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Wybory do izb rolniczych – str. 3

O trudnej sytuacji w rolnictwie na 
Radzie Powiatowej IRWŁ 

w Sieradzu - str. 3 

W sprawie zniesienie kar za prze-
kroczenie limitu produkcji mleka za 

2014/2015 rok - str. 3

W numerze m.in.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W dniu 12 grudnia 2014 

r. Komisja Europej-
ska decyzją wykonawczą 
numer: 2014PL06RDNP001 
zaakceptowała Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 
Tym samym, Polska (obok 
Danii i Austrii) jest jednym 
z trzech pierwszych krajów 
członkowskich UE, które 
zakończyły opracowywanie 
i negocjacje dokumentu pro-
gramowego. Polska znalazła 
się więc w ściślej czołówce 
jeśli chodzi o efektywność 
prac nad dokumentami okre-
ślającymi krajowe zasady 
wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich w perspektywie 
2014-2020. Łącznie planu-
je się, że Komisja Europej-
ska zatwierdzi około 118 

programów rozwoju obsza-
rów wiejskich z wszystkich 
28 państw członkowskich 
(część państw członkow-
skich zdecydowała się na 
wdrażanie regionalnych pro-
gramów). 
Prace związane z przygoto-
waniem PROW 2014-2020 
trwały od 2012 r. Na każdym 
etapie tworzenia PROW 
2014-2020 podlegał szero-
kim konsultacjom społecz-
nym oraz przedstawiany był 
opinii publicznej m.in. przy-
szłym beneficjentom. Przy-
jęty przez Komisję Europej-
ską Program jest propozycją 
kompromisową, najbardziej 
optymalną wychodzącą 
naprzeciw oczekiwaniom 
wszystkich podmiotów za-
angażowanych w proces 

konsultacji. 
Budżet przyjętego Progra-
mu wynosi ponad 13,5 mld 
euro (w tym środki UE 8,6 
mld euro, krajowe środki pu-
bliczne 4,9 mld euro). 
Wsparcie w ramach PROW 
2014 – 2020 koncentrować 
się będzie zarówno na re-
alizacji celów związanych 
z poprawą konkurencyjno-
ści rolnictwa, zrównoważo-
nym zarządzaniem zasobami 
naturalnymi i działaniami 
w dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważonym rozwo-
ju terytorialnym obszarów 
wiejskich. 
Cel główny Programu to 
zwiększenie rentowności i 
konkurencyjności gospo-
darstw – na wsparcie tego 
typu operacji w zaplanowa-

no blisko 1/3 budżetu. 
Przewiduje się, że dzięki 
wsparciu inwestycyjnemu z 
PROW 2014-2020 dofinan-
sowanych zostanie ok. 200 
000 gospodarstw rolnych, 
utworzonych zostanie ok. 
22 000 nowych miejsc pra-
cy oraz powstanie blisko 2 
tys. grup producentów. Ko-
lejnym istotnym elementem 
wsparcia są działania na 
rzecz odtwarzania, ochrony i 
wzbogacania ekosystemów. 
Zakłada się, że wsparcie w 
ramach PROW 2014-2020 
zapewni realizacje praktyk 
korzystnych dla środowiska 
i klimatu na obszarze 19 % 
użytków rolnych w Polsce. 
PROW 2014-2020 będzie 
realizował wszystkie sześć 

Reklama

Reklama

W czasie Targów FERMA, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na debatę: 
„Jaka Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020?” 

sobota - 21 lutego 2015 roku o godz. 13:30 - Sala A (szczegóły str. 5)

Ciąg dalszy str. 2
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Uchwała nr 9/2014
Krajowej Rady Izb Rolni-

czych
z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia 
wyborów do walnych 

zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) 
uchwala się co następuje:

priorytetów wyznaczonych dla 
unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020: 
1. Ułatwianie transferu wiedzy i 
innowacji w rolnictwie i leśnictwie 
oraz na obszarach wiejskich. 
2. Zwiększenie rentowności go-

spodarstw i konkurencyjności 
wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promo-
wanie innowacyjnych technologii 
w gospodarstwach i zrównoważo-
nego zarządzania lasami. 
3. Wspieranie organizacji łańcucha 
żywnościowego, w tym przetwa-
rzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, dobrostanu 
zwierząt oraz zarządzania ryzy-
kiem w rolnictwie. 
4. Odtwarzanie, ochrona i wzboga-
canie ekosystemów związanych z 
rolnictwem i leśnictwem. 
5. Promowanie efektywnego go-
spodarowania zasobami i wspie-
ranie przechodzenia w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym na 
gospodarkę niskoemisyjną i od-
porną na zmianę klimatu. 
6. Promowanie włączenia społecz-
nego, zmniejszania ubóstwa oraz 
rozwoju gospodarczego na obsza-
rach wiejskich. 

W ramach Programu realizowa-
nych będzie 15 działań. 
Większość działań będzie konty-
nuowana w kształcie zbliżonym 
do PROW 2007-2013. W PROW 
2014-2020 pojawiają się nowe in-
strumenty wsparcia takie jak: 

Współpraca - wsparcie na rzecz 
opracowania i wdrożenia rozwią-
zań w zakresie nowych produktów, 
praktyk, procesów, technologii, 
metod organizacji i marketingu w 
sektorach: rolnym, spożywczym i 
leśnym. Działanie wspierać będzie 
również nawiązanie współpracy 
podmiotów naukowych, służb do-
radczych, podmiotów gospodar-
czych i indywidualnych rolników. 

Rolnictwo ekologiczne – dostrze-
gając potrzebę dalszego i ukie-
runkowanego wsparcia na rzecz 
promocji produkcji żywności o 
ponadstandardowych parametrach 

jakościowych, UE zaproponowa-
ła możliwość wsparcia produkcji 
ekologicznej w ramach odrębnego 
instrumentu pomocowego. 
Inwestycje w gospodarstwach 
na obszarach Natura 2000 – typ 
operacji wspierający inwesty-

cje ukierunkowane na doposaże-
nie gospodarstw w odpowiednie 
urządzenia i sprzęt, ułatwiający 
gospodarstwom położonym na ob-
szarach Natura 2000 prowadzenie 
działalności zgodnie z podwyższo-
nymi standardami środowiskowy-
mi. 

