
Protokół nr 6/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 13.04.2021 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski - 

Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek 

Zarządu W-MIR, Piotr Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- 

Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR.  

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

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 14.30 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami otrzymanymi z 

posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR i Komisji 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się  

z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 300 zł 

(trzysta złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na zakup wieńca 

pogrzebowego w związku ze śmiercią ojca kierownika BP ARiMR w Ełku. - Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

wnioskiem o uruchomienie nowego naboru w ramach poddziałania 5.1 „Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” PROW 2014-2020 z uwzględnieniem 

inwestycji służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. 

Ptasia grypa, obok ASF, jest jedną z chorób, które kwalifikują całe stado do utylizacji w 

przypadku jej wykrycia, stąd też słuszne jest dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji, 

które mają na celu zapobieganie występowania chorób. W ostatnich latach stale odnotowuje się 

przypadki ptasiej grypy w hodowlach drobiu. Wprowadzenie dodatkowych środków mających 

na celu zapobieganie występowania tej choroby w gospodarstwach produkcyjnych pozwoli na 

dostosowanie ferm drobiarskich do wymogów bioasekruacji, a co za tym idzie zmniejszy 

ryzyko wystąpienia ptasiej grypy. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca uwagę, że 

wobec istotnego zagrożenia dla gospodarstw rolnych stwarzanego przez obie choroby 

uruchomienie środków mających na celu dofinasowanie inwestycji związanych jedynie z 

zapobieganiem ASF jest wysoce krzywdzące dla producentów drobiu. - Zarząd polecił 

przeanalizowanie wymogów dotyczących bioasekuracji w przypadku wystąpienia ptasiej grypy, 

następnie postanowiono przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie 

działań w sprawie uruchomieniu naboru. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Ministra Środowiska z wnioskiem o 

zniesienie zakazu odstrzału łosi oraz włączenie żurawia do listy zwierząt, za których szkody w 

uprawach rolnych przysługuje odszkodowanie. 



Łoś jest zwierzyną łowną, jednak na mocy obowiązującego od 2001 roku moratorium 

dla ochrony populacji łosia odstrzały tego gatunku zostały wstrzymane. Wg niektórych danych 

populacja łosia w Polsce oscyluje pomiędzy 25 – 30 tys. osobników i stale rośnie. Tendencja ta 

jest widoczna również w terenie oraz na polach uprawnych. Łosie powodują wiele strat w 

uprawach polowych, w związku z tym zasadnym byłoby dopuszczenie odstrzału łosi celem 

redukcji oraz regulacji tego gatunku w ekosystemie. 

Żuraw zaliczany jest do listy gatunków zwierząt objętych ochroną ze względu na zagrożenie 

wyginięciem, jednak nie jest zaliczany do gatunków chronionych, za których szkody 

wyrządzone w gospodarce odpowiada Skarb Państwa. Niestety straty w uprawach (zwłaszcza 

w kukurydzy), które wyrządza, są znaczące i należałoby uwzględnić ten gatunek w celu 

ochrony pracy oraz rentowności polskich gospodarstw. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem. 

Postanowiono przygotować pismo o zniesienie moratorium na łosia do Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Przewodniczącego Sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa oraz do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pismo postanowiono także 

przesłać do Urzędów Gmin województwa warmińsko-  mazurskiego z prośbą o poparcie 

działań. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Komisji Europejskiej o zniesienie 

strefy niebieskiej ustanowionej na terenie powiatu oleckiego, w związku z wystąpieniem 

ogniska ASF. 

Ostatnie oraz jedyne ognisko ASF na terenie powiatu oleckiego zostało wyznaczone 3 lipca 

2020 roku w gospodarstwie na terenie Olecka. Od tamtego czasu odnotowuje się jedynie 

przypadki wystąpienia tego wirusa u dzików, jednak tendencja ta jest malejąca ze względu na 

zmniejszającą się populację dzika. Utrzymywanie strefy niebieskiej wiąże się z wieloma 

problemami dla gospodarstw trudniących się chowem trzody chlewnej, a przede wszystkim 

niższymi cenami żywca, co wobec i tak już niskich cen grozi utratą płynności finansowej 

gospodarstw. - Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem o zniesienie stref na terenie powiatu 

oleckiego i lidzbarskiego do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

oraz do wiadomości Głównego Lekarza Weterynarii i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Nadleśnictwa Olecko oraz 

Nadleśnictwa Gołdap  i Nadleśnictwa Czerwony Dwór z prośbą o udzielenie informacji 

odnośnie wielkości populacji wilka bytującego na podległych odpowiednio obszarach. 

