
Protokół nr 21/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 09 listopad  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 Robert 

Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR i Pan 

Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR - oraz Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura 

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

rozpoczęło się o godz. 10.30. i trwało do godz. 14.00. 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku obrad: 

1. Wnioski z VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR 

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

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR zapoznał się z  wnioskami z VIII 

Walnego Zgromadzenia W-MIR 

 Wystąpić o zmianę  - zmniejszenie normy wysiewu materiału siewnego, (pszenicy, 

pszenżyta ( do 120 kg) i żyta( do 80 kg)) wysianego na powierzchnię jednego hektara w 

związku z dopłatami do materiału siewnego. Wnioskodawcy: Roman Puchalski, Andrzej 

Łowczak  – Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych  

o podjęcie działań w sprawie. 

 Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa o zmiany w aplikacji suszowej, wprowadzenie 

pobierania danych z IRZ dotyczących posiadanych zwierząt oraz podanie informacji na temat 

kryteriów szacowania szkód przez aplikację. Wnioskodawca: Krzysztof Kazaniecki – Zarząd 

W-MIR postanowił przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań  

w sprawie. 

Ad. 2 W następnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR  

i Komisji 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim 

na wniosek Pana Pawła Zbiciaka, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie nieodpłatnego 

udostępniania danych korekcyjnych sieciowych sygnału RTN, RTK i GNSS dla gospodarstw 

indywidualnych przynajmniej na jedno urządzenie pomiarowe.  

Gospodarstwa indywidualne nie wykonujące usług, nie powinny ponosić kosztów udostępnienia 

przez Głównego Geodetę Kraju sygnału RTN, RTK i GNSS. Bez płatne korzystanie, może 

przekonać rolników do zakupu urządzeń pomiarowych GPS prowadzenia równoległego z 

autokorektą. Udostępnienie sygnału RTK, RTN oraz GNSS przyczynia się do poprawy 

ekonomiki gospodarstw rolnych, poprawy działań proekologicznych, oraz poprawy ogólnego 

wizerunku rolnictwa krajowego jako wysokorozwiniętego. Należy dodać, iż u naszych 



zachodnich sąsiadów sygnały w/w udostępniane są dla rolników bezpłatnie.  –  Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie do KRIR. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty nie 

przekraczającej 500 zł brutto ze środków będących w dyspozycji Rady, na pokrycie kosztów 

organizacji posiedzenia, które odbyło się w dniu 22 października 2021 roku w siedzibie 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o  

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim wnioskuje do Zarządu W-MIR  

o wystąpienie za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie zasad szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi: 

 

A) Wnioskuje się o zmianę zasad szacowania strat w gospodarstwach polegającą na 

oddzieleniu liczenia strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarstwa rolne  

z produkcją zwierzęcą mają zawsze mniejsze straty, niż takie same gospodarstwa  

z produkcją tylko roślinną, ze względu na niewystarczające uwzględnianie w aplikacji strat 

spowodowanych zakupem pasz, oraz mniejszą wydajnością produkcji zwierzęcej ze względu na 

mniejszą ilość pasz i gorszą ich jakość. – Zarząd postanowił przygotować stosowne wystąpienie. 

 

B) Wnioskuje o uaktualnienie cen zbóż i rzepaku wraz z cenami pasz do obowiązujących w 

danym roku szacowania strat. – Zarząd uznał wniosek za niezasadny. 

 

C) Wnioskuje o doprecyzowanie aplikacji suszowej, szczególnie jeżeli chodzi o nie 

zaniżanie strat spowodowanych suszą i prawidłowe liczenie strat w roślinach pastewnych 

uwzględniające poziomy wód gruntowych i średnie temperatury powietrza podczas suszy, 

mające wpływ na parowanie wody. – Zarząd postanowił przygotować stosowne wystąpienie. 

 

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na organizację i wynajęcie sali + serwis kawowy na  posiedzenie  Rady 

Powiatowej W-MIR – świetlica szkolna w Gierzwałdzie gm. Grunwald  w dniu 26 listopada 

.2021r. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie ostródzkim 

                                                                                                   

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na  nagrody pieniężne w konkursie ,,Potrawy świąteczne” organizowanym 

przez Koła Gospodyń Wiejskich  z gminy Grunwald, który odbędzie się w dniu 26 listopada 

2021 roku w Gierzwałdzie gm. Grunwald. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji konkursu 

„Potrawy świąteczne”  oraz rozdysponowaniu środków Rady na nagrody. 

                                                              

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 250 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na zakup  statuetki dla Pana Andrzeja Kasiorkiewicza pracownika PZDR w 

Ostródzie, który odchodzi na emeryturę , statuetka  będzie wręczona w czasie posiedzenia Rady  

Powiatowej  w dniu 26 listopada  2021 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim 



 

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

Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących 

w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy w związku z  organizacją  

posiedzenia  Rady Powiatowej W-MIR w Braniewie w dniu 26.11.2021r.  -  Zarząd podjął 

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

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

- Zaproszenie na konferencję podsumowującą przygotowanie projektów drugiej aktualizacji 

planów gospodarowania wodami.  Konferencja online 17-18.11.2021 r. –  Zarząd zapoznał się 

z zaproszeniem. Na konferencję oddelegował pracownika W-MIR. 

- Uchwała KRIR w sprawie wyrównania dochodów Izby Rolniczej. Wzór wniosku o 

wyrównanie dochodów Izby Rolniczej. – Zarząd zapoznał się. 

- Wniosek z IX posiedzenia KRIR w sprawie powołania lub uruchomienia zespołów 

problemowych w rolnictwie. – Zarząd zapoznał się. 

