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Protokół Nr 33/2017  

ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

oraz  

Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku 

Województwa Podlaskiego 

w Grajewie 

z dnia 12-13.10.2017 r.  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczących Komisji: 

 

Pan Marcin Piwowarczyk Przewodniczący Komisji i Dyrektor Zakładu 

Produkcyjnego SM MLEKPOL w Mrągowie stwierdzając quorum otworzył  

33 posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przekazał 

prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i 

Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego p. Cezaremu Cieślukowskiemu.  

 

Pan Cezary Cieślukowski powitał  p. Edmunda Borawskiego – Prezesa S.M. 

Mlekpol Grajewo, Jana Zawadzkiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  S.M. 

Mlekpol Grajewo, Wojciecha Grochowskiego – Dyrektora Wydziału Handlu SM, Marszałka 

Województwa Podlaskiego  Jerzego Leszczyńskiego, Zygmunta Kruszyńskiego - Starostę 

Powiatu Grajewskiego, członków Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego .  

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk przedstawił gości 

reprezentujących Województwo Warmińsko-Mazurskie, a mianowicie Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina, Przewodniczącego 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jana Bobka, Ewę Skowron – Dyrektor 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Alicję Bojarską – Z-ca Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, 

Bogdana Meinę – Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, 

Adama Dobkowskiego Kierownika z Biura Regionalnego w Ełku, Antoniego Karasia – 

Starostę Mrągowskiego  oraz członków Komisji.  

Załącznik nr 1, 2 
 

Po przedstawieniu gości Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk 

powiedział, że Mlekpol jako ponadregionalna firma może być przykładem  dla samorządów 

wojewódzkich, powiatowych, że można działać wspólnie. Nadmienił, że m.in. Mlekpol ma 12 

zakładów produkcyjnych z czego 7 jest na terenie Podlasia. Na terenie Warmii i Mazur jest 

Zakład w Mrągowie oraz Zakład w Bydgoszczy na terenie Kujaw. Na terenie Mazowsza w 

Radomiu i Zwoleniu. Powiedział m.in., że bardzo się cieszy z tego, że doszło do wspólnego 

posiedzenia dwóch komisji ponieważ jest to okazja do tego żeby poszukać, porozmawiać  

o wspólnych ideach. Podkreślił, że wszystkie zakłady nie łączy głównie mleko, ale mają także 

wspólne interesy, które ich łączą. 
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Kolejno Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk przedstawił porządek 

posiedzenia. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Powitanie przez gospodarza miejsca Pana Edmunda Borawskiego – Prezesa 

 S.M. Mlekpol GRAJEWO. 

4. Przemówienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka 

Brzezina. 

5. Przemówienie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego  Leszczyńskiego.  

6. Rozwój mleczarstwa w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim – referuje: Pan 

Edmund Borawski – Prezes S.M. Mlekpol GRAJEWO.  

7. Przyszłość „Zielonych Płuc Polski” –referuje Pan Bogdan Meina -  Dyrektor Departamentu 

Ochrony Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

8. Konsekwencje powstania Przedsiębiorstwa „Wody Polskie” dla gospodarki wodnej     

w województwach / likwidacja WZMiGW – referuje: Pan Jan  Puczyński - Dyrektor 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. 

9. Sytuacja w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

10. Zwiedzanie Zakładu Mleczarskiego S.M. Mlekpol w Grajewie. 

11. Wizyta w gospodarstwie p . Jana Zawadzkiego w Ciemnoszyjach.  

12. Kolacja w S.M. Mlekpol  GRAJEWO. 

13. Wyjazd na nocleg   /Goniądz   „Zajazd Bartlowizna” ul. Nadbierzańska 32 

 w Biebrzańskim Parku Narodowym/. 

 

13 października 2017 r. 

 

14. Wyjazd Komisji do Białegostoku. Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Białymstoku . 

15 . Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi  

do przedstawionego porządku obrad obu komisji. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził 

głosowanie. Porządek obrad komisji przyjęto jednogłośnie. 

 

Następnie przewodniczący komisji oddał głos Panu Edmundowi Borawskiemu Prezesowi 

S.M. Mlekpol Grajewo. 

 

3. Powitanie przez gospodarza miejsca Pana Edmunda Borawskiego – Prezesa 

 S.M. Mlekpol GRAJEWO. 

 

Pan Edmund Borawski, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol GRAJEWO  

powiedział, że są bardzo zaszczyceni jako Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie, że 

mogą gościć u siebie przedstawicieli obu samorządów. Powiedział m.in., że mają taką 

praktykę w Spółdzielni, że spotykają się z samorządami gminnymi i powiatowymi 

przynajmniej raz na dwa lata celem przybliżenia dla samorządów działalności Mlekpolu, jak  

i również tej działalności, która jest dla środowiska szczególnie Województwa Podlaskiego  

i tych terenów w których działają bardzo istotna. Dodał, iż prezentacja, która zostanie 

zaprezentowana będzie dotyczyła m.in. rynku światowego i europejskiego jak i później 

polskiego biorąc pod uwagę dwa województwa.  
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4. Przemówienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa 

