
Protokół Nr 17/2017 
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącymi komisji problemowych 

Walnego Zgromadzenia w dniu 18 grudnia 2017 r. w Olsztynie

Zgodnie z  § 39 Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Centrum Wdrażania i 
Promocji  Innowacji  w  Olsztynie  zwołane  zostało  wspólne  posiedzenie  Zarządu  W-MIR  z 
Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR, Przewodniczącymi wszystkich komisji  Izby, 
poszerzone o członków Rad Powiatowych W-MIR. W posiedzeniu uczestniczyli (zgodnie z 
listami obecności): 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych
Przewodniczący Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
przewodniczący komisji Izby
członkowie Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
oraz zaproszeni goście: 
Zbigniew  Babalski Sekretarz  Stanu  w Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  Andrzej 
Maciejewski Poseł  na  Sejm RP,  Jerzy  Małecki Poseł  na  Sejm RP,  Sławomir  Sadowski 
Wicewojewoda  Warmińsko-Mazurski,  Rafał  Nowicki Główny  Specjalista  –  koordynator 
Zespołu ds. łowiectwa w Ministerstwie Środowiska,  Leszek Potorski Dyrektor Warmińsko-
Mazurskiego  Oddziału  Regionalnego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa, 
Marcin Kazimierczuk, Mieczysław Włos i Łukasz Bartkowski z-cy Dyrektora Warmińsko-
Mazurskiego  Oddziału  Regionalnego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa, 
Grzegorz Kierozalski  Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Olsztynie,  Zbigniew Nadrowski z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddział  Terenowy  w  Olsztynie,  Damian  Godziński Dyrektor  Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie,  Małgorzata  Krupa zastępca  Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Regionalny Konserwator Przyrody w Olsztynie, Henryk 
Żuchowski Dyrektor  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  w  Olsztynie,  Dariusz 
Zalewski Łowczy  Okręgowy  Polskiego  Związku  Łowieckiego  w  Olsztynie,  Ludwik 
Bartoszewicz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mieczysław Murawski 
z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Henryk Pastuszek Dyrektor 
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie,  Anna Zielińska BGŻ BNP Paribas 
Region  Północno-Wschodni,  Ryszard  Piórkowski  Warmińsko-Mazurski  Wojewódzki 
Inspektor  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych,  Wiesław  Domian Prezes 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Henryk Kuhn 
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie,  Wojciech 
Hołownia Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych,  Zdzisław Szewczak Dyrektor Biura Polskiej Federacji Hodowców i Producentów 
Mleka  w  Dorotowie,  Wacław  Drozdowicz TUW  Biuro  Regionalne  Olsztyn,  Czesław 
Lewandowski Dyrektor  Okręgowej  Stacji  Chemiczno-Rolniczej  w  Olsztynie,  Bronisław 
Żelanis Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Barbara Mitro 
Inspektor  Wojewódzki  w  Wydziale  Infrastruktury,  Geodezji  i  Rolnictwa  Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Posiedzenie  Zarządu rozpoczęło się  o  godz.  1100.  Obrady otworzył  Pan Jan Heichel 
Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  witając  wszystkich zebranych i  dziękując  za 
przybycie. 

Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, który przywitał wszystkich zebranych i podziękował za organizację spotkania. 
Na  wstępie  swojego wystąpienia  odniósł  się  do  ostatnich  zmian  w rządzie.  Podkreślił,  że 
dopiero od 2 lat Prawo i Sprawiedliwość zmienia Polskę i nie wszystko się udało, ale warto 
przypomnieć, w jakich dziedzinach nastąpiły już zmiany: uszczelnienie systemu podatkowego, 
podniesienie skuteczności ścigania wyłudzeń podatku VAT, sprawniejsza praca prokuratury, 
wprowadzona została minimalna stawka godzinowa,  podniesiono płacę minimalną,  reforma 
administracji  skarbowej,  wiek emerytalny,  świadczenia  społeczne i  emerytalne  (w tym dla 
rolników) i  oczywiście  program 500+ (korzysta  około 60% rodzin z  obszarów wiejskich). 
Podsumował dotychczasową działalność rządu na rzecz rolnictwa na 6 płaszczyznach:
1)poprawa opłacalności rolnej – ok. 700 mln zł otrzymała polska wieś w różnych działaniach 
inwestycyjnych oraz instrumentach wsparcia; realizacja i kontrola płatności bezpośrednich; w 
okresie 2 lat rozszerzono rynki zbytu o 30 nowych rynków zewnętrznych czyli poza UE;
2)poprawa  jakości  życia  na  obszarach  wiejskich  –  świadczenia  emerytalne  i  rentowe 
(podnoszenie wymiaru społecznego);
3)gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa – gospodarowanie ziemią rolną.  Na wniosek 
MRiRW do 10 grudnia 2017 r. zbierane były uwagi w tym zakresie. Wpłynęło 108 uwag, z 
czego 80% były to wnioski powtarzalne.  W styczniu 2018 r.  zostanie zorganizowana tzw. 
konferencja  uzgodnieniowa,  podczas  której  zostaną  przeanalizowane  zgłoszone  uwagi. 
Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego to: 
- rozszerzenie definicji osób bliskich o zięciów, synowe, pasierbów i rodzeństwo rodziców; 
zniesienie współwłasności w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa; 
- postępowanie upadłościowe i egzekucyjne – komornik będzie mógł sprzedać nieruchomość 
rolną wszystkim, a nie tylko rolnikom; 
- rozszerzony zostanie katalog nabycia za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolnej np. na 
rzecz uczelni na cele dydaktyczne, w celach publicznych; 
- zmiana obecnego zapisu w zakresie wydawania zgody na zbycie nieruchomości rolnej przed 
upływem 10 lat nie przez sąd, a przez dyrektora KOWR;
-  rozszerzenie  możliwości  uczestnictwa  w  przetargach  ograniczonych  o  osoby,  które:  nie 
spełniają  5-letniego  wymogu  osobistego  prowadzenia  gospodarstwa,  nie  mają  5-letniego 
okresu  zamieszkiwania  w  danej  gminie,  nie  posiadają  kwalifikacji  rolniczych,  ale  pod 
warunkiem, że nie ukończyły jeszcze 40 roku życia. To jest propozycja dla osób, które chcą się 
na wieś przeprowadzić i chcą swoje życie związać z rolnictwem.
W tym punkcie jest także usprawnienie administracji,  czyli utworzenie z dniem 1 września 
2017 r.  KOWR – Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa.  Zreorganizowano pracę  trzech 
dotychczasowych agencji: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Planowana jest zmiana w przepisach dotyczących 
organizacji przetargów publicznych.
4)ubezpieczanie gospodarstw rolnych -  obecnie 36% gospodarstw jest  ubezpieczonych.  Do 
2020  roku  zaplanowano  przeznaczyć  na  ubezpieczenia  w  rolnictwie  1,5  mld  zł.  W  tym 
obszarze jest jeszcze dużo do zrobienia. Wiceminister zaapelował do firm ubezpieczeniowych, 
by z większą empatią patrzyły na klientów.
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5)wzmocnienie  pozycji  rolnika  w  łańcuchu  żywieniowym  –  w  ostatnich  2  latach  został 
przyjęty  pakiet  5  ustaw,  które  dadzą  efekt  dopiero  po  5-6  latach.  Problem  został  także 
dostrzeżony przez UE. 
6)aktywność na arenie międzynarodowej – intensywna współpraca z Grupą Wyszehradzką, 
prowadzone są rozmowy z chińskimi partnerami w zakresie zbytu. 

