
 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67  

e-mail: wmirol@wmirol.org.pl 

www.wmirol.org.pl  https://www.facebook.com/WMIROL 

Newsletter Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 1/2019 

 

 

STANOWISKO WALNEGO ZGROMADZENIA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Z DNIA 

17.12.2018 r. /skrót/ 

Samorząd rolniczy Warmii i Mazur w związku z pogarszającą się sytuacją w polskim rolnictwie przyjął 

w dniu 17 grudnia 2018 r. stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Przede 

wszystkim samorząd rolniczy zauważył pogłębiający się kryzys w dziedzinie produkcji wieprzowiny 

spowodowany brakiem panowania nad rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń na wschód 

od Wisły.  

Ponadto Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w swoim stanowisku  zwróciło 

uwagę  na: 

 potrzebę dalszej redukcji populacji dzika na zagrożonych obszarach oraz potrzebę 

wprowadzenia konieczności przestrzegania szczegółowych zasad bioasekuracji przez 

wszystkich użytkowników lasu, przede wszystkim myśliwych; 

 kwestie szacowania szkód łowieckich; 

 kryzys na krajowym rynku drobiu; 

 trudności występujące przy udzielaniu wsparcia rolnikom, których gospodarstwa zostały 

poszkodowane w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 

 wymagania nałożone przez „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu”; 

 zbyt długi okres trwania procedury przedłużania umowy dzierżawy dla gruntów o powierzchni 

powyżej 50 ha; 

 wyznaczanie na nowo obszarów ONW w Polsce. 

 

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR 

Pierwsze posiedzenie Zarządu W-MIR w roku 2019 miało miejsce w dniu 7 stycznia i było poświęcone 

realizacji wniosków podjętych podczas XI Walnego Zgromadzenia z dnia 17.12.2018 r.: 

• Wnioskujemy o zmianę prawa łowieckiego w taki sposób, by rolnicy posiadający uprawnienia 

myśliwskie, którzy nie chcą przynależeć do Kół Łowieckich mogli mieć bezwzględne prawo do uzyskania 

od Koła Łowieckiego pozwolenia na polowanie indywidualne na działkach należących do ich 

gospodarstwa celem minimalizacji i zapobieganiu szkodom łowieckim. Zarząd wystąpił z pismem do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w Ministerstwie Środowiska w sprawie zmiany 

przepisów dotyczących łowiectwa w tym zakresie. Kopię pisma przesłano  do wiadomości Zarządu 

Okręgowego PZŁ. 

• Wnioskujemy do Ministerstwa Środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego o zmianę 

przepisów. Koła Łowieckie, które mają ziemie na gruntach rolników posiadających uprawnienia 

myśliwskie muszą być zobowiązane do przyjęcia rolników  do danego koła, jeżeli rolnik wyrazi taką 

chęć. Zarząd wystąpił z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w Ministerstwie 

Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących łowiectwa w tym zakresie.  Kopię pisma przesłano 

do wiadomości Zarządu Okręgowego PZŁ. 

• Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie w protokołach z 

szacowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tych samych grup roślin, które znajdują się na 
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wnioskach o przyznanie płatności. 18.01.2019 r. Zarząd Izby skierował w tej sprawie do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. 

• Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wykupienie zakładów 

przetwórstwa rolno – spożywczego z udziałem rolników, chodzi tu o wykupienie zakładów mięsnych. 

Nie ma pozwolenia na przejmowanie zakładów przez spółki z kapitałem zagranicznym. Dnia 

11.01.2019r. wystosowano w tej sprawie pismo do Krajowej rady Izb Rolniczych. 

• Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie do obszarów ONW całego 

Powiatu Nowomiejskiego. W powiecie są gospodarstwa o dużym rozdrobnieniu, grunty są zakwaszone 

i o niskim poziomie rocznych opadów w wyniku tych czynników dochody z gospodarstw w powiecie 

nowomiejskim są obniżone. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd W-MIR wyjaśnił, że w opinii 

przygotowanej przez Izbę Rolniczą odnośnie ONW został ujęty obszar nowomiejski. Ponadto w dniu 

08.01.2019 r. przedstawiciele Izby – w tym również  reprezentujący powiat nowomiejski, będą 

uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez MRIRW nt. ONW, gdzie będzie możliwość szerszego 

przedstawienia sprawy.  

• Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę w Programie działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, polegającej na umożliwieniu składowania zakupionego 

obornika i pomiotu ptasiego na własnym gruncie. Zarząd przygotował w tej sprawie pismo do KRIR. 

• Powołać zespół roboczy przy współudziale KRIR, Instytutu IUNG Puławy i Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem pilnej weryfikacji nowych zasad wyznaczania terenów ONW w 

poszczególnych gminach, które będą wyłączone z dopłat unijnych w nowym PROW 2021 – 2027. Zarząd 

przekazał wnioskodawcy informację, iż w dniu 08.01.2019 r. przedstawiciele W-MIR będą uczestniczyli 

w spotkaniu organizowanym przez MRIRW nt. ONW.  

• Wniosek do KOWR OT w Olsztynie o pilny i kompleksowy remont budynku KOWR w 

miejscowości Grabin. Jego obecny stan zewnętrzny jest bardzo zły, a budynek stanowi dziedzictwo 

kulturowe oraz służy wielu rolnikom w regionie. Dnia 11.01.2019 r. wystosowano w tej sprawie pismo 

do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. 

• Upoważnić Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do rozmów z Ministrem Rolnictwa 

celem cofnięcia decyzji obejmującej OSN-ami cały obszar kraju ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarstw towarowych i klas gleb (gliny). Zarząd przyjął wniosek do wiadomości i realizacji. 

• Wystąpić do Wojewody o wysłanie wytycznych dotyczących szacowania strat w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wszystkim członkom gminnych komisji klęskowych. Zarząd 

postanowił, że w przypadku pojawienia się klęsk, zwróci uwagę na wytyczne dotyczące szacowania na 

terenie całego województwa. 

• Dlaczego nie ma rekompensat za zaprzestanie produkcji trzody chlewnej.  Zarząd przygotował 

w tej sprawie pismo do KRIR. 

• Wniosek do Sejmu, Senatu i Ministerstwa Ochrony Środowiska o nowelizację Prawa 

Łowieckiego by 75 hektarów zwartego obszaru stanowiło podstawę do utworzenia obrębu 

łowieckiego, lub drobniejsi rolnicy tworzący obszar co najmniej 300 ha mogli utworzyć odrębny obwód 

łowiecki. Zarząd wyjaśnił, że w przypadku prac nad nowelizacją ustawy „Prawo łowieckie” zgłoszony 

wniosek zostanie przekazany Ustawodawcy. 
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

- W miesiącu grudniu 2018 roku  Rady Powiatowe W-MIR w powiecie elbląskim, braniewskim i 

ostródzkim obradowały po raz ostatni w tym roku. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim w 

dniu 11 grudnia 2018r..  Rada Powiatowa W-MIR z powiatu braniewskiego 20 grudnia 2018r.  Rada 

Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim w dniu 28 grudnia 2018. Na wszystkich posiedzeniach 

członkowie Rad Powiatowych dokonali podsumowania przebiegu prac komisji szacujących szkody 

spowodowane suszą w poszczególnych gminach każdego z trzech powiatów. Kierownicy Biur 

Powiatowych ARiMR  Zenon Giebień, Tomasz Kurlenda i Magdalena Kłosowska przedstawili 

szczegółowe dane dotyczące odszkodowań wynikających z suszy w 2018 roku i podtopień w 2017r. 

Omówili również dane dotyczące  wypłat zaliczkowych na rzecz płatności obszarowych. Na liczne 

pytania rolników dotyczące braku całkowitych wypłat odszkodowań za suszę, kierownicy wyjaśnili, że 

w mijającym roku wykorzystano wszystkie środki finansowe przeznaczone na pomoc de minimis, 

pozostałe środki zostaną wypłacone w miesiącu styczniu 2019 roku, dotyczy to również płatności za 

wnioski złożone o płatności za zużycie  materiału siewnego kwalifikowanego. W dyskusji  członkowie 

Rad Powiatowych W-MIR zwracali uwagę, że wnioski były skomplikowane, brak jasnych przepisów 

dotyczących ubezpieczeń gruntów ornych , w których skład w chodzą trawy na gruntach ornych. 