Marka Brzezina. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

powitał Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezesa Zarządu  

SM Mlekpol, Przewodniczących obu  Komisji  oraz radnych i gości  obecnych na 

posiedzeniu. Następnie powiedział, że bardzo się cieszy, że doszło do tego spotkania, który 

ma wymiar historyczny i jest bardzo potrzebne. Podkreślił, że potężny, duży zakład  jakim 

jest Mlekpol daje możliwość funkcjonowania branży mleczarskiej w obu regionach. Daje 

możliwość zatrudnienia i kooperacji, co jest bardzo istotne i ważne. Wspomniał o potężnej 

inwestycji, która jest realizowana w Mrągowie.  Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na 

stworzenie nowych miejsc pracy. Podziękował Prezesowi za podejmowane działanie. Zwrócił 

się do Pana Marszałka Leszczyńskiego i podkreślił,  że należy brać pod uwagę przyszłość tej 

inwestycji. Podziękował m.in. za współpracę Panu Marszałkowi i dodał, że obecnie będą 

wspólnie zabiegali o utrzymanie programu Polska Wschodnia. Dodał, że dążą do tego aby, w 

przyszłej perspektywie już po 2020 roku ten program krajowy nie zginął. Nadmienił, że 

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest bardzo zbliżone do Województwa Podlaskiego,  

a na tle innych województw wyróżnia się dużą ilością jezior znajdujących się na terenie 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie scharakteryzował specyfikę 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ukazał silne strony regionu. Marszałek podkreślił, 

że bardzo mocno liczą na  produkcję mleka w regionie. Podziękował za to, że wskaźnik 

płatności w kraju jest najwyższy jeżeli chodzi o zapłatę dla rolnika za litr mleka. Zwrócił 

uwagę jak ważne jest to, że spółdzielnia możne prowadzić światowy zakład i być 

konkurencyjna na rynku. Na zakończenie podkreślił, że istotne jest wsparcie i współpraca 

między dwoma regionami. 

 

5. Przemówienie Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego  Leszczyńskiego.  

 

Marszałek Województwa Podlaskiego p. Jerzy Leszczyński powitał wszystkich 

zaproszonych gości. Następnie powiedział, że Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol łączy dwa  

województwa w konkretny sposób, ponieważ działalność tej spółdzielni odbywa się w 

większości  tych dwóch województwach. Podkreślił, że jest to firma ogólnopolska. 

Podziękował również wszystkim za dotychczasową współpracę. Odniósł się do wypowiedzi 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i potwierdził, że województwo podlaskie 

ma warunki bardzo zbliżone i mają podobne specjalizacje inteligentne w ramach regionalnych 

programów. Następnie pan marszałek przedstawił charakterystykę województwa podlaskiego. 

Nadmienił, że są trzy czołowe spółdzielnie mleczarskie krajowe, które są w ich 

województwie. Drugą Spółdzielnią jest Mlekovita i Spółdzielnia Mleczarska  

w Piątnicy.  Są to Spółdzielnie, które są pierwsze w czołówce mleczarni spółdzielni 

krajowych. Nadmienił, że wsparcie i możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej 

jest bardzo istotne. Dodał, że cały czas trzeba myśleć o przyszłości. Inwestycje, które  

w branży mleczarskiej są czynione w spółdzielniach i w Mlekpolu, w Mlekovicie dobrze 

przygotowują fabryki mleka w proszku po to, żeby konkurować na projektach. Zdaniem 

Marszałka, gdyby wszystkie spółdzielnie obu województw się połączyły w jakiś sposób, żeby 

można było pod jedną marką, czy w jakiś sposób w świecie zaistnieć, byłoby to rzeczywiście 

bardzo pożądane i to by pozwoliło dać kolejny impuls rozwoju dla waszego regionu. Pan 

Marszałek podziękował Prezesowi Panu Borawskiemu i Przewodniczącemu Komisji 

Podlaskiej za zaproszenie. Kolejno wspomniał, że jako województwo podlaskie też się 

specjalizują w innych branżach, m.in. w  branży metalowej, maszyny rolnicze, branża 

meblarska, sektor medyczny, szkutnictwo, nowe źródła energii itd. Na zakończenie pożyczył 

owocnych obrad i dobrych wniosków obu komisjom. Dodał, iż myśli,  że ta dobra współpraca 

między oba województwami będzie dalej prowadzona. Podziękował za uwagę. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska 
Województwa Podlaskiego p. Cezary Cieślukowski zwrócił uwagę,  

ż w obu wystąpieniach zabrakło mu tego, co ich łączy, czyli województwa suwalskiego, które 

kiedyś łączyło te dwa województwa i swój wkład wniosło.  

Na przykład Suwalska Strefa Ekonomiczna dynamicznie rozwija się w obu województwach i 

jest to wspomnienie, które warto czasami przywrócić.  

 

6. Rozwój mleczarstwa w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. 

 

Pan Kazimierz Czernewski Dyrektor MLEKPOLU powiedział m.in. że Podlasie, 

to jest 20 % polskiego mleka, a razem z Warmią i Mazurami 30 % polskiego mleka. 

Podkreślił, że rynek mleka, to nie tylko rynek krajowy, bo tutaj cały rynek jest rynkiem 

światowym. Następnie multimedialnie przedstawił rozwój mleczarstwa w północno-

wschodniej Polsce.  