Inwestycje w gospodarstwach 
na obszarach OSN – operacje 
wspierające inwestycje w gospo-
darstwach położonych na obsza-
rze OSN i prowadzące produkcję 
zwierzęcą. Wsparcie ma na celu 
wyposażenia gospodarstw rolnych 
w urządzenia do składowania na-
wozów naturalnych. 

Płatności dla rolników przeka-
zujących małe gospodarstwa 
- wsparcie dla rolników, którzy 
trwale przekazują swoje gospo-
darstwo rolne innemu rolnikowi. 
Wysokość pomocy obliczana jako 
suma rocznych stawek pomocy 
odpowiadających 120% rocznej 
płatności bezpośredniej, do otrzy-
mania której beneficjent kwalifiku-
je się w ramach systemu dla ma-
łych gospodarstw. 

Restrukturyzacja małych go-
spodarstw rolnych - wsparcie na 
restrukturyzację gospodarstwa w 
kierunku produkcji żywnościo-
wych lub nieżywnościowych pro-
duktów rolnych, a także przygo-
towania do sprzedaży produktów 
rolnych wytwarzanych w gospo-
darstwie. 

Rozwój usług rolniczych – wspar-
cie inwestycji dotyczących działal-
ności polegającej na świadczeniu 
usług rolniczych. 

Ważnym elementem PROW 
2014-2020 będzie także wsparcie 
inwestycyjne dla rolników za-
mierzających rozpocząć prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwórstwa pro-
duktów rolnych. 
Ponadto, rolnicy albo domowni-
cy z małych gospodarstw rolnych 
będą mogli skorzystać z pomocy 
na założenie własnej działalności 
gospodarczej. 
PROW 2014-2020 wspierał bę-
dzie także inwestycje realizowane 
przez samorządy dot. m.in. budo-
wy lub modernizacji dróg, insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
na obszarach wiejskich. 
Kontynuowane będą działania 
znane już rolnikom z PROW 2007-
2013 i które będą miały na celu 
przede wszystkim rozwój gospo-
darstw rolnych: 

Modernizacja gospodarstw rol-
nych - wsparcie na materialne lub 
niematerialne inwestycje popra-
wiające ogólne wyniki (ogólną 
wydajność) gospodarstw rolnych 
prowadzących zarobkową działal-
ność rolniczą. Budżet działania to 
ok. 2,5 mld euro - w szczególno-
ści rozwój produkcji zwierzęcej, w 
tym chowu prosiąt, produkcji mle-
ka i mięsa wołowego. 

Premie dla młodych rolników 
– osoby, które nie ukończyły 40 
roku życia, posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe i po raz 
pierwszy rozpoczynają prowadze-
nie gospodarstwa rolnego jako je-
dyny kierujący gospodarstwem. 

Do dalszego rozwoju sektora rol-
nego i wzrostu jego konkurencyj-
ności przyczynią się także takie 
działania jak np.: 

Tworzenie grup i organizacji 
producentów. 
Transfer wiedzy i innowacji. 
Doradztwo rolnicze. 
Systemy jakości. 
Scalanie gruntów. 

Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży 
bezpośredniej artykułów rolnych, 
planuje się kontynuację wsparcia 
na rzecz budowy i modernizacji 
targowisk. 
Zabezpieczone będą także środki 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych w rolnictwie i działania 
zapobiegawcze. Kryteria wyboru 
w tym działaniu uwzględniać będą 
mogły realizację operacji przyczy-
niających się do przywrócenia po-

Skup mleka w Polsce w okre-
sie kwiecień - listopad 2014 r.
W miesiącach kwiecień – 
listopad 2014 r. do podmio-
tów skupujących dostarczo-
no ok. 7,15 mld kg mleka 
po przeliczeniu na mleko 
o referencyjnej zawartości 
tłuszczu (wg danych zaczy-
tanych do systemu infor-
matycznego ARR na dzień 
31.12.2014 r.).

Stopień wykorzystania 
kwot indywidualnych 
przysługujących dostaw-
com hurtowym po 8 mie-
siącach roku kwotowego 
2014/2015 wyniósł ok. 
72,92%. Natomiast szacun-
kowy stopień wykorzysta-
nia kwoty krajowej dostaw 
ukształtował się na pozio-
mie 72,17%.
W okresie IV – XI 2014 

ilość skupionego mleka 
ukształtowała się na pozio-
mie wyższym o 6,57% niż 
w tym samym okresie roku 
2013/2014.
W listopadzie 2014 r. do 
podmiotów skupujących 
dostarczono 811,9 mln kg 
mleka, tj. o 5,1 % więcej niż 
przed rokiem.
W sytuacji, gdy dynamika 
skupu mleka utrzyma się 
na dotychczasowym po-
ziomie, wysokość przekro-
czenia przez Polskę kwoty 
krajowej dostaw może wy-
nieść ponad 8%, co skutko-
wać będzie koniecznością 
uiszczenia opłaty wyrów-
nawczej w wysokości zna-
cząco wyższej niż opłata za 
rok kwotowy 2013/2014.

(Źródło: ARR)

Cel główny Programu to zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw – na 
wsparcie tego typu operacji zaplanowano blisko 1/3 budżetu

tencjału produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia cho-
rób zakaźnych zwierząt, wymagających zaprzestania 
chowu tych zwierząt. 
Kontynuowane będą działania związane z ochroną 
środowiska. Wdrażany będzie program rolno śro-
dowiskowo – klimatyczny wspierający stosowanie 
w gospodarstwach praktyk produkcyjnych sprzyjają-
cych bioróżnorodności oraz ochronie krajobrazu, gleb 
i wód. Kontynuowane będą płatności na rzecz obsza-
rów o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
oraz zalesiania i tworzenia terenów zalesionych na 
najsłabszych gruntach. 
Zaplanowano również kontynuację wsparcia w ra-
mach podejścia LEADER. Wsparcie tego typu działań 
wzmocni realizację oddolnych inicjatyw zainicjowa-
nych przez społeczności lokalne. W realizację Leader 
będą mogły się włączyć także inne fundusze UE – np. 
fundusze Polityki Spójności w ramach Rozwoju Lo-
kalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). 
Komisja Europejska zatwierdzając PROW 2014-
2020 potwierdziła, że realizował on będzie zadania 
na rzecz strategii „Europa 2020”, promując zrówno-
ważony rozwój obszarów wiejskich na terenie Unii 
i stanowił będzie uzupełnienie innych instrumentów 
wspólnej polityki rolnej, polityki spójności i wspólnej 
polityki rybołówstwa. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.
pl), w zakładce „Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa”.

