
Protokół nr 3/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 23 lutego 2016 roku

W  posiedzeniu  Zarządu  uczestniczyli:  Jan  Heichel  –  Prezes  W-MIR,  Romuald  Tański  – 
Wiceprezes  W-MIR,  Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarządu  W-MIR,  Zofia  Stankiewicz  - 
Członek  Zarządu  W-MIR,  Krzysztof  Wiśniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR,  Mirosław 
Borowski  –  Delegat  do  KRIR,  Przewodniczący  Rad  Powiatowych  i  Komisji:  Jerzy 
Brzozowski, Mateusz Dudziak, Paweł Jaskółowski, Krzysztof Kazaniecki, Agnieszka Kobryń, 
Roman Puchalski, Wiesław Rutkowski, Witold Socha, Spółka JGD Development Sp. z o.o. 
reprezentowana przez  Annę Surowiec,  Zbigniew Ziejewski,  Andrzej  Steckiewicz,  Wojciech 
Szypulski  oraz Jacek Kuczajowski – Dyrektor  biura,  Jolanta  Mackiewicz – Z-ca Dyrektora 
biura oraz zaproszeni goście: Leszek Potorski - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Justyna  Sobiesiak -  Z-ca 
Dyrektora  Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału  Regionalnego  Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji  Rolnictwa,  Mirosław Wasilewski  -  Warmińsko-Mazurski  Oddział  Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zbigniew Nadrowski - Zastępca Dyrektora 
Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, Patrycja Rozumowicz – 
ANR OT Olsztyn, Ewa Harajda – ANR OT Olsztyn, Kazimierz Polkowski – ANR OT Olsztyn, 
Dariusz Wasiela - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Rafał 
Sobolewski  –  Kierownik  Działu  Ekonomiki  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa 
Rolniczego  w  Olsztynie,  Barbara  Mitros  -  Wydział  Infrastruktury,  Geodezji  i  Rolnictwa, 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o 
godz. 1030 i trwało do godz. 1630. 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych – Agencja Rynku Rolnego.
2. Informacja na temat płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi 

wniosków obszarowych – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Informacja na temat aktualnej  sytuacji obrotu ziemią rolniczą – Agencja Nieruchomości 

Rolnych.
4. Szacowanie  strat  w  uprawach  rolnych  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 

atmosferycznymi  (wymarznięcia)  w  województwie  warmińsko-mazurskim  –  Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

5. Organizacja imprezy dla kobiet W-MIR „Agro na obcasach” w dniu 15.03.2016 r.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Pan Dariusz Wasiela – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie 
podziękował za zaproszenie i przedstawił informacja na temat aktualnej sytuacji na rynkach 
rolnych. W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać Wnioski o przyznanie 
dopłaty  z  tytułu  zużytego do siewu lub  sadzenia  materiału  siewnego kategorii  elitarny  lub  
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kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Należy zwrócić uwagę na 
zmiany zasad udzielania dopłat w 2016 r.:
 po  zakończeniu  terminu  składania  wniosków,  do  dnia  30  września  Rada  Ministrów w 

drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 decyzje  będą  wydawane  w  terminie  60  dni  od  wejścia  w  życie  przepisów  ww. 

rozporządzenia RM,
 w  przypadku  mieszanek  zbożowych  i  pastewnych  dopłatą  zostaną  objęte  tylko  te 

mieszanki,  w skład których wchodzą jedynie  nasiona posiadające  kategorię  elitarny lub 
kwalifikowany,

 obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.
W okresie od 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. można składać Wnioski o udzielenie  
wsparcia producentom mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w 
sektorach  hodowlanych”.  Termin  wynika  z  rozporządzenia  i  jest  nieprzywracalny.  Kwota 
wsparcia nie powinna być niższa niż 1,04 zł / kg. Pan Dariusz Wasiela poinformował również, 
że zakończone zostało przechowywanie prywatne. W Polsce było ono na poziomie 6 %, dla 
porównania w Niemczech – 29 %, w Hiszpanii – 21 %. Na zakończenie pan Dariusz Wasiela 
dodał, że w przypadku wystąpienia strat w uprawach muszą być powołane komisje. Muszą być 
również protokoły obsiania obszarów, gdzie wystąpiła strata. W przeciwnym wypadku dojdzie 
do zwrotu dopłat.
Pan Jerzy Brzozowski  –  Przewodniczący  RP W-MIR z powiatu  działdowskiego  chciał  się 
dowiedzieć  jakie  dopłaty  należą  się  przy  produkcji  nakładczej  w  przypadku  zakupu 
warchlaków za granicą i ich sprzedażą w Polsce.
Pan  Dariusz  Wasiela  poinformował,  że  jeśli  jest  aktualizacja  stada  w  ARiMR,  cykl  jest 
zamknięty,  to  dopłaty wyniosą  do 35 zł,  połowę stawki.  Należy pamiętać,  aby dokonywać 
aktualizacji w IRZ. Jeśli w IRZ wszystko się zgadza, ARR nie będzie zgłaszała uwag.
Pani Anna Surowiec – Przewodnicząca RP W-MIR z powiatu braniewskiego zapytała czym 
jest aktualizacja.
Dyrektor  ARR  odpowiedział,  że  chodzi  tu  o  wielkość  stada  posiadaną  przez  rolnika 
przypadającą na wymagany przepisami prawa termin.
Pani  Justyna  Sobiesiak -  Z-ca  Dyrektora  Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału  Regionalnego 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  dodała,  że  w przypadku  bydła  nie  ma 
problemu z aktualizacją, ponieważ numer przyporządkowywany jest do sztuki. W przypadku 
trzody numer  przyporządkowany jest  do stada i  rolnicy często nie  zgłaszają  aktualizacji  w 
terminie. Pani J. Sobiesiak przypomniała, że można dokonywać korekt dot. liczby urodzeń.