Z informacji, które docierają do Członków Rad Powiatowych W-MIR wynika, że 

populacja wilka stale się zwiększa. Rolnicy są zaniepokojeni tym, iż zwierzęta te podchodzą 

coraz bliżej siedlisk ludzkich stwarzając realne zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt 

gospodarskich. W celu oceny sytuacji oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków 

należałoby najpierw pozyskać informację na temat skali potencjalnego zagrożenia.- Zarząd 

postanowił wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi i Olecku oraz Urzędów Gmin 

Gołdap i Olecko z prośbą o udzielenie informacji odnośnie liczby zgłoszonych szkód 

wyrządzonych przez wilki na terenie powiatów gołdapskiego i oleckiego. 

Z informacji, które docierają do Członków Rad Powiatowych W-MIR wynika, że 

populacja wilka stale się zwiększa. Rolnicy są zaniepokojeni tym, iż zwierzęta te podchodzą 

coraz bliżej siedlisk ludzkich stwarzając realne zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt 

gospodarskich. W celu oceny sytuacji oraz ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków 



należałoby najpierw pozyskać informację na temat skali potencjalnego zagrożenia.- Zarząd 

postanowił przygotować zapytanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się  

z prośbą do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Augustowie z wnioskiem o remont załamanego mostku na rzece Mazurka na trasie 

Jabłonowo – Golubie Wężewskie, gmina Kowale Oleckie, powiat olecki. - Zarząd postanowił 

przygotować pismo w sprawie.  

Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim z dnia 06.04.2021 r. 

Z uwagi na zgłaszany przez rolników z powiatu działdowskiego problem dot. braku 

skutecznego zabezpieczenia hodowli stada świni węgierskiej mangalica prowadzonego przez 

panią Wąsiewską hodowcę z powiatu żuromińskiego, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 

działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pomoc i skuteczną interwencję do 

służb weterynaryjnych, która spowoduje działania hodowcy świni mangalica  w zakresie 

uszczelnienia ogrodzenia oraz wyeliminowania możliwości przebywania zwierząt w 

bezpośrednim dostępie do rzeki. Dodatkowo Rada Powiatowa W-MIR  w powiecie 

działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o nawiązanie współpracy z Mazowiecką 

Izbą Rolniczą celem skutecznego rozwiązania ww. problemu.  

Z informacji uzyskanych od rolnika pana Marcina Lemańskiego zam. Zalesie, powiat 

działdowski wynika, że pani Wąsiewska w dniu 27.03.2021 przywiozła około 50 sztuk świń 

rasy mangalica. Świnie prawdopodobnie zostały kupione na córkę lub męża. Niestety świnie 

hodowane  są na wolnym wybiegu co bardzo dziwi i niepokoi okolicznych rolników.  Pani 

Wąsiewska wykonała na łące prowizoryczne ogrodzenie ze sztachet, jednocześnie 

„zagradzając” rzekę, tak aby świnie mogły z niej pić wodę. Na dodatek działka, na której 

znajduje się łąka, jest miejscem częstego bytowania dzików, o czym świadczą zbuchtowane 

przez dziki sąsiednie łąki. Problem dotyczy działki  o numerze 81, obręb Łążek, gmina 

Kuczbork-Osada, powiat żuromiński woj. mazowieckie, która  znajduje się w niedalekiej 

odległości  od granicy woj. warmińsko-mazurskiego tj. około 400-600 m.  W promieniu około 

5 km znajduje wiele gospodarstw, które łącznie utrzymują około 50 tys. sztuk świń. Rolnik 

podejrzewa, że pani Wąsiewska nie ma zarejestrowanej siedziby stada, w której nie są 

spełnione żadne warunki bioasekuracji. Istnieje duża obawa, że w przypadku wystąpienia ASF, 

wirus może się przenieść przez wodę z rzeki, którą piją świnie. Pan  Marcin Lemański jest 

zdania, że chcąc założyć hodowlą świń na wolnym wybiegu potrzebna jest zgoda PLW i 

prawdopodobnie z rozmów telefonicznych wynika, że pani Wąsiewska takiej zgody nie 

otrzymała. Mając na uwadze dobro wszystkich hodowców, którzy zainwestowali ogromne 

pieniądze w hodowlę świń, rolnicy nie chcieliby, aby jakikolwiek podmiot uzyskał pozwolenie 

na hodowlę świń na wolnym wybiegu, tym bardziej bez zachowania bioasekracji. Rolnik 

podkreślił, że powiat żuromiński jest w Polsce powiatem liczącym największą liczbę świń, 

wobec tego należy zadbać, aby nie znalazł się w strefie niebieskiej z powodu zaistniałej 

sytuacji, która wskazuje na brak odpowiedzialności i świadomości pani Wąsiewskiej względem 

zagrożenia wystąpienia ASF.  Należy podkreślić, że część powiatu działdowskiego znajduje się 

w strefie czerwonej i graniczy z powiatem żuromińskim.  