(Źródło: MRiRW)
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Uchwała nr 9/2014
Krajowej Rady Izb Rolni-

czych
z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia 
wyborów do walnych 

zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) 
uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarządza się wybory do 
Walnego Zgromadzenia:

1)Dolnośląskiej Izby Rol-
niczej z siedzibą we Wro-
cławiu,
2) Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej z siedzibą w 
Przysieku,
3) Lubelskiej Izby Rolni-
czej z siedzibą w Lublinie,
4) Lubuskiej Izby Rolni-

czej z siedzibą w Zielonej 
Górze,
5) Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego z sie-
dzibą w Łodzi,
6) Małopolskiej Izby Rol-
niczej z siedzibą w Krako-
wie,
7) Mazowieckiej Izby Rol-
niczej z siedzibą w Warsza-
wie-Wesołej,
8) Izby Rolniczej w Opolu 
z siedzibą w Opolu,
9) Podkarpackiej Izby Rol-

niczej z siedzibą w Bogu-
chwale,
10) Podlaskiej Izby Rol-
niczej z siedzibą w Poro-
słach,
11) Pomorskiej Izby Rolni-
czej z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim, 
12) Śląskiej Izby Rolniczej 
z siedzibą w Katowicach,
13)Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej z siedzibą w 
Kielcach, 
14) Warmińsko-Mazur-

skiej Izby Rolniczej z sie-
dzibą w Olsztynie,
15) Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z siedzibą w Po-
znaniu, 
16) Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej  z siedzibą 
w Szczecinie.
2. Termin wyborów wy-
znacza się na  dzień 31 
maja 2015 r.

§2

Terminarz wykonania po-

szczególnych czynności 
związanych z przeprowa-
dzeniem wyborów do wal-
nych zgromadzeń izb rolni-
czych określa załącznik do 
uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

 Prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

P osiedzenie Rady 
Powiatowej w 

Sieradzu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkie-
go odbyło się 12 grudnia 
2014 r. w Ośrodku Ho-
dowli Zarodowej Dębołę-
ka. Wśród zaproszonych 
gości byli: Mariusz Bą-
dzior – Wicestarosta Sie-
radzki, Dorota Kubiak 
– Wójt Gimny Brzeźnio, 
Grzegorz Piątek Prezes 
OHZ Dębołęka, Dariusz 
Ostrouch – Wiceprezes 
OSM Wart-Milk Sie-
radz, Anna Jankowska 
Kierownik WIORiN w 
Łodzi delegatura w Sie-
radzu, Marianna For-
nalczyk – Lisiak – Prze-
wodnicząca RRKGW w 
Sieradzu, Józef Kokosz-
ka –  Przewodniczący 
NSZZ Solidarność Rol-
ników Indywidualnych 

w Sieradzu, Marian 
Hadrian – Polski Zwią-
zek Producentów Roślin 
Zbożowych, Stanisław 
Gibki – Przewodniczą-
cy Rady Rejonowego 
ZRKiOR w Sieradzu, 
Jacek Włochacz – Kie-
rownik KRUS Sieradz, 
Leszek Przewlocki 
– Powiatowy Lekarz 
Weterynarii, Sylwe-

ster Gajewski – rolnik, 
Ireneusz Gołąb – rol-
nik, Radosław Wróbel 
– Agroskład Równa, 
Witold Chlebicz – PH 
Agrowit, Agnieszka 
Galanciak – BGŻ oraz 
delegaci Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkie-
go. W czasie spotkania 
członkowie Rady Powia-
towej oraz zaproszeni 
gości mieli okazję zapo-
znać się z historią oraz 
z dokonaniami Hodowli 
Zarodowej w Dębołęce, 
które przedstawili Prezes 
OHZ Dębołęka  Grzegorz 
Piątek oraz Dariusz Pią-
tek – główny hodowca. 
Ośrodek Hodowli Zaro-
dowej Dębołęka m.in. ma 
za zadanie kreowanie i 
upowszechnianie postę-
pu biologicznego, zajmu-
je się produkcją rośliną 

(340 ha w Dębołęce i 650 
ha w Dąbrowie Wielkiej) 
i zwierzęcą (320 krów w 
Dębołęce i 140 folwark 
Dąbrowie). Ośrodek Ho-
dowli Zarodowej Dębo-
łęka to także baza eduka-
cyjna dla studentów.

W czasie spotkania 
Przewodniczący Rady 
Powiatowej IRWŁ  Jan 
Kołodziejczyk przedsta-

wił informację z działal-
ności Rady Powiatowej 
w Sieradzu. Wspomniał 
m.in. o wezwaniach 
przedsądowych, któ-
re otrzymują rolnicy od 
Agencji Nasiennej.  Przy-
pomniał, że na takie we-
zwania trzeba odpowie-
dzieć.  Rolnicy, których 
użytki rolne wynoszą 

ponad 10 ha i uprawia-
ją oni ziemniaki, a także 
rolnicy, których użytki 
rolne przekraczają 25 ha i 
uprawiają zboża powinni 
takie wyjaśnienie złożyć  
do Agencji. Natomiast 
jeśli gospodarstwo jest 
większe, rolnik musi do-
konać opłaty licencyjnej. 
Następnie Wiceprezes 
IRWŁ Krzysztof Nowak 
przedstawił działalność 
Zarządu IRWŁ. Wspo-
mniał m.in. o projekcie 
Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego: 
Promocja marki „Rol-
nictwo energią regionu 
łódzkiego”. Rozmawiano 
również  o trudnej sytu-
acji na rynku mleczar-
skim.  Dariusz Ostro-
uch – wiceprezes OSM 
Wart –Milk zarysował 
sytuację na rynku mleka 
w regionie sieradzkim. 
Dyskusję zdominowały 
sprawy przyszłości ryn-
ku mleka związane ze 

zniesienia kwot mlecz-
nych od kwietnia 2015 r. 
Wywiązała się również 
debata o trudnej sytuacji 
na rynku ziemniaka (któ-
rą przedstawił Jan Koło-
dziejczyk), ale także na 
innych rynkach produk-
tów rolnych, w tym na 
rynku trzody chlewnej. 
Rolnicy wyrazili duże 

zaniepokojenie cenami 
na tych rynkach. Wspo-
mniano o stanowisku 
Walnego Zgromadze-
nia Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego i 
apelu o wprowadzenie 
rekompensat dla rolni-
ków, którzy ponieśli stra-
ty na skutek zaistniałej 
sytuacji, wprowadzenie 
w dopłatach bezpośred-
nich do produkcji 2015 
– 2020 dopłaty do każ-
dej lochy, wprowadzenie 
obowiązku znakowania 
i etykietowania mięsa z 
podaniem producenta. 
Delegaci IRWŁ rozma-
wiali również o proble-
mie szkód wyrządzonych 
przez zwierzynę łowną i 
leśną. Proponowano, aby 
to Skarb Państwa wziął 
na siebie część odpowie-
dzialności za wyrządzone 
szkody i zrekompenso-
wał rolnikom poniesione 
straty.

