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Susza zbiera żniwo w Łódzkiem

Ż
Od 13 sierpnia można składać wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcję mleka – str. 4

niwa 2015 na finiszu, niestety
mimo sprzyjającej pogody, zbiory
nie będą tak udane jak w roku poprzednim. Rolnicy z województwa łódzkiego
uważają, ze średnie tegoroczne plony
mogą być nawet o 40% niższe od poprzednich. Straty są większe w zbożach
ozimych niż w jarych. Niestety zboża
jeszcze dobrze nie wyrosły, a już dojrzały. Susza w okresie wegetacji roślin, póź-

niej deszcze nawalne spowodowały, że
zboże się pokładło, jest niższe, a ziarno
gorszej jakościosypuje się albo kłos jest
pusty. Niedobór wilgoci podczas nalewania ziarna spowodował, że może ono być
po prostu drobne i mieć niski MTZ (masa
tysiąca ziaren). W takich warunkach ziarna będą używane przede wszystkim jako
pasza i stracą na cenie. W siódmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31
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lipca 2015 r. nie stwierdzamy zagrożenia
wystąpieniem suszy rolniczej - informuje
Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach. Wartości Klimatycznego Bilansu
Wodnego (KBW), na podstawie których
dokonywana jest ocena stanu zagrożenia
suszą, są na większości obszarów Polski
ujemne, jednakże wartości te są dla w/w
upraw wyższe od wartości krytycznych.
Ciąg dalszy str. 2

Należy też stwierdzić stanowczo, że w przypadku przedstawienia wyniku, że susza nie wystąpiła w rozumieniu
Ustawy, to trzeba zauważyć, że każdy niedobór wody dla
roślin powoduje obniżkę plonów i że susza wystąpiła na
danym terenie powodując straty w gospodarstwie rolniczym w zależności od jej nasilenia - czytamy w komunikacie odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
(Monitoring suszy rolniczej raport nr 7-1.VI - 31.VII).
Ministerstwo Rolnictwa informuje, że do połowy
sierpnia powinny spłynąć cząstkowe dane z prac komisji szacujących straty w gospodarstwach i rozważa
pomoc socjalna, ale jak podkreśla nie ma możliwości,
aby zrekompensować rolnikom obniżkę wartości zbiorów, jaką rolnicy uzyskają wskutek suszy.Według informacji uzyskanych z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa suszą objętych jest 13 województw (m.in.
województwo łódzkie) czyli ok. 350 tysięcy hektarów i
na tych terenach są podstawy do powoływania komisji
szacujących straty. Ministerstwo czeka na efekty prac
komisji, aby uruchomić rządowy program pomocy. Zaznacza, że zmieniło zasady dopłat do rolniczych ubezpieczeń upraw i zwierząt, ale eksperci konsultują się,
czy nie warto powrócić do ubezpieczeń pakietowych od
zdarzeń klimatycznych. Minister Sawicki opowiada się
za takim rozwiązaniem, ale ostateczna decyzja będzie
należała do parlamentu.Niestety opóźniają się prace parlamentarne nad Funduszem Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Gdyby istniał Fundusz,
prawdopodobnie od ręki byłyby pieniądze dla poszkodowanych przez suszę rolników.
Ale nie tylko problemem w tym roku jest susza na
Nr 29/2015
terenie województwa łódzkiego. Również gradobicia i

Gospodarstwo Urszuli i Piotra Kociołek - gmina Drużbice

(…) Na terenie całego kraju w dalszym ciągu jednak występuje bardzo duży deficyt wody. Każdy niedobór wody
powoduje obniżenie plonów wszystkich uprawianych
roślin. Im niedobór wody jest większy i im dłużej trwa,
tym zniżka plonów jest większa. Wystąpienie krytycznej
wartości KBW oznacza przeciętne obniżenie plonów w
skali gminy o 20% w danym roku w stosunku do plonów
uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. A zatem, jeżeli zostanie ogłoszona susza rolnicza oznacza to, że ostateczne plony w danej gminie dla
uprawy, której wartości progowe zostały przekroczone,
będą niższe o 20% w danym roku w stosunku do plonów
uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Jednakże zdarza się bardzo często, że wartości KBW są bliskie wartości krytycznych, ale nie zostają
one przekroczone, oznacza to, że średnie straty w plonach w gminie nie przekroczą 20%. Należy zaznaczyć że
i w tych przypadkach w poszczególnych gospodarstwach
Biuro Analiz i Programowania ARR
straty w plonach mogą wynosić 30% a nawet i więcej.
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huragany znacznie zaszkodziły uprawom. Na niektórych
polach nie będzie żniw bo plony są całkowicie zniszczone. Producenci rolni, którzy ponieśli jakiekolwiek
straty w uprawach powinni jak najszybciej zgłosić je do
urzędów gmin lub urzędu wojewódzkiego.O tym jakie
szkody mogą być brane pod uwagę decyduje wojewoda
oraz dane z rozporządzenia ministra rolnictwa. Skomplikowana sytuacja jest na polach rolników, których
uprawy się nie udały, niektórzy z nich je zlikwidowali i
nie wiadomo czy protokoły szacujące ich straty zostaną
przyjęte w urzędzie wojewódzkim. Dlatego gminy występują do wojewody o dodatkową pomoc. Według danych (z 7 sierpnia br.) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, powiadomienia o wszczęciu procedury szacowania
szkód złożyło 56 gmin. Z tego 49 dotyczy suszy, w tym
18 suszy i innych zjawisk takich jak huragan i/lub grad.
Natomiast 7 gmin zgłosiło procedury wszczęcia szkód z
powodu innych zjawisk. Z uwagi na tak trudną sytuację 7 sierpnia br. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wnioskował do Jolanty Chełmińskiej
Wojewody Łódzkiego o pomoc dla poszkodowanych
rolników w postaci:
• pomocy socjalnej w wysokości 500 zł/ha
• przyśpieszenia terminu składania wniosków i
zwiększenia kwoty dotacji do dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
• odroczenia terminu wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne rolników
• dopłaty do kredytów preferencyjnych
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Wnioski o zwrot podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia
2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