Ad. 2
Pan  Leszek  Potorski  -  Dyrektor  Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału  Regionalnego  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  podziękował  za  zaproszenie.  Na wstępie  bardzo 
negatywnie  odniósł  się  do stanu jaki  zastał  w W-M OR ARiMR: oddział  był  na  ostatniej 
pozycji w kraju w przypadku wydawania decyzji, 13. pozycja jeśli chodzi o dopłaty obszarowe, 
15. pozycja – ONW; wydane decyzje i środki wypłacone w ramach dopłat obszarowych – 6. 
miejsce w kraju. W przypadku biur powiatowych wg danych sprzed miesiąca trzy najgorsze 
powiaty w kraju to powiaty: szczycieński, kętrzyński i elbląski. Obecnie toczy się reorganizacja 
struktur  ARiMR,  następują  zmiany  na  stanowiskach  kierowników  wszystkich  biur 
powiatowych.  Nowi  kierownicy  są  już  w  biurach  w  Bartoszycach,  Nowym  Mieście 
Lubawskim,  Węgorzewie,  Szczytnie,  Piszu  i  Kętrzynie.  Pomimo  zmian,  praca  w  biurach 
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powiatowych  wykonywana  jest  w  normalnym  trybie.  Dyrektor  ARiMR  dodał,  że  system 
informatyczny obsługujący płatności obszarowe jest bardzo dobry, a płatności realizowane są 
coraz lepiej. 
Pani Justyna Sobiesiak - Z-ca Dyrektora W-M OR ARiMR – przedstawiła informacje na temat 
płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi wniosków obszarowych. 
Obecnie 57,08 % rolników województwa warmińsko-mazurskiego ma wydane decyzje. Kwota 
wypłaconych dopłat to 241 mln, kwota wypłaconych zaliczek to 188 mln, co daje sumę 429 
mln. Obecnie wdrażane są nowe moduły systemu informatycznego dot. płatności, pracownicy 
dokładają wszelkich starań, aby wnioski i płatności zostały jak najszybciej zrealizowane. Pani 
J.  Sobiesiak  dodała,  że  wypłaty  zostały  wykonane  miesiąc  przed  zakładanym  terminem. 
Ponadto, pani  J. Sobiesiak zwróciła się, aby rolnicy dokładnie sprawdzali raporty kontroli na 
miejscu. Jeśli co do raportu nie ma żadnych zastrzeżeń,  to ARiMR w oparciu o taki raport 
wydaje decyzję. Kontrole wykonywane są przez firmę zewnętrzną.
Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR chciał się dowiedzieć, czy dopłaty, poza terenami 
gdzie były kontrole, zostaną wypłacone do końca marca.
Pani J. Sobiesiak odpowiedziała, że do 01.03.2016 r. muszą zostać wydane wszystkie decyzje, 
natomiast  płatności  muszą  zostać  wypłacone  do  końca  czerwca.  Nie  potrafiła  udzielić 
informacji, ilu rolników otrzyma wypłaty do końca marca.
Pani  Anna  Surowiec,  wypowiadając  się  w  imieniu  rolników  z  powiatu  braniewskiego, 
stwierdziła że tamtejsze biuro powiatowe ARiMR nie działa sprawnie z powodu zbyt  małej 
liczby pracowników.
Pani J. Sobiesiak poinformowała, że etatyzacja ustalana jest na szczeblu centralnym – brana 
jest pod uwagę liczba obsługiwanych wniosków. Inaczej sprawa wygląda na południu kraju, 
gdzie jest dużo małych gospodarstw, inaczej na północy, gdzie jest mniej gospodarstw, ale są 
one duże. W naszym województwie przypada 5 tys. ha do obsługi przez jednego pracownika. 
Centrala ARiMR została już poinformowana o zapotrzebowaniu na pracowników. 
Pan  Mirosław  Borowski  -  Delegat  do  KRIR,  odnosząc  się  do  powyższych  wypowiedzi, 
stwierdził  że nowy system informatyczny nie  działa,  a wskaźniki  w naszym województwie 
plasują się nisko, ponieważ warmińsko-mazurskie to województwo towarowe.
Pan Witold Socha – Przewodniczący RP W-MIR z powiatu iławskiego wskazał, że protokoły z 
kontroli na miejscu są trudne do odczytania.
Pani J. Sobiesiak zaprosiła z protokołami do biura powiatowego ARiMR, gdzie pracownicy 
wyjaśnią zapisy.
Pan  Jan  Heichel  –  Prezes  W-MIR  poinformował,  że  Warmińsko-Mazurska  Izba  Rolnicza 
wystąpi w sprawie opóźnień w PROW, oraz w sprawie nakładających się terminów składania 
wniosków obszarowych  oraz  w ramach  działań  PROW.  Ponadto  pan  J.  Heichel  chciał  się 
dowiedzieć na ile lat jest limit w obszarze D na województwo warmińsko-mazurskie. 
Pani J. Sobiesiak stwierdziła, że rolnikom uda się złożyć wszystkie wnioski w terminie. Limit 
w obszarze D jest na ten rok.
Pan  Wiesław  Rutkowski  –  Przewodniczący  RP  W-MIR  z  powiatu  piskiego  chciał  się 
dowiedzieć,  kiedy zostaną wydane decyzje,  listy rankingowe dot.  działań PROW - wnioski 
składane w październiku 2015.
Pani J. Sobiesiak odpowiedziała, że w ramach obszarów A, B, C do rolników zostały wysłane 
pisma dot. złożenia wyjaśnień. Osoby, które miały już wydane pozwolenia na budowę, mogą 
już dokonywać inwestycję.  Następnie rolnika czeka wizytacja  terenowa,  1 – 2 miesiące od 
przesłania uzupełnień. 
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Pan Roman Puchalski – Przewodniczący RP W-MIR z powiatu elbląskiego zapytał czy mogą 
być składane wnioski zawierające błędy.
Pani J. Sobiesiak odpowiedziała, że ARiMR przyjmuje każdy wniosek. Błędy stwierdzane są 
na etapie sprawdzania wniosku.
Pani Anna Surowiec chciała się dowiedzieć czy w przypadku wniosków o dopłaty obszarowe 
na załączniku graficznym powinien się znaleźć szkic danej działki czy porządny rysunek.
Pani J. Sobiesiak poinformowała, że odwzorowanie działki na materiale graficznym jest bardzo 
ważne, a więc musi to być porządny rysunek.
Pan Zbigniew Ziejewski – Przewodniczący RP W-MIR z powiatu nowomiejskiego zwrócił 
uwagę na niekorzystne usytuowanie wejścia do biura powiatowego ARiMR w Nowym Mieście 
Lubawskim.  Pan  Zbigniew  Ziejewski  odniósł  się  również  do  wypełniania  materiałów 
graficznych: zdarza się, że występują rozbieżności pomiędzy rysunkiem a podaną wielkością 
działki.
Pani  J.  Sobiesiak  poinformowała,  że  ARiMR  nie  sprawdza  wyrysowanych  działek  co  do 
milimetra,  jednak  poprosiła  o  zwrócenie  uwagi  nad  poprawnością  wypełniania  materiałów 
graficznych.
Pan Leszek Potorski - Dyrektor W-M OR ARiMR stwierdził, że o powierzchni decyduje cyfra, 
która jest wpisana we wniosku. 
Pani  Anna Surowiec  zwróciła  się  o wyjaśnienie  sprawy PEGów, których  nie  było,  a  które 
pojawiają się we wnioskach spersonalizowanych.
Pan Andrzej Steckiewicz – Delegat na Walne Zgromadzenie z powiatu oleckiego chciał  się 
dowiedzieć co w przypadku złożenia wniosku, który będzie zgodny ze stanem aktualnym, a nie 
z PEGami. Ponadto, pan A. Steckiewicz podziękował Prezesowi W-MIR za udaną Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Ostródzie.
Pani  J.  Sobiesiak  odpowiedziała,  że  działki  ewidencyjne  modyfikowane  są  wielokrotnie  i 
należy praktycznie podejść do tej kwestii. Sprawa wejścia do biura powiatowego w ARiMR 
została już pozytywnie rozstrzygnięta.