(ss)

Wybory do izb rolniczych

O trudnej sytuacji w rolnictwie  na Radzie Powiatowej IRWŁ w Sieradzu W sprawie zniesienia kar za 
przekroczenie limitu produkcji 
mleka za 2014/2015 r.

Skup mleka w Polsce w okre-
sie kwiecień - listopad 2014 r.

Krzysztof Nowak - Wiceprezes IRWŁ, Jan Kołodziejczyk - Przewodniczący 
Rady Powiatowej w Sieradzu, Grzegorz Piątek Prezes OHZ Dębołęka

Zaproszeni gości oraz członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu

M ając na uwadze 
wniosek zgłoszony 

podczas XV Posiedzenia 
Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w związku z bra-
kiem możliwości wypra-
cowania konsensusu w UE 
odnośnie polskiego wnio-
sku (w zakresie zniesie-
nia kar za przekroczenie 
limitu produkcji mleka 
za 2014/2015 r.) 19 grud-
nia 2014 r. Zarząd KRIR 
zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o przekazanie jed-
noznacznego stanowiska 
Rządu RP w tej sprawie, 
czy są szanse na zmianę 
decyzji KE? Jeżeli pol-
ski Rząd nie widzi takiej 
możliwości konieczne jest 

podjęcie odpowiednich 
kroków informacyjnych 
wśród rolników.
Jednocześnie Krajowa 
Rada Izb Rolniczych wnio-
sła o przyjęcie poselskiego 
projektu ustawy o zmianie 
ustawy o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecz-
nych. Poselski projekt za-
kłada:
- zniesienie zasady do-
tyczącej potrącania na 
rzecz krajowej rezerwy 
5% kwoty indywidualnej 
stanowiącej przedmiot 
umowy zbycia, 

- zniesienie ustawowego 
zakazu zbycia,
- oddania w używanie 
całości lub części kwo-
ty indywidualnej przed 
upływem 2 lat od dnia 
wydania decyzji w spra-
wie przyznania kwoty 
indywidualnej z krajo-
wej rezerwy – poprzez 
ograniczenie tego zakazu 
jedynie do wielkości kwo-
ty przyznanej z krajowej 
rezerwy.
Rynek mleczarski to spe-
cyficzny rynek regulowany 
poprzez system kwotowa-
nia skupu mleka obowiązu-
jący we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska zapowiedzia-
ła jednak zniesienie kwot 

od kwietnia 2015 r. czemu 
przeciwna była Polska, nie 
miała jednak wsparcia w 
innych krajach. W związku 
z tą decyzją, w ostatnich la-
tach systemu kwotowania, 
niektórzy hodowcy bydła 
mlecznego zaczęli zwięk-
szać produkcję. W opinii 
samorządu rolniczego, 
skoro likwidacja limito-
wania mleka jest prze-
sądzona, to powinno się 
odejść od kar za przekra-
czanie kwot w tym roku.

(Źródło: KRIR)



- 4 -

Rolniku pamiętaj!

1% to tak niewiele a tak 
dużo możemy pomóc

Fundacja Pomagają-
ca Dzieciom z Chorobami 
Narządów Ruchu „Idziemy 
Razem” została utworzona 
11 lipca 2005 roku przy Kli-
nice Propedeutyki Pediatrii 
i Chorób Metabolicznych 
Kości Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. Jej Fun-
datorem jest prof. dr hab. n. 
med. Danuta Chlebna-So-
kół, a siedzibą - Klinika Pro-
pedeutyki Pediatrii i Cho-
rób Metabolicznych Kości 
Uniwersytetu Medycznego, 
mieszcząca się w Łodzi 
przy ul. Spornej 36/50, tele-
fon: (042) 617 77 16.

Fundacja powstała w 
związku z tym, że znacz-
na część pacjentów Kli-

niki i przyklinicznej po-
radni specjalistycznej to 
dzieci niepełnosprawne 
fizycznie, które cierpią  
z powodu wrodzonych 
chorób kości i mięśni, na-
bytych wad tych układów, 
mózgowego porażenia 
dziecięcego, przewlekłych 
chorób układu kostnego 
i nerwowego, osteoporo-
zy itp. Warto podkreślić, 
że osoby, które angażują 
się w pracę w Fundacji nie 
pobierają wynagrodzenia. 
Przy Fundacji działa Cen-
trum Leczenia Osteoporozy  
i Innych Chorób Metabo-
licznych Kości, które mie-
ści się w Łodzi przy ulicy 
Traugutta 11, telefon: 885-
716-716. Centrum powsta-
ło z myślą o opiece me-
dycznej dotyczącej przede 

wszystkim podopiecznych 
Fundacji, ale także i innych 
dzieci oraz dorosłych z cho-
robami narządów ruchu. 
Centrum jest  prowadzo-
ne w ramach działalności 
gospodarczej Fundacji o 
typie „not for profit”, co 
oznacza, iż zyski z prowa-
dzonej działalności zostaną 
w całości przeznaczone na 
cele statutowe Fundacji.  
Porady dla pacjentów ze 
skierowaniem prowadzone 
są bezpłatnie.