Załącznik Nr 3  
 

Pan Antoni Karaś  Starosta Mrągowski powiedział, iż dzięki współpracy  

ze starostwem powiatowym w Mrągowie, a panem dyrektorem została uruchomiona klasa  

o profilu mleczarstwa. Podkreślił, że to jest duży sukces i mają 17 uczniów.  

W Technikum Mleczarskim mają również zaplecze w bursie. Dodał, że jeżeli będą chętni  

z województwa podlaskiego to zapraszają młodych ludzi, żeby kształcili się  

w kierunku technik przetwórstwa mleczarskiego. Podziękował również Marszałkowi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Dyrektor Alicji Bojarskiej za to, że przekazali 

pieniądze na uruchomienie w technikum pracowni, która jest na bardzo wysokim poziomie. 

Nadmienił, że jest zadowolony ponieważ współpraca z Mlekpolem jeszcze bardziej się 

zacieśnia.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej p. Marcin Piwowarczyk podziękował Panu 

Dyrektorowi Kazimierzowi Czernewskiemu za bardzo interesującą prezentację. Następnie 

poruszył kwestię inwestycji w Mrągowie. Powiedział m.in., że w Mrągowie powstaje 

największy w Polsce Zakład Produkcji Sproszkowanych  Wyrobów Mleczarskich. Koszt 

inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł. Planowana wydajność Zakładu do 3 mln 

litrów mleka i serwatki na dobę. Zatrudnienie w proszkowni znajdzie 160 osób. Biorąc po 

uwagę sytuację w mleczarstwie światowym, to duże proszkownie powstają w Wysokiem 

Mazowieckim, w Lidzbarkui w Mrągowie dlatego, że 30 % polskiego mleka należy 

wyeksportować, a te kraje gdzie najłatwiej jest wyeksportować, to jest tam gdzie jest to 

spożycie mleka najniższe. Chińczycy dopiero się uczą jeść ryż z mlekiem, bo u nich ta 

konsumpcja wynosi 30 litrów mleka na głowę mieszkańca. W Polce jest to 212, w Niemczech 

ponad 250 litrów. Także te kierunki eksportu są oczywiste, a najłatwiej to mleko 

wyeksportować w formie proszku. Następnie przytoczył przykład Duńsko-Szwedzkiej 

Spółdzielni Mleczarskiej, która skupuje i przetwarza ponad szesnaście miliardów litrów 

mleka czyli prawie 60 % tego, co produkowane jest w Polsce. Zdaniem Przewodniczącego 

ważne jest, żeby oprócz integracji międzywojewódzkiej, regionalnej, spróbować tej integracji 

w świecie mleczarskim. Polska w tej chwili produkuje około 11 mld litrów mleka rocznie. 

Gdyby zsumować przetwórstwo Mlekpolu i Mlekovity to jest prawie 3 mld litrów mleka czyli 

30 % polskiego mleka, więc jest to bardzo ważna racja bytu dla polskiego mleczarstwa na tle 

rynku światowego.  

 

  Głos z Sali – w prezentacji były porównane międzynarodowe firmy,  takie jak lactais 

czy dajli prolaks  ze Stanów Zjednoczonych, które dużo inwestują za granicą. Nie tylko  
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w produkcję mleka w proszku ale również eksportują je i podejmują inwestycje zagraniczne. 

Zapytał m.in. o to, czy planowane jest zainstalowanie zakładu przetwórstwa bezpośrednio  

w innym kraju?  

 

           Prezes S.M. Mlekpol GRAJEWO Pan Edmund Borawski odpowiadając na zadane 

pytanie powiedział, że warto byłoby się zastanowić dlaczego Podlasie osiągnęło taki sukces z 

produkcji mleka. Okres przemian ustrojowo-gospodarczych zastał Podlasie, gdzie dominacja 

była gospodarstw rodzinnych, które się zajmowały produkcją przede wszystkim ziemniaka, 

trochę buraka. W tym czasie mleczarstwo tym gospodarstwom rodzinnym zaoferowało 

przyzwoite ceny i zbyt. W związku z tym rolnicy nie musieli być namawiani do specjalizacji 

produkcji mleka, a sami ją podjęli. Podlasie mając gospodarstwa rodzinne miały przyzwoite 

warunki aby zając się produkcją mleka. Podkreślił, że dzisiaj jest to ewenement w Komisji 

Unii Europejskiej, a Podlasie często jest podawane jako przykład, które wygrało produkcję 

mleka w okresie wejścia Polski do Unii Europejskiej i tego wspólnego rynku. I to jest główna 

zasługa. Natomiast Warmię i Mazury w tym czasie dominowały PGR-y. Przemiany ustrojowe 

zaskutkowały tym, że część PGR-ów została zlikwidowana, a na niektórych odbudowała się 

produkcja mleka. Struktura spółdzielcza jest doskonałą strukturą w rolnictwie i te firmy  

o których tutaj mówimy Alla lactalis i inne to są spółdzielnie.  Jeżeli ta struktura jest 

właściwie rozumiana, to ten postęp jest możliwy niezależnie od zakrętów cenowych na rynku, 

