
Protokół nr 15/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 19 listopada 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - 

Członek Zarządu W-MIR - zdalnie, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Marek 

Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR- zdalnie 

oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli także: 

Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego – Andrzej Steckiewicz, 

Wojciech Jończyk - Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, 

Anna Błońska -  Dyrektor Biura  W-M ZHBM oraz Marek Jarmołowicz - Wiceprezes Zarządu 

Telewizji Kopernik. 

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

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 15.00  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

 

1. Spotkanie z  Warmińsko-Mazurskim Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego. 

2. Spotkanie z TV Kopernik. 

3. KOWR-  Odpowiedź na pismo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 

18.09.2020r. w sprawie rozpoznawania występowania zainteresowania na grunty. 

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

5. Pisma z KRIR. 

6. Sprawy bieżące. 

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd spotkał się z Przedstawicielami 

Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, w celu omówienia 

współpracy Izby Rolniczej ze Związkiem Hodowców. Pan Romuald Tański zabrał głos 

 i powiedział, że Izba chciałaby znać oczekiwania Związku i poprosił o zabranie głosu Pan 

Andrzeja Steckiewicza.  

Pan Andrzej Steckiewicz powiedział, że chciałby wrócić do porozumienia Izby ze Związkiem 

podpisanego kilkanaście lat temu. Dyskutowano o trudnej sytuacji w rolnictwie i wspólnym 

rozwiązywaniu problemów i wzajemnym wsparciu. Szczególną uwagę poświęcono „Ustawie 

o ochronie zwierząt” i zagrożeniami w rolnictwie w przypadku, gdyby została wprowadzona 

w zaproponowanym kształcie. Ponadto rozmawiano o zawiązaniu komitetu strajkowego przez 

związki branżowe i zawodowe rolników. Pan Andrzej Steckiewicz powiedział o planowanych 

działaniach związku, poprosił także, aby w Biuletynie W-MIR zamieszczać informacje 

dotyczące hodowców. Zaproponował umieszcznie w siedzibie Izby tablicy upomiętniającej 

strajki rolnicze sprzed 20 lat. Postanowiono odnowić porozumienie, w celu pogłębienia 

współpracy pomiędzy izbą, a związkiem dla bardziej efektywnej pracy na rzecz realizacji  

wspólnych działań statutowych. Ustalono między innymi, że pracownicy biura będą udzielali 



pomocy przy organizacji spotkań członków terenowych kół W-MZHBM. Po uzgodnieniu z 

Zarządcą nieruchomości, w których usytuowane są biura Izby po uprzedniej konsultacji z Izbą 

Rolniczą będzie istniała możliwość zamieszczenia tabliczki o lokalizacji koła. Ustalono, że za 

koordynację wykonywania porozumienia odpowiedzialni będą dyrektorowie biur Izby i 

Związku. W związku z powyższymi ustaleniami postanowiono przygotować stosowne 

porozumienie i podpisać je w najbliższym czasie. 

Ad. 2 W następnym punkcie porządku obrad Zarząd spotkał się z Panem Markiem 

Jarmołowiczem - Wiceprezesem Zarządu TV Kopernik w związku z obchodzonym 

jubileuszem 5-lecia TV Kopernik oraz w celu omówienia dalszej współpracy przy realizacji 

programów dla W-MIR. Pan Marek Jarmołowicz przedstawił Zarządowi Izby dane dotyczące 

zasięgu filmów opublikowanych w 2020 r. Poinformował także, że TV Kopernik 

współpracuje z około 70 instytucjami. Realizując programy w oparciu o informacje dobre i 

przydatne, w chwili obecnej w związku z epidemią COVID tworzą programy, w których 

przedstawiają działania instytucji i samorządów oraz ich plany na przyszłość. 