27 listopada 2006 roku 
Fundacja Dzieciom „Idzie-
my Razem” uzyskała status

 Organizacji Pożyt-
ku Publicznego - Nr 

KRS 0000237659

Fundusz Wzajemnej Pomocy 
w Stabilizacji Dochodów Rolniczych 

Ubezpieczenia obowiązkowe

Małżonkowie odrębnie gospodarujący będą mogli oddzielnie starać się o środki UE

Szkolenie z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin z uwzględnieniem zasad 
integrowanej ochrony

P rzyjęty 7 stycznia 2015 roku przez rząd 
projekt ustawy przewiduje utworzenie 

Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabiliza-
cji Dochodów Rolniczych. Pieniądze z tego 
Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy 
ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od 
nich niezależnych, np. obniżenia dochodu o 
ponad 30 proc. lub niezapłacenia za nabyte 
produkty rolne przez podmioty wykonujące 
działalność dotyczącą skupu, uboju lub prze-
twórstwa produktów rolnych. 
Spadek dochodów w gospodarstwie może 
być spowodowany np. skutkami zjawisk at-
mosferycznych (z wyjątkiem: suszy, powo-
dzi, gradobicia, przymrozków wiosennych 
lub ujemnych skutków przezimowania), 
wprowadzeniem środków związanych z za-
grożeniem wystąpienia/wystąpieniem cho-

rób zakaźnych zwierząt lub roślin czy ogra-
niczeniami, niezależnymi od producenta, w 
handlu międzynarodowym.
Fundusz będzie wyodrębnionym rachun-
kiem bankowym administrowanym przez 
Agencję Rynku Rolnego. Pieniądze zgro-
madzone na rachunku nie będą środkami 
publicznymi, a Fundusz nie będzie subsy-
diowany przez budżet państwa.
Wpłat do Funduszu, w wysokości 0,2 proc. 
wartości netto nabywanych produktów rol-
nych będą dokonywać podmioty zajmujące 
się połowem, chowem i hodowlą ryb w wo-
dach śródlądowych, przetwórcy i pośrednicy 
skupujący produkty rolne oraz przedsiębior-
cy zajmujący się ubojem zwierząt.

(Źródło: KPRM)

W dniu 1 stycznia 
2015 r. weszła w 

życie ustawa z dnia 23 paź-
dziernika 2014 r. o zmianie 
ustawy o krajowym syste-
mie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie 
płatności (Dz. U. 2014 poz. 
1872). Celem ustawy jest 
dostosowanie przepisów do 
wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 3 grudnia 
2013 r. (sygn. akt P 40/12).

Ustawa wprowadza nastę-
pujące regulacje:

• nowe przepisy, zgodnie 
z którymi w przypadku, 
gdy małżonek prowadzi 
samodzielnie odrębne 
gospodarstwo rolne sta-
nowiące zorganizowa-
ną całość gospodarczą 
nadany mu zostanie od-
rębny numer identyfika-
cyjny;
• włączenie kodeksu 
postępowania admi-
nistracyjnego, który 
umożliwi prowadzenie 
postępowań w sprawach 
dotyczących wpisu do 
ewidencji producentów 
w drodze decyzji admi-

nistracyjnej.
Jednoczenie, z dniem 1 
stycznia 2015 r. weszło w 
życie rozporządzenie wy-
konawcze do ww. ustawy 
tj. rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 grudnia 2014 r. 

w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakie powinien 
spełniać wniosek o wpis 
do ewidencji producentów 
(Dz. U. 2014 poz. 1964).
Rozporządzenie przewi-
duje, że w przypadku, gdy 
małżonek wystąpi o nada-

nie odrębnego numeru 
identyfikacyjnego, wniosek 
jego będzie zawierał m.in. 
informację o tym, że samo-
dzielnie prowadzi odrębne 
gospodarstwo rolnego sta-
nowiące zorganizowaną 
całość gospodarczą oraz 
wskaże dowody potwier-
dzające tę okoliczność.
Należy podkreślić, iż zgod-
nie z art. 75 § 1 Kodeksu 
postępowania administra-
cyjnego, jako dowód na-
leży dopuścić wszystko, 
co może przyczynić się do 
wyjaśnienia sprawy, a nie 
jest sprzeczne z prawem. 

W szczególności dowodem 
mogą być dokumenty, ze-
znania świadków, opinie 
biegłych. Jeżeli przepis 
prawa nie wymaga urzę-
dowego potwierdzenia 
określonych faktów lub 
stanu prawnego w drodze 
zaświadczenia właściwego 
organu administracji, or-
gan administracji publicz-
nej odbiera od strony, na 
jej wniosek, oświadczenie 
złożone pod rygorem odpo-
wiedzialności za fałszywe 
zeznania.

(Źródło: MRiRW)

Materiał siewny – nowy nabór wnio-
sków w 2015 r.
 
Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia ma-
teriału siewnego kategorii elitarny  
lub kwalifikowany mającej charak-
ter pomocy de minimis w rolnictwie  
będzie można składać w oddziałach 
terenowych Agencji Rynku Rolnego  
w terminie od 15 stycznia do 25 czerw-
ca 2015  r.

Od 15 stycznia 2015 r. można ubiegać 
się o przyznanie dopłaty z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-

kowany (zakupionego i wysianego/wy-
sadzonego w okresie od 15 lipca 2014 r. 
do 15 czerwca 2015 r.):
• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych 
(sporządzonych z gatunków roślin ob-
jętych systemem dopłat, z wyłączeniem 
ziemniaka).
 
Szczegółowe informacje dotyczące 
uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór 
wniosku zostaną udostępnione na stro-
nie internetowej ARR przed rozpoczę-
ciem ww. terminu składania wniosków.

P rawie wszystkie 
uprawy wymaga-

ją stosowania środków 
ochrony roślin, jednak 
wykonywanie zabiegów 
tymi środkami wymaga 
doświadczenia i wiedzy. 
Każda osoba, która stosuje 
środki ochrony roślin po-
winna posiadać aktualne 
zaświadczenie (wydawane 
na okres 5 lat) o ukończe-
niu kursu tzw. chemizacyj-
nego.

Jak postępować ze sub-
stancjami chemicznymi od 
zakupu, poprzez przecho-
wywanie i stosowanie tych 
środkówz uwzględnieniem 
integrowanej ochrony bę-
dzie można dowiedzieć z 
BEZPŁATNYCH szko-
leń chemizacyjnych, które 

odbędą się na przełomie 
stycznia, lutego i marca 
2015 roku. 