o których mówił dyrektor Czarnecki. W związku z tym temat starali się wspólnie  

z samorządem spółdzielni realizować. W okresie tych przemian i włączania różnych 

zakładów napotykali też na problemy administracyjne, bo często władze administracyjne 

poszczególnego miasta dziwiły się, że jak to możliwe, że teraz nie będzie mleczarni, a tyle lat 

była. Dodał, że musieli te bariery pokonywać. Podkreślił, że administracja nie zawsze 

sprzyjała im w tych przemianach strukturyzacyjnych. Zawsze była podejrzliwość, 

wątpliwość. Podkreślił, że rozwijają swoje gospodarstwa. Jeżeli cena będzie zapewniona 

opłacalna to rzeka mleka będzie płynąć bardzo szeroko. Dodał, że pokładają dużą nadzieję  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim, bo tam ten potencjał jest jeszcze do uruchomienia. 

Polskę jeżeli porównamy z Holandią powierzchniowo jak oni produkują ponad 12 mld mleka 

towarowego, to my możemy robić bez uszczerbku dla środowiska około 18-20 mld litrów 

mleka. Taki jest polski potencjał. Podkreślił, że należałoby rozwijać temat konsumpcji mleka 

jako programu szkolnego. Dodał, iż Rząd trochę ogranicza te środki, ale myśli, że w interesie 

wszystkich i produkujących mleko, przetwórców ja i administracji samorządowej różnego 

szczebla jest potrzeba zwrócenia się do władz, żeby edukować dzieci w tej konsumpcji 

artykułów mleczarskich, bo jeżeli pozostaniemy na coli, czy na innych słodkich wodach, to 

dzieciom w dalszym życiu trzeba będzie dużo zabezpieczyć środków na leczenie,  czy to 

uzębienia, kręgosłupa i innych dolegliwości. Należy wymuszać, żeby konsumpcja mleka, 

artykułów mleczarskich, warzyw była masowa i na to należy znaleźć środki. Myśląc o 

przyszłości, samorząd spółdzielni, rada nadzorcza i zarząd podjęli decyzję o utworzeniu 

Instytutu Innowacji Wdrożeń w Olsztynie. Angażują tam duże pieniądze i mają nadzieję, że 

będą produkować coraz to doskonalsze produkty na, które oczekuje konsument. Podkreślił, że 

starają się zabezpieczyć przyzwoite warunki współpracy z członkami spółdzielni,  żeby  

otrzymywali zgodnie z zapisem statutowym, jak największe satysfakcje  z własnej 

działalności.  

 

         Pan Jan Zawadzki Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej 

Mlekpol w Grajewie jednocześnie  gospodarz prowadzący gospodarstwo specjalizujące się 

w hodowli bydła i produkcji mleka ze wsi Ciemnoszyje zabierając głos podziękował 

organizatorom, że zorganizowali takie spotkanie. Podkreślił, że jako rolnicy cieszą się, że do 

takiego spotkania doszło. Dodał, iż powinno ono odbyć się już wcześniej, bo jeżeli jest 

Komisja Rolnictwa, to powinna się też przyglądać rolnictwu i tym rolnikom i 

gospodarstwom, które  na terenach Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego się 
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rozwijają. Następnie poinformował, iż do Rady Nadzorczej przystąpił w 1994 r. i wtedy 

również został jej przewodniczącym. Członkowie rady stanowili dobra drużynę, która 

wiedziała, że jeżeli Spółdzielnia Mlekpol będzie się rozwijać, to gospodarstwom będzie się 

żyło lepiej. Dodał, że spotykają się raz w miesiącu i wszyscy radni znają sprawy bieżące, 

inwestycyjne i finansowe.  Do tej pory spółdzielnia nie ma kredytów, ale ich gospodarstwa 

mają kredyty. Jego zdaniem spółdzielczość jest najlepsza i trzeba ją popierać w każdej 

dziedzinie. Podkreślił, że właścicieli spółdzielni  i członków denerwuje, że są promowane 

grupy producenckie. Dodał, że spółdzielnia to jest grupa producencka i oni będąc w 

spółdzielni nie mogą nic skorzystać z grup producenckich. Kolejno przedstawił historię 

działalności swojego gospodarstwa. Dodał jeszcze, że bardzo dobrze, że rolnicy są w 

samorządach. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że zawsze uważał, że Województwo 

Warmińsko-Mazurskie powinno uczyć się od Województwa Podlaskiego, ale od dwóch lat 

zauważa, że to podlaskie powinno uczyć się od warmińsko-mazurskiego. Następnie zwrócił 

się do Marszałka Pana Leszczyńskiego mówiąc, że złożyli wnioski o biogazownię, bo jako 

rolnik nie uważa tych biogazowi, które zużywają kukurydzę, trawy itd. Nie  

w Województwie Podlaskim, które jest skazane na rolnictwo, na produkcję mleka.  

Ta kukurydza, zielonka będzie potrzebna dla ich gospodarstw. Ale jeżeli on w swoim 

gospodarstwie produkuje mleko i ma dużo gnojownicy i chce żyć ze środowiskiem w zgodzie 

i tego zapachu nie wywozić, to złożyli wnioski na biogazownię, na samą gnojownicę i w 

województwie podlaskim nikt tego nie zrobił,  a w województwie warmińsko-mazurskim 

zrobiono to. Dodał, że oni borykają się już dwa lata i dalej nie mają decyzji w tej sprawie.  

