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Protokół nr 5/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 21 kwietnia  2020 roku 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert 

Nowacki - Członek Zarządu oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura, natomiast w sposób zdalny w 

posiedzeniu uczestniczyli Jan Heichel - Prezes W-MIR W-MIR i Mirosław Borowski – Delegat do KRIR. 

Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczył Pan Zbigniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP. 

 

 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o 

godz. 10.30 i trwało do godz. 14.00 

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Trudna sytuacja na rynku drobiu 

2. Susza na Warmii i Mazurach 

3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i Komisji. 

4. Pisma Z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z Panem Zbigniewem Ziejewskim 

– Posłem na Sejm RP, w celu omówienia trudnej sytuacji na rynku drobiu. 

Jako pierwszy  głos zabrał Pan Zbigniew Ziejewski, który powiedział, że w chwili obecnej sytuacja 

producentów drobiu jest tragiczna, ceny kształtują się na poziomie 1,8-2 zł za kurczaka i nie ma 

odbiorców, gdyż 50 % stanowił eksport. Poinformował, że problem dotyczy także wylęgarni, nie są tam 

odbierane jaja i nie są odbierane pisklęta. Dodał, że hodowcy tracą ogromne pieniądze i nie będzie 

możliwości odbudowania hodowli. Pan Zbigniew Ziejewski powiedział, że wystosuje stosowne 

interpelacje, ale potrzebne jest też wsparcie izb rolniczych. Zdaniem Pana Posła należy jak najszybciej 

uruchomić skup interwencyjny, uruchomić wszystkie dostępne chłodnie, zaproponował także, aby 

zmniejszać obsadę, produkcję, ale będzie miało to sens jeśli wszyscy solidarnie zmniejszą produkcję. 

Ponadto należy jak najszybciej odblokować eksport, dodał także, że w chwili obecnej koszt produkcji 

kurczaka to 3,4 zł. 

Następnie Pan Marek Kuźniewski dodał, że cały rynek rolny się załamał, należy zmierzać do ustalenia 

minimalnej ceny.  Pan Poseł dodał także, że Europosłowie wystosowali pismo do Komisarza Janusza 

Wojciechowskiego, aby wszystkie wolne środki z PROW- u na inwestycję, przeznaczyć na interwencję. 

Pan Poseł zaapelował także o spotkanie wszystkich Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Pan Robert 

Nowacki dodał, że zapełniając chłodnie mamy materiał, który możemy eksportować. Pan Marek 

Kuźniewski zapytał, czy lekarz powiatowy ma możliwość zmniejszać ilość obsady. Pan Zbigniew 

Ziejewski odpowiedział, że potrzebne są stosowne rozporządzenia Ministra. Pan Marek Kuźniewski dodał, 

że drobniejsi hodowcy na tym cierpią. Biorący udział w dyskusji stwierdzili, że sytuacja na wszystkich 

rynkach jest zła, szczególnie na rynku wołowiny. Pan Jerzy Salitra dodał, że Janusz Wojciechowski się 

wypowiadał, że mamy wykorzystane 30 % środków z PROW. 

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Romuald Tański, który powiedział, że należy wystosować pismo do 

władz i postulować o skup interwencyjny oraz zmianę przeznaczenia środków. Dodał, że tarcza 

antykryzysowa nie chroni rolników, żywy towar nie jest w stanie przeczekać, należy wprowadzić dopłaty 

do ceny produkcji. Dodał, że należy wesprzeć wszystkie branże. 
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 Pan Robert Nowacki zapytał o możliwości chłodni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pan 

Zbigniew Ziejewski powiedział, że w tej chwili on zbiera takie informacje, ale to rząd może podjąć pilne 

działania w celu zlokalizowania chłodni. Pan Marek Kuźniewski dodał także, że cena mleka drastycznie 

spada i decyzje powinny być już dawno podjęte. 