Podczas szkoleń będą oma-
wiane m.in:

• wybrane zagadnienia 
w zakresie przepisów 
prawnych, 
• charakterystyka i 
stosowanie środków 
ochrony roślin, 
• integrowana ochrona 
roślin, 
• technika wykonywa-
nia zabiegów w ochro-
nie roślin, 
• zapobieganie nega-
tywnemu wpływowi 
środków ochrony roślin,
• środowisko oraz bez-
pieczeństwo i higiena 
pracy przy stosowaniu 
środków ochrony roślin.

Ze szczegółowym harmo-
nogramem szkoleń można 
się zapoznać w każdym 
biurze powiatowym, biurze 
centralnym Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego 
pod numerem telefonu:
42 632 70 21 
oraz na stronie interneto-
wej: 
www.izbarolnicza.lodz.pl

Zapraszamy!

Szkolenia są współfinanso-
wane ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 
„Szkolenia zawodowe dla 
osób zatrudnionych w rol-
nictwie i leśnictwie” PROW 
2007-2013 Instytucja Zarzą-
dzająca Programem Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013 - Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi
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Rynek tuczników w PolsceUbezpieczenia obowiązkowe

Szkolenie z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin z uwzględnieniem zasad 
integrowanej ochrony

Z dniem 11 lutego 2012 r. weszły w życie zmiany w prze-
pisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które w istotny sposób 
zmieniły regulacje związane z zawieraniem  i rozwiązywa-
niem obowiązkowych umów ubezpieczenia, w tym również 
zasadą automatyzmu (zwaną także klauzulą prolongacyjną). 

Ważnym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 
dla rolników przepisem jest regulacja art. 18 ust. 3, wprowa-
dzająca - obok funkcjonującej w dalszym ciągu teorii dorę-
czenia oświadczenia woli o rezygnacji z umowy ubezpie-
czenia, której skutki prawne następują dopiero od momentu 
dojścia do adresata  - teorię nadania tzw. klauzulę stempla 
pocztowego.
Oznacza to, że według znowelizowanych przepisów w 
przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub od-
stąpieniu od umowy obowiązkowego ubezpieczenia prze-
syłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nada-
nia oświadczenia w polskiej 
placówce pocztowej operatora 
publicznego, a nie tak jak to było 
do tej pory,  za moment złożenia 
wypowiedzenia uznaje się dzień, 
w którym zostało  ono doręczo-
ne do ubezpieczyciela. Innymi 
słowy, aby skutecznie zapobiec 
automatycznemu zawarciu nowej umowy z mocy ustawy 
należy nie później niż na jeden dzień przed końcem 12 mie-
sięcznego okresu nadać oświadczenie o rezygnacji z kolejnej 
umowy listem poleconym w polskiej placówce pocztowej 
operatora publicznego, pamiętając o zachowaniu dowodu 
nadania przesyłki pocztowej .
Znacznym udogodnieniem jest możliwość składania oświad-
czeń, np. wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ubez-
pieczenia agentowi ubezpieczeniowemu. Przepis art. 16a 
ułatwia składanie oświadczeń woli związanych ze wszyst-
kimi rodzajami umów ubezpieczenia. Oświadczenia skła-
dane w związku z zawartą umową ubezpieczenia agentowi 
ubezpieczeniowemu uznawane będą za złożone zakładowi 
ubezpieczeń a od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej 
ubezpieczyciele nie mogą ograniczać upoważnienia agenta 
ubezpieczeniowego do odbierania wymienionych oświad-
czeń. 

Istotną zmianą jest to, że nowy posiadacz pojazdu bądź 
gospodarstwa może wypowiedzieć umowę przez cały okres 
jej trwania i wówczas ulegnie ona rozwiązaniu z dniem jej 
wypowiedzenia, a nie jak było w starym brzmieniu przepi-
su, z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu 

mechanicznego bądź gospodarstwa rolnego. Ważne również 
jest to, że umowa przejęta od zbywcy, nawet jeśli nie zostanie 
wypowiedziana nie będzie jak dotychczas automatycznie 
odnowiona, lecz ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, 
na który została zawarta. Oznacza to, że w odniesieniu do 
umów zawieranych od dnia 11 lutego 2012 r., gdy nowy 
posiadacz będzie chciał zmienić ubezpieczyciela i wypowie 
umowę zawartą przez poprzednika, będzie musiał najpóźniej 
w tym samym dniu zawrzeć nową umowę ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów, która zapewni mu ciągłość ochro-
ny ubezpieczeniowej.  Zaniechanie tego obowiązku będzie 
bowiem rodzić konsekwencje w postaci opłaty karnej za jego 
niespełnienie oraz w przypadku wyrządzenia komuś szkody 
- konieczność zwrotu spełnionego przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny świadczenia wraz z koszami ponie-
sionymi przez Fundusz z tego tytułu.

Podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, również w od-

niesieniu do rolników nowe przepisy 
wprowadziły termin przekazania oraz 
doprecyzowały zakres danych, które 
należy przekazać ubezpieczycielowi  
w przypadku zaistnienia zmian w po-
siadaniu gospodarstwa rolnego.
Obowiązek powiadomienia na piśmie 
zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 

dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiadaniu go-
spodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmującej gospo-
darstwo rolne w posiadanie, spoczywa na rolniku dotychczas 
posiadającym gospodarstwo rolne. W przypadku gdy zmiana 
w posiadaniu gospodarstwa rolnego nastąpiła wskutek śmier-
ci tego rolnika, obowiązek zawiadomienia zakładu ubezpie-
czeń spoczywa na osobie obejmującej gospodarstwo rolne w 
posiadanie.
Dane osoby obejmującej gospodarstwo rolne w posiadanie, 
o których mowa wyżej obejmują: imię, nazwisko, adres za-
mieszkania i numer PESEL, o ile został nadany.
Sankcją za niespełnienie powyższych obowiązków  jest po-
noszenie solidarnej odpowiedzialności z osobą obejmującą 
gospodarstwo rolne w posiadanie, za zapłatę składki należnej 
zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia, w którym nastąpiło 
objęcie gospodarstwa rolnego w posiadanie do dnia powia-
domienia zakładu ubezpieczeń o zmianie w posiadaniu go-
spodarstwa rolnego. Odpowiedzialność solidarna oznacza, iż 
zakład ubezpieczeń może dochodzić całości lub części długu 
od byłego i nowego posiadacza  łącznie, od jednego z nich 
albo od każdego z osobna. Zaspokojenie ubezpieczyciela 
przez jednego z nich zwalnia z odpowiedzialności drugiego.

