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Protokół nr 22/2021 

z posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 23 listopada  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 Robert Nowacki – 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 z Podlaskiej Izby Rolniczej, Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

Lubelskiej i Pomorskiej Izby Rolniczej. 

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

rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 16:00.  

Na wstępie Pan Romuald Tański  powitał wszystkich przybyłych na obrady. 

Głównym tematem obrad był Europejski Zielony Ład, który zdaniem rolników zagraża 

rozwojowi rodzinnych gospodarstw rolnych.  Samorząd rolniczy wspiera produkcję 

ekologiczną, nie mniej jednak zdaniem przedstawicieli Izb Rolniczych założenia planu 

strategicznego są wymierzone przeciwko produkcji towarowej.  Istnieje uzasadniona obawa, że 

nasz kraj po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego  Ładu nie będzie samowystarczalny pod 

względem żywnościowym. 

Podczas posiedzenia omówiono także  dramatyczną sytuację na rynkach rolnych, 

szczególnie na rynku  trzody chlewnej, która jest spowodowana występowaniem ASF. Skutki 

pojawienia się ASF są szczególnie odczuwalne dla gospodarstw utrzymujących świnie. 

Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego ASF doprowadziło do znaczących zmian w 

strukturze gospodarstw utrzymujących świnie w ostatnich latach. Drastycznie spadła liczba 

tych gospodarstw.  

Kolejną ważną kwestią poruszoną podczas spotkania był  gwałtowny wzrost cen nawozów, 

który doprowadzi do  wyhamowania produkcji w wielu gospodarstwach rolnych. Uczestnicy 

posiedzenia jednogłośnie stwierdzili, że po zakupie nawozów, nie będzie możliwości 

inwestowania w gospodarstwo. 

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów rolniczych zauważyli, że branża rolnicza 

powinna się zjednoczyć i wspólnie rozmawiać o problemach polskiego rolnika.  Samorząd 
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rolniczy zwrócił uwagę, że ustawa o ochronie zwierząt tzw. „piątka dla zwierząt” połączyła 

rolników i dzięki tej jedności nie udało się wprowadzić przepisów niekorzystnych dla rolników. 

W dalszej części rozmawiano o współpracy  i wspólnych działaniach wojewódzkich Izb 

Rolniczych w najbliższych miesiącach. 

 

            Romuald Tański 

 

          Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

 

Protokołowała: 

           Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


