
Protokół Nr  5/2019 

z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR 

oraz wspólnego posiedzenia wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR. 

z dnia 08 kwietnia 2019 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR, 

Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby. 

Na posiedzenie przybyli Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR, członkowie Rad Powiatowych W-

MIR oraz zaproszeni goście zgodnie z listami sporządzonymi na posiedzeniu.  

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 10.30, a zakończyło o godzinie 15.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Dialog Obywatelski – Przyszłość Europy w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej oraz wyborów do 

Parlamentu Europejskiego 2019. 

2. Aktualne problemy rolników Warmii i Mazur: 

- wystąpienia zaproszonych gości, 

- dyskusja. 

    3. Informacja dot. wyborów do izb rolniczych. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad odbył się Dialog Obywatelski nt. „Przyszłość Europy w 

kontekście Wspólnej Polityki Rolnej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019” . Dialog został 

zorganizowany przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn i Europe Direct- Olecko 

działające przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej. 

 Prelegentem spotkania był Pan Mariusz Lęgowski  z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. 

rolnictwa. Przedstawił on główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021- 2027. Głównymi  

celami WPR będą zmniejszenie emisji gazów, utrzymanie trwałych użytków zielonych, ochrona torfowisk. 

Następnie Pan Zbigniew Brodziński – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  

poprowadził dyskusję na temat oczekiwań rolników w związku ze Wspólną Polityką Rolną. Głos w 

dyskusji zabrał Pan Krzysztof Jurgiel – Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Borowski- Wiceprezes KRIR 

oraz zaproszeni rolnicy. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Jan Heichel Prezes W-MIR, który ze względu na 

obecność gości na posiedzeniu poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał Pan Jerzy Michalski – Członek 



Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim, który zapytał dlaczego tak wolno są realizowane 

programy modernizacyjne z PROW, zapytał także o kwestie odbioru odpadów z gospodarstw rolnych typu 

folia oraz dokąd wpływają środki z sankcji. Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Mieczysław Włos – Z-ca 

Dyrektora ARiMR w Olsztynie, który poinformował,  że w naborze na programy modernizacyjne wpłynęło 

1238 wniosków, na chwilę obecną na 800 są środki, prawdopodobnie w maju będą zawierane umowy. Pan 

Jan Heichel – Prezes W-MIR dodał, że Wiceminister Zarudzki obiecał, ze wszystkie wnioski do 15 maja 

mają zostać rozpatrzone. 

W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Mirosław Borowski - Wiceprezes KRIR, który 

opowiedział o działaniach KRIR podejmowanych w związku ze Wspólną Polityką Rolną, o pracach w 

ramach grup roboczych Copa Cogeca. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR poinformował zgromadzonych 

rolników o projekcie ustawy „odorowej”, która przewiduje zakaz stawiania chlewni, w przypadku DJP> 

210, ma to dotyczyć także połączenia DJP w przypadku gospodarstw sąsiadujących ze sobą. Według takich 

zapisów nie będzie możliwości powstania jakiegokolwiek obiektu. Pan Jan Heichel dodał, że jego zdaniem 

do tego powinny służyć Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie głos w dyskusji zabrał Pan 

Sławomir Bereda Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, zapytał o pomoc dla rolników 

ze strefy ASF, którzy otrzymali decyzję o zakazie utrzymania świń. Odpowiedzi udzielił Poseł Jerzy 

Małecki, który powiedział, że pomoc zostanie przedłużona do końca roku.  

Na pytanie dotyczące folii odpowiedział Pan Jan Heichel. Powiedział, że Izba wystąpiła do MRIRW. 

Ministerstwo odpowiedziało, że rolnik jest wytwórcą odpadów i powinien je zagospodarować na własny 

koszt. Dodał, ze problem zaczyna narastać i to wymaga zmiany przepisów. W dalszej części pytanie zadał 

Pan Józef Pich- Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie bartoszyckim, który zapytał o 

rekompensaty w związku z ASF w strefie żółtej. Za zaprzestanie produkcji rolnicy otrzymują decyzję 

odmowną. 

Pan Mieczysław Włos odpowiedział, że można skorzystać  z programu na odtworzenie potencjału – na 

inny dział produkcji. 

Następnie padło pytanie dotyczące opodatkowania tuczu nakładczego. Głos zabrał Pan Krzysztof 

Jurgiel- poseł na Sejm RP, który odpowiedział, ze na razie w sejmie nie ma takiego projektu. Następnie 

padło pytanie, czy w przypadku wystąpienia suszy przewiduje się pomoc suszową. Pan Jan Heichel 

odpowiedział, że o zjawisku suszy będzie można mówić dopiero po komunikacie IUNG 

najprawdopodobniej pod koniec maja. Prezes Jan Heichel dodał, że w chwili obecnej są ogromne problemy 

z pomocą de minimis. 

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Gosiewski – Poseł na Sejm RP, który poinformował, że w budżecie 

państwa są rezerwy celowe i jeśli wystąpi nieoczkiwane zdarzenie można z nich skorzystać. 

Pan Ryszard Wołkoński - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim przedstawił 

problem szkód bobrowych, zaapelował o zmianę przepisów, żeby była możliwość rozwalania tam 

bobrowych. 



 Pan Jan Heichel dodał, że 9 maja jest organizowana konferencja o roli Izb Rolniczych i Izba 

włączy się w jej współorganizację. 

Następnie Pan Zbigniew Wójcik – Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu piskiego zapytał o 

kredyty klęskowe. Pan Jerzy Gosiewski odpowiedział, że za 5-6 tygodni wszystkie płatności będą 

realizowane. 

Pan Jan Heichel Prezes W-MIR zwrócił się do zebranych o zadawanie pytań do obecnych na spotkaniu 

przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  

Pan Andrzej Kulik członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim z gminy Mikołajki 

zwrócił się do Pana Grzegorza Kierozalskiego Dyrektora KOWR OT Olsztyn o wyjaśnienie możliwości 

sprzedaży przez KOWR małych działek, do których nie ma możliwości dojazdu. Wyjaśnił, iż obecnie jest 

wystawiana do sprzedaży działka 5-arowa, która przylega do jego 1 hektarowej działki. Do tej małej 

działki nie ma dojazdu i osoba, która ją nabędzie z pewnością wystąpi o ustanowienie drogi koniecznej. Ta 

droga konieczna będzie zajmowała większy areał działki (wyliczono około 10 arów) niż działka, do której 

ma ona prowadzić. Zwrócił się do Pana Kierozalskiego o wystąpienie przez KOWR teraz do sądu w tej 

sprawie. Pan Kierozalski odpowiadając obiecał bardziej się przyjrzeć sprawie i bezpośrednio kontaktować 

się z rolnikiem. Następnie Pan Jan Heichel poinformował, że Izba opiniowała plany łowieckie i nie 

wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane, niektóre wróciły do konsultacji. Dodał także, ze nie jest 

rozstrzygnięta sprawa szacowania szkód, jest brak porozumienia miedzy ODR a Lasami Państwowymi. 

Ad. 3 W ostatnim punkcie posiedzenia Pan Jan Heichel poinformował rolników, że 28 lipca odbędą się 

wybory do izb rolniczych. W dniu 29.03.2019 r. została powołana Komisja Wojewódzka, która wkrótce 

rozpocznie swoją pracę. 

 

   Jan Heichel 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                                        Protokołowała: 

        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


