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Protokół nr 9/2022 

z posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 20 maj 2022 r. 

 

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

Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR, Pan Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr 

Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan 

Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczący Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz 

Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Ponadto w posiedzeniu Zarządu 

uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii, Pan Łukasz Bartkowski – zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, Pan Marcin Kazimierczuk - zastępca dyrektora 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Pan Cezary Antczak – przedstawiciel 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Pani Sonia Solarz - Taciak- zastępca 

dyrektora Warmińsko -Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,  

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

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 15:00. Wspólne posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR i Komisji zakończyło się o godzinie 14.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad. 

1. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem  kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. 

2. Informacja na temat aktualnego stanu obsługi wniosków i wykorzystania środków na 

działania w ramach PROW 2014-2020 oraz obsługi wniosków obszarowych  

i płatności realizowanych przez ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Olsztynie. 

3. Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią oraz sytuacji na rynkach rolnych: Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa. 

4. Informacja z bieżących działań Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Olsztynie: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

5. Sprawy bieżące. 
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Ad. 3. Jako pierwszy głos zabrał Pan Marcin Kazimierczuk -  zastępca dyrektora KOWR  

w Olsztynie, który przedstawił  informacje na temat aktualnych działań podejmowanych przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią. Przekazał on, że  obecnie KOWR 

w Olsztynie w zasobie posiada ok. 147 tys. ha, z czego ok 13 tys. ha jest do rozdysponowania, 

pozostałe grunty są zagospodarowane. 

Pan Marcin Kazimierczuk przekazał informacje, że KOWR w roku bieżącym skorzystał  

z pierwszeństwa zakupu gruntów, w tym roku zakupiono do dnia posiedzenia 190 ha, natomiast 

sprzedano 183 ha. Plan sprzedaży na rok 2022 to 540 ha. W ubiegłym roku KOWR w Olsztynie 

wypracował 250 mln zysku, które przelał do Centrali w Warszawie. 

Następnie przekazał informację, że do końca kwietnia zawarto 91 umów na dzierżawę 1300 ha 

gruntów, średni czynsz dzierżawny wynosił 13dt za 1ha. 

Następnie Pan Jerzy Salitra – członek Zarządu W-MIR zapytał, czy KOWR ma plany związane  

zagospodarowaniem 1100 ha w gm. Lelkowo, które zagraniczna spółka chce sprzedać. 

Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że we wspomnianych gruntach są grunty dzierżawione 

od KOWR, jeśli faktycznie dojdzie do sprzedaży, to KOWR zapozna się ze sprawą, gdyż grunty 

dzierżawione nie mogą być zbyte. 

Pan Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim 

zapytał o grunty na terenie powiatu ełckiego, na które wygasła umowa dzierżawy.  

Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że sprawa jest na drodze sądowej. 

Ad. 1 Następnie głos zabrał Pan Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii, który przedstawił informacje na temat działań podejmowanych w związku  

z wystąpieniem  ognisk afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy na terenie województwa 

warmińsko – mazurskiego. Dodał, że sytuacja od ostatniego spotkania w marcu nie uległa zmianie 

oraz że zostało zniesione rozporządzenie nakazujące zamykanie drobiu, wraz  

z ciepłą pogodą skończyła się ptasia grypa. 

Pan Jerzy Koronowski poinformował także, że odstrzały sanitarne zakończyły się 30.04.2022 r. 

Obecnie ma zostać zwiększony nacisk na realizację planów łowieckich. 

Pan Jerzy Salitra – zapytał, czy spada liczba gospodarstw produkujących trzodę. 

Pan Jerzy Koronowski odpowiedział, że tak. 

Następnie pan Jerzy Salitra zapytał o brak możliwości łączenia transportu trzody. Lekarz 

Weterynarii odpowiedział, że są wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii i obowiązuje to  

w strefie czerwonej i różowej. 

Pan Bartłomiej Lewalski poinformował, że na jego terenie funkcjonują zbiorowe punkty skupu. 

Ad. 3 W dalszej części posiedzenia głos zabrał pan Cezary Antczak z Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, który przedstawił sytuację na rynkach rolnych. 
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Przedstawił on raport – prognozę sytuacji na rynkach rolnych  w roku 2022. Przewiduje się, że 

produkcja pszenicy będzie wynosiła 775 mln ton i będzie niższa od roku wcześniejszego ze 

względu na sytuację na Ukrainie. Zużycie paszowe spadnie, wzrośnie natomiast zużycie 

konsumpcyjne. Zakłada się, że produkcja ryżu będzie niższa od jego konsumpcji, główne 

zapotrzebowanie na ryż  to Chiny. 

Raport zakłada, że cena pszenicy na rynkach amerykańskich będzie wynosiła 523 dolarów za tonę, 

w Unii Europejskiej 430 dolarów za tonę. Według raportu spadnie produkcja zbóż paszowych, 

szczególnie spadnie produkcja kukurydzy i może jej zabraknąć na rynkach. 

