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L.p. Wniosek Uzasadnienie Autor Sposób załatwienia 

1. O współfinansowanie przez Państwo 

kosztów bioasekuracji w gospodarstwach 

związanych z ASF 

 G.Płażek  

2. Wnioskować o dopłaty do bydła tak, aby 

nie było podziału na bydło mięsne, 

mleczne 

Paszę trzeba dokupić tak dla krowy jak dla 

bydła mięsnego. Obecna sytuacja może 

doprowadzić do likwidacji krów 

K.Kos  

3. Zlikwidowanie kategorii gleb przy 

szacowaniu szkód z powstałych z powodu 

suszy, 

 

 S.Łuszczek  

4 Wprowadzenie dogodniejszych 

warunków ubezpieczeń zwierząt 

gospodarskich od padnięć, które nie są 

objęte przez rząd systemem wsparcia w 

ogólnych warunkach ubezpieczeń 

 S.Łuszczek  

5 Ograniczyć szacowanie szkód od 

niekorzystnych warunków 

atmosferycznych od powierzchni np. 

powyżej 1 ha. 

Komisje szacujące szkody wykonują prace na 

poletkach o powierzchni 0,3 ha ponosząc 

koszty (czas, przejazdy) w wysokości około 200 

zł. Potem rolnik rezygnuje ze składania 

E.Majchrowski  



wniosku do ARiMR, bo po 100 zł nie będzie się 

ubiegał. 

6 Dostosowanie dochodowości do stanu 

faktycznego uzyskania dochodu z 1 ha 

W ostatnich latach wzrost (słowo nieczytelne) 

o 33%. Jest to niedopuszczalne. 

P.Augustyn  

7. Zwiększyć środki finansowe na Rady 

Powiatowe o 50% w związku z 

wydawaniem opinii rękojmi na zakup 

ziemi oraz ryczałt przewodniczącym rad 

w związku z wydawaniem tych opinii o 

200 zł. 

W Tarnowie wydano ponad 150 decyzji 

rękojmi, są to dodatkowe koszty dla 

Przewodniczącego, ponieważ osoby, które się 

zwracają o tę opinię, chcą ją uzyskać jak 

najszybciej. Jednocześnie za każda opinię Izba 

pobiera 100 zł darowizny – są to dodatkowe 

środki na działalność wypracowane przez Rady 

Powiatowe. 

P.Augustyn  

8. Należy zmienić przepisy dotyczące 

bioasekuracji  odnośnie zwierząt 

kopytnych, aby mogły one być trzymane 

w jednym pomieszczeniu z jednym 

wejściem wraz z trzodą chlewną 

 

 K.Ciesielski  

9. Możliwość ubezpieczeń szkód łowieckich 

z dotacją ze Skarbu Państwa, rozwiązało 

by to sprawy niejasne. Rolnik a także koło 

łowieckie uczestniczyło by w kosztach. 

Ubezpieczyciel ma do dyspozycji ludzi 

przygotowanych do szacowania szkód 

 K.Ciesielski  



10. Wprowadzić zasadę spisywania umów 

kontraktacyjnych z zakładami 

przetwórczymi  oraz ustalenia ceny 

gwarantowanej, minimalnej w okresie 

wcześniejszym tj. zima, wczesna wiosna. 

Wyeliminować pośredników, zakłady 

powinny wprowadzić swoje punkty 

skupu. 

W chwili obecnej zakłady przetwórcze 

podpisują umowy z rolnikami w dniu zakupu, a 

cena jest ceną dnia. Producenci warzyw i 

owoców nie mają wpływu na ceny swoich 

produktów. Wprowadzony dwa lata temu 

obowiązek spisywania umowy gwarantującej 

dostawę owoców, bo taką umowę producenci 

podpisują w dniu dostawy. W ten sposób 

rolnicy, producenci musza godzić się na ceny 

narzucone prze kupujących . Za nasza pracę 

chcemy godnej zapłaty. Na dzień dzisiejszy nie 

ma praktycznie takiego gatunku warzyw, 

owoców, za który uzyskiwalibyśmy jako takie 

godziwe wynagrodzenie. 