Ad. 3
Pan Zbigniew Nadrowski - Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnych  w  Olsztynie  podziękował  za  dotychczasową  współpracę  oraz  zapewnił  o  jej 
kontynuacji w przyszłości. 
Pani  Patrycja  Rozumowicz  -  ANR OT Olsztyn  przedstawiła  informacje  na  temat  aktualnej 
sytuacji obrotu ziemią rolniczą. Wszystkie procedury przetargowe, toczące się obecnie, muszą 
się zakończyć do 30.04.2016 r. Dlatego też przetargi ofert pisemnych nie mogą zostać teraz 
rozpoczęte, ponieważ procedura nie pozwoli na ich zakończenie do 30.04.2016 r. 
Zebrani wskazywali na liczne przypadki młodych rolników, którzy nie będą się kwalifikowali 
wg nowych procedur. 
Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR stwierdził, że należy wystąpić do Prezesa 
ANR, za pośrednictwem KRIR, w celu wstrzymania procesów dzierżawy po 01.05.2016.
Pan  Witold  Socha  przypomniał  zebranym,  że  podczas  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  w 
grudniu 2016 zgłosił  wniosek Rady Powiatowej  W-MIR z powiatu iławskiego w sprawach 
ziemi, które obecnie są omawiane. Wówczas wniosek ten został odrzucony.
Pan J. Heichel odpowiedział, że wniosek został odrzucony, ponieważ 01.01.2016 r. miała wejść 
w życie ustawa dot. obrotu ziemią, która dawała możliwości młodym rolnikom. 
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Pani  Patrycja  Rozumowicz  poinformowała,  że  należy  dokonać  rozeznanie  jaka  jest  skala 
przypadków. Następnie przekazała informacje ze spotkania Rady Społecznej działającej przy 
ANR OT Olsztyn, które odbyło się 09.02.2016 r. 
Pani Anna Surowiec chciała dowiedzieć się czym jest Rada Społeczna.
Pani  Ewa  Harajda  -  ANR  OT  Olsztyn  odpowiedziała,  że  w  2012  r.  przy  Prezesie  ANR 
powstała  Rada  Społeczna  jako  ciało  opiniotwórcze.  W  skład  Rady  wchodzą  związki 
zawodowe,  organizacje  społeczne  rolników.  Takie  same  rady zostały  utworzone  na  danym 
terenie,  skład został  ustalony poprzez zgłaszanie się organizacji.  Przedstawiony został  skład 
obecnej Rady.
Pan Zbigniew Ziejewski  zauważył,  że  z  wymienionych  12 podmiotów niektóre  związki  są 
jednoosobowe, inne nie działają. Należy zweryfikować skład rady, która powinna składać się z 
przedstawicieli W-MIR i związków rzeczywiście działających.

Ad. 4
Pani  Barbara  Mitros  -  Wydział  Infrastruktury,  Geodezji  i  Rolnictwa,  Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki oraz pan  Rafał Sobolewski – Kierownik Działu Ekonomiki Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przedstawili ogólne informacje dot. 
szacowania  strat  w  uprawach  rolnych  spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami 
atmosferycznymi  (wymarznięcia)  w  województwie  warmińsko-mazurskim.  Wnioski  należy 
składać na obowiązujących załącznikach.
Pan  J.Heichel  zwrócił  się  do  zgromadzonych  o  dokonanie  aktualizacji  składów  komisji 
gminnych.

