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Lasy Państwowe mają już prawie sto lat! [AKTUALNOŚCI]
Autor: agroFakt.pl
Data: 3 czerwca 2019

W minionym tygodniu swoje 95. urodziny obchodziły Lasy Państwowe – jest
co świętować!
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Co zdziałała 5. kadencja KRIR?
• Zmiany w KRUS [komunikat]
• Święto lasu!

Co zdziałała 5. kadencja KRIR?
27 maja zakończyła swoją działalność piąta kadencja Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi
ostatniego posiedzenia byli m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz przedstawiciele
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS i Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
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W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności KRIR za rok 2018 oraz wręczono
pamiątkowe medale osobom szczególnie zasłużonym na rzecz dobrostanu samorządów rolniczych.
W sposób szczególny pochylono się nad kwestią klęsk żywiołowych w Polsce
i stanowiskiem Rządu RP w tej sprawie. Więcej: KRIR.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Zmiany w KRUS [komunikat]
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się
kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń
emerytalno-rentowych. Od minionej soboty kwoty przychodu powodujące
zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr;
130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury
lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. (4 950 zł 94 gr).
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wynagrodzenia w I kwartale 2019
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r. /M.P. z dnia 13 maja 2019 r. poz. 424/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających
70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2019 r.
stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 22 lutego 2019
r. poz. 450/.
Źródło: KRUS

Święto lasu!
W ostatnim tygodniu maja odbyło się coroczne Święto Lasu, a także obchody 95-lecia instytucji
Lasy Państwowe. W uroczystości wzięli udział minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister
środowiska Małgorzata Glińska i dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.
Gościem specjalnym jubileuszu była Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Uroczystość była okazją do dyskusji na temat kondycji służb leśnych, odznaczenia osób
zasłużonych, a także wymiany naukowych nowinek i branżowych informacji. – Leśnicy są
gwarancją, że ochrona przyrody w Polsce jest skuteczna. Forma zrównoważonej gospodarki leśnej
została skutecznie sprawdzona przez niemal sto lat działania Lasów Państwowych – mówił minister
Henryk Kowalczyk. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu uroczystości można znaleźć
na stronie resortu środowiska.
Źródło: Ministerstwo Środowiska
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