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1. Rolnicy – producenci warzyw pod 

osłonami proszą o pomoc w sprawie 

zaopatrzenia w miał węglowy 

Od 2016 roku rolnicy mają problem z 

zakupieniem miału węglowego.(Ministerstwo 

Rolnictwa, Polska Grupa Górnicza) 

Leszek Leśnik  

2. Uregulowanie rynku zbytu jagniąt i owiec To, co się stało w tym roku tego jeszcze nie 

było. Nie ma kto odebrać jagniąt do 

hodowców. 

Anna Zubek  

3. W następnym PROW-ie zmniejszyć 

dofinansowanie do zasobów 

genetycznych owiec, a zwiększyć do tzw. 

„zwykłych” owiec górskich, które niczym 

się nie różnią ani pod względem wyglądu, 

budowy ani wydajności. 

Zasoby genetyczny tzw. cakle barwna owca 

górska niczym się nie różnią od zwykłej 

górskiej owcy pod względem budowy ani 

wydajności, a koszty hodowli ponoszą 

hodowcy takie same. 

Anna Zubek  

4. Odbiór opakowań po nawozach itd. Nikt nie chce skupować opakowań Grzegorz Płażek  

5. Pieniądze na bioasekurację Duże koszty bioasekuracji Grzegorz Płażek  

6. Ułatwić zatrudnianie cudzoziemców. 

Załatwianie formalności w postaci 

dokumentów jest za bardzo 

skomplikowane. Opłata za 

zakwaterowanie niepotrzebna, gdy 

rolnika daje darmowe zakwaterowanie. 

Sposób w jaki w tej chwili obowiązuje 

przyczynie się, że stanie się nieopłacalne 

zatrudnianie obcokrajowców. Ustawy są 

wprowadzane „na kolanie”, niedopracowane 

itd. Przez co traci rolnik gdyż nie może 

zatrudnić pracowników, a ustawy zmieniające 

się jeszcze wchodzące w życie narażają rolnika 

Marzena Warias  



na kary, gdyż nawet Urzędy nie są w stanie 

prawidłowo wytłumaczyć wciąż zmieniających 

się przepisów. W ten sposób bardzo 

skutecznie zaczyna się likwidacja polskich 

gospodarstw. 

7. Dalsze podejmowanie działań mających 

na celu ograniczenie populacji dzików. 

Ze względu na to, że liczebność zwierząt przez 

koła łowieckie nie odpowiada faktycznej w 

danym obszarze, wysokość odstrzałów jest 

niewystarczająca. 

Halina Kapkowska  

8. Poddać szczegółowej ocenie 

fitosanitarnej i weterynaryjnej produkty 

rolno-spożywcze importowane na rynek 

Polski z Ukrainy i innych krajów nie 

będących członkami UE. 

Bezpieczeństwo konsumentów. Grzegorz Tomsia  

9. Do Ministerstwa Rolnictwa 

Publikowane dane informują, że 13 

miliony 524 tysiące złotych nagród 

otrzymali w ubiegłym roku urzędnicy 

spółek nadzorowanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa. Proszę o 

udzielenie pisemnej odpowiedzi z 

podziałem wyżej wymienionej kwoty na 

poszczególne instytucje i spółki podległe 

Ministerstwu Rolnictwa, ile otrzymały 

pieniędzy z całej przeznaczonej kwoty. 

Otrzymanie danych bezpośrednio z 

Ministerstwa Rolnictwa 

Grzegorz Tomsia  



10. Do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie 

przejazdów maszyn rolniczych 

nadgabarytowych , w szczególności 

kombajnów zbożowych o możliwości  

wprowadzenia pilot przed maszyna w 

celu nie rozpinania kombajnu.  

podczas prac żniwnych często zapinanie i 

rozpinanie  hedera zajmuje dużo więcej czasu 

niż przejazd przez drogę publiczną, która 

niekiedy zajmuje 5 minut i nieraz jest to 

odcinek 100m.  

Łukasz Gaweł 

Krzysztof Ciesielski 

 

11. Wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury 

o ustanowienie znaku drogowego „Prace 

polowe” 

W czasie intensywnych prac polowych istnieje 

konieczność oznakowani adróg o wzmożonym 

ruchu  maszyn rolnych. Znak umożliwia 

poprawę bezpieczeństwa drogowego 

Łukasz Gaweł 

Krzysztof Ciesielski 

 

12 1. Wyrazić pełne poparcie władz 

krajowych w sprawie dążenia do 

wyrównania dopłat w nowej 

perspektywie  

2. Wyrazić negatywną do rozwiązań 

nowej ustawy o prawie 

łowieckim 

3. Dążyć do przywrócenia 

wcześniejszego przechodzenia 

rolników na emeryturę. 

4. Przed nowymi wyborami  do Izb 

Rolniczych rozstrzygnąć status 

rolnika 

 Stanisław Śmierciak  

 