Pan Cezary Antczak powiedział, że bardzo dobra cena rzepaku spowodowała, że zrezygnowano z 

produkcji zbóż na rzecz roślin oleistych. Dzięki temu zapasy zostaną uzupełnione. Przewiduje się 

produkcję rzepaku na poziomie 80  mln ton. 

Szacuje się zbiór zbóż w Polsce na poziomie 35 mln 312 tysięcy ton (zbiory mają być większe o 

11 % od średniej pięcioletniej), w Unii Europejskiej 208 mln 376 tys. ton.  

Następnie Pan Cezary Antczak przedstawił aktualne ceny zbóż: 

- pszenica konsumpcyjna- 1670 zł-1750 zł za tonę 

- rzepak- 4600 zł- 4800 zł za tonę 

- kukurydza – 1420 zł- 1480 zł za tonę 

- pszenżyto – 1500 zł -1550 zł za tonę 

- żyto konsumpcyjne – 1300 zł- 1450 zł za tonę 

- żyto paszowe – 1250 zł - 1350 zł za tonę 

- pszenica paszowa – 1600 zł - 1700 zł za tonę 

- owies – 1000 zł-1200 zł za tonę 

Szacuje się zbór roślin oleistych w Europie na poziomie 18 mln 318 tys. ton, roślin białkowych 4 

mln 358 tys. ton 

Następnie Pan Cezary Antczak przekazał informację, że cena skupu mleka w UE wynosi 44,5 

Euro/ 100 kg.  Produkcja  mleka na rynkach światowych spadła. 

Prognozuje się dalszy spadek produkcji świń, obecnie produkcja spadła o 5,89 %. 

 

Ad. 4 W dalszej części porządku obrad głos zabrała pani  Sonia Solarz – Taciak - zastępca 

dyrektora W-MODR w Olsztynie, która przedstawiła informacje na temat aktualnych działań 

podejmowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Poinformowała zgromadzonych, że W-MODR zajmuje się bezustannie pozyskaniem terenów od 

KOWR, na cele wystawiennicze. 

Ponadto  obecnie trwa kampania wnioskowa, a Ośrodek przygotowuje się na następujące 

wydarzenia: 
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-  II edycję Powiatowych Dni Pola 

- Targi Jesienne i Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach. 

Na bieżąco organizowane są webinaria i szkolenia dla rolników z Krajowego Planu dla Wspólnej 

Polityki Rolnej. W-MODR prowadził także dalsze prace związane ze  zlokalizowaniem stacji 

meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Ad. 2 W dalszej części posiedzenia głos zabrał pan Łukasz Bartkowski – zastępca dyrektora 

ARiMR Oddział Regionalny w Olsztynie. Przedstawił on informacje na temat aktualnego stanu 

obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania w ramach PROW 2014-2020 oraz obsługi 

wniosków obszarowych i płatności realizowanych przez ARiMR. 

Poinformował  zgromadzonych, że w ramach ubiegłorocznej kampanii wniosków zostało 

wypłaconych 99,8 % środków. Od 15.10 2021 przelano 1 mld 300 mln zł. 

W ramach tegorocznej  kampanii do dnia posiedzenia złożono 33 tys. wniosków, tj. 78 % 

wszystkich. Termin został przedłużony do końca maja 2022 r.  Następnie przekazał informacje, że 

na pomoc dla producentów trzody w związku z ASF złożono ponad 900 wniosków, z czego już 

wydano 500 decyzji. 

Pan Łukasz Bartkowski przypomniał, że od 25.05.2022 r. do 25.06.2022 r. można składać wnioski 

o dopłaty do materiału siewnego. 

Pan Jerzy Salitra zapytał o możliwość dopłat na zadrzewienia. Pan Łukasz Bartkowski 

odpowiedział, że będzie taka możliwość, ale tyko do 0,5 ha gruntów. 

Następnie uczestnicy posiedzenia dyskutowali o drastycznych cenach nawozów, postanowiono 

przygotować stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie na Walne Zgromadzenie W-

MIR. 

 

Na zakończenie Prezes W-MIR poinformował o bieżących działaniach Zarządu i planowanym  

w dniach 13-14 czerwca 2022 r. Walnym Zgromadzeniu W-MIR. 

 

Po posiedzeniu Zarządu z Przewodniczącymi Rad powiatowych Zarząd W-MIR przeszedł do 

omawiania spraw bieżących: 

- Omówiono organizację X Walnego Zgromadzenia W-MIR, ustalono porządek oraz listę 

gości. 

- Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR i komisji: 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o przeznaczenie kwoty nie przekraczającej 400 

zł ze środków  będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim na 
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organizację posiedzenia Rady w dniu 24 maja 2022 roku w Olsztynie. – Podjęto uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady powiatowej W-MIR. 

- Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 Odpowiedź MRiRW odnośnie wniosku W-MIR w sprawie premii na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej. – Pismo postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek W-MIR w sprawie zmian zasad przyznawania płatności w 

ramach Pakietu 8. Ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk. – Pismo postanowiono 

przesłać wnioskodawcy. 

 Zaproszenie na III Kongres Zootechniki Polskiej, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 

2022 r.(opłata za udział, kolacja, nocleg- 400 zł) – Zarząd zapoznał się nie oddelegowano 

nikogo. 

