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Protokół nr 7/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  11 kwietnia 2022 roku 

 

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

Wiceprezes W-MIR - zdalnie, 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. 14.00 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

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

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski z Rad Powiatowych W-

MIR i Komisji 

 

Zaktualizowane wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim z 

dnia 09.03.2022 r. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na 

wniosek Pana Pawła Zbiciaka, zwraca się do Zarządu W-MIR o wystąpienie do Dyrektora 

Generalnego KOWR o zrywanie umów dzierżawy z osobami, które przez okres dłuższy niż rok 

nie uprawiają dzierżawionych gruntów. Użytki rolne  powinny zostać ponownie wystawione, 

najlepiej na przetargu ograniczonym dla osób chcących podjąć produkcję. Działki KOWR, 

które obecnie są odłogowane to np. działki nr 5/10, 5/11, 5/12 w obrębie Wandajny, gminie 

Korsze o powierzchni łącznej 100,6093 ha. – Zarząd postanowił wystosować pismo do 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o weryfikacja dzierżawy. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na 

wniosek Pana Pawła Zbiciaka, zwraca się do Zarządu W-MIR o wystąpienie w sprawie 

przywrócenie wycofanych substancji czynnych stosowanych, jako środki ochrony roślin oraz 

zaniechanie dalszego wykluczania kolejnych substancji czynnych trwale lub przynajmniej 

okresowo do czasu poprawy sytuacji w rolnictwie. 

 

Substancje czynne, jakie powinny wrócić na sklepowe półki to przede wszystkim te wycofane 

w roku ubiegłym:  

 

1. tiofanat metylu;  

2. bromoksynil;  

3. benalaksyl; 
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4. beta-cyflutrynę;  

5. tiachlopryd; 

6. metalaksyl-M;  

7. mankozeb; 

 

Należy zrezygnować z wycofania: 

1. fosforek wapnia, imidachlopryd, zeta-cypermetryna – mogą być stosowane do 31 lipca 

2022 r.; 

2. haloksyfop-P – mogą być stosowane do 28 sierpnia 2022 r.; 

3. pencykuron – mogą być stosowane do 30 listopada 2022 r.; 

4. alfa-cypermetrynę – mogą być stosowane do 7 grudnia 2022 r.; 

5. famoksadon – mogą być stosowane do 16 września 2022 r.; 

6. prochloraz – mogą być stosowane do 1 października 2023 r.; 

7. flutriafol – mogą być stosowane do 31 grudnia 2022 r.; i 

8. indoksakarb – mogą być stosowane do 19 września 2022 r. 

 

Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem, postanowił w związku z trudną sytuacją w rolnictwie 

przygotować wystąpienie do KRIR o wydłużenie okresu przejściowego dla wycofywania ww. 

substancji czynnych. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim  

na wniosek Pana Pawła Zbiciaka, zwraca się do Zarządu W-MIR o poparcie działań 

ustawodawczych mając na celu ochronę rolników spłacających kredyty, które miały być 

„preferencyjne” poprzez wystąpienie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

o zwiększenie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Dopłaty do 

oprocentowania stosowane przez ARiMR powinny zabezpieczyć rolników, aby nie płacili 

oprocentowania wyższego niż 4 %. Obecnie oprocentowanie kredytów preferencyjnych mieści 

się w granicach 5,45 - 6,15%  z czego rolnicy płacą ok. 4,12 % a pozostałą część ARiMR. – 

Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo w sprawie zwiększenia środków na 

oprocentowanie kredytów preferencyjnych. 

 

 

Ad. 2 Następnie omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 Odpowiedź na wniosek IX Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie wysokości i 

metodyki wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego. - Pismo postanowiono przesłać 

wszystkim Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Pismo w sprawie Kongresu Izb Rolniczych w Spale w dniach 10-11 maja 2022 r.- 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR, Pana Jerzego 

Salitry, Roberta Nowackiego, Piotra Miecznikowskiego - Członków Zarządów W-MIR oraz 

pani Jolanty Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR. 

 Informacja o III posiedzeniu Rady do spraw Młodych Rolników i informacja o 

przesunięciu terminu. – Zarząd zapoznał się z informacją. Podjął uchwałę o oddelegowaniu w 

skład Rady do spraw Młodych Rolników Pana Mateusza Cygana - Delegata na Walne 

Zgromadzenie W-MIR z powiatu olsztyńskiego. 

 Pismo w sprawie realizacji zadań z Funduszy Promocji. – Podjęto uchwałę w sprawie 

realizacji zadań z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Mięsa Wołowego. 
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Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR i Komisji w kwocie 1601,57 zł brutto ( w tym 312 zł wpłaty własne). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu drukarki do biura W-MIR  

w kwocie 1463, 70 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kartek świątecznych z logo  

W-MIR w kwocie 2998,74 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału Pana Marka Kuźniewskiego –

Wiceprezesa W-MIR  w VII Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny w dniach 10-

11.03.2022 r. w kwocie 579,60 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie nagród za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Zespołu 

Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie  i Karolewie z rodzin rolniczych w roku 

szkolnym 2021/2022 r. w kwocie 5600 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej z 

powodu śmierci Arcybiskupa Edmunda Piszcza w kwocie 400 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu prenumeraty Top Agrar w kwocie 

219 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu upominku z okazji Jubileuszu 30 

– lecia TUW, który odbył się dnia  23.02.2022 r. w Warszawie, w kwocie 282,90 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa 

W-MIR na Jubileusz Kujawsko- Pomorskiej izby Rolniczej w dniu 12 maja 2022 r. do Torunia. 