W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Zbigniew Babalski Wiceminister Rolnictwa i 
Rozwoju  Wsi  mówił  o  priorytetach  na  2018  rok:  o  Wspólnej  Polityce  Rolnej  m.in. 
zrównoważonych  dopłatach  bezpośrednich,  powstaniu  kodeksu  rolnego  –  ustawy  o 
gospodarstwie  rolnym,  która  zawierałaby  m.in.  szczegóły  dotyczące  dzierżaw,  obrotu 
prywatnego  ziemią  rolną.  Utworzenie  jednej  inspekcji  kontrolnej  w  rolnictwie.  Obecnie 
przygotowywany  jest  także  „Pakt  dla  rolnictwa”,  czyli  strategia  rozwoju  rolnictwa 
usystematyzowana w 21 programach, którego kształt poznamy wiosną 2018 r. Kolejną ważną 
kwestią  poruszoną  przez  Ministra  były  wykryte  w  Polsce  przypadki  ASF  (afrykańskiego 
pomoru świń) u dzików. Rząd deklaruje maksymalne wsparcie na walkę z ASF. Podkreślił, jak 
istotna w produkcji zwierzęcej jest odpowiednia bioasekuracja. Niestety na 6 tys. gospodarstw 
na Podlasiu, kontroli bioasekuracji poddało się 2,5 tysiąca. Stwierdził, iż dobrze w całej tej 
sytuacji się stało, że wirus ominął zagłębie hodowli trzodziarskiej – Ziemię Lubawską. 

Na zakończenie wystąpienia Pan Babalski podziękował za 2-letnią już współpracę, za 
rozmowy, wszystkie opinie i uwagi. Prosił o dalsze zgłaszanie przez samorząd rolniczy uwag i 
propozycji. 

Kolejnym mówcą był Pan Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski. Na 
początku  wystąpienia  przekazał  zebranym  życzenia  świąteczno-noworoczne,  a  następnie 
odczytał informację z prac komisji powiatowych oraz komisji wojewódzkiej zajmujących się 
szacowaniem  strat  w  gospodarstwach  rolnych  powstałych  w  wyniku  przymrozków 
(wiosennych), wichur, deszczy nawalnych, gradobicia. W wyniku przymrozków w zasiewach 
ozimin  w 23 gminach ucierpiało 99 gospodarstw,  gdzie  straty  oszacowano na 2106 ha na 
kwotę 6,300 mln zł. Najbardziej dotknięte stratami w sadownictwie powiaty to iławski (31 
gospodarstw), braniewski (26) i olsztyński (10). W wyniku gradobicia, huraganu i piorunów 
straty szacowano w 21 gospodarstwach na łączną kwotę 1,200 mln zł. Wpłynęło 46 wniosków 
od wójtów i burmistrzów z województwa o szacowanie szkód powstałych w wyniku deszczy 
nawalnych oraz powodzi. Poszkodowanych zostało 861 gospodarstw na ponad 30 tys. ha. Pan 
Sadowski  złożył  podziękowania  wszystkim zaangażowanym w pracę  komisji  oceniających 
straty. Przedstawił w skrócie informację o pomocy dla producentów rolnych w zakresie dopłat 
do  oprocentowania,  odroczeń  spłaty  kredytów,  poręczeń  i  gwarancji  kredytowych. 
Wicewojewoda zasygnalizował także problem szkód wyrządzanych przez  zwierzynę łowną 
oraz prawnie chronioną, m.in. przez bobry, żurawie, kormorany, łosie. 

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Maciejewski Poseł na Sejm RP z Ruchu Kukiz'15, 
który mówił o problemach produkcji zwierząt futerkowych w Polsce. 

Pan  Jerzy  Małecki  Poseł  na  Sejm  RP  z  PiS  podkreślił,  że  zmiany  dokonywane  w 
rolnictwie  są  wprowadzane  po  konsultacji  ze  środowiskiem  rolniczym  i  rząd  wychodzi 
naprzeciw postulatom rolniczym. 