Ad. 5
Pan Jan Heichel poinformował, że W-MIR wspólnie z bankiem BGŻ BNP Paribas organizuje 
spotkanie „Agro na obcasach” w dniu 15.03.2016 r. Olsztynie. Spotkanie odbędzie się w Tatrze 
im.  S.  Jaracza,  będzie  to  m.in.  spektakl  „Wiśniowy sad”.  Jest  to impreza  tylko  dla  kobiet. 
Rekrutacją uczestniczek (20 z każdego powiatu) zajmują się pracownicy biur terenowych W-
MIR. 

Ad. 6
Pan Jan Heichel omówił sprawy bieżące:
- obrót ziemią – Wykazy na dzierżawę trafiają do biur terenowych W-MIR. W-MIR nie ma 
możliwości uchylenia przetargu, dzieje się to na wniosek członków komisji.
- odstrzał wilków – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zezwolił W-MIR za odstrzał do 2 
osobników wilka  wyrządzających  szkody w gospodarstwach  rolnych  w gminie  Dubeninki, 
powiat gołdapski.
- prawo łowieckie – Toczą się prace nad nowelizacją prawa łowieckiego. W-MIR wystąpiła o 
zorganizowanie spotkania dot. zwierzyny łownej i chronionej. 
Pani Anna Surowiec poruszyła sprawę bobrów, pan Andrzej Steckiewicz – łosiów. Pan Jerzy 
Brzozowski  stwierdził,  że  koła  łowieckie  nie  są  zainteresowane  odstrzałem bobrów nawet 
wtedy  gdy  jest  zgoda  dyrekcji  regionalnej,  ponieważ  łowczy  musi  zapłacić  za  odstrzał,  a 
później  za  badania.  Pan  Zbigniew  Ziejewski  zwrócił  uwagę,  że  nie  jest  informowany  o 
spotkaniach  dotyczących  gospodarki  łowieckiej  prowadzonej  na  terenie  RDLP  na  terenie 
powiatu nowomiejskiego (Nadleśnictwo Iława, Jamy). Prezes W-MIR poinformował, że Izba 
wystąpi do regionalnej dyrekcji o wyjaśnienie tej sprawy. 
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Pan Roman Puchalski zaprosił Prezesa W-MIR na wspólne posiedzenie rad powiatowych W-
MIR  z  powiatów:  ostródzkiego,  braniewskiego  i  elbląskiego,  które  odbędzie  się  w  dniu 
04.03.2016 r.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie  Zarządu z Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych i 
Komisji.  Następnie  odbyło  się posiedzenie  Zarządu,  które  przebiegło według następującego 
porządku:

1. Wnioski Rad Powiatowych
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim 

 Prośba  o  możliwość  przeznaczenia  kwoty  na  zakup  wieńca  –  Zarząd  podjął  
uchwałę  w  sprawie  rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  w 
powiecie nowomiejskim.

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w 
dniu  29.02.2016  r.  godz.  10:00  w  Grodzicznie  –  Zarząd  postanowił,  iż  w 
posiedzeniu uczestniczyć będzie pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR. 

 Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  nidzickim  -  Prośba  o 
podjęcie  działań  dot.  prowadzenia  naboru  wniosków  w  ramach  działań  PROW 
2014-2020 w terminach, które nie będą się pokrywały z kampanią składania wniosków 
w  ramach  wsparcia  bezpośredniego.  –  Zarząd  postanowił  rozważyć  prośbę.  Temat  
został poruszony w pierwszej części posiedzenia.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  mrągowskim -  Zaproszenie  na  posiedzenie 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim w dniu 25.02.2016 r. godz. 11:00 w 
Sorkwitach - Zarząd postanowił, iż w posiedzeniu uczestniczyć będzie pan Jan Heichel  
- Prezes W-MIR..

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim - 
Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  olsztyńskim 
wnioskuje do Zarządu Izby o przeznaczenie kwoty nie przekraczającej 200 zł brutto ze 
środków  będących  w  dyspozycji  Rady  na  publikację  w  Gazecie  Olsztyńskiej 
kondolencji  dla  pana  Kazimierza  Perlika  z  powodu śmierci  matki.  -  Zarząd podjął  
uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej  W-MIR w powiecie  
olsztyńskim.

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Realizacja wniosku z II posiedzenia KRIR V Kadencji  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o odblokowanie sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez 
dokończenie postępowań przetargowych. – Zarząd zapoznał się z informacją.

