
Protokół Nr  5/2018 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 24 kwietnia 2018 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.  

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

Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 11.30, a zakończyło  

o godzinie 15.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Pisma w sprawie zmiany ustawy Prawo łowieckie 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma napływające w związku ze zmianą 

ustawy Prawo Łowieckie: 

 KRIR – pismo od Pani Małgorzaty Golińskiej - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska z dnia 9 

kwietnia br., na temat szacowania szkód łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem, zostało ono 

przesłane drogą emaliową Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Opinia prawna dotycząca zmian w ustawie Prawo łowieckie w zakresie zasad szacowania szkód 

łowieckich.- Zarząd zapoznał się z opinią. Przygotował także uwagi dotyczące nowego Prawa 

łowieckiego, które zostaną przesłane do KRIR. 

 Burmistrz Pasłęka - do wiadomości W-MIR - informacja o procedurach szacowania szkód 

łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd gminy Świątki - prośba o wyznaczenie członków WMIR do pracy w komisji do spraw 

szacowania szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych w Gminie Światki.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. Wystosował odpowiedź informującą o możliwości uczestniczenia 

przedstawicieli W-MIR w szacowaniach odwoławczych. 

 W związku ze zmianą Ustawy Prawo łowieckie Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie 

uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach lub szacowaniu 

ostatecznym szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i 

płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny oraz przy wykonywaniu polowań. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych:           

 Ministerstwo Środowiska - odpowiedź na pismo WMIR L.dz. 1043/03/2018-RR dot. wniosku o 

przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty dla myśliwych za przeprowadzony odstrzał 

bobrów.- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem. 

 Ministerstwo Środowiska - odpowiedź na pismo WMIR l.dz.1067/03/2018-RR dot. 

odpowiedzialności Skarbu Państwa za wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt łownych i 

objętych ochroną.- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem. 

 Polski Związek Łowiecki - informacja o przekazaniu pisma Ldz. 1022/03/2018-RW do Zarządu 

Okręgowego PZŁ Toruń - dotyczy zwiększenia odstrzału dzików i bobrów na terenie powiatu 

nowomiejskiego.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Uwagi KRIR do projektu ustawy z dnia 28.03.2018 o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego i niektórych innych ustaw.- Zarząd zapoznał się z uwagami. 



 Wniosek KRIR w sprawie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Realizacja wniosku z XI posiedzenia KRIR ws. raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków 

w hodowli zwierząt.  – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia 

kary pieniężnej w przypadkach, gdy naruszenia dotyczą podmiotów, które mają siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego albo państwa trzeciego albo nie można ustalić właściwości 

miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego do jej nałożenia. – Zarząd zapoznał się, nie wniósł 

uwag. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach 

określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  – 

Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag. 

 Pismo dotyczące skreślenia wszystkich 13 gatunków ptaków z rozporządzenia Ministra Środowiska.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź resortu środowiska, na wniosek Zarządu KRIR ws. uregulowania kwestii związanej ze 

szkodami wyrządzanymi w uprawach przez takie gatunki jak: muflon, kormoran, żuraw, łabędź, gęś i 

czapla.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 wystąpienie Zarządu KRIR skierowane do MRiRW ws. rozważania możliwości przedłużenia 

terminu składania wniosków bez sankcji.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Informacja o współpracy KRIR a Ogólnopolska Izbą Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w 

relacjach miedzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności.- Zarząd zapoznał się z 

projektem, nie wniósł uwag. 

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach 

finansowania programu dla szkól oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji 

działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018. – Zarząd zapoznał się z projektem, 

nie wniósł uwag. 

  Zaproszenie na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 21.05.2018 r. w 

Warszawie. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu WMIR, Delegata do KRIR oraz 

Dyrektora biura W-MIR 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR omówił sprawy bieżące: 

 W ostatnich dniach odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR, w których uczestniczył Pan Jan 

Heichel – Prezes W-MIR: 

      18.04.2018 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim w Sorkwitach 

            20.04.2018 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim w Braniewie 

 W związku z zaplanowanym terminarzem prac Zarządu została zmieniona wcześniej ustalona data 

Walnego Zgromadzenia W-MIR. X Walne Zgromadzenie W-MIR odbędzie się w dniach 11-

12.06.2018 r. Natomiast na dzień 25.05.2018 r. zaplanowano wspólne posiedzenie Zarządu  

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR. Ustalono także tematykę posiedzenia. 