             Zarząd W - MIR jednogłośnie zdecydował, że podczas  panującej pandemii niezbędna jest pomoc państwa 

w celu utrzymania rynku drobiarskiego, trzody chlewnej, wołowiny i mleka poprzez wprowadzenie 

następującego wsparcia: 

 Uruchomienie skupu interwencyjnego dla produktów pochodzenia zwierzęcego, których sprzedaży nie 

można przełożyć w czasie. Obecnie wszystkie ubojnie wstrzymują uboje, między innymi drobiu, 

tłumacząc się brakiem zbytu mięsa drobiowego. Polska jest największym wśród krajów członkowskich 

eksporterem drobiu poza obszar celny UE. Sektor drobiarstwa tworzy swoisty łańcuch, co oznacza jego 

długotrwałe przerwanie, jeżeli wypadnie z niego chociażby jedno ogniwo np. zakład wylęgu drobiu, czy 

ubojnie. W czasie epidemii koronawirusa skup interwencyjny jest konieczny celem ratowania sektora 

produkcji zwierzęcej. 

 Inwentaryzacja oraz uruchomienie wszystkich chłodni w kraju  celem przechowania skupionego mięsa 

drobiowego, wieprzowego, wołowego.  

 Uruchomienie prywatnego przechowalnictwa mięsa wraz z dopłatami do kosztów przechowywania, w 

celu zgromadzenia zapasów na poczet zwiększonego zapotrzebowania konsumentów na rynku polskim 

i na eksport po zniesieniu ograniczeń.  

 Uruchomienie niewykorzystanych pieniędzy przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 na ratowanie sektora rolniczego. 

 Dotowanie cen skupowanych produktów rolnych, tak aby nie były sprzedawane poniżej kosztów 

wytworzenia, wraz z jednoczesnym czasowym (na okres pandemii)  ograniczeniem produkcji na 

podstawie ustawy/rozporządzenia (na przykład w przypadku produkcji drobiarskiej proponuje się 

redukcję do 5 rzutów z obsadą 70%,  zamiast 6 rzutów).   

 Wprowadzenie cen minimalnych na skup produktów rolnych.  

 Opracowanie procedur na wypadek zamknięcia zakładu przetwórczego, np. mleczarni, spowodowanego 

wystąpieniem choroby COVID-19 celem umożliwienia zdawania mleka do innej mleczarni. 

 Szybkie stworzenie i uruchomienie systemu wsparcia dla zapewnienia bieżącej płynności finansowej 

producentów drobiu, w tym systemu  szybkiego dostępu do niskooprocentowanych kredytów 

obrotowych (np. poprzez uruchomienie systemu poręczeń kredytowych). 

W związku z powyższym postanowiono wystosować stosowne pismo do Krajowej Rady izb 

Rolniczych. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami i pismami napływającymi w związku z sytuacją w branży 

drobiarskiej. 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim wnioskuje do 

Zarządu W-MIR o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie trudnej sytuacji producentów drobiu 

oraz jaj wylęgowych.  

           W związku z panującą  pandemią koronawirusa docierają do nas sygnały dotyczące zaniechania 

odbierania jaj wylęgowych od producentów rolnych zajmujących się dostarczaniem jaj do wylęgu. 

Z informacji, które posiadamy na chwilę obecną rolnicy zajmujący się tą produkcją nie mają możliwości 

zbycia  jaj z uwagi na panującą sytuację na rynku drobiu. Obecnie na przykładzie tylko jednego 

gospodarstwa, które zajmuje się takim rodzajem produkcji rolniczej w powiecie nidzickim posiadamy 
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informację o zaleganiu na dzień 16 kwietnia 2020 r. 70 tysięcy jaj przeznaczonych do wylęgu, których  nie 

chce odebrać żadna wylęgarnia. W gospodarstwie tym produkuje się około 10000 jaj wylęgowych 

dziennie. Ponadto w tym przykładowym gospodarstwie rolnym w toku jest również nowa 23-tygodniowa 

obsada kur nieśnych w ilości 15000 sztuk, której koszt oszacowano na kwotę ośmiuset tysięcy złotych. 

Należy się spodziewać, iż również od tego stada kur nie uda się sprzedać jaj do wylęgu.  

          W związku z powyższym zwracamy się do Zarządu W-MIR z prośbą o wystąpienie do 

odpowiednich organów o zajęcie się tym specyficznym problemem, gdyż dotyczy to również innych 

rolników zajmujących się takim rodzajem produkcji w naszym województwie.  - Zarząd W-MIR 

postanowił zgłosić problem wraz z postulatami dotyczącymi rynków rolnych. 

- Krajowa Rada Izb Rolniczych - Odpowiedź MRiRW w sprawie uruchomienia ubojni z udziałem Skarbu 

Państwa, które odbierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy z gospodarstw. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Krajowa Rada Izb Rolniczych - Odpowiedz MRiRW w sprawie uruchomienia wsparcia dla producentów 

drobiu w związku z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem grypy. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Postulaty drobiarzy - Zarząd zapoznał się z postulatami. 