Pracownik Biura Terenowego W-MIR w Elblągu przedstawił członkom Rad Powiatowych i zaproszonym 
gościom sprawozdanie z działalności biura w mijającym roku 2018. 
Na posiedzeniu Rady Powiatowej w Braniewie Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Tadeusz Zakrzewski 
przedstawił  sytuację epizootyczną w Polsce i szczegółowo w powiecie braniewskim dotyczącą ASF u 
świń i dzików. 
Na zakończenie posiedzeń przewodniczący poszczególnych Rad Powiatowych W-MIR z powiatów 

elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego - Roman Puchalski, Tomasz Gursztyn i Zofia Stankiewicz 

podziękowali wszystkim pracownikom PZDR w poszczególnych powiatach za ich ciężką pracę  na rzecz 

rolników. 

- 11 grudnia 2018 roku w Woli Muntowskiej koło Mrągowa odbyło się wspólne posiedzenie Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatów: mrągowskiego, olsztyńskiego, piskiego oraz szczycieńskiego. 

Podczas posiedzenia uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 

roku. Dyskutowano o różnicach pomiędzy obecną perspektywą, a planami Komisji Europejskiej 

odnośnie finansowania rolnictwa w latach 2021-2027. Na temat stanu realizacji płatności w powiatach 

mrągowskim, olsztyńskim, piskim oraz szczycieńskim, w tym na temat pomocy de minimis w rolnictwie 

rozmawiano z Kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Mrągowie. Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Mrągowie przedstawił aktualną informację dotyczącą ASF w województwie. Pan Jan Heichel Prezes 

W-MIR przekazał zgromadzonym bieżące informacje z prac Zarządu Izby. 

- 14 grudnia 2018 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych 

W-MIR z powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego oraz lidzbarskiego.  Podczas posiedzenia 

uczestnicy wysłuchali Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim, który wyjaśnił 

przyczyny importu wieprzowiny z Litwy, co było powodem blokady autostrady A2 oraz aktualną 

sytuację w związku z występowaniem ASF. Ofertę Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu 

Zwierząt w Poznaniu - Filia w Kościelcu przedstawiła pani Joanna Czarzasta przypominając o 

korzyściach dla rolników wynikających z postępu hodowlanego. Dr Marcin Kaźmierczuk poinformował 

zgromadzonych o zakończeniu wypłaty zaliczek na poczet płatności za 2018 rok i rozpoczęciu wypłat 

końcowych kwot płatności obszarowych. Zapewnił, iż wypłaty pomocy suszowej zostaną uruchomione 

pod koniec stycznia 2019 roku, podobnie jak z materiałem siewnym.  Pracownik BP ARiMR w Lidzbarku 
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Warmińskim omówił zasady rejestracji i dofinansowania Kół Gospodyń Wiejskich. Romuald 

Tański Wiceprezes W-MIR przekazał zgromadzonym bieżące informacje z prac Zarządu Izby. Przyjęto 

wniosek o spowodowanie działań przez Zarząd W-MIR mających na celu przyznawanie dopłat do 

powierzchni stawów rybnych. Podziękowano za pracę i pożegnano wieloletniego pracownika W-MIR 

OT Biura w Bartoszycach Mieczysława Chrostka, zasłużenie przechodzącego na emeryturę. 

- 14 grudnia 2018 roku w Chełmżycy odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych  W-MIR z 

powiatów: iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego, nidzickiego. Podczas spotkania uczestnicy 

wysłuchali prelekcji nt. programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzących ze źródeł rolniczych oraz pozyskiwania energii fotowoltaicznej na potrzeby 

gospodarstw rolnych. Dyskutowano także nt. problemów wynikających z tegorocznej suszy i zmian dot. 

obszarów ONW. Dyrektor W-M OR ARiMR przedstawił informacje dot. aktualnego stanu realizacji 

wdrażanych programów pomocowych w odniesieniu do poszczególnych powiatów. Pani Jolanta 

Mackiewicz Dyrektor Biura W-MIR zapoznała zgromadzonych z aktualną informacją dot. pracy Zarządu 

W-MIR.    

- 23 stycznia 2019 roku w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się wspólne posiedzenie Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim oraz Komisji Rolnictwa Rady Powiatu 

Nowomiejskiego. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dot. 