 Pismo  Zarządu  KRIR  skierowane  do  Ministra  Budownictwa,  do  wiadomości  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie badań technicznych pojazdów. Pan Tomasz Najs - 
Prośba o interwencję w sprawie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz niektórych 
innych  ustaw  dotyczących  przeglądów  pojazdów  rolniczych  w  okręgowych  stacjach 
kontroli pojazdów. – Zarząd zapoznał się z pismami. Do 01.07.2016 r. ustawa ma zostać 
zmieniona. 
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 Odpowiedź  Ministerstwa Infrastruktury  i  Budownictwa  na  wniosek  Zarządu  KRIR dot. 
badań technicznych pojazdów. -  Zarząd zapoznał się z informacją.

 Pismo  skierowane  do  Wiceministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  błędów  we 
wnioskach o dopłaty bezpośrednie przesyłanych przez ARiMR. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Odpowiedź MRiRW w sprawie skarmiania krzyżowego drobiu i trzody chlewnej mączkami 
mięsno-kostnymi (wniosek z II WZ W-MIR z dnia 05.01.2016, znak L.dz. 21/01/2016 - 
IRK). - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.

 Pismo dotyczące organizacji Pikników w 2016 r. oraz umowy na Piknik Wieprzowy, Piknik 
Drobiowy  i  Piknik  Zbożowy.  –  Zarząd  postanowił  przystąpić  w  2016  r.  do 
współorganizacji  pikniku  wieprzowego,  pikniku  zbożowego  i  pikniku  drobiowego.  Do 
podpisania  umów  upoważniono  J.  Heichela  –  Prezesa  W-MIR  i  J.  Kuczajowskiego  –  
dyrektora biura W-MIR

 Opinia KRIR w sprawie białkowego bezpieczeństwa kraju. - Zarząd zapoznał się z opinią.
 Pismo Prezesa KRIR do Ministra Środowiska i odpowiedź z Ministerstwa Środowiska w 

związku z dyskusją na III posiedzeniu KRIR V Kadencji z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie 
zmian OSN. – Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo skierowane do Wiceministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w sprawie propozycji  do 
„Paktu dla obszarów wiejskich". - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  z  Ministerstwa  Środowiska  w  sprawie  zmiany  ustawy  o  ochronie  przyrody  w 
zakresie  zniesienia  obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie  drzew i  krzewów na 
prywatnych działkach. – Zarząd zapoznał się z informacją.

 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wójt roku 2015". - Zarząd zapoznał  
się z informacją.

 Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące konsultacji projektu rozporządzenia 
MRiRW w sprawie wielkości  zmniejszenia  (redukcji)  stawek płatności  niezwiązanej  do 
tytoniu za 2015 r., termin do 19.02 - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  płatnościach  w  ramach  systemów  wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw przekazany do zaopiniowania przez Szefa 
Kancelarii Sejmu - uwagi do 23.02.2016. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu 
stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 z prośbą o przesłanie opinii 
do 23 lutego br. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  „Zalesianie 
gruntów  rolnych  oraz  zalesianie  gruntów  innych  niż  rolne"  objętego  PROW  na  lata 
2007-2013 z prośbą o uwagi do 25 lutego 2016 r. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt  Krajowego  Programu  Wsparcia  Pszczelarstwa  na  lata  2016/2017,  2017/2018, 
2018/2019 uwagi do 26.02 -  Zarząd zapoznał się z projektem. Projekt został przekazany 
zainteresowanym pszczelarzom, którzy wnieśli uwagi.

 Projekt rozporządzenia  Ministra  Gospodarki Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości 
stawek  tej  pomocy  na  realizację  działań  w  ramach  Priorytetu  5  Wspieranie  obrotu  i 
przetwarzania,  zawartego  w  programie  operacyjnym  „Rybactwo  i  Morze"  na  lata 
2014-2020 - uwagi do 29.02.2016 r. - Zarząd zapoznał się z projektem.
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 Poselski  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  z  prośbą  o 
przesyłanie uwag do dnia 07 marca 2016 r. - Zarząd zapoznał się z projektem.

3. Sprawy bieżące:
 Organizacja  III  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  –  Zarząd  ustalił  datę  III  Walnego  

Zgromadzenia na dzień 21.03.2016 r. 
 Uchwała  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  panu  Jerzemu  Salitrze  za  udział  w 

Posiedzeniu Komisji ds. Rynków Rolnych przy KRIR w dniu 20.01.2016 r. w Warszawie  - 
Zarząd podjął stosowną uchwałę.

 Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia kondolencji dla pana Jana Liedke. - 
Zarząd podjął stosowną uchwałę.

 Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  -  Pismo  z  prośbą  o  dokonanie 
weryfikacji i uzupełnienia dotychczasowych składów osobowych komisji o przedstawicieli 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w terminie do 25.02.2016 r. – Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Informacja  dotycząca 
zatwierdzenia  listy  rankingowej  i  przyjęcia  operacji  "Warmińsko-Mazurska  Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych". - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Informacja  dotycząca 
zatwierdzenia  listy  rankingowej  i  przyjęcia  operacji  "Serowarstwo  jako  element 
zrównoważonego  rozwoju  obszarów  wiejskich  -  warsztaty".  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacją.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Informacja  dotycząca 
zatwierdzenia listy rankingowej i przyjęcia operacji "Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich Warmii i Mazur - konferencja". - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Odpowiedź  na  pismo 
L.dz.257/01/2016-SW z dnia 25.01.2016 r. w sprawie sfinansowania zakupu pucharów dla 
hodowców  zwierząt  nagradzanych  podczas  Warmińsko-Mazurskie  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.

 Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie -  Pismo z prośbą o wyznaczenie 
przedstawiciela  Izby  do  prac  Rady  Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego  Środkowej 
Wisły,  regionu  wodnego  Jarftu,  regionu  wodnego  Niemna,  regionu  wodnego  Łyny  i 
Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej do dnia 11.03.2016 r. –  Do prac Rady został  
oddelegowany R. Tański – Wiceprezes W-MIR. 

 Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  -  odpowiedź  na  pismo  z  dnia 
7.10.2015  r.  L.dz.2583/10/2015-RW  w  sprawie  wyznaczenia  obszarów  ochronnych 
głównych zbiorników wód podziemnych. - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.

 Polski  Związek  Łowiecki  w  Elblągu  -  Odpowiedź  na  skargę  na  postępowanie  Koła 
Łowieckiego "DIANA" w Wołowie dot.  szacowania szkody w uprawach Pana Dariusza 
Seneczko.  –  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Postanowiono  ponownie  wystąpić  w  tej  
sprawie.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - informacje o konsultacji 
projektu "Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości 
na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020" w terminie od 19.02 do 25.03. 2016 roku. – 
Pan  J.  Heichel  wniósł  uwagi  do  Programu.  Ponadto,  w  ramach  konsultacji  w  dniu  
09.03.2016  w  Olsztynie  odbędzie  się  spotkanie  konsultacyjne;  do  udziału  w  spotkaniu 
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Zarząd oddelegował Z. Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR, J. Mackiewicz – zastępcę  
dyrektora biura oraz A. Naumczyk-Szałaj – pracownika biura w Olsztynie.

 Expo Mazury S.A - Prośba o objęcie patronatem wydarzenia gastronomiczno-hotelarskiego 
Mazury HoReCa festiwal smaków w dniach 13-14.02.2016 r. W Expo Mazury w Ostródzie. 
– Zarząd postanowił objąć patronatem ww. imprezę.

 BCJ Konsalting Sp. z o.o. - prośba o udostępnienie członkom Izby pomocy w uzyskaniu 
dzierżawy ziemi rolnej na Ukrainie. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ambasada  RP  w  Astanie  -  Zaproszenie  na  seminarium  poświęcone  efektywnemu 
wykorzystywaniu środków z kredytu w ramach pomocy wiązanej - Kirgistan 17.03.2016. - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wojewódzki  Inspektorat  Jakości  Handlowej  -  Informacja  z  zakresu  "Realizacji  zadań 
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno-Spożywczych  w 
Olsztynie za 2015 r." Zarząd zapoznał się z informacją.

 Główny Inspektorat Weterynarii - Podziękowanie za współpracę. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Pan  Andrzej  Maciejewski  Poseł  na  Sejm  RP  –  podziękowanie  za  zaproszenie  na 
Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Grzegorz Kierozalski Dyrektor ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Podziękowania za 
list gratulacyjny. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Senat  RP  -  Zaproszenie  na  posiedzenie  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu 
16.02.2016 r. w Senacie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa - zaproszenie na 
noworoczne  posiedzenia  SITR  w  dniu  19.02.2016  w  Olsztynie  –  W  wydarzeniu 
uczestniczył pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu  
kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na posiedzenie SITR.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XIV sesję 
Sejmiku  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  dniu  23.02.20146r.  godz.  11:00. 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - Zaproszenie na naradę dotyczącą 
gospodarki  łowieckiej  prowadzonej  na terenie  RDLP w Gdańsku w dniu  23.02.2016 r. 
godz. 10:00. –  W spotkaniu uczestniczyli panowie: Andrzej Łowczak – Delegat na Walne 
Zgromadzenie z powiatu elbląskiego oraz Ryszard Zieliński – pracownik biura W-MIR w  
Elblągu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-
MIR. 