 

Marszałek Pan Jerzy Leszczyńskiego odpowiedział, że tak zostało zapisane   

w Regionalnym Programie Operacyjnym. Dodał, że trzeba zrobić zmianę zapisu. Ale taki 

wniosek z komisji może pójść jak najbardziej i jeszcze to  zdopinguje, aby  

tą zmianę zrobić. Pan Marszałek dodał, iż spotkanie jest bardzo ciekawe, ale będzie musiał 

opuścić zebranych z powodu innych wcześniej zaplanowanych spotkań. Dodał, iż pierwszy 

raz przyjechał do Grajewa w roku 1991 z grupą doradców amerykańskich i gościł też  

u Prezesa Borawskiego. Był również w nowoczesnej oborze u Pana Jana Zawadzkiego. 

Dodał, że pracował w Doradztwie Ośrodka  Rolniczego w produkcji zwierzęcej jako doradca 

w rejonie. Podkreślił, że początki były trudne, ale teraz się miło to wspomina. Na zakończenie 

życzył miłego pobytu w województwie podlaskim.  

 

7. Przyszłość „Zielonych Płuc Polski”.  
 

Na wstępie tego punktu porządku obrad Pan Bogdan Meina -  Dyrektor 

Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-

Mazurskiego korzystając z prezentacji multimedialnej omówił szczegółowo ideę i historię 

Zielonych Płuc Polski.  

Prezentacja multimedialna z której korzystał Pan Bogdan Meina stanowi załącznik 4 do 

niniejszego protokołu. 

Głos zabrał Pan Cezary Cieślukowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, 

Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

Podziękował Panu Dyrektorowi za wystąpienie. Następnie nawiązując do wypowiedzi Pana 

Dyrektora powiedział, że Pan Dyrektor nie zaproponował żadnego rozwiązania co do 

dalszego funkcjonowania ZPP i pozostawił tę sprawę do rozwiązania  Radnym obu 

dzisiejszych Komisji Sejmików, biorących udział w dzisiejszym posiedzeniu. Następnie 

powiedział, że zna historię ZPP dość dobrze, jeszcze z czasów funkcjonowania sejmików 

samorządowych – kiedy to był  Dyrektorem Biura Sejmiku Samorządowego Województwa 

Suwalskiego. Powiedział, że Idea-historia ZPP w powszechnym odbiorze zebrała więcej 

przeciwników niż zwolenników. Było więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Przez to 
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symbolizowała działalność gospodarczą większej grupy ludzi niż promowała nasz region w 

kraju i na świecie. Wartością nadrzędną, która zdaniem Pana Cezarego Cieślukowskiego 

powinna się ostać, to Znak Promocyjny „Zielone Płuca Polski”. Mamy do niego prawo z racji 

naszych zasobów naturalnych. Służy on promocji naszego regionu. Następnie powiedział, że 

o ile się orientuje to Fundacja „Zielone Płuca Polski” będąca właścicielem tego znaku nie 

działa. Główny Incjator/Promtor ZPP – Pan Krzysztof Wolfram jest już w podeszłym wieku  

i ze względu na stan zdrowia nie zajmuje się już ZPP. Podkreślił, że  powyższego wynika, że 

decyzja co dalej robić – niejako należy do Fundatorów ZPP. Dodał, że nie wie jakie jest 

stanowisko w tej sprawie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Nadmienił, że jeśli 

należałoby rekomendować jakieś działania – jako samorząd Województwa, bądź Komisja 

Ochrony Środowiska, to na pewno rekomendacje te zmierzały by  ku temu, by z tej 

Inicjatywy ZPP wybrać to, co warto zachować, kontynuować oraz określić w jakiej formie 

prawnej ma być to zachowane  i kontynuowane. Kończąc wypowiedź poprosił o zabranie 

głosu Radnego Województwa Podlaskiego - Pana Mieczysława Bagińskiego, byłego 

Wojewodę Województwa Łomżyńskiego.  

Pan Mieczysław Bagiński nawiązując do wypowiedzi swego Przedmówcy 

powiedział, że  jego zdaniem  do wątku ZPP należy zwrócić się w węższym gronie  

i rozpoznać kondycję całej tej idei, funkcjonujące do dziś struktury, ewentualnie przyczyny 

zaniku niektórych zbrojnych ramion tej Fundacji. Powrót do tematu zdaniem Pana 

Mieczysława Bagińskiego jest potrzebny ale poddał w wątpliwość wyrażania opinii, 

zgłaszanie wniosków, proponowanie wiążących  rozwiązań przez obie Komisje na 

dzisiejszym posiedzeniu. Dodał, że sama  idea ZPP dla „tego” Regionu nie jest obca  z samej 

natury, nie jest też z importu. Trzeba więc rzetelnie zobaczyć kto może być i na ile partnerem 

dla tej idei przy nowych wyzwaniach: prawnych, administracyjnych, społecznych i być może 

ogólno unijnych. Z tą propozycją Pan Mieczysław Bagiński zwrócił się głównie do obu 

Przewodniczących Komisji i  Dyrektorów Departamentów Ochrony Środowiska Urzędów 

Marszałkowskich, pozostawiając Przewodniczącym dowolny wybór sposobu prowadzenia 

obrad.  