2. Susza na Warmii i Mazurach 

 Rolnicy z gminy Morąg i Gronowa Elbląskiego – interwencja w sprawie wystąpienia suszy. - 

Zarząd W-MIR wyjaśnił, że cały czas monitoruje komunikaty wydawane przez IUNG-PIB, na 

bieżąco monitoruje działania rządu w zakresie suszy, ponadto przy Walnym Zgromadzeniu W-MIR 

została powołana komisja, która ma za zadanie monitorowanie sytuacji. W związku z licznymi 

wystąpieniami KRIR w sprawie suszy, postanowiono poczekać na  odpowiedź Ministerstwa. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z 

posiedzeń Rad Powiatowych i komisji: 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim zwraca się do 

Zarządu W-MIR z wnioskiem o wystąpienie do odpowiednich organów w sprawie przedłużenia okresu 

aplikowania o płatności bezpośrednie, dobrostanowe oraz rolno-środowiskowo-klimatyczne do czasu 

ustąpienia lub znaczącego spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. 

              Z informacji powszechnie dostępnych wynika, iż w Polsce o płatności bezpośrednie i rolno-

środowiskowo-klimatyczne wnioskuje za pośrednictwem platformy internetowej e-wniosek plus około 1,4 

mln rolników. Zdecydowana większość rolników nie aplikuje samodzielnie i korzysta z usług doradczych 

ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz innych podmiotów prywatnych. Z doświadczenia lat 

ubiegłych zarówno ze strony doradców jak również rolników wynika jednoznacznie, iż poprawne 

przygotowanie wnioskowania o przyznanie płatności nie może odbywać się bez kontaktu osobistego 

rolnika i doradcy. Obecnie uznaje się, iż przygotowane narzędzie w postaci platformy aplikacyjnej 

umożliwia rolnikom ubieganie się o przyznanie płatności. Jest to jednak informacja błędna, gdyż 

zdecydowana większość rolników nie potrafi samodzielnie tej platformy obsługiwać pomimo dostępnych 

powszechnie instrukcji obsługi zamieszczonych na stronie ARiMR. Ponadto wskazuje się, iż rolnicy mogą 

konsultować się telefonicznie z doradcami, którzy zapewne zechcą im pomóc. Zakładając nawet dobrą 

wolę doradców w zakresie udzielania pomocy rolnikom w takiej formie uwzględnić należy znacznie 

dłuższy czas sporządzania dokumentacji oraz błędy w deklarowanych uprawach rolnych. Podczas 
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rozmowy telefonicznej nie jest możliwe dokładne ustalenie położenia uprawy, jej kształtu czy też 

powierzchni. Wziąć należy również pod uwagę samą sprawność działania systemu, która nie zawsze jest na 

wysokim poziomie. Uwzględnić należy również dostępność rolników do internetu na wsi, bowiem nie 

wszyscy rolnicy taki dostęp posiadają.   

            Z uwagi na powyższe wnosimy o wprowadzenie dwumiesięcznego okresu aplikowania o ww. 

środki finansowe po ustąpieniu lub znaczącym spowolnieniu rozprzestrzeniania się pandemii na terenie 

Polski i podanie tej informacji do wiadomości publicznej.   – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, uznał 

wniosek za zasadny, poinformował, że MRiRW podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków 

do 15 czerwca, w związku z decyzją Komisji Europejskiej. Postanowiono wystosować pismo do KRIR o 

podjęcie działań w celu przyspieszenia wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich, co pozwoli 

utrzymać płynność finansową gospodarstw rolnych. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej o wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie z 

wnioskiem, aby przy podziale geodezyjnym gruntów rolnych położyć nacisk na przebieg nowych granic 

zgodnie z granicami naturalnymi istniejącymi w terenie. –Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił 

wystosować pismo do KOWR. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej o wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie z 

wnioskiem, aby KOWR ograniczył wydzielanie działek z przeznaczeniem pod rekreację na terenach, gdzie 

rolnikom brakuje gruntów rolnych do prowadzenia optymalnej działalności rolniczej. – Zarząd zapoznał 

się z pismem, wyjaśnił, że pismo w ww. temacie było już skierowane do KOWR w roku ubiegłym, w celu 

realizacji powyższego wniosku niezbędna jest zmiana ustawy, w związku z powyższym postanowiono 

skierować pismo do Sejmowej Komisji Rolnictwa. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca  się z prośbą do Zarządu o wystąpienie do 

firm ubezpieczających rolników - Concordii, PZU i TUW z zapytaniem dlaczego firmy nie ubezpieczają  

upraw rzepaku ozimego od przymrozków wiosennych. 

