
PROTOKÓŁ NR 34/2017 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 2 sierpnia 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał także 
Pan Andrzej Kowalik – kierownik Oddziału Terenowego KRUS w Rawie 
Mazowieckiej 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Pan Henryk Majewski. Przyjęto 
następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Formy pomocy KRUS dla rolników w związku z niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi. 
4. Omówienie odpowiedzi Wojewody na wystąpienie Komisji w sprawie 

szacowania strat w majątku trwałym. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Pan 
Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. Na podstawie 
listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania 
wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego zapoznanie z formami pomocy 
KRUS dla rolników w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 
 Pan Andrzej Kowalik - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Rawie 
Mazowieckiej omówił  formy umorzeń i stosowania ulg z tytułu bieżących składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników (na podstawie Zarządzenia Prezesa KRUS  
nr 31 z 8 grudnia 2010 roku); są to następujące formy: 
- odroczenie terminu płatności; 
- rozłożenie na raty zaległości bądź bieżącej składki; 
- oraz ewentualna korekta układu ratalnego (przesunięcie terminu rat lub zmniejszenie 
wysokości rat). W przypadku klęsk żywiołowych istnieje możliowść uproszczonego 
trybu umorzenia składki - dotyczy to składek bieżących przed wymaganym terminem 
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płatności, po przedstawieniu protokołu oszacowania strat sporządzony przez komisje 
gminne (gdzie strata wynosi minium 30%). W pierwszym półroczu tego roku  
o umorzenie ubiegało się 56 osób. Jeżeli nie ma protokołu oszacowania strat  
to obowiązuje forma zwykła wymagająca przedstawieni większej ilości dokumentów 
różnych instytucji. 

Pan Przewodniczący Komisji Henryk Majewski zwrócił uwagę czy nie 
prostszym rozwiązaniem byłoby umorzenie składek na cały rok a nie tylko składki 
kwartalnej, gdyż ten konkretny rolnik u którego uprawę zniszczyło niekorzystne 
zjawisko atmosferyczne i tak już przez z cały rok nie osiągnie dochodu z tego tytułu.  

Pan Kierownik Kowalik odpowiedział, że musiałoby to wynikać z uregulowań 
Prezesa KRUS.  

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy umorzony okres jest okresem 
nieskładkowym. 

Pan Kowalik odpowiedział, że ten czas niepłacenia składki (kwartał lub więcej) 
wlicza się do stażu pracy ale jest to okres nieskładkowy. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał dlaczego służba wojskowa rolnika nie jest 
wliczana do okresu składkowego w KRUS, natomiast w ZUS okres służby wojskowej 
jest zaliczany do okresu składkowego. 

Kierownik Kowalik odpowiedział, że wymaga to zmian zapisu ustawowego. 
Pan Radny Bogdan Pietrzak zapytał o warunki uzyskania emerytury KRUS  

w roku bieżącym, bo od przyszłego roku wiek emerytalny ma być wyższy. 
Pan Kowalik odpowiedział, że obecnie jest to wiek (kobieta 55 lat, mężczyzna 

60 lat) a także okres składkowy (kobieta 25 lat, mężczyzna 30 lat), a także trwałe 
przekazanie gospodarstwa – dzierżawa, darowizna lub sprzedaż. 
 
Ad.4 Kolejny punkt dotyczył omówienia Wojewody na wystąpienie Komisji  
w sprawie szacowania strat w majątku trwałym. 
  Jak zaznaczył Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski chodzi o szkody 
mrozowe jakie wystąpiły w styczniu bieżącego roku (szczególnie chodzi o noc z 6 na 
7 stycznia). Jak poinformował Pan Majewski w opracowaniu przygotowanym przez 
Instytut Praktycznego Sadownictwa wykazane są wartości temperatur poniżej  
-23 stopni Celcjusza (wraz z dokumentacją zdjęciową) i zaproponował, żeby 
opracowanie to przesłać do Wojewody, który w udzielonej odpowiedzi na poprzednie 
wystąpienie Komisji powołuje się wysokości temperatur np. z Warszawy. 

Pan Bogdan Pietrzak zaproponował, żeby pismo takie podpisali wszyscy 
członkowie komisji, ponadto żeby dopisać zwrot „do rąk własnych wojewody”.  

Członkowie Komisji zaproponowali, żeby zawrzeć stwierdzenie, że temperatury 
w aglomeracji warszawskiej mogą kształtować się zupełnie inaczej jak na terenie gmin 
sadowniczych (gmina Biała Rawska czy gmina Sadkowice); ponadto zaproponowano, 
żeby zawrzeć zapis o potraktowaniu sprawy jako pilnej. Radni zaproponowali też 
zaproponowanie spotkania z Wojewodą lub pracownikami Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego na miejscu, celem okazania szkód powstałych w wyniku mrozów  
w miesiącu styczniu bieżącego roku. 
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Ad.5 Sprawy różne: 

Pan radny Jacek Otulak poinformował o pracach komisji w Zawiązku 
Sadowników w kwestii opracowania propozycji odszkodowań za straty w plonach 
upraw rolniczych i sadowniczych; prace dotyczą dwóch kierunków ubezpieczenia  
- przez istniejące firmy ubezpieczeniowe na rynku lub stworzenie odrębnego funduszu 
klęskowego (na wzór propozycji Henryka Majewskiego, którą zajmowała się Komisja 
i wysłana była ona do władz centralnych). 
 Pan Henryk Majewski - Przewodniczący Komisji poinformował, że na 
03.08.2017 r. został zaproszony do Ministerstwa Rolnictwa na spotkanie  
z Podsekretarzem Stanu - Panem Jackiem Boguckim i zaprosił do udziału  
w niniejszym spotkaniu członków Komisji Rolnictwa i Gospodarki Terenami. 

Przewodniczący Henryk Majewski poinformował o odpowiedzi na pismo 
Komisji w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego; Urząd Lotnictwa 
Cywilnego zaproponował, żeby zapytania skierować bezpośrednio do Pełnomocnika 
Rządu ds. budowy Centralnego Portu Lotniczego. 

Przewodniczący Komisji poinformował też o odpowiedzi Ministerstwa 
Środowiska na wystąpienie Komisji dotyczące używania dział przeciwgradowych.  
  
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 15:20 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 

Henryk Majewski 
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