
Protokół Nr 43/2018 
posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 17.09.2018 r.  
 
I. Otwarcie posiedzenia.   

 
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk stwierdzając quorum otworzył  

43. posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przywitał 
Członków Komisji oraz przybyłych gości. 
          Załącznik nr 1, 2  
 
II. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek 

posiedzenia i zapytał, czy są uwagi. W związku z brakiem uwag, zarządził głosowanie. 
Porządek obrad komisji przyjęto jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia przedstawiał  się następująco: 
I. Otwarcie posiedzenia. 
II. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
III. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
IV. Przyjęcie informacji z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału 

Terenowego w Olsztynie, w tym omówienie: 
a) aktualnej sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim na rynku rolno-

spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa, mleka, zbóż, owoców 
i warzyw, 

b) gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (dzierżawa, sprzedaż) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

V. Przyjęcie informacji nt. realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w województwie warmińsko-mazurskim.  

VI. Sprawy różne i wolne wnioski. 
VII. Przyjęcie protokołu nr 42/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 
VIII. Zakończenie posiedzenia. 

 
III. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk przekazał głos Zastępcy 
Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, p. Mieczysławowi 
Włos, który przedstawił Radnym zadania realizowane przez Oddział. Podkreślił rolę ARiMR 
wskazując, iż jest to największa i jedyna agencja płatnicza dla instrumentów WPR. Ponadto 
poinformował , iż ARiMR obecnie realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków  
o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020. Nadmienił, iż do bieżących działań ARiMR należy także 
przeprowadzanie kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz w ramach pozostałych 
programów pomocowych. Kontrolami objęte są wszystkie programy realizowane przez 
ARiMR. 



 
Następnie Pan Mieczysław Włos przedstawił dane dotyczące stanu wdrażania poszczególnych 
działań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  
W pierwszej kolejności omówił zadania, które są w trakcie realizacji. Wskazał na poddziałanie 
"Modernizacja gospodarstw rolnych" dla obszarów a, b, c, d podając terminy naboru oraz liczbę 
złożonych wniosków. Kontynuując wyliczył zakończone działania informując o liczbie 
złożonych wniosków oraz podpisanych umów: "Modernizacja gospodarstw rolnych" dla 
obszarów a, b, c, d, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, 
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", 
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji”, „Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej”, „Premie dla młodych rolników”, „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, „Wsparcie inwestycji  
w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. 
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR omówił 
także zadania wydziału autoryzacji PROW. Podał statystykę dot. wniosków o płatność  
w ramach poszczególnych działań z podziałem na zakończone pozytywnie, negatywnie oraz 
wycofane. Poinformował także o środkach finansowych przeznaczonych na biasekurację.  
W dalszej części prezentacji p. Mieczysław Włos omówił działania, w ramach których będzie 
można ubiegać się o dofinasowanie w najbliższym czasie ze wskazaniem terminów i kwot 
wsparcia.  
 
Kontynuując wypowiedź poruszył temat ASF wyjaśniając, iż ARiMR podjęła kroki związane 
z ograniczeniem szerzenia się wirusa.  
Następnie przedstawił kwestię płatności bezpośrednich zwracając uwagę, iż w tym roku po raz 
pierwszy został wprowadzony e-wniosek, który bardzo usprawnił i ułatwił proces weryfikacji.  
Wyjaśnił, iż przypadku braku zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2017 należało złożyć oświadczenie bez konieczności składania 
wniosku. Podał także statystykę dot. ilości przedłożonych oświadczeń oraz wniosków 
elektronicznych w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 roku, a także odniósł się  
do płatności obszarowych oraz płatności na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania w 2017 r. wyszczególniając liczbę wydanych decyzji oraz wypłaconych 
środków finansowych.  
W dalszej kolejności p. Mieczysław Włos omówił obsługę płatności rolnośrodowiskowych, 
rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz rolnictwa ekologicznego podając liczbę wydanych 
decyzji oraz wysokość zrealizowanych płatności.  
Nadmienił również, iż od grudnia ubiegłego roku została uruchomiona nowa pomoc dla 
producentów świń w postaci pożyczek.  
Kontynuując swoją wypowiedź Zastępca Dyrektora Oddziału ARiMR w Olsztynie podał 
harmonogram naboru wniosków w toku oraz zakończonych w 2018 roku. 
Zasygnalizował także, iż został uruchomiony nowy program do zgłaszania przez internet 
zdarzeń zwierzęcych. Na koniec  p. Mieczysław Włos przedstawił skutki suszy informując, iż 
nasz region został szczególnie dotknięty klęską suszy. Powierzchnia upraw dotkniętych suszą 
w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 500 tys. hektarów. Dodał, ze Minister 
Rolnictwa uruchomił pomoc z budżetu państwa w tym zakresie.  
 