Z okazji 25-lecia Związku Hodowców Bydła Mlecznego i 5-Lecia poświęcenia sztandaru 
Pan Andrzej Steckiewicz oraz Pan Wojciech Jończyk w imieniu  Związku uhonorowali Pana 
Zbigniewa  Babalskiego  Sekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
„Medalem 25-lecia”. Korzystając z okazji,  zwrócili się o pomoc w utworzeniu koło Olsztyna 
rolniczego centrum wystawowego.  Pan Babalski wyjaśnił, że zapadła już decyzja w sprawie 
przekazania  Warmińsko-Mazurskiemu  Ośrodkowi  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie 
gruntów pod Tomaszkowem. 
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Po wystąpieniach zaproszonych gości,  głos  zabrali  członkowie Rad Powiatowych W-
MIR oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Producent z Lubawy podziękował Zarządowi 
Izby za spotkanie zorganizowane przez samorząd rolniczy w Gietrzwałdzie. Zwrócił uwagę na 
przeciąganie  procedur  (w  jego  przypadku  trwa  to  już  2  lata)  związanych  z  uzyskaniem 
pozwolenia na budowę budynków inwentarskich. 

Pan  Henryk  Kuhn  reprezentujący  Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodowców Koni  w 
Olsztynie zaapelował o wprowadzenie płatności zwierzęcych do koni oraz uwzględnienie w 
kolejnym PROW środków na rozwój hodowli koni. 

Pan  Wojciech  Hołownia  z  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Pracodawców 
Dzierżawców i Właścicieli  Rolnych mówił o problemach gospodarstw towarowych m.in.  o 
rozdrobnieniu  oraz  melioracjach,  drogach  dojazdowych  do  gospodarstw.  Podkreślił,  że 
nierealne jest utrzymanie się z 2 lub 7 ha, a instrumenty wsparcia dla 1 lub 2-hektarowych 
gospodarstw są nieprzemyślane. 

Pan Roman Puchalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 
zwrócił  uwagę  na  problemy  terenów  depresyjnych  Żuław  z  zalewaniem.  Stan  urządzeń 
melioracyjnych  (wałów przeciwpowodziowych)  jest  bardzo  zły,  m.in.  w  wyniku  działania 
bobrów.  Miał  powstać  raport  na  temat  stanu  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych,  jednak 
jeszcze go nie ma. 

Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił 
uwagę na problemy występujące w trzech obszarach: 1) ubezpieczenie społeczne rolników 
(rolnicy  posiadający  powyżej  50  ha  gospodarstwo  płacą  wyższe  składki  bez  możliwości 
uzyskania w przyszłości wyższej emerytury); 2) następcy rolników (wymiana pokoleniowa, 
gdy senior jest jeszcze w sile wieku jest niemożliwa); 3) łowiectwo (przejęcie tego tematu 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

Pan  Wojciech  Jończyk  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  olsztyńskim 
zawnioskował  o  zniesienie  zakazu  wywożenia  gnojowicy  na  pola,  który  obowiązuje  od  1 
grudnia. Z powodu problemów atmosferycznych nie można było wcześniej tego dokonać. 

Pan  Wiesław  Domian  Prezes  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Rolników,  Kółek  i 
Organizacji Rolniczych mówił o potrzebie zmian w ustawie o izbach rolniczych.

Pan  Witold  Socha  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  iławskim 
pokreślił  potrzebę  obrony  uboju  rytualnego.  W  dalszej  dyskusji  jego  wniosek  poparł  Pan 
Sławomir Ciesielski Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim i dodał, iż cena 
bydła mięsnego spada.

Pan  Mieczysław  Aszkiełowicz  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
olsztyńskim  poprosił  o  wyjaśnienie  procedowanej  ustawy  nakładającej  obowiązek 
różnicowania  dostaw  prądu  (zielona  energia).  Na  podstawie  tych  przepisów  ceny  prądu 
wzrosną, a w przypadku gospodarstw rolnych może to być nawet 20%.

Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej mówiła 
o ośrodkach hodowli  zwierzyny; niewykorzystywaniu limitów ostrzałów; ochronie gruntów 
rolnych  i  wysokich  kosztach  odrolnienia  niedużych  areałów;  finansowaniu  działalności 
ekologów.

Pan Andrzej Kulik Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim zwrócił 
uwagę na sprzedawanie w dalszym ciągu przez KOWR gruntów rolnych bez drogi dojazdowej. 

Pan  Zbigniew  Ziejewski  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
nowomiejskim zgłosił  następujące problemy: 1) konieczność reaktywacji spółek wodnych i 
przeznaczenie na ten cel  środków, 2) nastąpił znaczny przyrost  szkód wyrządzanych przez 
łosia, bobra i wilki, 3) przedłużanie umów dzierżawy gospodarstwom powyżej 300 ha.
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Pan Sylwester  Machnik  Członek Rady  Powiatowej  W-MIR w powiecie  braniewskim 
również mówił o przeciągających się terminach uzyskania pozwolenia na budowę oraz na brak 
ostrzału dzików, które roznoszą ASF.

Pan  Sławomir  Bereda  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  elbląskim 
zawnioskował o wprowadzenie programu wapnowania gruntów, które są dobrem narodowym. 

Pan Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu W-MIR zwrócił się o wyjaśnienie odnośnie 
planów na 2018 rok dotyczących kredytów preferencyjnych oraz programów na oddłużanie 
gospodarstw. 

Pan  Arkadiusz  Przyłucki  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  giżyckim 
zwrócił uwagę na export zbóż.

Pan  Krzysztof  Kazaniecki  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
gołdapskim zgłosił kilka spraw: ubój rytualny; wprowadzenie programów na budowę obór; 
szkody  wyrządzane  przez  bobry  i  wprowadzenie  uboju  redukcyjnego;  ogromne  szkody 
wyrządzane przez żurawie (brak możliwości uzyskania odszkodowania). 

Pan Ryszard Wołkoński Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim 
zgłosił  problemy związane m.in.  ze zwierzętami łownymi i  prawnie chronionymi, potrzebą 
regulacji  populacji  bobra,  koniecznością  odblokowania  memorandum na  łosia  (pojemność 
łowiska  została  przekroczona),  redukcją  kormorana  i  żurawia,  wprowadzenie  definicji 
gospodarstwa  rolnego  (np.  ile  można  produkować,  limity,  normy),  liberalizacja  ustawy  o 
ustroju rolnym (0,3 ha  z  warunkami zabudowy),  zwiększyć z  2  ha  do 5 ha  powierzchnię 
gruntów, które może sprzedawać KOWR. 

Pan  Zbigniew  Babalski  Sekretarz  Stanu  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
zwrócił  uwagę  na  brak  w  gminach  planów zagospodarowania  przestrzennego,  które  mają 
określać  jak,  co  i  gdzie  można  budować.  Obecnie  tylko  30%  gmin  ma  aktualne  plany 
zagospodarowania przestrzennego.

Pani  Anna  Zielińska  BGŻ  BNP  Paribas  Region  Północno-Wschodni  przedstawiła 
zebranym ofertę banku dla producentów rolnych, m.in. klęskowe i inwestycyjne. Pan Zbigniew 
Babalski  dodał,  że  w 2018 roku przeznaczono w budżecie  państwa 3 mld  na  dopłaty do 
kredytów plus 1,200 mld na kredyty klęskowe.

Pan Henryk Kuhn również powiedział o poważnych stratach robionych w urządzeniach 
melioracyjnych, a tym samym w uprawach przez bobry. Wydanie pozwolenia na rozebranie 
tamy nie jest rozwiązaniem, gdyż bobry szybko ją odbudują. Zawnioskował o zmianę ustawy, 
by  nie  było możliwości  przedłużania  umowy dzierżawy gruntów z  KOWR emerytom bez 
następców. 