 Informacje nt. XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego w dniach 5-7 

września 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim. – Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Pismo w sprawie wytypowania i zgłoszenia kandydatów do XX edycji konkursu o nagrodę 

Gospodarczą Prezydenta RP.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący zasad i kryteriów identyfikacji 

niedopuszczalnych składników objętych w środkach ochrony roślin. – Zarząd zapoznał się 

z projektem. 

 Odpowiedz MRiRW w sprawie wniosku W-MIR odnośnie ustalenia cen minimalnych – 

Pismo postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umów na realizację zadań z Funduszy Promocji 

Mięsa Wieprzowego – „Polska wieprzowina – lubię to! oraz z Funduszu Promocji Mięsa 

Wołowina – „Polska wołowina- lubię to! oraz upoważnienia do podpisania Panią Jolantę 

Mackiewicz - dyrektor biura W-MIR 

W dalszej części omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 8 z dnia 05 maja 2022 r. 

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Odpowiedź na pismo w sprawie 

umowy kontraktacyjnej na dostawy mleka. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Szkoła Podstawowa w Kiwitach – prośba o wsparcie finansowe na zakup sztandaru. – 

Zarząd zapoznał się z pismem, wyjaśnił, że wsparcie finansowe na zakup sztandaru dla 

szkoły nie mieści się w zadaniach statutowych W-MIR. 

 Stowarzyszenie Polska Soja – wniosek do Ministra Rolnictwa w sprawie podjęcia pilnych 

działań w celu zwiększenia areału soi w Polsce- prośba o poparcie wniosku. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 
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 Jerzy Małecki- odpowiedź MRiRW w sprawie pisma dot. waloryzacji emerytur i rent 

rolniczych. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z powiatu gołdapskiego- do wiadomości pismo skierowane do KOWR w sprawie 

przetargu na dzierżawę gruntów na terenie Bań Mazurskich, obręb Sapałówka. – Sprawą 

zajmuje się pracownik biura W-MIR. 

 Wójt Gminy Iłowo Osada- Pismo z prośbą o rekomendację budowy automatycznej stacji 

meteorologicznej w m. Białuty. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowił przygotować 

odpowiedź wspierającą budowę stacji. 

 Pomorska Izba Rolnicza- Podziękowanie za obecność na Jubileuszu 100-lecia samorządu 

rolniczego.- Zarząd zapoznał się. 

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Zaproszenie na Samorządowe Forum 

Sołtysów na Warmii i Mazurach  w dniu 20.05.2022 r. – Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Zaproszenie na Festyn Rodzinny z okazji 10-lecia Przedszkola pod Jelonkiem w dniu 

15.06.2022 r. w Idzbarku.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 TUW- Zaproszenie na konferencję z okazji Jubileuszu 30-lecia TUW w dniach 23-24 maja 

2022 r. w Warszawie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – 

Prezesa W-MIR i Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR oraz o zwrocie 

kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r w województwie warmińsko-mazurskim 

w dniu 23 maja 2022 r. w Olsztynie. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Piotra 

Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w dniu 01 czerwca 2022 

r. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR. 

 W-MODR- zaproszenie na II Warmińskie Dni Pola, które odbędą się w dniach 06.06-

07.07.2022 r. – Terminarz wydarzenia postanowiono przesłać Przewodniczącym Rad 

Powiatowych W-MIR. 

 Zaproszenie na Powiatowy Dzień Działacza Kultury w dniu 27.05.2022 r. w Jegłowniku.- 

Na spotkanie postanowiono oddelegować Pana Romana Puchalskiego – 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. Podjęto stosowną 

uchwałę. 

 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Oddziału Terenowego  KOWR w Olsztynie 

o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcia określone w art. 24 ust.12 

pkt. 2 i 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 

 Podpisania umów na realizację zadań z Funduszy Promocji Mięsa Wieprzowego – 

„Polska wieprzowina – lubię to! oraz z Funduszu Promocji Mięsa Wołowina – „Polska 

wołowina - lubię to! oraz upoważnienia do podpisania Panią Jolantę Mackiewicz- 

dyrektor biura W-MIR 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR i Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR na konferencję z okazji Jubileuszu 30-lecia TUW 

w dniach 23-24 maja 2022 r. w Warszawie oraz o zwrocie kosztów podróży panu 

Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR. 

 Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR. na 

posiedzenie Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju 

obszarów wiejskich do 2030 r w województwie warmińsko-mazurskim w dniu 23 maja 

2022 r. w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR na Święto Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego  w dniu 01 czerwca 2022 r. 

  Oddelegowania Pana Romana Puchalskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-

MIR w powiecie elbląskim na Powiatowy Dzień Działacza Kultury w dniu 27.05.2022 

r. w Jegłowniku  

 Złożenia wniosku do Oddziału Terenowego  KOWR w Olsztynie o udzielenie 

bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcia określone w art. 24 ust.12 pkt. 2 i4 

ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

 

       Romuald Tański  

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                                        Protokołowała: 

                              Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