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk podziękował za przedstawiony materiał  
i poprosił o pytania.  
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska zadała 
pytanie dotyczące ASF-u. Poprosiła o informację czy rolnicy z terenów objętych afrykańskim 
pomorem świń otrzymali już pomoc związaną z likwidacją choroby.  



Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR,  
p. Mieczysławowi Włos wyjaśnił, iż straty w gospodarstwach bezpośrednio zlokalizowanych 
w ogniskach ASF pokrywa Inspektorat Weterynarii, natomiast w celu zmiany profilu produkcji 
rolnej uruchamiane są programy, m.in. restrukturyzacja małych gospodarstw oraz biasekuracja. 
 
Następnie Radna Teresa Nowakowska zapytała o nakłady, które otrzymuje region  
w porównaniu do nakładów innych województw na zadania realizowane przez warmińsko-
mazurski oddział ARiMR. 
Pan Mieczysław Włos odpowiedział, że absorpcja środków w województwie odbywa się 
poniżej oczekiwań. 
 
Radny Paweł Szliwiński zapytał na jakim etapie znajduje się obsługa wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich  i rolnośrodowiskowych.  
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
poinformował, że obsługa przekroczyła 50%.  
Kontynuując Radny Paweł Szliwiński odniósł się do problemu związanego z suszami  
i poprosił o wyjaśnienie czy istnieje szansa zmiany decyzji dot. pomniejszenia o połowę 
płatności dla rolników, w przypadku, gdy uprawy nie były ubezpieczone. Ubezpieczyciele nie 
chcieli ubezpieczać zbóż jarych, a według statystyk susza w znacznej mierze dotknęła ten 
rodzaj uprawy.  
Pan Mieczysław Włos odpowiedział, że nie jest osobą kompetentną do udzielenia takiej 
informacji, gdyż ARiMR jest instytucją wykonawczą.  
 

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji poprosił Zastępcę Dyrektora Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR o przesłanie omówionego materiału w postaci 
prezentacji lub materiału pisanego. Pan Mieczysław Włos zobowiązał się przesłać materiał do 
sesji Sejmiku (tj. 25.09.2018 r.).  

IV. Przyjęcie informacji z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddziału Terenowego w Olsztynie, w tym omówienie: 
c) aktualnej sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim na rynku rolno-

spożywczym ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa, mleka, zbóż, 
owoców i warzyw, 

d) gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa (dzierżawa, sprzedaż) na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. 
 

Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego  
w Olsztynie, p. Dariusz Wasiela korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił  
ww. informację. Na wstępie omówił genezę powstania KOWR, zakres tematyczny działań, 
grupy mechanizmów realizowanych przez KOWR, strukturę organizacyjną, odbiorców działań 
i kontrahentów Ośrodka. Poinformował o gruntach pozostających w Zasobie WSRP  
z podziałem na dzierżawę, sprzedaż oraz nieodpłatne przekazanie. 
Kontynuując p. Dariusz Wasiela wskazał na nowe zadanie KOWR-u jako koordynatora 
Narodowego Holdingu Spożywczego odpowiedzialnego za inicjowanie działań rynkowych 
oraz podejmowanie inwestycji służących polskiemu rolnictwu. 
Następnie przeszedł do omówienia sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością 
spółek Skarbu Państwa. Ponadto przedstawił działania KOWR-u w zakresie rynków rolnych  
i promocji, a także zwrócił uwagę na zadania delegowane Ośrodka.  