 Polska Federacja Hodowców Bydła  i  Producentów Mleka -  Zaproszenie  na spotkania  z 
hodowcami bydła mlecznego z woj. warmińsko-mazurskiego w terminach:
- 24.02.2016 r. godz. 10:00 w Bogaczewie
- 03.03.2016 r. godz. 10:00 w Piszu
- 07.03.2016 r. godz. 10:00 w Wilkasach
- 10.03.2016 r. godz. 10:00 w Chełmżycy
- 14.03.2016 r. godz. 10:00 w Woli Muntowskiej
- 17.03.2016 r. godz. 10:00 w Olsztynie
- 21.03.2016 r. godz. 10:00 w Lidzbarku Warmińskim
- 23.03.2016 r. godz. 10:00 w Olecku
oraz prośba o ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżniających się hodowców bydła 
mlecznego. - Do udziału w spotkaniach Zarząd oddelegował następujących przedstawicieli  
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W-MIR:  pan  W.  Rutkowski  (03.03.2016  r.,  Pisz),  pani  Z.  Stankiewicz  (10.03.2016  r.,  
Chełmżyca),  pan R. Tański (17.03.2016 r.,  Olsztyn),  pan M. Kuźniewski (21.03.2016 r.,  
Lidzbark Warmiński), pan K. Wiśniewski (23.03.2016 r., Olecko).

 Agrocom Polska - Zaproszenie na konferencję „Rolnictwo precyzyjne w Polsce - dziś  i 
jutro" w dniach 29.02.2016 - 01.03.2016 r. w Opolu. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Expo Mazury S.A - Informacja o kongresie Asia Trade know-how w dniach 22-24.09.2016 
w Expo Mazury w Ostródzie. - Zarząd zapoznał się z informacją. Postanowiono rozesłać ją 
do zainteresowanych.

 Zaproszenie  na spotkanie  dot.  wyceny i  wykupu  gruntów przeznaczonych  pod budowę 
drogi  nr  15,  w które  odbędzie  się  01.03.2016 r.  w Nowym Mieście  Lubawskim  – Do 
udziału w spotkaniu Zarząd oddelegował J. Heichela – Prezesa W-MIR.

 Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej 
i  Tradycyjnej  w  dniu  29.02.2016  r.  w  Olsztynie  –  Zarząd  oddelegował  J.  Heichela  – 
Prezesa W-MIR do udziału w spotkaniu.

 Oferta  zamieszczenia  artykułu  w Rolniczym ABC –  Zarząd podjął  uchwałę w sprawie  
publikacji 2 artykułów dot. działalności W-MIR w gazecie Rolnicze ABC.

 Finał  wojewódzki  Olimpiady Młodych Producentów Rolnych –  Zarząd oddelegował  Z.  
Stankiewicz na finał w dniu 25.02.2016 w Olsztynie.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  nowomiejskim  i 

olsztyńskim
 w sprawie współorganizacji pikniku wieprzowego, drobiowego i zbożowego
 zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicielowi  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na 

posiedzenie Komisji ds. Rynków Rolnych przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych
 w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji oraz zakupu wiązanki 
 zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na posiedzenie 

Zarządu Oddziału SITR
 w  sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  spotkanie 

konsultacyjne „Program rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na 
Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”

 w sprawie zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 
naradę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

 w sprawie oddelegowania  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  na spotkania z 
hodowcami bydła mlecznego z województwa warmińsko-mazurskiego

 oddelegowania  przedstawiciela  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  spotkanie  dotyczące 
budowy drogi nr 15

 oddelegowania  przedstawiciela  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  Walne  Zgromadzenie 
Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie

 pokrycia kosztów druku artykułów w gazecie „Rolnicze ABC”
 oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do pracy w komisji

Jan Heichel
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Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Anna Naumczyk-Szałaj 
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