Po tym wystąpieniu na prośbę Przewodniczącego Komisji Pana Cezarego 

Cieślukowskiego głos zabrał Pan Lech Magrel – Dyrektor Departamentu Ochrony 

Środowiska UMWP w Białymstoku. Pan Dyrektor podzielił zdanie swego przedmówcy Pana 

Mieczysława Bagińskiego, że na dzisiejszym posiedzeniu obu Komisji, Komisje nie są w 

stanie podjąć wiążących decyzji. Powiedział: tym bardziej, że już w tej sprawie przeglądał 

dokumentację i  od 2011 roku nie znalazł  danych  na temat ZPP. Wiedza na temat ZPP 

kończy się na 2011 roku. Według Rejestru Sadowego ostatnie sprawozdanie finansowe  

z działalności ZPP jest za 2010 rok. Oznacza to, że od 2011 r. ZPP nie działa. Dlatego 

zdaniem Pana Dyrektora należy to wszystko rozważyć pod względem prawnym od 

zakończenia działalności przez ZPP, od ostatniego sprawozdania finansowego. 

Głos zabrał  Pan Jacek Piorunek - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego. Nawiązując do wypowiedzi 

swoich przedmówców powiedział, iż i jego zdaniem stan faktyczny ZPP jest trudny do 

ustalenia. Nie mniej jednak należy zająć się tym zagadnieniem, tym bardziej, że nasze 

województwo jak i Warmińsko-Mazurskie były  Fundatorami Fundacji ZPP. Być może to 

zajmie nawet i kilka lat, wyjaśniać wszystko od 2011 roku ale warto to zrobić. Zdaniem Pana 

Jacka Piorunka należy zacząć od próby likwidacji/rozwiązania Stowarzyszenia jakim była 

Fundacja ZPP. Od odszukania  wierzycieli, powiązań, od ustalenia stanu faktycznego. 

Głos zabrał Pan Cezary Cieślukowski - Przewodniczący Komisji. Podsumowując 

wystąpienia swoich przedmówców powiedział, iż będziemy oczekiwać od Departamentów 

Ochrony Środowiska ustaleń na temat Fundacji pod względem formalno-prawnym, 
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finansowym i organizacyjnym, jeżeli mamy zarekomendować w przyszłości decyzję  

o podjęciu działań  mających na celu podjęcie działań zmierzających do zakończenia, 

zamknięcia, likwidacji Fundacji. Dodał, że  Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

gospodarkę finansową.  Jeśli jest jakaś masa spadkowa, zobowiązania, należności - warto to 

wszystko przeanalizować. Nawet sprawy nie materialne, chociażby takie jak Znak ZPP, który 

może warto przejąć i zachować. Bowiem jeśli ten Znak przejmie jakaś osoba fizyczna, trzeba 

będzie ponosić dodatkowe koszty na informowanie całego Kraju, najbliższego otoczenia, że  

z tym Znakiem nie mamy nic wspólnego. Kończąc wypowiedź dodał, że taką rekomendację 

przekażemy Dyrektorom Departamentów Ochrony Środowiska jako konkluzję z prac 

dzisiejszej Komisji, z prośbą o kontynuowanie prac i poinformowanie Komisji o wynikach. 

8. Konsekwencje powstania Przedsiębiorstwa „Wody Polskie” dla gospodarki wodnej    

w województwach / likwidacja WZMiGW/. 

Konsekwencje powstania Przedsiębiorstwa „Wody Polskie” dla gospodarki wodnej w 

województwach /likwidacja WZMiGW/ na podstawie pisemnego opracowania przedstawił 

Radnym i wszystkim obecnym Gościom Pan Jan  Puczyński - Dyrektor Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Pisemne opracowanie z którego  

korzystał Pan Jan  Puczyński  stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. 

Głos zabrał Pan Cezary Cieślukowski. Zapytał, czy proces likwidacji WZMiUW  

w Białymstoku został rozpoczęty, zgodnie z podjętą uchwałą przez Sejmik ? 

Pan Jan Puczyński odpowiedział, że trwają przygotowania do likwidacji, gdyż sama 

likwidacja WZMiUW ma nastąpić z dniem 1.01.2018 r. Rozpoczęta jest inwentaryzacja 

majątku. 

Ponownie głos zabrał - Pan Cezary Cieślukowski. Zapytał, czy osobom które mają 

przejść z dniem 1.01.2018 r. do nowego Podmiotu: Wód Polskich zostały już wręczone 

wypowiedzenia, by nie płacić ewentualnych 3-miesięcznych odpraw tym, którzy nie przejdą ? 

Pan Jan Puczyński odpowiedział, że nie.  