Pan Andrzej Steckiewicz podziękował za zmianę przepisów umożliwiających wycinanie 
krzewów m.in. w rowach melioracyjnych. Zgłosił potrzebę odłowu łosi. 

Pan Zdzisław Chechłowski Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim 
zgłosił  problem  z  watahami  wilków,  które  zagrażają  gospodarstwom  i  mieszkańcom  wsi 
(dzieci muszą chodzić do szkoły).

Pan  Marek  Popis  Członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  olsztyńskim 
poinformował o narastającym problemie z ludnością napływową z miasta. Ich skargi powodują 
poważne ograniczenia produkcji na wsi.  

W dalszej części głos zabrał Pan Rafał Nowicki przedstawiciel Ministerstwa Środowiska 
wyjaśniając kwestie zgłaszane podczas spotkania. Obecnie w Sejmie znajdują się dwa projekty 
ustaw:
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1)projekt rządowy dostosowujący przepisy prawne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
m.in. wprowadzenie zmiany, by mieszkańcy danej gminy mieli pierwszeństwo w przyjęciu do 
danego koła łowieckiego;
2)spec  ustawa dotycząca  ASF,  zmienia  m.in.  Prawo Łowieckie  w zakresie  utraty  obwodu 
łowieckiego np. z tytułu nie wykonywania planów łowieckich lub wykrycia nieprawidłowości 
wykazanych w czasie kontroli. Priorytetem jest obecnie walka z wirusem;
3)na  łosia  obecnie  obowiązuje  memorandum i  trudno  wskazać  termin  jego  zniesienia,  ale 
wnioski od rolników z terenu należy zgłaszać do Ministra Środowiska.

Zgłoszono brak w zapisach nowej ustawy Prawo Łowieckie przedstawicieli izby rolniczej 
podczas szacowania szkód łowieckich. Pan Nowicki wyjaśnił, że izba rolnicza występuje w 
nowej ustawie.

Pan Zbigniew Babalski odpowiedział na pytania i problemy zgłoszone podczas spotkania:
wsparcie sektora drobiarskiego - obecnie nie jest przewidziane wsparcie tego sektora;
jeśli chodzi o sprawę zwierząt futerkowych temat jest omawiany przez resort;
sprawa uboju rytualnego jest trudnym tematem podejmowanym przez resort;
pozwolenie na budowę leży w gestii urzędów gmin i powiatów, nie jest to sfera działalności 
ministerstwa. Planujemy wprowadzenie kodeksu urbanistycznego, który ma usystematyzować 
i ułatwić uzyskanie takiego pozwolenia. Co do zasady nie powinno być problemów, gdy o 
zgodę ubiega się aktywny rolnik. Największy problem jest z dużymi instalacjami. 
dopłata do koni – brak w tej chwili informacji na temat nowej perspektywy finansowej;
sprawa regulacji  populacji  bobrów –  poważny problem z  odstrzałami  i  tu  należy  szukać 
rozwiązania;
w zakresie zmiany ustawy o izbach rolniczych - „nic o Was bez Was”. Jeśli projekt ustawy 
nabierze kształtu w resorcie, otrzymają go Państwo do konsultacji. 
umożliwienie  startu  i  rozwoju  młodym rolnikom –  proponujemy odpowiednie  zmiany  w 
ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego;
przedsiębiorczość  rolnicza  –  musimy  chronić  grunt  rolny,  trwają  prace  nad  ustawą  o 
działalności pozarolniczej, jednak problemem jest możliwość większego opodatkowania takiej 
działalności niż do tej pory;
sprawa podniesienia ceny energii elektrycznej – niestety ta sprawa wszystkich nas dotknie;
zaplanowano  zwiększenie  kwoty  na  spółki  wodne,  ale  spółek  nie  utworzy  minister, 
projektowana jest zmiana, by nadzór nad spółkami wodnymi przejęli wójtowie;
sprawa spółki Bystry, czyli sprzedaż gruntów bez drogi dojazdowej – zostanie to sprawdzone 
przez KOWR;
sprawa  przedłużania  umów  dzierżawy  dużym  gospodarstwom  jest  rozpatrywana 
indywidualnie, ale ważne jest czy było zrealizowane 30% wyłącznie;
realizacja planów ostrzałów – w związku z tymi problemami przygotowana została zmiana 
ustawy Prawo Łowieckie;
export zbóż – Polska rokrocznie exportuje 5-6 mln zbóż. Rozpoczęta została inwestycja przez 
Krajowa Spółkę Cukrową utworzenia portu cukrowego i zbożowego w Gdańsku;
w zakresie „uwolnienia” sprzedaży gruntów rolnych są różne propozycje 2, 3, 5 ha. Jednak 
obecnie nie są planowane zmiany w tym zakresie;
wapnowanie  -  obecny  poziom  wapnowania  to  35%  tego,  co  było  w  latach  90-tych. 
Dostrzegamy problem i w planach jest uruchomienie programu dot. wapnowania. 
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sprawa ludności napływowej z miasta do wsi jest stałym tematem. Są korzyści (np. nowe 
podatki),  ale  też  negatywy.  Nowi  mieszkańcy  wnoszą  na  wieś  wiele  dobrych  nowych 
pomysłów. Muszą się jednak dostosować do realiów wsi.