„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzących ze 

źródeł rolniczych”. Uczestnicy spotkania zostali także zapoznani z sankcjami za nieprzestrzeganie 

wytycznych programu. Z uwagi na istotę tematu ośrodek doradztwa rolniczego wraz z izbą rolniczą 

zaplanował zorganizowanie dla rolników 4 szkoleń w powiecie. Obecni na spotkaniu dyskutowali także 

na temat delimitacji ONW, czyli wyłączenia niektórych obrębów powiatu nowomiejskiego z płatności 

ONW. Z uwagi na ten fakt przedstawiciele izb rolniczych w dniu 24 stycznia br. mają udać się do MRiRW 

celem podjęcia działań zmierzających do zachowania płatności ONW. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR 

przedstawił zebranym bieżące informacje z prac Zarządu W-MIR 

- 24 stycznia 2019 roku w Olsztynie obradowała Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się z informacjami WFOŚiGW na temat Programu 

priorytetowego Czyste Powietrze, przy pomocy którego osoby fizyczne mogą wymienić stary piec oraz 

wykonać termomodernizację w domach jednorodzinnych. Informacje na temat programu dostępne są 

na stronie http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ . Podczas spotkania zapoznano się również z ofertą 

firmy oferującej montaż paneli fotowoltaicznych. Pan Mirosław Karczewski - Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Olsztynie, przedstawił najnowsze informacje dotyczące sytuacji epizootycznej w związku 

z wystąpieniem ASF. Nadmienił, że w powiecie olsztyńskim gmina Kolno została objęta strefą czerwoną 

tj. uznana za obszar objęty ograniczeniami, natomiast 5 gmin tj. Jeziorany, Dobre Miasto, Barczewo, 

Biskupiec, Świątki są objęte strefą żółtą (obszar ochronny). Podczas spotkania omówiono także stan 

realizacji płatności przez ARiMR w powiecie. 

- 29 stycznia 2019 r. w Szczytnie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR powiatu 

szczycieńskiego. W posiedzeniu poza członkami Rady wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich 

instytucji rolniczych Powiatu, w tym Starosta Szczycieński. Podczas posiedzenia omawiano sprawy 

dotyczące obiecanej rolnikom  wypłaty pomocy suszowej ze środków de minimis, które będą 

wypłacone w najbliższych dniach. Dyskutowano o nowych przepisach i obowiązkach ciążących na 

rolnikach w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił problemy ekonomiczne producentów trzody w związku z ASF 

oraz niejednoznaczność przepisów w zakresie kontroli dotyczącej rolniczego handlu detalicznym, który 
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miał ułatwić rolnikom produkcję i sprzedaż żywności. W tej sprawie Rada skierowała wniosek do 

Zarządu Izby w zakresie konieczności usystematyzowania warunków i przepisów dotyczących kontroli, 

który przekazany zostanie odpowiednim organom. Podsumowano również stan realizacji płatności 

obszarowych i rolnośrodowiskowych w powiecie i zapoznano się z harmonogramem szkoleń dla 

rolników organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego.  Podczas posiedzenia Rada 

wypracowała wniosek, złożony do Zarządu W-MIR:  

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim wnioskuje do Zarządu Izby o wystąpienie do 

odpowiednich organów w sprawie dotyczącej rolniczego handlu detalicznego. W związku z wejściem 

w życie ustawy o rolniczym handlu detalicznym, która obowiązuje od  1 stycznia 2017 r. oraz nowelizacji 

ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. pojawia się wiele wątpliwości dotyczących 

prowadzenia kontroli przez inspekcję weterynaryjną. W ustawie przewidziano bowiem ułatwienia 

dotyczące prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na 

małą skalę. Zaproponowano m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu 

lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Dotyczy to podmiotów 

prowadzących sprzedaż bezpośrednią (w ramach rolniczego handlu detalicznego). Nowe przepisy 

zakładają też zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych 

zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (żywności pochodzenia 

niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 

niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego). Chodzi o produkcję odbywającą się w 

pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne,  gdzie regularnie przygotowuje 

się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu. W związku z tymi zmianami powszechnie uważa się, iż 

małym zakładom przetwórczym będzie na rynku łatwiej, a konsumenci skorzystają z większej gamy 

lokalnych, tradycyjnych i zdrowych produktów. Niemniej jednak w praktyce nie wygląda to już tak 

optymistycznie, o czym informują rolników lekarze weterynarii, których nikt nie zwolnił z obowiązku 

kontroli tych podmiotów na powszechnie obowiązujących zasadach i przepisach prawa w tym zakresie. 

Konieczne staje się zatem doprecyzowanie i ujednolicenie procedur kontrolnych w tym konkretnym 

rodzaju działalności, które mają stosować służby kontrolne. 

