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat.” organizowanej w dniach  

26-27.10.2021 r. w Mikołajkach.- Pani Dyrektor przedstawiła wstępne informacje organizacyjne. 

Konferencja jest planowana na ok. 130 osób z całej Polski.  

- propozycja organizacji konferencji nt. „Europejska Akademia Kobiet Wiejskich” połączona z otwarciem 

ED Olsztyn pomiędzy 22 a 24 listopada 2021 roku w Olsztynie- Prezes przekazał głos Pani Dyrektor, 

która poinformowała, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej należy zorganizować konferencję 

otwierającą działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct wraz z konferencją prasową,  

w której będzie uczestniczył przedstawiciel Team Europe. Ponadto w planie punktu ED zaplanowano 

konferencję pn. „Europejska Akademia Kobiet Wiejskich”. W związku z napiętym kalendarzem spotkań, 

Pani Dyrektor zaproponowała, aby połączyć oba wydarzenia. Zaproponowała, aby o godz. 9:30  

z siedzibie W-MIR zorganizować otwarcie z konferencją prasową. Następnie w hotelu, który zostanie 

wybrany w ramach zapytania o cenę, zorganizować konferencję nt. „Europejska Akademia Kobiet 

Wiejskich” z udziałem przedstawiciela z Team Europe. Konferencja jest skierowana do kobiet z obszarów 

wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego. Zaproponowano termin pomiędzy 22 a 24 listopada br. Prezes 

otworzył dyskusję, ustalono, że konferencja będzie dwudniowa, połączona ze spotkaniem Zarządu  

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji. Szczegóły ustalone zostaną w późniejszym terminie. 

 

Ponadto, pomiędzy 15 lub 20 grudnia br. zaplanowano posiedzenie Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. Szczegóły spotkania zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

 

W dalszej części obrad, Zarząd omówił zaproszenia, które wpłynęły do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej: 

- zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12.10.2021 w Warszawie 

dotyczące pomocy skierowanej dla producentów trzody chlewnej poszkodowanych przez wirus ASF oraz 

działań zmierzających do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz powołanie stałej podkomisji  

ds. zwalczania ASF – oddelegowano Pana Jerzego Salitrę Członka Zarządu, przyznano zwrot kosztów 

podróży; 

- zaproszenie na konferencję „Uprawa roślin bobowatych a możliwość zwiększenia produkcji białka 

paszowego” w dniu 14.10.2021 w W-MODR w Olsztynie – oddelegowano pracownika Biura terenowego 

W-MIR w Bartoszycach; 

- zaproszenie dla p. Zofii Stankiewicz na Jubileusz 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 15.10.2021r. 

w Białymstoku – oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie ostródzkim, podjęto stosowną uchwałę podczas wcześniejszego posiedzenia Zarządu;  

- zaproszenie na Jubileusz 25-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 22.10.2021r. w Nowej Soli – 

postanowiono wystosować list gratulacyjny z okazji jubileuszu; 

- zaproszenie na Jubileusz 25-lecia Opolskiej Izby Rolniczej w dniu 05.11.2021r. w Prószkowie - 

postanowiono wystosować list gratulacyjny z okazji jubileuszu  

- zaproszenie na Hubertusa Okręgu Suwalskiego w dniu 23.10.2021 r. w Olecku – oddelegowano Pana 

Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR, przyznano zwrot kosztów podróży; 

- W-MODR oddz. Olecko -zaproszenie na webinarium pn. „Zdrowe, wydajne, dobrze zarządzane stado 

bydła mlecznego” w dn. 20.10.2021 r. – oddelegowano Pana Mirosława Borowskiego Delegata do KRIR 

oraz przekazano pracownikom biur terenowych w celu poinformowania zainteresowanych hodowców 

bydła mlecznego. 
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 - Oddelegowania Pana Jerzego Salitry Członka Zarządu W-MIR na posiedzenie Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w dniu 12.10.2021 w Warszawie. 

- Oddelegowania Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR na Hubertusa Okręgu Suwalskiego 

w dniu 23.10.2021 r. w Olecku. 

  

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

Izby Rolniczej 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Godlewska 

 

 