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim

Nazwa Placówki Adres Telefon

Biuro Regionalnem Łódź 91- 342 Łódź, ul Swojska 4
biuro40@tuw.pl

42/640-68-53
     640-68-54

Oddział Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67
/ Armii Krajowej 18, oddz4010@tuw.pl

44/649-69-29 
     649-69-80

Filia Bełchatów 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 1, filia.belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

Oddział Skierniewice 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25
oddz4020@tuw.pl

46/832-30-00
     832-36-49

Filia Łowicz 99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, filia.lowicz@tuw.pl 46/837-00-79

Oddział Kutno 99-300 Kutno, ul.  Zduńska 9, oddz4030@tuw.pl 24/254-17-00

Oddział Sieradz 98-200 Sieradz, Rynek 19
oddz4040@tuw.pl

43/822-33-99
fax:822-38-68

Oddział Łęczyca 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, oddz4050@tuw.pl 24/721-01-61

Oddział Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4
oddz4070@tuw.pl

44/683-51-05
     683-21-27

Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek 
12.01.2015 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych 
źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,30 do 
maksymalnie 4,30 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E: 
4,80-5,30 zł/kg.

W porównaniu z  wynikami sondażu sprzed tygodnia 
(05.01.2015), zarówno ceny minimalna jak i maksymal-
na za żywiec nie zmieniły się.
Oferowana średnia cena skupu w wadze żywej to: 3,75 
zł/kg (na podstawie 36 cenników firmowych). Tydzień 
temu średnia ta wynosiła 3,79 zł/kg.
Cena maksymalna za klasę E niezmiennie na poziomie 
5,30 zł/kg. Średnia cena wystawiana za tę klasę (na ba-
zie 31 cenników firmowych) to 5,04 zł/kg, co oznacza 
niewielką obniżkę (- 0,02 zł) w porównaniu z ubiegłym 
tygodniem (5,06 zł/kg). Cena minimalna to 4,80 zł/kg.
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale: 1,80-3,50 
zł/kg (średnia: 2,45 zł/kg, na podstawie informacji z 31 
firm). Tydzień temu średnia ta wynosiła 2,52 zł/kg.
W Danii cena na trzeci tydzień 2015 roku osłabiła się o 
– 0,30 DKK (0,17 zł_ do poziomu 8,70 DKK/kg (5,00 
zł/kg) w klasie E. W Niemczech natomiast bez zmian i 
ubiegłotygodniowy stan 1,28 euro/kg (5,48 zł/kg).
W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia z per-
spektywy Polski, za sprawą realnych zmian cenowych 
jak i różnic kursowych odnotowano spadki: w Danii o 
- 0,20 zł/kg, a w Niemczech o - 0,03 zł/kg.
1 euro = 4,2782 zł;
1 DKK = 0,5751 zł;
wg NBP z dnia: 12.01.2015
Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.
 

(Źródło: http://www.cenyrolnicze.pl/trzoda-chlewna/tuczniki)

Już po raz czwarty w Łodzi odbędą się Mię-
dzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz 
FERMA ŚWIŃ I DROBIU. W dniach 20 – 22 
lutego 2015 r. hodowcy bydła, trzody chlew-
nej, drobiu oraz zainteresowani rolnicy w Hali 
EXPO i MOSiR w Łodzi będą mogli odwiedzić 
wysoce specjalistyczne największe w Polsce 
targi branżowe.
Zapraszamy również do udziału w konferen-
cji naukowo-technicznej towarzyszącej targom 
FERMA 2015. Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi przygotowują debatę na temat: 
„Jaka Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-
2020 ?”,  która odbędzie się w sobotę 21 lu-
tego 2015 roku o godz. 13:30 w Sali A - Hala 
EXPO i MOSiR w Łodzi. 

Więcej informacji na stronie 
www.targiferma.com.pl

Zapraszamy!
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Bogdan Gołąb 
powiat bełchatowski

Małgorzata Gabryel-
czak - powiat łęczycki

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

Jerzy Karsznia
powiat wieruszowski

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

Adam Michaś
powiat zgierski

Jerzy Kuzański
powiat zgierski

Krzysztof Hubert  
Nowak 

powiat zduńskowolski

Tomasz Baliński
powiat sieradzki

Andrzej Kowara
powiat skierniewicki

Jacek Ossowicz
powiat skierniewicki

Dariusz Kowalczyk
powiat tomaszowski

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

Małgorzata Rosa
powiat rawski

Mariusz Cheba
powiat rawski

Marek Sarwa
powiat opoczyński

Czesław Dzierżawski
powiat pabianicki

Maria Lubowicka
powiat pabianicki

Jacek Koziński
powiat pajęczański

Paweł Sikora
powiat pajęczański

Bogdan Pietrykowski
powiat piotrkowski

Marek Chwiałkowski
powiat łęczycki

Donata Wrona
powiat łowicki

Eugeniusz Supera
powiat brzeziński

Jan Znyk
powiat łowicki

Jan Woźniak - powiat 
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  - 

wschodni

Piotr Kociołek  
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota  
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

Wojeciech Augustyniak 
powiat łaski

CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ Rolniku pamiętaj!



- 7 -

WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.          RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak, Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak, Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska
REKLAMA W GAZECIE: Piotr Kociołek, kom. 692-467-000          NAKŁAD: 10.000 szt.

DRUK I SKŁAD: Inter...Test 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6, tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64, kom. 606 26 26 70, www.it3.pl