 Dyrektor biura W-MIR Pani Jolanta Mackiewicz przedstawiła Zarządowi biura W-MIR postęp prac 

związanych z dostosowaniem nowo zakupionej siedziby do potrzeb W-MIR. Na chwile obecną zostały 

rozesłane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu, w celu dostosowania sali 

konferencyjnej do obowiązujących wymogów. 

 Pani Dyrektor biura W0MIR Jolanta Mackiewicz przedstawiła informacje z zebrania Wspólnoty ul. 

Lubelskiej 43 A. Na zebraniu przedstawiono rozliczenie za rok 2017 oraz omówiono bieżące sprawy 

związane z funkcjonowaniem budynku. 



 Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Janusz Sypiański - Dyrektor biura Związku Gmin Warmińsko –

Mazurskich, który poprosił o wsparcie konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”. 

Przedstawił on także informacje o dotychczasowych konkursach oraz o działaniach związku dla gmin 

województwa. 

 W-M Wojewódzki Lekarz Weterynarii – informacja o 93 przypadku ASF.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 W-M OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - odpowiedź na pismo W-MIR 

dotyczące realizacji wypłaty środków w ramach działań inwestycyjnych z PROW 2014-2020.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono odesłać wnioskodawcy. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - pismo kierowane do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza, w związku 

z pojawiającymi się propozycjami zmiany ustawy o izbach rolniczych. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Rada Miejska w Białej Piskiej - Prośba o udzielenie informacji dotyczącej wysokości budżetu, jakim 

dysponuje WMIR w roku 2018 i minionych latach bieżącej kadencji, wysokości wydatków ogółem 

oraz poniesionych na Gminę Biała Piska, planowanych na 2018 r i wydatkowanych w minionych 

latach bieżącej kadencji. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przygotować odpowiedź. 

 Rada Gminy Miłki - Prośba o udzielenie informacji, na jakie cele Izba wykorzystuje przekazane 

środki przez Gminę Miłki i czy to ma przełożenie na interes rolników. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. Postanowiono przygotować odpowiedź. 

 Polskie Towarzystwo Rolnicze - wypracowane projekty Ponadregionalnego Porozumienia Rolników 

na spotkaniu w Brodach w dniu 5 kwietnia br.- Zarząd zapoznał się z pismem. Dyskutowano o 

nowelizacji ustawy o ustroju rolnym oraz o przedłużaniu umów dzierżaw. 

 Polska Akademia Nauk – deklaracja chęci spotkania ze środowiskiem rolników po ogłoszeniu 

przetargów na grunty o łącznej powierzchni 1.909,00 ha należące PAN do celem wyjaśnienia 

wszystkich ewentualnych kwestii formalnych i organizacyjnych. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

Prezes W-MIR Pan Jan Heichel wyjaśnił, że spotkanie się odbyło, ale sprawa nie został jeszcze 

rozwiązana. Dodał, że istnieje potrzeba wyłączenia gruntów dla rolników, w związku z czym sprawa 

ta będzie w dalszym ciągu monitorowana. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza – do wiadomości - poparcie wniosku ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Plantatorów Jagody Kamczackiej.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Lista wydarzeń 

przyjętych do realizacji, jako "Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, 

tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 WIJHARS w Olsztynie- informacja nt możliwości laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej 

ziarna zbóż i rzepaku. - Zarząd zapoznał się z informacją. Postanowiono udostępnić ją na stronie 

internetowej W-MIR. 

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu "Czysta i Piękna 

zagroda - estetyczna wieś" - prośba o włączenie się do wspólnej organizacji konkursu oraz 

ufundowanie nagrody. – Zarząd zapoznał się z pismem. Podjęto uchwałę o włączeniu się we 

współorganizację konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 5000 zł brutto. 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy - prośba o wsparcie finansowe na organizację VII 

Święta Wieprzowiny w dniu 09.06.2018 roku w m. Klimy.- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się 

we współorganizację VII Święta Wieprzowiny i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie – Prośba o możliwość zwiększenia 

współudziału w finansowanie doświadczeń PDO. – Zarząd zapoznał się z pismem. Podjął uchwałę o 

przekazaniu kwoty 10000 zł na finansowanie doświadczeń PDO. 