 

POSIEDZENIE KOMISJI 

- 13 grudnia 2018 roku w Olsztynie obradowała Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. Gośćmi 

spotkania były przedstawicielki KRUS OT Olsztyn: pani Elżbieta Wirska – Zastępca Dyrektora oraz 

Urszula Górska-Laskowska, które przedstawiły informacje nt. świadczeń z KRUS, w tym rehabilitacji 

rolników i rencistów. Uczestniczki posiedzenia dowiedziały się, że rehabilitacja kierowana jest do osób 

ubezpieczonych z mocy ustawy oraz rencistów na rencie okresowej. By wyjechać do jednego z 6 

Centrów Rehabilitacji Rolników (Kołobrzeg, Świnoujście, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój, Szklarska 

Poręba, Jedlec k/Kalisza) należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wypełniony 

przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Turnusy trwają 21 dni, można wyjeżdżać co 12 miesięcy (w 

niektórych wypadkach co 6 miesięcy). Podczas spotkania podsumowano również realizację projektu 

„Tradycja i Rozwój” organizowanego wspólnie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Pomorską Izbą Rolniczą 

oraz Podlaską Izbą Rolniczą. 

INNE SPOTKANIA: 

- 8 stycznia delegacja Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie: Romuald Tański, Marek 

Kuźniewski, Piotr Miecznikowski, Zbigniew Ziejewski, Leszek Sargalski, Przemysław Skupień i Wojciech 

Ostrzewski uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym ONW w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli 
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pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej, oraz Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki. Omawiano przyjęte kryteria 

wyznaczania nowych obszarów ONW, powierzchnię obszarów w poszczególnych województwach. 

Spotkanie zakończyło się dyskusją na której poruszano temat uwzględnienia dodatkowych obrębów 

objętych ONW które zdaniem Izby rolniczej zostały niesłusznie wyłączone z płatności. 

- 14 stycznia – Wiceprezes Romuald Tański oraz Członkowie Zarządu Marek Kuźniewski i Zofia 

Stankiewicz uczestniczyli w spotkaniu z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w 

sprawie trudnej sytuacji rolnictwa m.in. afrykański pomór świń, znakowanie żywności, o konieczności 

organizowania się rolników w ramach grup producenckich i tworzenia spółdzielni. Spotkanie odbyło 

się w Lubawie. 

- 15 stycznia - Wiceprezes Romuald Tański oraz Członek Zarządu Marek Kuźniewski uczestniczyli w 

spotkaniu Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie realizacji postulatów zgłoszonych przez 

samorząd rolniczy do Rządu RP. Spotkanie odbyło się w Warszawie. 

- 15 stycznia - Wiceprezes Romuald Tański oraz Członek Zarządu Marek Kuźniewski uczestniczyli w 

spotkaniu z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim dotyczącym omówienia postulatów  

zgłoszonych przez samorząd rolniczy do Rządu RP w Warszawie. 

- 17 stycznia  W-MIR przeprowadziła mediacje pomiędzy kołem łowieckim Bór a rolnikiem. Mediacje 

zostały zorganizowane na wniosek rolnika, który zgłosił szkodę do koła zgodnie z urzędowym 

terminem. Koło nie podjęło w terminie czynności szacowania tłumacząc się brakiem wniosku o 

szacowanie. Z ramienia W-MIR w mediacjach wziął udział Prezes Jan Heichel oraz radca prawny 

Karolina Niedzielska. Podczas mediacji udało się wyjaśnić sporne kwestie, a także doprowadzić do 

szacowania szkody, a tym samym polubownego rozstrzygnięcia kwestii odszkodowania. W dniu 28 

stycznia do biura Izby wpłynęły podziękowania od zainteresowanego rolnika, z których również wynika, 

że koło łowieckie wywiązało się z ustaleń w sprawie szacowania szkody podjętych podczas mediacji, 

oraz zostało zawarte porozumienie co do wysokości odszkodowania.  

- 22 stycznia - Prezes Jan Heichel uczestniczył posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Orzyszu. Podczas posiedzenia odbyła się debata nt.  „Rolnictwo zrównoważone a 

przemysłowe fermy hodowlane”. 

- 23 stycznia - Prezes Jan Heichel uczestniczył posiedzeniu Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim w Nowym Mieście Lubawskim.  