Następnie głos zabrał Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR, który powiedział, że Izba 

Rolnicza chce dotrzeć do konsumentów, aby pokazać skąd bierze się żywność, uświadomić 

kto ją produkuje. Głos Pana Romualda Tańskiego wsparł Pan Marek Kuźniewski – Członek 

Zarządu W-MIR, który dodał, że Izba chciałaby pokazać codzienną pracę rolnika. Pan Marek 

Jarmołowicz zaproponował realizację felietonu z życia wsi w dwóch formach jedna 

skierowana do dzieci druga dla konsumentów z miasta. Zaproponował także, aby po półroczu 

przesłać filmy do szkół  oraz na bieżąco przesyłać materiały do bibliotek. Zarząd W-MIR 

dyskutował nad formą przekazu. Postanowiono przystąpić do realizacji dwóch felietonów 

miesięcznie oraz zmniejszyć ilość materiałów z działalności Izby do 6 emisji z możliwością 

zwiększenia. Zarząd W-MIR poprosił o przygotowanie oferty. Na zakończenie spotkania 

wiceprezes W-MIR wręczył Panu Markowi Jarmołowiczowi list gratulacyjny z okazji 5-lecia 

TV Kopernik. 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi od 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie oraz  

Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Otrzymane 

pisma dotyczyły wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie udostępniania 

danych w celu rozpoznania zainteresowania na danym terenie popytu na grunty rolne.  

W udzielonej odpowiedzi wskazano, że brak jest podstaw prawnych oraz merytorycznego 

uzasadnienia, aby Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie przekazywał Izbie dokładny opis 

nieruchomości tj. numery działek, obręby i powierzchnie w celu sporządzenia opinii. 

W związku z powyższym Zarząd W-MIR postanowił wystosować pismo do Prezesa Krajowej 

Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez umocowanie samorządu 

rolniczego do zasięgania przez KOWR opinii wojewódzkiej Izby Rolniczej w celu dokonania 

rozpoznania występowania na danym terenie zapotrzebowania na grunty rolne przez 

okolicznych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw 

rodzinnych. 

 

 



Ad. 4 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych 

W-MIR i Komisji: 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje o wykonywanie na obszarze 

całego kraju odstrzałów dzików bez limitów przy jednoczesnym zapewnieniu środków 

finansowych dla myśliwych za wykonane odstrzały. 

  

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ASF z powodu zwiększającej się liczebności 

populacji dzików, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje o 

dokonywanie na obszarze całego kraju odstrzału dzików bez względu na opracowane plany 

łowieckie oraz określone odstrzały sanitarne. Rada Powiatowa stoi na stanowisku, aby dokonać 

całkowitej depopulacji dzików. W tej kwestii należy podjąć radykalne działania, ponieważ z 

obecnych działań brak jest wymiernych efektów walki z ASF. Z uwagi na niepokojące 

informacje, które zostały przedstawione na posiedzeniu rady dot. wstrzymania do 7 listopada 

br. wypłaty środków finansowych dla myśliwych za wykonane odstrzały dzików, Rada 

Powiatowa wnioskowała o zapewnienie tych środków celem przeprowadzenia efektywnej 

likwidacji dzików.  – Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wyjaśnił, że w chwili 

obecnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie są wykorzystane przyznane limity 

na odstrzał sanitarny dzików, w związku z czym nie jest  zasadne wnioskowanie o wykonywanie 

odstrzałów bez limitów. Jednocześnie Zarząd W-MIR poinformował, że w przypadku 

wyczerpania limitów złoży o nie wniosek. Postanowiono także informację Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii dotyczącą odstrzałów sanitarnych na terenie województwa przekazać 

Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 

 Przewodniczący Komisji ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niekorzystnymi 

Warunkami  Atmosferycznymi zwracam się z wnioskiem o ponowne wystąpienie do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 

09.11.2020 (znak sprawy WR.pr.071.3.2020) z której wynika, że wszystkie rośliny 

przedstawione w tabeli „uprawy rolne w aplikacji suszowej” stanowiącej załącznik do pisma 

zostały zmapowane z uprawami o analogicznych wymaganiach na wodę dla których IUNG 

prowadzi monitoring suszy.  

Okazuje się że nie dla wszystkich upraw podanych w tabeli IUNG prowadzi monitoring suszy. 

Wyjątkiem w tym przypadku są trawy i ich pochodne jak lucerna, koniczyna, ugory 

miododajne dla których nie jest prowadzony monitoring suszy rolniczej.  

Należy ponownie wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na 

podstawie jakich danych szacowane są trawy i rośliny o analogicznych wymaganiach wodnych 

i czy IUNG prowadzi monitoring suszy dla traw, jeżeli tak, to dlaczego nie jest udostępniany 

na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem 

postanowiono przygotować stosowne pismo. 

 

Opinia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim dotycząca dzierżawy obwodu 

łowieckiego nr 338 w obszarze położonym na terenie powiatu nidzickiego. - Zarząd zapoznał 

się z opinią. Postanowiono wysłać odpowiedź zgodnie z negatywną decyzją Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie nidzickim. 

