
Protokół nr 2/2022r. 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  19 stycznia 2022 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski 

- Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek 

Zarządu W-MIR, Piotr Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski - 

Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR. 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli także zaproszeni goście  Pan Henryk Pastuszek- 

Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  we Wrócikowie, Pan Sławomir Świerzyński 

– oraz rolnicy z powiatu olsztyńskiego: Pan Mateusz Cygan, Marek Popis i Edward 

Witkiewicz 

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

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 16.00 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

1. Spotkanie w sprawie preparatu organicznego 

2.Wnioski i pisma z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z firmą Bayer Full  

w sprawie propozycji rozpropagowania  nawozów ekologicznych. W spotkaniu uczestniczył Pan 

Henryk Pastuszek- Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  we Wrócikowie, Pan 

Sławomir Świerzyński – oraz rolnicy z powiatu olsztyńskiego: Mateusz Cygan, Marek Popis i 

Edward Witkiewicz. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Sławomir Świerzyński z Bayer Full, który przedstawił 

uniwersalny płynny organiczny preparat. Przekazał on następujące informacje dotyczące 

preparatu, który: 

 Przeznaczony jest do zwiększenia zdolności kiełkowania nasion, polepszeniu ukorzenienia, 

wzrostu i rozwoju roślin, zwiększenia plonów i polepszenia smakowych walorów produkcji, 

zwalczania chorób bakteryjnych i grzybiczych. 

 Nie ma odpowiedników na rynku polskim i europejskim. 

 Zmniejsza zapotrzebowania na nawozy sztuczne o co najmniej 20%. 

 Zmniejsza zużycia środków ochrony roślin do 50%. 

 Zwiększa odporność roślin na przymrozki i susze oraz zmniejsza stres po użyciu pestycydów i 

przesadzaniu roślin, co znacząco zmniejsza lub zapobiega stratom w uprawach. 

 Wzrost urodzajności i plonowania o co najmniej 20%. 

 Zmniejsza zapotrzebowania na wodę do 30%. 

 Zmniejsza zwartość szkodliwych substancji w produktach rolnych. 

 Może być stosowany do każdego rodzaju upraw 

 Surowcem do produkcji preparatu są odpady produkcji rolnej w postaci obornika krowiego lub 

końskiego po przetworzeniu go przez dżdżownice kalifornijskie w biohumus zwany 

wermikompostem. 

 Wyjątkową cechą preparatu jest jego jonowy charakter uzyskany dzięki unikalnej technologii 

produkcji, która polega na tym, iż uzyskanie biologicznie aktywnych substancji odżywczych z 



wermikkompostu odbywa się za pomocą wody, przekształconej przez hydrofuzję. Pozwala to 

na zachowanie wszystkich pożytecznych mikroorganizmów i cech wermikompostu oraz 

zapewnienie aktywności biologicznej- nie osiągalnej dla innych preparatów. 

 Preparat nie zawiera żadnych syntetycznych składników, co zapewnia jego całkowite 

ekologiczne bezpieczeństwo w zastosowaniu dla środowiska naturalnego, roślin, zwierząt oraz 

ludzi. 

 Preparat uzyskał pozytywną opinię Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach. 

Do przedstawionych informacji dość krytycznie odniósł się Pan Henryk Pastuszek –Dyrektor 

Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, Swoje spostrzeżenia opiera na 

wieloletnim doświadczeniu. Wszystkie preparaty biologiczne są wzmocnione czynnikami, 

które nie oddziaływują na bakterie. Dodał, ze nie zastąpi to nawozu, nadmiar innej substancji, 

nie zastąpi innego składnika. Jeśli chodzi o wielkość plonowania należy to sprawdzić, 

przeprowadzając 2-3 letnie badania. Dużo zależy też od innych czynników, rodzaju gleby, 

warunków atmosferycznych. Po przeprowadzeniu doświadczenia można  będzie wyciągnąć 

wnioski donośnie plonowania. Pan Henryk Pastuszek nie zgodził się również, ze 

stwierdzeniem,  że po zastosowaniu preparatu roślina przekazuje informacje do innych jej 

partii. Nie zgodził się także co do wydajności preparatu. Odniósł się także do jego zdaniem zbyt 

wysokiej ceny za preparat. 

Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR zapytał o dystrybucję i czy środek jest 

dopuszczony do obrotu w rolnictwie ekologicznym. 

Uzyskał odpowiedź, że dystrybucja odbywa się bezpośrednio do rolnika, gdyż należy zapewnić 

specjalne warunki przechowywania preparatu oraz, że środek jest dopuszczony do obrotu 

ekologicznego. 

Pan Jerzy Salitra Członek Zarządu zwrócił uwagę, że wykorzystany do produktu surowiec czyli 

obornik nie jest odpadem produkcji rolnej. 

Obecni na sali rolnicy pytali o przeprowadzone badania naukowe i poprosili o potwierdzenie 

takich badań. 

Pan Mirosław Borowski dodał, że jest jedną z osób, która spotkała się z naukowcami 

opracowującymi technologię, którzy wyszli z propozycją eksperymentowania  

w gospodarstwach u rolników. Na zakończenie spotkania postanowiono przygotować uwagi i 

przesłać je do firmy Bayer Full. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd omówił wnioski z Rad Powiatowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej 

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

zgody  dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 350 zł ( trzysta pięćdziesiąt złotych 

00/100 ) pozostających w dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie 

się w dniu 26 stycznia 2022 r. w Szczytnie.  – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

     Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

kętrzyńskim na wniosek Pana Mirosława Wołowca, w związku z licznymi apelami rolników, 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o wystąpienie do Burmistrza Korsz o wykonanie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Korsze 

polegającej na  przywróceniu większości gruntów przeznaczenia rolniczego. - Zarząd W-MIR 

zapoznał się z wnioskiem. Odesłał wniosek do sprecyzowania. Jednocześnie postanowił 



przygotować wystąpienie w sprawie zmiany przepisów dot. przetargów. Obecnie grunty rolne 

położone w granicach miasta podlegają przetargom nieograniczonym licytacyjnym. Zarząd 

chce zawnioskować o zmianę przepisów, aby w graniach administracyjnych miasta odbywały 

się przetargi ograniczone. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim na wniosek pana Henryka Górskiego 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie wniosku do PGW Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Giżycku w sprawie przywrócenia biegu rzeki Bogumiłki, zgodnie z faktycznym 

przebiegiem rzeki (dokonanie aktualizacji przebiegu rzeki). Grunty w obrębie rzeki w latach 90 

zostały podzielone i przekazane rolnikom i Nadleśnictwu. Rzeka powinna odbierać wody z 

rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolników, jednakże nie jest 

konserwowana. Z tegoż powodu grunty rolników są zalewane i wyłączone z produkcji 

rolniczej. - Zarząd W-MIR postanowił rozpoznać temat, następnie wystosować stosowne pismo. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje o wystosowanie pisma do 

Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia zmiany w zapisie art. 4.1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy 

z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961) 

dot. odległości, w której mogą być lokalizowane i budowane: elektrownia wiatrowa, budynek 

mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa 

– od elektrowni wiatrowej. Zgodnie z obowiązującym przepisem lokalizacja i budowa 

elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie albo planowanej zabudowy mieszkaniowej jest równa 

lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu 

gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności 

wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Czyli zgodnie z 

przytoczonym przepisem nie wolno postawić nowej turbiny wiatrowej, jeśli w promieniu 

dziesięciokrotności jej wysokości znajduje się budynek mieszkalny, a także nie wolno budować 

budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości istniejących 

elektrowni wiatrowych. Z uwagi na ten fakt, Rada Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 

wnosi o zmianę przytoczonego przepisu polegającą na zmniejszeniu wspomnianej odległości 

do 450 m – 500 m.  

W ocenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim, obecnie wielu rolników podpisało 

długoterminowe umowy dzierżawy potwierdzone notarialnie z firmami, które miały 

wybudować elektrownie wiatrowe. Z uwagi na przytoczony przepis firmy te nie mogą 

realizować zaplanowanych inwestycji, a rolnicy dalej nie wiedzą czy podpisane umowy 

dzierżawy będą skuteczne. – Postanowiono przekazać wniosek do analizy prawnej. 

 

 

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

Rolniczych 

 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmniejszenia norm wysiewu 

pszenicy, pszenżyta i żyta stosowanych przy ustaleniu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. ( Odpowiedź na wniosek 

VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR- pismo przesłano wnioskodawcy). - Zarząd po 

zapoznaniu się z odpowiedzią postanowił ponownie wystosować wniosek opierając się o obecne 

standardy i techniki wysiewu oraz normy wysiewu stosowane w Stacji Oceny Odmian. 

Ad. 4 Następnie omówiono sprawy bieżące 

 Przyjęto protokół nr 24 z dnia 29.12.2021 r. 

 Pani dyrektor biura W-MIR Jolanta Mackiewicz przekazała Zarządowi W-MIR informację o 

ogłoszonym konkursie w ramach KSOW. Poinformowała także, ze w obecnym naborze nie ma 



możliwości aplikowania o zagraniczne wyjazdy studyjne. W wyniku przeprowadzonej dyskusji 

ustalono, że Izba włączy się w projekt realizowany przez CDR w Brwinowie  –  

„Kobiety to dobry klimat”. Ponadto W-MIR  przygotuje projekt do KSOW Centralnego na 

organizację „Forum Izb Rolniczych” oraz 3 projekty do KSOW wojewódzkiego: „Festiwal 

Kultur”, „Europejska Akademia Kobiet Wiejskich” oraz na wyjazd studyjny pn.  

„Świętokrzyskie inspiruje”. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów składki członkowskiej LGD 9 w wysokości 50 zł 

za rok. 

 Opinia prawna w sprawie wniosku z IX Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie licytacji 

komorniczych. - Po zapoznaniu się z opinią prawną Zarząd W-MIR uznał, że zaproponowana 

zmiana może doprowadzić, do sytuacji, gdzie dłużnik, którego nieruchomości były przedmiotem 

sprzedaży zostałby pozbawiony ziemi, a cena sprzedaży nie doprowadziłaby do zaspokojenia 

wierzyciela. Tym samym działając w interesie rolników, którzy są obciążeni licytacjami 

komorniczymi, Zarząd W-MIR podjął decyzję o nie podejmowaniu dalszych kroków w celu 

zmian przepisów prawa w tym zakresie. 

 Opinia prawna w sprawie rolnika ubiegającego się o pomoc dla producentów świń. – Po 

zapoznaniu się z opinia Zarząd W-MIR postanowił przygotować wystąpienie w sprawie zmiany 

przepisów prawa. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu- pismo dotyczące planowanych działań 

związanych z inwentaryzacją zwierzyny na terenie RDLP w Toruniu.- Zarząd przekazał pismo 

do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  w powiecie nowomiejskim. 

 Inspekcja Weterynaryjna w Nowym Mieście Lubawskim – prośba o nawiązanie współpracy z 

Burmistrzem i Wójtem w celu weryfikacji listy rzeczoznawców wyznaczonych przez 

powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania.  - Zarząd przekazał pismo 

do realizacji Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR  w powiecie nowomiejskim. 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie- zaproszenie na uroczystości Dnia pracownika 

Publicznych Służb Zatrudnienia w dniu 31.01.022 r. w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikt nie został oddelegowany. 

  Zaproszenie na posiedzenie - wideokonferencję Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania 

Kryzysowego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików w dniu 20 stycznia 2022 r.  – Do udziału 

w posiedzeniu został oddelegowany pracownik W-MIR. 

 Postanowiono przygotować pismo w sprawie interwencji na rynku trzody chlewnej, w związku 

z drastycznie niską ceną spowodowaną ASF. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim 

 Pokrycia składki członkowskiej za rok 2022 w LGD 9 w kwocie 50 zł brutto za rok. 

       Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

                                                                                              Protokołowała: 

                   Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