 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie - Zaproszenie do 

współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy w Rolnictwie oraz zaproszenie do prac w komisji oceniającej uczestników 

Olimpiady w dniu 25.06.2018 roku. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji Olimpiady i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł. Do komisji konkursowej oddelegowano Panią Zofię 

Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn - prośba dotycząca wsparcia wydarzenia 

ogólnopolskiego „Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko", które odbędzie się w dniu 

25.05.2018 r. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji. Przeznaczył na cel kwotę 1000 zł brutto. 

 Burmistrz Miasta Pasym – zaproszenie do współpracy oraz spotkanie w dniu 18.04.2018 roku   

w Pasymiu – w spotkaniu uczestniczył Pan Romuald Tański Wiceprezes W-MIR.  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za 

udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w dniu 18.04.2018 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i 

Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w Wiosennych Targach 

Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”  w dniach 21-22.04.2018 roku. 

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

Zarządu W-MIR za udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Rolnictwa Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 23.04.2018 roku. 

 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na spotkanie Zespołu ds. analizy szans  

i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie 

warmińsko - mazurskim, które odbędzie się 24 kwietnia br.- W posiedzeniu uczestniczył Pan Jan 

Heichel – Prezes W-MIR i Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. 

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  Zaproszenie na XXXVI sesję 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24.04.2018 roku w Olsztynie.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, w związku z odbywającym się posiedzeniem Zarządu nikt nie 

uczestniczył w posiedzeniu. 

 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zaproszenie na Kongres „Wspólnie o Konstytucji 

na Narodowym" z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 2018 roku w 

Warszawie – zgłoszono Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na sesję tematyczną „Wieś, rolnictwo, 

zrównoważony rozwój”.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR 

 Izba Rolnicza w Opolu - Zaproszenie do udziału w konferencji  pt. "Kobiety inspiracją dla 

innowacyjnej i aktywnej wsi" w dniach 14-15.06.2018 roku w Opolu – zgłoszono Panią Zofię 

Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR oraz Panią Agnieszkę Kobryń Przewodniczącą Komisji ds. 

Kobiet i Rodziny Wiejskiej. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Członka 

Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń – Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz - Zaproszenie do uczestnictwa w XXV 

Jubileuszowej edycji konkursu "Rolnik Farmer Roku”. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie- prośba o wsparcie imprezy wiejskiej 

plenerowej „Palinocka – czyli spotkania w słowiańskim stylu”. – Zarząd podjął uchwałę o włączeniu 

się we współorganizację i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:  

 uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach lub szacowaniu 

ostatecznym szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i 

płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny oraz przy wykonywaniu polowań 



 oddelegowania Zarządu W-MIR, Delegata do KRIR oraz Dyrektora biura W-MIR  na obchody przez 

rolników jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 21.05.2018 r. w 

Warszawie 

 współorganizacji XXIII edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" i przeznaczeniu 

na ten cel kwoty 5000 zł brutto. 

 współorganizacji w dniu 09.06.2018 roku w m. Klimy VII Święta Wieprzowiny i przeznaczeniu na ten 

cel kwoty 500 zł brutto. 

 dofinansowania doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w kwocie 10000 zł brutto. 

 Współorganizacji eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie i przeznaczeniu na nagrody w konkursie kwoty 1000 

zł. Do komisji konkursowej oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR 

 współorganizacji wydarzenia ogólnopolskiego „Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko i 

przeznaczeniu na cel kwoty 1000 zł brutto. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 

18.04.2018 r. w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi 

Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w Wiosennych Targach Ogrodniczych „Pamiętajcie o 

ogrodach” w dniach 21-22.04.2018 roku. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej we Fromborku w dniu 

23.04.2018 roku. 

 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na Kongres „Wspólnie o Konstytucji na 

Narodowym" z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  26 kwietnia 2018 roku w 

Warszawie 

 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń – 

Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej do udziału w konferencji  pt. „Kobiety 

inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi" w dniach 14-15.06.2018 roku w Opolu 

 współorganizacji imprezy wiejskiej plenerowej „Palinocka – czyli spotkania w słowiańskim stylu” i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł. 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