Pan Ludwik Bartoszewicz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii mówił 
o  najważniejszym  obecnie  problemie  –  przypadkach  ASF.  W  Polsce  wykrytych  i 
potwierdzonych na chwilę obecną jest ponad 750 u dzików i 102 ogniska u świń domowych 
(tu  sytuacja jest  opanowana).  Pomór idzie  od północy tzn.  z  Obwodu Kaliningradzkiego i 
południa. Najwięcej nowych przypadków ASF u dzików jest wykrywanych wokół Warszawy. 
W województwie warmińsko-mazurskim są stwierdzone 2 przypadki choroby u dzików (gm. 
Kalinowo). Na szczęście jest tam mała produkcja trzody chlewnej. Decyzją Komisji z dn. 7 
grudnia  2017 r.  ustalone zostały  nowe obszary objęte  ograniczeniami – gm.  Prostki  i  gm. 
Kalinowo. Obszar ochronny ustalono na terenie gm. Górowo Iławeckie i Bartoszyce. Główne 
działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby to:
redukcja pogłowia dzików,
bezwzględna bioasekuracja gospodarstw produkujących trzodę chlewną.

Ostatnią sprawą poruszoną w dyskusji było objęcie całego obszaru Polski OSN (obszary 
szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego), które nałoży na producentów nowe 
obowiązki. Wiceminister stwierdził, że koszt dostosowania może wynieść nawet 750 mln zł. 
Cały ciężar dostosowania spada na rolników, ale w zakresie kosztów wsparcia poszukujemy 
m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. 

Kończąc  spotkanie  Pan  Jan  Heichel  Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej 
podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie. Podziękował Wiceministrowi Zbigniewowi 
Babalskiemu  za  przybycie  i  udzielone  odpowiedzi  na  pytania  rolników.  Zwrócił  się  do 
członków organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, by w codziennej pracy społecznej 
zwrócili uwagę na rozpowszechnianie wśród rolników obowiązku ubezpieczania gospodarstw 
rolnych  oraz  opiniowanie  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  które  muszą  być 
konsultowane z Izbą Rolniczą. Powiedział także o pracach prowadzonych nad PROW w nowej 
perspektywie, który ma być regionalny. 

Na zakończenie spotkania Archidiecezjalny Duszpasterz Rolników ksiądz Prałat  Józef 
Midura  przekazał  zebranym  bożonarodzeniowe  przesłanie  i  złożył  życzenia  świąteczno-
noworoczne. Po zaśpiewanej wspólnie kolędzie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. 
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Anna Bućwiło
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