 

Ad 5. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi  

z Krajowej Rady Izb Rolniczych 



  Apel Zarządu KRIR skierowany do Premiera RP o niewszczynanie jakichkolwiek prac 

legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a 

przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wystąpienie do Premiera w sprawie ustawy „O ochronie zwierząt”. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

  Informacja o posiedzeniu KRIR, które odbędzie się 9.12.2020 r. w Parzniewie. – Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

  Odpowiedź MRiRW w sprawie szacowania strat (wniosek Komisji ds. Monitorowania Strat 

Spowodowanych Niekorzystnymi Warunkami Atmosferycznymi). - Zarząd zapoznał się z 

pismem. Kopię postanowiono przekazać wnioskodawcy. 

 

Ad. 6 W ostatnim punkcie porządku  obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 14 z dnia 05.11.2020. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia koszów zakupu  materiałów promocyjno-

informacyjnych  z logo W-MIR  7843,71 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztóo związanych z używaniem samochodu będącego 

własnością W-MIR (wymiany oleju w samochodzie SKODA) w kwocie 408 zł brutto. 

 Pani Dyrektor biura W-MIR przedstawiła sytuację wynajmu lokalu przy ul. Lubelskiej. 

Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora biura do podpisania wezwania do 

wydania lokalu biurowego znajdującego się w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A  oraz 

zabrania pozostawionego w nim wyposażenia. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy –Protokół z posiedzenia 26.02.2020. – Zarząd zapoznał się 

z pismem. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - informacja w sprawie 

XXI sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24.11.2020 r.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo w sprawie spotkania 

dotyczącego wykonania czynności zabronionych w stosunku zapoznał się z informacją 

zwierząt objętych ochroną (w sprawie bobrów europejskich). Spotkanie w dniu 30.11.2020. 

- Zarząd zapoznał się z informacją. Przekazano ją Przewodniczącemu Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję - Produkcja Zrównoważonej Wołowiny -  

1 grudnia 2020 r.(online).- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Odpowiedź na pismo w sprawie 

realizacji odstrzału sanitarnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 (Odpowiedź na pismo l.dz. – 3244/11/2020- SG). – Zarząd zapoznał się z informacją. 

Postanowiono przekazać ją Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Pracownik biura W-MIR Wojciech Ostrzewski przedstawił Zarządowi  ranking potrzeb Planu 

Strategicznego WPR w którym poproszono o priorytetyzację potrzeb z wymienionych 9 celów 

szczegółowych. Zarząd WMIR postanowił przydzielić potrzeby w taki sposób, aby wspierały rozwój 

gospodarstw rolnych i jak najmniej ograniczały produkcję.  

 Pracownik biura W-MIR Wojciech Ostrzewski  przedstawił  Zarządowi projekt ekspertyzy pt. 

„Określenie rodzajów inwestycji przyczyniających się do realizacji 4, 5 oraz 6 celu szczegółowego 



WPR 2021-2027”. W projekcie wymienione są maszyny i urządzenia służące ochronie środowiska. 

Zarząd W-MIR zaproponował ująć w dokumencie nowe ciągniki rolnicze jako maszyny 

przyczyniające się łagodzeniu zmiany klimatu 

 Poseł Zbigniew Ziejewski – Pismo z prośbą o pozytywną opinię projektu ustawy  o ochronie 

przyrody.- Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem, postawiono wydać opinię pozytywną. 

 W związku z trwająca epidemią COVID i uchwalaniem kolejnych tarcz udzielających 

wsparcia przedsiębiorcom Zarząd W-MIR postanowił przygotować wystąpienie w sprawie 

włączenia rolników do udzielanego wsparcia. 

 Postanowiono przygotować wystąpienie w sprawie uruchomienia natychmiastowego 

wsparcia dla producentów drobiu i trzody. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Pokrycia koszów zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych z logo W-MIR  7843,71 zł 

brutto 

 Pokrycia kosztów  związanych z używaniem samochodu będącego własnością W-MIR w 

kwocie 408 zł brutto. 

 Upoważnienia dyrektora biura do podpisania wezwania do wydania lokalu biurowego 

znajdującego się w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A  oraz zabrania pozostawionego w nim 

wyposażenia. 

 

 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej                                     Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                      Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 

 