M.Warias  

11. Zapraszamy przedstawicieli władzy na 

spotkanie z mieszkańcami wsi – by 

zobaczyli i usłyszeli jakie są problemy wsi 

Bardzo mały przepływ informacji rządowych w 

terenie. Przedstawiciele jeżdża tam skąd 

pochodzą lub okolic. 

J.Majka  

12. Zaproszenie przedstawiciela Lasów 

Państwowych na kolejne  zebranie MIR 

Sprawa odszkodowań B.Babiarczyk  

13 Wystąpić do MRiRW i Ochrony 

Środowiska o radykalne zmniejszenie 

ilości zwierząt łownych, szczególnie 

dzików i zwierzyny płowej. 

Stanowczo za duża liczba zwierząt zwiększa 

ryzyko wystąpienia ASF-u i szkody dzicze 

J.Totoś  



14 Staranie się o pozyskanie funduszy do 

wypłaty odszkodowań z Lasów 

Państwowych 

Wsparcie finansowe kół łowieckich w celu 

możliwości wypłat odszkodowań dla rolników 

J.Totoś  

15 Szacunki szkód w wyniku suszy 

wykonywać w każdym gospodarstwie 

niezależnie od klasy gleb i rodzaju rośliny 

uprawnej. Szkoda powinna być 

uwzględniona za faktycznie poniesione 

straty a nie tylko wg prognoz IUNG 

Puławy.  

 M.Michalik  

16 Na jakim etapie jest realizacja wniosku 

delegatów izb rolniczych o utworzenie 

Karty Rolnika na wzór Karty Nauczyciela? 

Z powodu coraz trudniejszej sytuacji 

ekonomicznej i prawnej zasadne jest 

utworzenie Karty Rolnika. 

W.Kalicki  

17 W związku z propozycją MRiRW o objęcie 

dodatkowym dofinansowaniem na 

terenach ONW do bydła mięsnego, owiec 

i kóz, wnoszę także o objęcie dopłatą 

bydła mlecznego 

Na terenach ONW rolnicy nie są w stanie 

utrzymywać bydła mlecznego, które 

charakteryzuje się wysoką wydajnością 

mleczną. Krowy mleczne wypasane w 

terenach górzystych muszą być bardziej 

odporne na zmienne warunki atmosferyczne, 

trudny teren, co odbija się na ich wydajności 

mlecznej 

A.Zubek  

18 Do Ministerstwa Finansów: czy słusznym 

jest że gminy obciążają właścicieli 

polnych dróg podatkiem od 

nieruchomości? 

 G.Tomsia  



Jeśli tak, to czy zostaną wprowadzone 

przepisy, by drogi polne były zwolnione 

od podatku od nieruchomości a były 

obciążone podatkiem od użytków 

rolnych? 

19 Czy Ministerstwo Finansów sprawdza 

samorządy pod względem poprawności 

naliczania podatków? 

 G.Tomsia  

20 Doprowadzić do ujednolicenia i 

ostatecznego ustalenia ustawowego 

pojęcia „rolnik”(dotyczy głównie 

wielkości jego gospodarstwa) 

Aby uniknąć problemów przy wyborach do izb 

rolniczych 

S.Śmierciak  

21 Powrócić do powszechnego i 

obowiązkowego ubezpieczenia w 

rolnictwie. 

Obniży to koszty ubezpieczenia i rozwiąże 

problemy wypłat odszkodowań 

S.Śmierciak  

22 Wrócić do zapisów ustawy o prawie 

łowieckim z 2016 r. 

Koła łowieckie bez udziału skarbu Państwa w 

funduszu odszkodowawczym nie sprostają 

zadaniom. 

S.Śmierciak  

 