Podsumowując: analizowana hodowla pani Wąsiewskiej  odbywa się na wolnym 

wybiegu. Rolnicy z powiatu działdowskiego obecnie zaniepokojeni są faktem, iż miejsce w 

którym przebywają zwierzęta jest nienależycie zabezpieczone. Zdaniem rolników ogrodzenie 

jest nieszczelne i nie zabezpiecza przed dostępem dzikich zwierząt (dzików). Kolejnym 

problemem jest bezpośredni dostęp świń do rzeki, który może sprzyjać rozprzestrzenianiu się 

ASF. W sąsiedztwie znajduje się wielu dużych producentów hodujących trzodę chlewną i 

słusznym jest ich obawa dot. możliwości zawleczenia ASF w przypadku jego wystąpienia w 

hodowli świni mangalica, ze względu na niespełnienie przez hodowcę podstawowych 

wymogów bioasekuracji. 



W związku z powyższym, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z 

prośbą o pilną i skuteczną interwencję w wyżej opisanej sprawie. – Zarząd W-MIR postanowił 

przygotować pismo do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie, Głównego Lekarza 

Weterynarii, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Mazowieckiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o podjęcie pilnych działań dotyczących sprawdzenia zasad bioasekuracji w 

hodowli. 

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

MIR  o pozytywne rozpatrzenie prośby Gminy Markusy o udzielenie wsparcia finansowego w 

zakresie planowanej inwestycji (pismo w załączeniu). Gmina Markusy położona jest w 

większości   na obszarach  depresyjnych – Żuławy Wiślane, narażonych na często zmieniające 

się warunki klimatyczne.- Zarząd zadeklarował wsparcie w planowanej inwestycji zakupu  

i montażu stacji meteorologicznej do kwoty 5000 zł. 

Wnioski zgłoszone przez Pana Kazimierza Wróblewskiego - Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim: 

 Ponowić pismo do SM Mlekpol w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w 

warunkach umów na dostawę mleka (tak aby nagła choroba, wypadek dała możliwość 

zerwania umowy na odbiór mleka). - Zarząd W-MIR postanowił przygotować stosowne 

wystąpienie. 

 Ponowić wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie penalizacji 

zachowania polegającego na użytkowaniu gruntów rolnych przez osoby nieposiadające 

na to zgody właściciela. – Zarząd W-MIR polecił przeanalizować odpowiedź przez 

Radcę Prawnego W-MIR. Po przeanalizowaniu odpowiedzi zostanie przygotowane 

stosowne wystąpienie. 

 

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

Rolniczych. 

 

 -  Pismo oraz porozumienie w sprawie Rady ds. Młodych Rolników. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 

Ad.3 Następnie omówiono sprawy bieżące Sprawy bieżące 

 Przyjęto protokół nr 5 z  posiedzenia Zarządu z dnia 16 marca 2021 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie druku artykułu na temat 25-lecia samorządu rolniczego w 

Jubileuszowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej  w kwocie 1 227,37 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia  kosztów  druku  kondolencji z powodu śmierci 

Ryszarda Kordalskiego – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim  

w kwocie 361,03 zł i zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 200 zł oraz w sprawie 

zwrotu kosztów podróży przyjazdu do Olsztyna Panu Romualdowi Tańskiemu - 

Prezesowi W-MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR  w dniu 

30.03.2021 na uroczystości pogrzebowe. 

 Gospodarstwo rolne z powiatu kętrzyńskiego -  wniosek o zwrócenie się z wnioskiem 

do RDOŚ na usuniecie tamy bobrowej. – Zarząd po zapoznaniu się z opinią prawną 

postanowił przygotować pismo z informacją o możliwości indywidualnego wystąpienia 

z wnioskiem przez gospodarstwo rolne. 