W wyniku licznych interwencji rolników z powiatu elbląskiego Zarząd W-MIR zwraca się z prośbą o 

wyjaśnienie dlaczego firmy  ubezpieczeniowe -   Concordia,  PZU i TUW nie ubezpieczały (przed 15 

kwietnia)    upraw rzepaku ozimego od przymrozków wiosennych. – Zarząd postanowił wystosować pismo 

do KRIR o podjęcie interwencji w sprawie u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

       Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca  się z prośbą do Zarządu o wystąpienie  do  

Prezesa  KRUS  w Warszawie z zapytaniem w sprawie wypłaty świadczenia uzupełniającego  500 plus dla  

osób  niezdolnych do samodzielnej egzystencji – dlaczego realizacja tego świadczenia została wstrzymana. 

– Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd postanowił wystosować zapytanie do Dyrektora KRUS  

w Olsztynie o przedstawienie informacji, na jakim etapie jest realizacja świadczeń?    

 

Ad. 4 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami  otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

- Pismo w sprawie realizacji zadań w ramach funduszy promocji. - Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd W-

MIR postanowił włączyć się w realizację zadań w ramach funduszu promocji w zaproponowanej przez 

KRIR formule tj. realizację spotów promocyjnych. 
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Ad. 5 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 4 z dnia 31.03.2020 r. 

 Pani Jolanta Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR przedstawiła sytuację dotyczącą zgłaszania 

telefonicznego do biura W-MIR informacji o nieszacowaniu szkód łowieckich przez koła. Zarząd W-

MIR postanowił, że takie zgłoszenia należy dokonywać na piśmie, wówczas możliwe  będzie zajęcie 

się sprawą przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów kondolencji Panu Leszkowi Potorskiemu Dyrektorowi 

W-M Oddziału Regionalnego ARiMR z powodu śmierci ojca w kwocie 181,13 zł. 

 Rolnicy z gminy Białej Piskiej – zgłoszenie dotyczące zwiększenia populacji zwierzyny łownej 

(dziki, łosie), które żerują i niszczą zasiewy. – Zarząd postanowił przygotować odpowiedź  

z informacją o   monitorowaniu łowiectwa przez Zarząd Izby oraz postanowiono wskazać rolnikom 

instytucje, do których należy zgłaszać poszczególne szkody . 

 Rolnicy z gminy Węgorzewo – Pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie węgorzewskim sprzeciw wypuszczenia 24 hodowlanych danieli (obkolczykowane). - 

Pan Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR wyjaśnił, że w sprawie skierował już pismo i czeka 

na odpowiedź. 

  Rolnik z gminy Stare Juchy – pismo kierowane do pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące poparcia postulatu wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa Odział Terenowy w Olsztynie o zorganizowanie przetargu ofertowego na dzierżawę 

nieruchomości rolnych w obrębie Grabnik gm. Stare Juchy.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo W-MIR w sprawie braku podawania w wystąpieniach KOWR o przeprowadzenie rozeznania 

w terenie opisu nieruchomości (brak podania numerów działek i powierzchni). - Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 Rolnik z gminy Olecko – pismo kierowanie do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 

sprawie zajęcia stanowiska w płatności i rozliczenia projektu - brak wypłaty za projekt 

mikrogazowni.- Zarząd postanowił wystosować pismo do Zarządu Województwa z zapytaniem o 

etap realizacji wypłat, udzielić jednocześnie wsparcia rolnikom, którzy realizowali zadanie. 

 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Opis zmodyfikowanej "Metody oceny i 

klasyfikacji jakościowej odmian pszenicy" wraz z uzasadnieniem. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie: 

 pokrycia kosztów kondolencji Panu Leszkowi Potorskiemu Dyrektorowi W-M Oddziału 

Regionalnego ARiMR z powodu śmierci ojca w kwocie 181,13 zł. 

 

 

 

 

Romuald Tański 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej                                                           Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                                             Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

   