W dalszej kolejności, Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddziału Terenowego w Olsztynie, opisał unijne mechanizmy wspólnej organizacji rynków 
produktów rolnych, w tym wsparcie rynków produktów rolnych w formie interwencji 
publicznej oraz dopłat do prywatnego przechowywania, a także wsparcie rynku produktów 
pszczelich.  
W kolejnej części prezentacji p. Dariusz Wasiela kontynuował prezentację działań KOWR-u, 
w szczególności monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych, monitorowanie 
rynku mleka, rynku cukru, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, 
administrowanie obrotem towarowym z zagranicą. Omówił mechanizmy krajowe regulujące 
rynki rolne, w tym monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem 
surowca tytoniowego w Polsce oraz restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne.  
Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego  
w Olsztynie, zwrócił także uwagę na fakt, że KOWR jest głównym ośrodkiem wdrażającym 
instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym. Od 2016 roku marka polskich 
produktów żywnościowych w kraju i zagranicą jest budowana pod wspólnym hasłem  „Polska 
smakuje”. Ponadto dodał, iż KOWR obsługuje 9 funduszy promocji produktów rolno-
spożywczych, a także 2 poddziałania w ramach PROW 2014-2020.  
Następnie p. Dariusz Wasiela przedstawił Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 wskazując budżet oraz zadania programu. W dalszej kolejności omówił działania KOWR-
u dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, wsparcia działań rozwojowych  
i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Poruszył także 
temat funkcji informacyjnej pełnionej przez KOWR polegającej na gromadzeniu, analizie i 
udostępnianiu informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także 
opracowywaniu i upowszechnianiu informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej 
polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.  

     Załącznik nr 3 
 
V. Przyjęcie informacji nt. realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim. 

Przewodniczący Komisji przekazał głos Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. p. Bogdanowi Bartnickiemu, który korzystając z prezentacji 
multimedialnej przedstawił ww. informację. Na wstępie poinformował, że dla wszystkich 
samorządów w Polsce obowiązują te same  zasady rozdysponowania środków w ramach PROW 
ustalane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Płatnikiem programu jest Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Następnie p. Bogdan Bartnicki wyjaśnił, że w latach 2014-2020 Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego pełni funkcję instytucji wdrażającej dla dwóch działań: Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Leader. Wskazał podział środków  
dla województwa w ramach powyższych działań oraz poinformował o stanie ich realizacji  
w ramach poszczególnych typów operacji. Podsumowując dodał, iż wykorzystanie środków  
w ramach PROW wynosi prawie 69%, co w skali kraju daje województwu warmińsko-
mazurskiemu miejsce w pierwszej trójce.  
 

         Załącznik nr 4 
(prezentacja z dnia 19.09.2018 r. została zaktualizowana o najnowsze dane wraz z 
przykładami dotychczas zrealizowanych projektów z uwzględnieniem fotografii) 

 
 



Po zakończonych prezentacjach Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk 
podziękował osobom referującym za przedstawione informacje i poprosił o pytania. 
 
Radny Ryszard Kawczyński odniósł się do wystąpienia Zastępcy Dyrektora Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie prosząc o informację na 
temat panujących tendencji na rynku cukru w Polsce w odniesieniu do Europy. 
Pan Dariusza Wasiela wyjaśnił, że obecnie odbywa się magazynowanie cukru i na tę sytuację 
wpływ ma wiele czynników, m.in. droższe koszty produkcji białego cukru od trzciny cukrowej, 
wyższe niż w krajach UE subwencjonowanie rolnictwa w Stanach Zjednoczonych, warunki 
pogodowe.  

 

VI. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk poinformował o otrzymanej 
odpowiedzi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Komisji dotyczący zwiększenia 
nakładów na Państwową Straż Rybacką, zwiększenia zatrudnienia w PSR oraz właściwego 
wyposażenia funkcjonariuszy. Odczytał sentencję pisma, w której Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Rybackiej wskazuje, iż w jego ocenie decydującą rolę w utrzymaniu 
rybostanu na właściwym poziomie w wodach Warmii i Mazur powinna spełniać kontrola 
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej realizowanej przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Radny Ryszard Kawczyński oraz Radny Paweł Szliwiński zasugerowali, aby temat był 
kontynuowany w kolejnej kadencji.  
Następnie członkowie Komisji poruszyli temat wapnowania gleb wskazując wznowienie 
tematu przez Radnych VI kadencji. 
          
 
VII. Przyjęcie protokołu nr 42/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

 
Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk zapytał, czy są uwagi  

do protokołu. W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie.  
Za pozytywnym przyjęciem protokołu głosowało 6 Członków Komisji, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0. 

 
VIII. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji, p. Marcin Piwowarczyk podziękował zebranym za udział 
w posiedzeniu, a następnie zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

                                                                                           Przewodniczący Komisji   

 

                                                                                             Marcin Piwowarczyk 

Sporządziła: 

 

Beata Kantolak 