 Rolnicy z gminy Miłomłyn - prośba o wsparcie dotyczące odmownej decyzji ARiMR 

odnośnie płatności dobrostanowej. – Zarząd zapoznał się z pismem. Przekazał sprawę 

do przeanalizowania radcy prawnemu W-MIR oraz podjął interwencję w sprawie. 

 KOWR- odpowiedź na pismo w sprawie przekazywania informacji dotyczących 

nieruchomości.-  Zarząd zapoznał się z pismem, w związku z tym, że Zarząd W-MIR nie 

zgadza się z jego treścią postanowiono przygotować kolejne w sprawie wystąpienie. 

 Rolnik z gminy Górowo Iławeckie – prośba o wsparcie w sprawie  realizacji programu 

„Młody rolnik”. – Zarząd zapoznał się z pismem. Przekazał sprawę do 

przeanalizowania radcy prawnemu W-MIR. W związku z tym, że w sprawie prowadzone 

jest postępowanie karne Zarząd W-MIR  postanowił poczekać na rozstrzygnięcie  

i sprawę pozostawić do monitorowania. 

 Urząd Gminy w Kętrzynie – prośba o podjęcie działań ograniczających moratorium na 

łosia.- Zarząd postanowił przygotować wystąpienie, które prześle do wiadomości 

Urzędu Gminy. 

 Zaproszenie na zgromadzenie wspólników Spółki LAB MLEK w  dniu 16.04.2021 r. – 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Prezesa 

W-MIR i Pana Marka Kuźniewskiego – Wiceprezesa W-MIR na Zgromadzenie 

Wspólników Spółki z o.o. Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” w likwidacji i 

udzielenia im pełnomocnictwa. 

  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie- sprawozdanie z działalności za 

2020 r. – Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 

 KOWR- odpowiedź na pismo w sprawie działki obręb Pogorzel przekazanej Gminie 

Gołdap z Zasobu WRSP. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Prezes Stowarzyszenia Polskie Mleko - prośba o dołączenie do Porozumienia związków 

i organizacji rolniczych. – Zarząd przychylnie ustosunkował się do prośby. 

 Nadzór Wodny w Piszu – Odpowiedź w sprawie przywrócenia biegu cieku Bogumiłka. 

– Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przekazać je wnioskodawcy i 

przygotować wystąpienie do Nadleśnictwa Pisz w sprawie. 

 Opinia prawna w sprawie udostępnienia nagrania rolnikowi z posiedzenia Zarządu  

W-MIR. – Zarząd zapoznał się z opinią prawną. 

 W-MODR – informacja o organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2021 r. w 

dniach 14.06-19.07. 2021 oraz zaproszenie do udziału. – Zarząd zapoznał się  

z informacją. 

 Rolnik gmina Jonkowo- pismo w sprawie słupa elektrycznego stojącego na drodze 

Gminnej (działka nr 172/6 obręb Stare Kawkowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński).- 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować pismo do Gminy z prośbą 

 o nadanie biegu sprawie. 

 Zarząd W-MIR po rozpoznaniu sprawy wydał negatywną opinię dla projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki, 

obręb geodezyjny Miłki. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Dyrektor biura W-MIR Jolanty 

Mackiewicz do czynności związanych ze sprzedażą samochodu Skoda Octavia Combi 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej oraz Dyrektora Biura do podpisania umowy na realizację projektu Europe 

Direct Olsztyn w latach 2021-2025 

 



 Postanowiono przygotować ponowne wystąpienie do KRIR, aby przedłużyć program dla 

producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF za IV kwartał 

2020 r. 
 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

 Druku artykułu w wydaniu Gazety Olsztyńskiej  w kwocie 1 227,37 zł brutto. 

 Pokrycia  kosztów  druku  kondolencji z powodu śmierci Ryszarda Kordalskiego – 

Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim  w kwocie 361,03 zł oraz 

zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 200 zł brutto oraz w sprawie zwrotu 

kosztów podróży przyjazdu do Olsztyna Panu Romualdowi Tańskiemu - Prezesowi W-

MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR  w dniu 30.03.2021 na 

uroczystości pogrzebowe. 

 w sprawie oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR i Pana Marka 

Kuźniewskiego – Wiceprezesa W-MIR na Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. 

Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” w likwidacji i udzielenia im pełnomocnictwa 

 upoważnienia Dyrektora Biura W-MIR do czynności związanych ze sprzedażą 

samochodu Skoda Octavia Combi 

 upoważnienia Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Dyrektora Biura do 

podpisania umowy na realizację projektu Europe Direct Olsztyn w latach 2021-2025 

 

 

 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 

 