 Wojskowe Koło Łowieckie „Żubr”- wezwanie do przedstawienia dokumentów, na 

podstawie których wydano negatywną opinię w sprawie dzierżawy obwodu łowieckiego.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. Pozostawił je bez rozpatrzenia. 

 TUW- informacja o przekazaniu w imieniu W-MIR pomocy na rzecz Ukrainy.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia społecznego Rolników- informacja o akceptacji 

propozycji wsparcia w likwidacji szkody Państwa Leokadii i Jana Kawalir. – Zarząd zapoznał 

się z informacją. Postanowiono przygotować wniosek. 

 W-MODR- zaproszenie do udziału w XII Wiosennych Targach Ogrodniczych „ 

Pamiętajcie o ogrodach” w dniach 23-24 kwietnia 2022 r. – Zarząd podjął uchwałę o włączeniu 

się we współorganizację i przygotowanie stoiska W-MIR. 

 Zaproszenie do udziału w XXI Europejskim Kongresie Innowacyjnych Rozwiązań dla 

Obszarów Wiejskich w dniach 27-28 kwietnia 2022 r. w Warszawie. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Główny Inspektor Ochrony Środowiska- odpowiedź na pismo w sprawie umożliwienia 

stosowania popiołów uzyskanych ze spalania biomasy, jako nawozów. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Rolnicy z powiatu gołdapskiego- prośba o wsparcie w sprawie odmowy wypłaty drugiej 

raty pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. – Zarząd 

postanowił przekazać pismo do konsultacji radcy prawnemu W-MIR. 

 Minister Klimatu i Środowiska- Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie powoływania 

niezależnych komisji ds. szacowania szkód łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Urząd Marszałkowski- Województwa Warmińsko-Mazurskiego – zaproszenie do 

udziału w wideokonferencji w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego w dniu 
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20.04.2022 r. – Do udziału w wideokonferencji oddelegowano Piotra Miecznikowskiego - 

Członka Zarządu W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie – prośba o dofinansowanie 

działalności Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonego na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. - Podjęto uchwałę o udzielaniu wsparcia i 

dofinansowaniu PDO w kwocie 14 000 zł brutto. 

 KOWR - odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie uregulowania przedłużania umów 

dzierżawy nieruchomości rolnych w ZWRSP osobom, które nie spełniają definicji rolnika 

indywidualnego. – Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. 

 W związku z projektem umowy kontraktacyjnej na dostawy mleka otrzymanym od 

rolników województwa warmińsko-mazurskiego, Zarząd W-MIR postanowił przekazać projekt 

do przeanalizowania radcy prawnemu W-MIR. Po przenalizowaniu stwierdzono, że umowa jest 

niekorzystna dla rolników. W związku z tym Zarząd W-MIR postanowił opracować stanowisko 

w porozumieniu z Podlaską Izbą Rolniczą  i  przesłać do spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR, Pana Jerzego Salitry, Roberta 

Nowackiego, Piotra Miecznikowskiego - Członków Zarządów W-MIR oraz pani Jolanty 

Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR na Kongres Izb Rolniczych w Spale w dniach 10-11 

maja 2022 r. 

 Oddelegowania w skład Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR Pana Mateusza 

Cygana - Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu olsztyńskiego. 

 Realizacji zadań z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Mięsa Wołowego. Tzn. „ 

Polska wieprzowina – lubię to! I „ Polska wołowina – lubię to”! 

 Pokrycia kosztów organizacji Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

W-MIR  

i Komisji w kwocie 1601,57 zł brutto ( w tym 312 zł wpłaty własne). 

 Pokrycia kosztów zakupu drukarki do biura W-MIR w kwocie 1463, 70 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu kartek świątecznych z logo W-MIR w kwocie 2998,74 zł. 

 Pokrycia kosztów udziału Pana Marka Kuźniewskiego – Wiceprezesa W-MIR  w VII 

Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny w dniach 10-11.03.2022 r. w kwocie 579,60 

zł. 

 Przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkól Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie  i Karolewie z rodzin rolniczych w roku szkolnym 

2021/2022 r. w kwocie 5600 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej z powodu śmierci Arcybiskupa 

Edmunda Piszcza w kwocie 400 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu prenumeraty Top Agrar w kwocie 219 zł brutto. 

  Pokrycia kosztów zakupu upominku z okazji Jubileuszu 30 – lecia TUW, który odbył się 

dnia  23.02.2022 r. w Warszawie, w kwocie 282,90 zł. 

  Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR na Jubileusz Kujawsko- 

Pomorskiej Izby Rolniczej w dniu 12 maja 2022 r. do Torunia. 

 Współorganizacji i przygotowania stoiska W-MIR podczas XII Wiosennych Targach 

Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” w dniach 23-24 kwietnia 2022 r. 
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 Oddelegowania Piotra Miecznikowskiego - Członka Zarządu W-MIR. do udziału w 

wideokonferencji w sprawie przyszłości Europy na temat sektora rolnego w dniu 20.04.2022 

r. 

  Dofinansowania  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 14 000 zł 

brutto. 

 

 

        Romuald Tański  

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                 Protokołowała: 

           Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