Głos zabrała  Pani Alicja Bojarska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Powiedziała, że Województwo Warmińsko-Mazurskie dokona likwidacji 

swojej Jednostki z końcem 2017 r. a nie tak jak Województwo Podlaskie, które już taką 

uchwałę podjęło. Dodała, że mogą być problemy z wypłatą odszkodowań o których mówił 

Pan Cezary Cieślukowski, ale dotyczyć to będzie tylko tych osób,  które nie zechcą przejść do 

nowego podmiotu: Wód Polskich. Z informacji, które posiada wynika, że w Województwie  

Warmińsko-Mazurskim wszyscy pracownicy z dniem 1.01.2018 r. przejdą do nowego 

Podmiotu, gdyż złożyli takie deklaracje. 

Głos zabrała  Pani Ewa Skowron – Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Olsztynie. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o Wodach Polskich do Marszałków 

Województw głównie należą 3 rzeczy a mianowicie: 

- sporządzić i przekazać nie wcześniej niż 1.12.2017 r. wykaz pracowników którzy  

z dniem 1.01.2018 r. przechodzą do Wód Polskich, 

- do końca bieżącego roku sporządzić i przekazać w formie papierowej ewidencję urządzeń 

melioracji, 

- do końca bieżącego roku sporządzić i przekazać wojewodom wszystkie dokumenty 

związane z działalnością Spółek Wodnych. 
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Dodała, że w tym momencie już wiedzą ilu pracowników będzie chciało przejść do Wód 

Polskich. Wszyscy. W 2018 roku Urzędy Marszałkowskie po 1.01.2018 r. mają przekazać 

Wodom Polskim majątek-nieruchomy i całą dokumentację z nim związaną, Wcześniej tego 

uczynić nie można. Mienie ruchome przechodzi do dyspozycji Marszałka Województwa. 

Na tym dyskusję w tym punkcie zakończono. 

9. Sytuacja w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Głos zabrał  Pan Bogdan Meina – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Dyrektor 

Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego. Przedstawił znowelizowaną ustawę  „Prawo Ochrony Środowiska”, która 

weszła w życie w dniu 11.10.2017 r. Powiedział, że najważniejszym w niej uregulowaniem 

jest to, że Wojewoda w porozumieniu z Ministrem Środowiska występuje do Zarządu 

Województwa o powołanie Zarządu WFOŚ. Wojewoda ma na to 7 dni, czyli do dnia 18.10.17 

r. winien wystąpić o jego powołanie. Ustawodawca daje też 7 dni Zarządowi Województwa 

na powołanie Zarządu WFOŚ. Jeśli Zarząd Województwa nie powoła nowego Zarządu 

WFOŚ  w w/w terminie,     wówczas Zarząd Funduszu powołuje Wojewoda. Dodał, że w tej  

ustawie jest zawarta informacja, że Minister Środowiska w terminie 1 miesiąca licząc od dnia 

wejścia ustawy w życie wyda Rozporządzenie, w którym ustali zasady funkcjonowania 

Funduszy. Kończąc wypowiedź Pan Bogdan Meina powiedział,  

że jest to stan prawny na chwilę obecną /dzień dzisiejszy/ i jak widać z powyższego teraz 

sprawa zarządów Funduszy jest w rękach Wojewody.   

Głos zabrał  Pan Jacek Piorunek – Wiceprzewodniczący Komisji i zarazem 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW  w Białymstoku. Potwierdził stan prawny 

Funduszy przedstawiony przez Pana Bogdana Meinę. Odnośnie funkcjonowania WFOŚiGW 

w Białymstoku powiedział, że w Białymstoku Zarząd Województwa powołał już dwukrotnie 

nowy Zarząd Funduszu. Pierwsze powołanie Zarządu określało datę rozpoczęcia 

funkcjonowania nowego Zarządu na dzień 1.01.2018 r. Wojewoda Podlaski jednak tę 

uchwałę uchylił. Drugie powołanie Zarządy Funduszu przez Zarząd Województwa określał 

rozpoczęcie jej działalności z dniem 1.11.2017 r. Tę uchwałę, w trybie nadzoru również 

Wojewoda Podlaski uchylił. Sytuacja jest więc taka, że funkcjonuje stary Zarząd Funduszu. 

Rada Nadzorcza Funduszu w Białymstoku nie funkcjonuje. Rada zwoływana jest  

z  dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jednak 4 przedstawicieli Rady, którzy zostali wskazani 

przez Wojewodę, Ministra Środowiska, zmieniają zaproponowany porządek posiedzenia  

i rada nie odbywa się. Decyzje wiążące w zakresie swoich kompetencji podejmuje tylko 

Zarząd Funduszu. Rada nie.  Kończąc wypowiedź dodał,  że o funkcjonowaniu WFOŚiGW  

w Białymstoku  najlepiej opowiedział by Prezes Zarządu Funduszu. Jednak na dzisiejsze 

posiedzenie Komisji nie przyjechał. Dodał też, że słyszał opinie,  iż niektóre WFOŚ zostaną 

nawet zlikwidowane. 

Ponownie głos zabrał Pan Bogdan Meina – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UM Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Do swej poprzedniej wypowiedzi dodał, że Rada WFOŚ  

w Województwie Warmińsko-Mazurskim zbiera się raz w miesiącu i podejmuje decyzje 

należące do jej kompetencji. Zarząd działa i podejmuje decyzje na bieżąco. 

