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Podsumowujemy najważniejsze informacje specjalnie dla Ciebie. Dziś
w naszym skrócie informacji między innymi o liście otwartym lekarzy
weterynarii do premiera, o nowym prawie łowieckim przyjętym przez Senat,
a także o działaniach ministerstwa rolnictwa ws. wydłużenia terminu
stosowania nawozów naturalnych. Zobacz nasze najnowsze Aktualności
rolnicze!

Lekarze weterynarii napisali list otwarty do premiera. „Grozi nam
katastrofa gospodarcza”
Członkowie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej napisali otwarty list do premiera Mateusza
Morawieckiego. W mocnych słowach piszą: „Grozi nam katastrofa gospodarcza”. Lekarze skarżą się
na niskie zarobki. Chcą ich podniesienia do wysokości 1,5 średniej krajowej dla
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wykwalifikowanych pracowników i stworzenia nowych etatów. Więcej pisaliśmy tu: Inspekcja
Weterynaryjna żąda podwyżek.

Członkowie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej napisali otwarty list do premiera Mateusza
Morawieckiego.
fot. fotolia.pl

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w liście do premiera poruszyła ważną dla rolników sprawę
ASF. Podkreśliła, że koszty, które poniesie gospodarka, w związku z rozprzestrzenieniem się
choroby, będą gigantyczne. Z kolei jedynymi osobami, które mogą zapobiec tej katastrofie, są
pracownicy inspekcji weterynaryjnej. Brak natychmiastowego finansowego wzmocnienia
Inspekcji grozi nam załamaniem programu bioasekuracji, który jest wprowadzony na terenie całego
kraju, i jest podstawowym narzędziem walki z ASF – mówi prezes Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
Dodajmy, że minister finansów, w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2018 r. został
zobligowany do zabezpieczenia środków finansowych na stworzenie nowych etatów
w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podniesienia uposażeń dla zatrudnionych w Inspekcji
Weterynaryjnej. Cały czas monitorujemy ten temat. Wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do
ministerstwa finansów i kontaktujemy się z Inspekcją. Szczegóły już wkrótce na naszym portalu!
Źródło: RMF, Polskie Radio, KRIR
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Resort rolnictwa zapewnia o pomocy w sprawie wypełniania
wniosków elektronicznych

Jeśli beneficjent nie będzie w stanie złożyć wniosku w formie elektronicznej, właściwy organ zapewni
mu pomoc z zakresu obsługi technicznej.
fot. fotolia.pl

Resort rolnictwa zapewnia, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy i wsparcia. Mowa o nowej formie
składania wniosków o dopłaty obszarowe w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory papierowej.
Resort przypomina, że wszystkie wnioski od 2018 roku muszą być składanie poprzez
elektroniczny formularz. Zaznacza jednak, że jeśli beneficjent nie będzie w stanie złożyć wniosku
w tej formie, właściwy organ zapewni mu pomoc z zakresu obsługi technicznej.
Dodatkowo resort przekonuje, że w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na rolników będą czekały stanowiska komputerowe, Pracownicy biur
będą natomiast udzielać wszelkich niezbędnych porad odnośnie do tego, w jaki sposób złożyć
wniosek przez Internet.
Źródło: KRIR
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Ministerstwo Rolnictwa chce wydłużyć termin stosowania nawozów
naturalnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do ministra ds. gospodarki wodnej z prośbą
o rozważenie, czy w projektowanym rozporządzeniu ws. Programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, czyli programu azotanowego, będzie możliwe
wprowadzenie nowych zasad stosowania nawozów naturalnych. Jest to odpowiedź
ministerstwa na wnioski samorządu rolniczego i rolników, zgłaszających problemy ze zbiorami roślin,
w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.

Ministerstwo Rolnictwa chce wydłużyć termin stosowania nawozów naturalnych.
fot. fotolia.pl

Ministerstwo proponuje regulacje zasad stosowania nawozów w nadzwyczajnych warunkach
pogodowych, jednocześnie proponując wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze
stosowanie nawozów. Ponadto, jako jedno z rozwiązań, poprawiającą trudną sytuację rolników,
MRiRW podaje zagospodarowanie nadmiaru nawozów naturalnych w biogazowniach.
Źródło: KRIR
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Nowe prawo łowieckie – ustawa przyjęta
Ustawa o prawie łowieckim razem z siedmioma poprawkami została przyjęta przez Senat. Teraz
czeka już tylko na podpisanie przez prezydenta. Ustawa przewiduje między innymi, że osoby
posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, będą zobowiązane do przedstawiania co
5 lat właściwemu organowi policji określonych orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
Senatorowie zgodzili się też, by myśliwi w książkach ewidencji polowań nie musieli wskazywać
postrzelonych i nieodnalezionych zwierząt (tzw. postrzałków).

Osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich, będą zobowiązane do przedstawiania
co 5 lat orzeczeń lekarskich.
fot. fotolia.pl

Zgodnie z nowelą nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia psów
myśliwskich, prowadzić polowań zbiorowych w parkach narodowych. Nie będzie wolno
także polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Właściciele lub
użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będą mogli
przedłożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich
gruntach. Odstrzały w parkach narodowych wolno będzie prowadzić jedynie po każdorazowym
uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Źródło: Senat RP
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