- 23 stycznia - Członek Zarządu Marek Kuźniewski, Członek Rady Powiatowej WMIR powiatu 

działdowskiego Bartłomiej Lewalski oraz pracownik biura uczestniczyli w spotkaniu na temat wsparcia 

rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w Warszawie. Podczas spotkania przedstawiono  propozycje Komisji Europejskiej w zakresie 

wsparcia rynków rolnych w WPR po 2020 r. oraz przedyskutowano rodzaje interwencji, jakie będzie 

można wprowadzić w poszczególnych sektorach w ramach Krajowego Planu Strategicznego WPR. Będą 

to działania wybrane z listy zaproponowanej przez KE. 

- 24 stycznia delegacja Warmińsko-Mazurskiej Izby rolniczej w składzie 13 osób uczestniczyła w 

spotkaniu z Ministrem Ryszardem Zarudzkim w sprawie możliwości zmiany powierzchni nowych 

obszarów ONW. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

oraz z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Podczas spotkania omówiono 

szczegółowo obręby z województwa warmińsko-mazurskiego, które nie będą objęte płatnościami 
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ONW oraz szukano możliwości zmiany kryteriów, na podstawie których można by było włączyć 

większą powierzchnię objętą ONW. Podczas spotkania ustalono, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

otrzyma szczegółowe dane obrębów, które nie zostały zakwalifikowane do płatności ONW do 

szczegółowej analizy. Kolejne spotkanie w sprawie ONW odbędzie się na początku lutego bieżącego 

roku. 

- 25 stycznia  Prezes Jan Heichel, Przewodniczący Rady Powiatowej WMIR w powiecie węgorzewskim 

Robert Nowacki oraz pracownik biura uczestniczyli w spotkaniu Rady Społecznej przy OT KOWR w 

Olsztynie dotyczącej polityki rolno-społecznej UE omówione przez Europosła Janusza 

Wojciechowskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

- 28 stycznia Wiceprezes Romuald Tański, Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR  powiatu 

nowomiejskiego Leszek Sargalski oraz Członek Rady Powiatowej WMIR powiatu braniewskiego Jerzy 

Salitra uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu połączonych zespołów ws. Afrykańskiego Pomoru Świń i 

rynków rolnych w Ministerstwie  Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

- 29 stycznia Członek Zarządu Zofia Stankiewicz oraz pracownik biura uczestniczyli w pierwszym 

posiedzeniu połączonych zespołów ws. obrotu ziemią rolną i infrastruktury na obszarach wiejskich w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

- 31 stycznia Członek Zarządu Marek Kuźniewski uczestniczył w pierwszym posiedzeniu połączonych 

zespołów ws. Wspólnej Polityki Rolnej oraz rolnictwa na obszarach górskich w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

PISMA: 

- 14 stycznia br. Zarząd W-MIR na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim wystąpił do 

Nadleśnictwa Pisz o podjęcie działań zmierzających do udrożnienia głównych rowów melioracyjnych 

odprowadzających wodę z obrębów Maszty, Stare Guty, Borki i Zawady. 24 stycznia wpłynęła 

odpowiedź, w której Nadleśnictwo informuje o tym, iż w tej sprawie postępowanie prowadzi 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku. Ma ono na celu ustalenie w 

drodze decyzji, proporcjonalnie do ponoszonych korzyści przez właścicieli gruntów szczegółowe 

zakresy i terminy wykonywania prac utrzymaniowych. 

- 18 stycznia br. realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd Izby wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o złożenie wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujednolicenie nazw upraw 

w protokołach klęskowych zgodnie z nazwami upraw stosowanymi na wnioskach o przyznanie 

płatności bezpośrednich. Zmiana ta ułatwi proces weryfikacji protokołu klęskowego przy składaniu 

wniosków o pomoc lub ewentualnych kredytów. 

- 25 stycznia br. Zarząd W-MIR wystąpił na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim 

o wydanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w 

stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną tj. o zezwolenie na odstrzał dwóch osobników 

wilków na ternie powiatu gołdapskiego.  

- 28 stycznia br. realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o  złożenie wniosku do Ministra Środowiska w sprawie zmiany Prawa łowieckiego, tak aby 

koło łowieckie miało obowiązek przyjmowania w swoje szeregi rolników posiadających uprawnienia 

myśliwskie, będących właścicielami gruntów rolnych, które to koło dzierżawi w ramach obwodu 

łowieckiego, a także obowiązkowego wydawania odstrzału tym rolnikom na ich gruntach. Zapisy takie 
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byłyby korzystne, ponieważ rolnicy mieliby możliwość osobistego ochrony swoich upraw przed 

zwierzyną łowną poprzez osobiste wykonywanie odstrzału.  