Na tym dyskusję dotyczącą funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska zakończono.  
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W dalszej części tego punku porządku obrad Przewodniczący obu Komisji: Pan 

Marcin Piwowarczyk i Pan Cezary Cieślukowski  podziękowali Gospodarzowi posiedzenia, 

Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL-Panu Edmundowi Borawskiemu za 

jej zorganizowanie na terenie Mlekpolu. Podziękowali również Radnym i zaproszonym 

Gościom za przybycie, w tym Staroście Grajewskiemu – Panu Zygmuntowi Kruszyńskiemu 

 i  Staroście Mrągowskiemu – Panu Zygmuntowi Karasiowi. Podziękowania za 

zorganizowanie posiedzeń Komisji w Mlekpolu dokonał Prezes Zarządu  - Pan Edmund 

Borawski.  Wiceprzewodniczący Komisji - Pan Jacek Piorunek podziękował 

Przewodniczącemu Komisji – Panu Cezaremu Cieślukowskiemu za zorganizowanie 

wyjazdowego  posiedzenia w Grajewie. Pan Starosta Grajewski podziękował za zaproszenie 

na posiedzenie obu połączonych Komisji. Tego samego dokonał również Starosta Mrągowski 

- Pan Zygmunt Karaś jednocześnie zapraszając obie Komisje do zorganizowania wspólnego 

posiedzenia w Mrągowie.  

 

10. Zwiedzanie Zakładu Mleczarskiego S.M. Mlekpol w Grajewie. 

 

Kolejnym etapem  wyjazdowej komisji było zwiedzanie Spółdzielni Mleczarskiej 

Mlekpol. Radni wysłuchali informacji Edmunda Borawskiego, Prezesa Spółdzielni 

Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie zapoznali się z etapami produkcji poszczególnych 

wyrobów. Prezes Borawski powiedział m.in., że Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL  

w Grajewie, to największy producent mleka i produktów mlecznych w Polsce. Od lat 

niekwestionowany lider rodzimego mleczarstwa oraz jeden z dwudziestu największych 

przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM MLEKPOL 

przekroczyła granicę 1,5 mld litrów skupionego mleka. To blisko 5 milionów litrów mleka 

dziennie od ponad 11 300 producentów. Produkty MLEKPOL-u powstają w 12 

nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w : Grajewie, 

Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, 

Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM MLEKPOL w swojej ofercie 

posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, 

twarogi, serki wiejskie i śmietankowe oraz sery żółte. Flagowymi markami są: Łaciate, 

Milko, Białe, Mazurski Smak, Rolmlecz, Maślanka Mrągowska. Ponad 30% wyrobów SM 

MLEKPOL jest eksportowanych do krajów Ameryki Południowej, Azji, Europy i krajów 

Dalekiego Wschodu. Dodał, że MLEKPOL gwarantuje najwyższą jakość i naturalny smak 

produktów. 

 

11. Wizyta w gospodarstwie p . Jana Zawadzkiego w Ciemnoszyjach. 

 

Kolejnym punktem wyjazdowej komisji było zwiedzanie nowoczesnego gospodarstwa 

Państwa Zawadzkich. Radni przejechali busem do Ciemnoszyj,  gdzie zwiedzili jedne  

z największych i najnowocześniejszych gospodarstw w województwie podlaskim. Kurtyny 

powietrzne otwierające się z zależności o kierunku wiatru, roboty udojowe, robot sprzątający 

czy też urządzenia do „masażu” krów, to tylko niektóre  

z urządzeń jakie zrobiły wrażenie na zwiedzających. 

 

12. Kolacja w S.M. Mlekpol  GRAJEWO. 

 

13. Wyjazd na nocleg   /Goniądz   „Zajazd Bartlowizna” ul. Nadbierzańska 32 

 w Biebrzańskim Parku Narodowym/. 

 

 

 

 



11 
 

13 października 2017 r. 

 

14. Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Białymstoku. 

 

Pan Michał Stefanowicz Prezes Zarządu Spółki na podstawie filmu przedstawił  

etapy budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Białymstoku. Kolejno poinformował m.in., że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Białymstoku, to nowoczesny obiekt, w którym dzięki termicznemu 

przekształcaniu odpadów, produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Spalarnia została 

oddana do użytku 1 stycznia 2016 r. Jest jedną z trzech pierwszych działających w Polsce. 

Instalacja jest elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami, który tworzą 

przede wszystkim selektywna zbiórka odpadów, spalarnia i nowoczesna sortownia. W ZUOK 

w Białymstoku zastosowano też najnowocześniejsze rozwiązania, które powodują, że 

nieprzyjemne zapachy z hali wyładunku odpadów nie wydostają się na zewnątrz. Dzięki 

wytworzonemu podciśnieniu są zasysane do wewnątrz budynku. Nie są więc uciążliwe dla 

otoczenia. 

Następnie obie komisje udały się do zakładu w celu jego zwiedzenia i poznania zasad jego 

funkcjonowania włącznie z obejrzeniem hali przyjęć odpadów, sterowni  

z której kontrolowane są wszystkie parametry pracy zakładu oraz kotła w którym spalane są 

odpady.  

 

15. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Marcin Piwowarczyk zamknął posiedzenie Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 

13 października 2017 r. 

 

 

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji   

                                                                             Marcin Piwowarczyk 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska 

 

 