Ważne dla osób wykonujących umowy 
agencyjne, umowy zlecenia lub inne 
umowy o świadczenie usług, do których 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 
oraz osób powołanych do składu rad 
nadzorczych
Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. zno-
welizowane przepisy w zakresie ubezpie-
czenia społecznego rolników przewidują 
dla rolników i domowników możliwość:
1. objęcia ubezpieczeniem społecznym 
rolników za okresy przypadające przed 
dniem 1 stycznia 2015 r., w których rol-
nik/domownik został wyłączony z tego 
ubezpieczenia lub nie został objęty tym 
ubezpieczeniem w związku z podlega-
niem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS 
z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, 
umowy zlecenia lub innej umowy o świad-
czenie usług, do której stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:
a. wymienione osoby złożą w Kasie do 
dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o obję-
cie ubezpieczeniem społecznym rolników 
w okresie wykonywania tych umów ( 
wzór wniosku do pobrania na stronie BIP 
KRUS);
b. wartość przychodu osiąganego z powyż-
szych umów w rozliczeniu miesięcznym za 
lata minione nie przekracza kwoty równej 
połowie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym okresie;
c. bezpośrednio przed dniem rozpoczę-
cia wykonywania wyżej wymienionych 
umów rolnicy/domownicy podlegali ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w peł-
nym zakresie z mocy ustawy (działalność 
rolnicza prowadzona w gospodarstwie 
powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział 
specjalny produkcji rolnej);
Wysokość kwot minimalnego wynagro-
dzenia (w tym za lata poprzednie najniż-
szego wynagrodzenia) dostępna jest na 
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej pod adresem: http://
www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/wynagro-
dzenia/.
2. dalszego podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, w okresie objęcia 
ubezpieczeniem społecznym w ZUS z ty-

tułu wykonywania wyżej wymienionych 
umów lub powołania do rady nadzorcze-
j,pod warunkiem, że:
a. wartość przychodu osiąganego z tych ty-
tułów w rozliczeniu miesięcznym nie prze-
kracza kwoty równej połowie minimalne-
go wynagrodzenia za pracę, 
b. bezpośrednio przed dniem rozpoczę-
cia wykonywania wyżej wymienionych 
umów lub powołania do rady nadzorczej 
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników w pełnym zakresie z mocy ustawy.
Ważne!
1. Fakt podjęcia wyżej wymienionych ak-
tywności należy zgłosić Kasie, gdyż może 
to mieć wpływ na prawo do świadczeń z 
ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainte-
resowanej, jak i członków jej rodziny zgło-
szonych przez nią do tego ubezpieczenia. 
Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może 
skutkować ustaniem ubezpieczenia zdro-
wotnego z okresem wstecznym oraz po-
niesieniem kosztów leczenia.
2. Rolnicy i domownicy, spełniający omó-
wione wyżej warunki, mogą w każdym 
czasie odstąpić od ubezpieczenia społecz-
nego rolników, składając w Kasie oświad-
czenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to 
ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, 
w którym oświadczenie o odstąpieniu od 
ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.
3. Rolnicy i domownicy w okresie pod-
legania ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników, przy jednoczesnym podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie 
mają możliwości skorzystania z prawa do 
finansowania ze środków budżetu państwa 
składek na ubezpieczenie emerytalno-ren-
towe w związku ze sprawowaniem osobi-
stej opieki nad dzieckiem.
Podstawa prawna:
• art. 4 ustawy z dnia 23 października 2014 
r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1831),
• art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst 
jednolity Dz. U. z  2013r. poz. 1403, ze 
zm.).

(Źródło: KRUS)

Sałatka włoska
Po sytych świętach i szam-
pańskim Sylwestrze nad-
szedł czas, aby zregenerować 
nasz organizm i  włączyć do 
naszego jadłospisu większą 
ilość warzyw. Proponuję 
zacząć od wykonania kom-
pozycji sałatkowych. Jeśli 
chodzi o sałaty mamy w 
czym wybierać, więc każdy 
znajdzie coś dla siebie. Do 
najpopularniejszych odmian 
sałat należą: sałata masłowa, 
lodowa, rzymska, karbowa-
ne, rukola, roszponka i wiele 
innych. 
Sałaty najlepiej smakują 
przyprawione lekkimi sosa-
mi typu vinegrette lub tylko 
skropione oliwą z oliwek i 
sokiem z cytryny. Zachowu-
ją wtedy kruchość i świeży 
wygląd. 
Do mieszanek z innymi wa-
rzywami lub mięsem, czy 
serem nadają się najlepiej 
odmiany twardsze, które nie 
gniotą się tak łatwo.

Polecam sałatkę włoską, 
doskonałą jako dodatek do 
mięs oraz świetną przekąskę 
do pracy.

Składniki:
• 100 g sałaty karbowanej  
• 100 g sałaty lodowej 
• 400 g piersi z kurczaka
• 2 pomidory
• 150 g sera żółtego
• 150 g ogórka zielonego
• 80 g suszonych pomidorów
• 100 g zielonego groszku
• 2 małe cebulki czerwone 
• prażone ziarna słonecznika 
(wg uznania)
• można dodać czarne oliwki 
(opcjonalnie)
• kilka listków bazylii
Sos:
• 3 łyżki soku 
z cytryny
• 3 łyżki oli-
wa z oliwek 
•  świeżo mie-
lony czarny 
pieprz
• sól

Uwaga: zamiast oliwy i cy-
tryny można dodać ocet i 
miód.

Przygotowanie:
Sałaty  opłukać, osuszyć, 
połamać. Pierś pokroić w 
paseczki i podsmażyć na 
oliwie, dodając przyprawę 
kebab.   Pomidory umyć, 
pokroić w ćwiartki, a ogórek 
w plasterki. Ser pokroić na 
kawałki. Wszystkie składniki 
delikatnie wymieszać z przy-
gotowanym sosem, a na ko-
niec posypać prażonym sło-
necznikiem bądź migdałami. 

Smacznego!
Karolina Kubiak 

Rolniku pamiętaj!

Zwrot akcyzy

W okresie od dnia 1 lutego 
do 28 lutego 2015 r. produ-
cenci rolni składają wniosek 
o zwrot akcyzy zawartej w 
cenie oleju napędowego za-
kupionego na
potrzeby prowadzonej pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 
sierpnia 2014 r. do 31 stycz-
nia 2015 r. Drugi wniosek 
będzie można składać od 
1 sierpnia do 31 sierpnia 

2015r.
Wyliczając kwotę należne-
go zwrotu należy pamiętać, 
że przy ustalaniu limitu nie 
uwzględnia się gruntów go-
spodarstw rolnych, na któ-
rych zaprzestano
produkcji rolnej w rozumie-
niu przepisów o podatku 
rolnym oraz gruntów zaję-
tych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza w 
rozumieniu tych przepi-

sów. Do wniosku o zwrot 
podatku producent rolny 
dołączyć musi faktury VAT 
albo ich kopie, stanowiące 
dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie sześciu 
miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku.
Wypłata zwrotu - w przy-
padku wniosków złożo-
nych w terminie od 1 lutego 
do 28 lutego 2015 r. - na-
stąpi od dnia 1 kwietnia do 
dnia 30 kwietnia 2015 r.
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