- 28 stycznia br. realizując wnioski Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych o złożenie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących 

składowania zakupionego obornika i pomiotu ptasiego, tak aby można było przechowywać nawozy 

bezpośrednio na gruncie na okres do 6 miesięcy. Zapis ten umożliwi zwiezienie  zakupionego obornika 

na pole poza okresem w którym jest najwięcej prac polowych. 

OPINIOWANIE OŚWIADCZEŃ O RĘKOJMI NALEŻYTEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 4 grudnia 2018 r., po konsultacji z 

Przewodniczącymi Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, podjął Uchwałę Nr 

989/2018 w zakresie opiniowania oświadczeń o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.  

Zgodnie z zapisami ww. uchwały, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza może wydawać opinie na 

oświadczeniach o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej potencjalnym nabywcom 

(osobom fizycznym) gruntów rolnych do 300 ha w województwie warmińsko-mazurskim, którzy na 

kupno ziemi rolnej potrzebują zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 

11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637).  

Opinie mają być wydawane według następującego zakresu terytorialnego: 

1) Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej lub Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

może wydawać opinie dla gruntów położonych na terenie całego województwa. 

2) Przewodniczący Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (w porozumieniu z 

członkami Rad Powiatowych W-MIR z danej gminy) mogą wydawać opinie dla gruntów położonych w 

powiecie właściwym terytorialnie. 

3) Oddziały terenowe biura W-MIR mogą wydawać opinie dla nieruchomości rolnych 

nieprzekraczających 5 ha z terenu działania biura terenowego po uprzedniej akceptacji odpowiedniego 

Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

Każda opinia wydana w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej musi zostać zaewidencjonowana 

przez odpowiednie biuro terenowe lub biuro Izby w Olsztynie.  

Wyjaśnienie 

Rękojmia należytego prowadzenia działalności rolniczej jest wymogiem określonym w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego po zmianach wprowadzonych w 2016 roku. Zgodnie z tymi zmianami, 

nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (z wyjątkami określonymi w 

ustawie). Nabycie nieruchomości rolnej w obrocie prywatnym, czyli nie od KOWR (np. kupno, 

dziedziczenie, darowizna, umowa o dożycie, zasiedzenie, zamiana) przez inne podmioty niż rolnicy 

indywidualni może nastąpić tylko za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa (KOWR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Potencjalny nabywca do wniosku 

skierowanego do KOWR dołącza rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, która musi 

mieć opinię Izby Rolniczej lub Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

Pomimo, iż wydawanie opinii na oświadczeniach o rękojmi nie jest wymogiem ustawowym, to jednak 

KOWR w swoich wewnętrznych wytycznych, z powodu najlepszej znajomości sytuacji w terenie w 

obrocie gruntami rolnymi przez członków samorządu rolniczego, wskazał m.in. Izby Rolnicze, jako 

podmioty uprawnione do wydawania tych opinii.  
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Zimowisko Biały Dunajec 

W terminie od 22 stycznia do 31 stycznia br. został zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych 

we współpracy  z Warmińsko-Mazurską  Izbą Rolniczą wypoczynek zimowy w miejscowości Biały 

Dunajec. Z wypoczynku zimowego skorzystało 40 dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 16 lat, których 

przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. 

Podczas zimowiska dzieci mogły podziwiać uroki „Serca Podhala”  między innymi Zakopane (Krupówki, 

Skocznia), wycieczki krajoznawcze m.in. Poronin, Harenda. W trakcie zabaw zimowych dzieci miały 

możliwość nauki jazdy na nartach lub doskonalenia  jazdy na nartach z profesjonalnymi instruktorami.  

Wypoczynek zimowy został zrealizowany w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

dofinasowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 

750,00 zł na każdego uczestnika. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku Oddział Terenowy Biura w Bartoszycach  obsługuje nowy pracownik  

W-MIR mgr inż. Anna Zabłocka (były doradca W-MODR na gminie Bartoszyce). 

Od dnia 10 stycznia 2019 roku OT Biura w Bartoszycach obejmujący swoim działaniem powiat 

bartoszycki, kętrzyński i lidzbarski ma swoją siedzibę na ul. Kętrzyńskiej 45 A,  11-200 Bartoszyce.  
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