- Zaproszenie na konferencję organizowaną przez CDR Brownów  pn. „Regeneratywna 

rewolucja w rolnictwie” w dniu 16.11.2021 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

- Podziękowania za udział pocztów sztandarowych w Jubileuszu KRIR. -  Zarząd zapoznał się 

z podziękowaniami. 

- Zaproszenie na spotkanie  z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 25.11.2021 r. oraz 

informacja o zmianie terminu  posiedzenia KRIR na dzień 24.11.2021 r.-  Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Prezesa W-MIR do udziału w spotkaniu 

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ad. 4 W ostatnim punkcie posiedzenia omówiono sprawy  bieżące: 

- Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr  18 z dnia 11.10. 2021 r. i nr 19 z dnia 

21.10.2021r. 

- Omówiono założenia do projektu budżetu na 2022 r., które zostaną przedstawione do 

zaopiniowania Komisji Budżetowej i Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

- Omówiono propozycje zmian do statutu W-MIR oraz propozycje zmian do regulaminów obrad 

aktualnie obowiązujących. 

- Podjęto uchwałę o organizacji w dniach 23-24. 11 .2021r.  konferencji Europejska Akademia 

Kobiet Wiejskich 23-24.11.2021 r. oraz o przeznaczeniu na nagrody w konkursie „Magia 

tradycji” kwoty 5000 zł i upoważnieniu Pani Jolanty Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR do 

zawierania umów dotyczących organizacji konferencji. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu za 

przyjazd do Olsztyna w dniu 08.11. 2021 r. w celu podpisania dokumentacji projektowej. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kondolencji panu Robertowi Nowackiemu - Członkowi 

Zarządu W-MIR z powodu śmierci babci w kwocie 525,04 zł. 



- Odpowiedź W-MODR dotycząca wsparcia konferencji.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- W- MODR- Zaproszenie na webinarium, które dobędzie się w dniu 10.11.2021 r.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

- PIP- Zaproszenie na spotkanie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 

Rolnictwie w dniu 24.11.2021 r. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Piotra 

Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR 

- Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Informacja o wydłużeniu terminu 

wymogu posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego do dnia 30.11.2021 r. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

- Rolnik z gminy Jonkowo – prośba o interwencję w sprawie oszacowania szkody powstałej w 

skutek trąby powietrznej. – Zarząd przekazał sprawę radcy pranemu W-MIR. 

- Starostowo Powiatowe w Piszu- zawiadomienie o przekazanie pisma w sprawie strzelnicy 

bojowej w Gaudynkach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego- Zaproszenie na uroczystości 

11 listopada  w Wieliczkach. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Roberta Nowackiego- 

Członka Zarządu W-MIR. 

- Top Agrar - Zaproszenie na Forum Rolników i Agrobiznesu w dniu 23.11.2021 r.  

w Poznaniu. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

- PZŁ - informacja o wdrożeniu ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania 

ASF poprzez odstrzał, poszukiwania padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań 

zbiorowych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Informacja o ilościach protokołów z szacowania  szkód spowodowanych niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi przez Członków Rad Powiatowych W-MIR. – Zarząd zapoznał 

się z informacją. 

- Ministerstwo Infrastruktury - Odpowiedź na pismo popierające wniosek Urzędu Miasta  

i Gminy w Lidzbarku dotyczące podjęcia działań wzdłuż rzeki Wkry. - Zarząd zapoznał się z 

odpowiedzią, postanowiono pismo przesłać wnioskodawcy. 

- Zaproszenie do udziału w VI Europejskim Kongresie Samorządów w dniach 6-7 grudnia 

2021 r. w Mikołajkach. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- 

Prezesa W-MIR. 

-Centrala ARiMR- Odpowiedź na pismo dotyczące możliwości udzielenia przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy rolnikowi poszkodowanemu w pożarze, w 

spłacie kredytu z dopłatami ARiMR.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie- Zaproszenie do wzięcia udziału w podsumowaniu 

działalności prewencyjno-promocyjnej prowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w 

Olsztynie w 2021 r. w dniu 03.12.2021 r. w Olsztynie – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu 

Pana Piotra Miecznikowskiego- Członka Zarządu W-MIR. 

 

 



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

-Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim i braniewskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

- Współorganizacji konkursu „Potrawy świąteczne”. 

- Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego –Prezesa W-MIR  na spotkanie  z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 25.11.2021 r.  w Warszawie. 

- Organizacji w dniach 23-24. 11 .2021r.  konferencji Europejska Akademia Kobiet Wiejskich 

23-24.11.2021 r. oraz o przeznaczeniu na nagrody w konkursie „Magia tradycji” kwoty 5000 

zł. i upoważnieniu Pani Jolanty Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR do zawierania umów 

dotyczących organizacji konferencji. 

- Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu za przyjazd do Olsztyna w dniu 

08.11. 2021 r. w celu podpisania dokumentacji projektowej.+ 

- Pokrycia kosztów druku kondolencji panu Robertowi Nowackiemu- Członkowi Zarządu  

W-MIR z powodu śmierci babci w kwocie 525,04 zł. 

-Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR spotkanie Komisji 

do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w dniu 24.11.2021 r. w Olsztynie 

- Oddelegowania Pana Roberta Nowackiego - Członka Zarządu W-MIR na uroczystości 11 

listopada  w Wieliczkach. 

- Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego- Prezesa W-MIR do udziału w VI Europejskim 

Kongresie Samorządów w dniach 6-7 grudnia 2021 r. w Mikołajkach. 

- Oddelegowaniu Pana Piotra Miecznikowskiego- Członka Zarządu W-MIR do wzięcia udziału 

w podsumowaniu działalności prewencyjno-promocyjnej prowadzonej przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Olsztynie w 2021 r. w dniu 03.12.2021 r. w Olsztynie. 

 

 

Romuald Tański 

 

  Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 