(Źródło: ARR)

Informacja o formach pomocy dla rolników poszkodowanych
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

I.

Formy pomocy dla producentów
rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy
Producenci rolni poszkodowani w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
takich jak susza, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących
przepisów o:
1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospo-

darstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015
r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału
siewnego, nawozów mineralnych, środków
ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
Kredyt na odtworzenie środków trwałych

(nKL/01) może zostać przeznaczony m.in.
na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych,
szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie
niezbędnych remontów kapitalnych oraz
remont lub zakup w miejsce zniszczonych:
ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie
może wynosić więcej niż stopa referencyjna
WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż
2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,18%), przy czym oprocentowanie
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należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:
a) kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysokości 0,5 oprocentowania
należnego bankowi, jednak nie mniej niż
1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych,
z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych,
od co najmniej jednego z ww. ryzyk (w
przypadku braku ubezpieczenia o połowę
Ciąg dalszy str. 3

hzmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
kb) kredytu na odtworzenie środków trwaołych – w wysokości 0,67 oprocentowania
epłaconego bankowi, jednak nie mniej niż
3%, a gdy oprocentowanie dla banku wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki
w całości.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o
ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez
komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia
przez producenta rolnego wystąpienia tych
aszkód, nie później jednak niż w przypadku
mnp. suszydo czasu zbioru plonu głównego
.danej uprawy albo jej likwidacji.
zDopłaty do oprocentowania kredytu na
wznowienie produkcji rolnej są stosowane:
– w ramach pomocy de minimis (tj. do
wysokości równowartości 15 000 euro w
ostatnich trzech latach i kumulują się z inną
pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym
ilub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji
oz ostatnich trzech lat;
– poz formułą de minimis,, jeżeli szkody w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej
30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi
szkodami;
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł
szkody spowodowane przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 2015 r. poz. 704) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie
społeczne oraz regulowaniu zaległości z
tego tytułu w formie odroczenia terminu
płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w
części bieżących składek;
3) zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 23a
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz.
1187, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia
na raty płatności z tytułu umów sprzedaży

M

Podstawowym warunkiem ubiegania się o kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję
powołaną przez wojewodę.

i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w
opłatach czynszu, a także umorzenia raty
płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej powstały
szkody;
4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)
przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.
Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
gminy oraz Agencji Nieruchomości Rolnych jest udzielana w formie de minimis.
Producenci rolni mogą również ubiegać się
w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22,
poz.121 z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów
inwestycyjnych w okresie objętym umową
kredytu bank może:
1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i
odsetek, o ile określony w umowie kredytu
termin ich spłaty jeszcze nie minął,
2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania
jeszcze nie minął i pod warunkiem poinfor-

mowania o tym ARiMR.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, losowych i niezawinionych przez
kredytobiorcę okoliczności uniemożliwiających terminową spłatę kredytów okres stosowania dopłat do oprocentowania kredytu
preferencyjnego może zostać wydłużony do
trzech lat, na wniosek kredytobiorcy złożony w banku.
Natomiast w przypadku kredytów na wznowienie produkcji, w okresie objętym umową kredytu bank może:
1) w przypadku kredytów inwestycyjnych
(linia KL01):
a) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i
odsetek,
b) wydłużyć okres kredytowania poza
przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR i
nie przekroczenia kwoty pomocy, wyliczonej w umowie kredytu,
2) kredytów obrotowych (linia KL02) –
stosować karencję lub prolongatę spłaty rat
kapitału i odsetek, przy czym okres stosowania przez ARiMR dopłat nie może przekroczyć 4 lat.
Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji,
która może zostać wykorzystana w okresie
kredytowania, ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu i wskazana w tej umowie.

II.

W rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarte
są przepisy umożliwiające uruchomienie
pomocy dla producentów rolnych, którzy
ponieśli szkody w uprawach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej
co najmniej na powierzchni 70% upraw
rolnych. Na wniosek Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów w uzasadnieniu tego rozporządzenia zawarto zapis, iż uruchomienie
pomocy nastąpi po przyjęciu uchwały przez
Radę Ministrów w sprawie ustanowienia
odpowiedniego programu pomocy. Ponadto, aby pomoc ta mogła być udzielana konieczne jest zakończenie szacowania szkód
przez komisje powołane przez wojewodów,
w celu wyliczenia stawki pomocy na ha
powierzchni upraw rolnych na których wystąpiły szkody. W celu udzielania pomocy
poza formułą de minimis, pomoc ta musi
zostać także zgłoszona do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem powyższa
pomoc może być udzielana w wysokości
stanowiącej iloczyn stawki pomocy i powierzchni upraw na której wystąpiły szkody
z tym, że stawki pomocy mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju uprawy.
Jednakże pomoc może być udzielona maksymalnie do wysokości równowartości 15
000 euro, przy czym w przypadku szkód:
– do wysokości 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat w gospodarstwie rolnym – pomoc może być udzielona
w formule de minimis;
– powyżej 30% średniej rocznej produkcji
z ostatnich trzech lat w gospodarstwie rolnym – zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji nr 702/2014, tj. do wysokości 80%
lub 90% (na obszarach z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) kwoty obniżenia dochodu.
Przepisy rozporządzenia określają, iż pomoc przyznawana będzie w drodze decyzji
kierownika biura powiatowego ARiMR
na wniosek producenta rolnego. Do ogłoszenia terminu składania wniosków oraz
wysokości stawki pomocy został zobowiązany Minister Ronictwa i Rozwoju Wsi w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
MRiRW.

(Źródło: MRiRW)

Rynek tuczników (dane z 3 sierpnia br.)

imo braku zmian w cennikach większości
sondowanych firm, u niektórych pośredników
można było zauważyć niewielkie, 10 – groszowe podawyżki, co wskazywałoby na pewne trudności z pozyskaniem tucznika z rynku w odpowiedniej ilości.
Sytuacja wcale nie powinna dziwić, kiedy spojrzy się
na pola pełne kombajnów, bo żniwa trwają przecież w
najlepsze, a rolnicy, co mieli sprzedać – sprzedali do
hskupów przed rozpoczęciem zbiorów. Ci bardziej zapobiegliwi, widząc prognozy pogody mówiące o nad,ciągającej fali afrykańskich upałów, również wypchali
wświnie wcześniej w obawie przed upadkami zwierząt.
ęU największego gracza na rynku przynajmniej oficjalnie
zapowiadana jest na jutro ta sama cena co dziś, a swoje
dalsze poczynania cenowe uzależnia od tego, co ogłoszą

w środę nasi zachodni sąsiedzi.
Ceny skupu tucznika uzyskane w poniedziałek,
03.08.2015 r., z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych
źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,60 do
maksymalnie 4,60 zł/kg (netto), a na wbc w klasie E:
5,20-5,70 zł/kg.
Cena minimalna i maksymalna przez tydzień (od poniedziałku, 27.07.2015 r.) wzrosły o + 0,10 zł/kg. Oferowana średnia cena skupu w wadze żywej to: 4,09 zł/kg (na
podstawie 41 cenników firmowych). Tydzień temu średnia ta wynosiła 4,07 zł/kg.
Wg oficjalnych źródeł serwisu CenyRolnicze.pl maksymalne ceny transakcyjne za żywiec osiągają poziom 4,70
zł/kg (partia 85 sztuk, średnia waga: 121 kg, mięsność:
59,3%, gospodarstwo rolne z województwa podlaskie-
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go). Źródło: http://www.cenyrolnicze.pl/trzoda-chlewna/
tuczniki?view=tucznikitransakcje
Cena maksymalna za klasę E przez ostatnie 7 dni nie
uległa zmianie. Średnia cena wystawiana za tę klasę (na
bazie 32 cenników firmowych) to 5,44 zł/kg, co oznacza
wzrost o + 0,01 zł/kg w porównaniu z ubiegłym tygodniem (5,43 zł/kg).
Ceny macior w skupach oscylują w przedziale: 2,00-2,80
zł/kg (średnia: 2,35 zł/kg, na podstawie informacji z 34
firm). Tydzień temu średnia wynosiła 2,34 zł/kg.
W Danii na 32. tydzień 2015 roku cena została obniżona
o 0,20 DKK/kg i wynosi 9,20 DKK/kg (5,10 zł/kg) w
klasie E. W Niemczech nie było zmiany cen. U naszych
Ciąg dalszy str. 4

zachodnich sąsiadów tuczniki kosztują już trzeci tydzień
1,40 EUR/kg (5,79 zł/kg).
W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia z perspektywy Polski, za sprawą różnic kursowych oraz realnych obniżek odnotowano: spadek cen w Danii na poziomie – 0,13 zł/kg, zaś w Niemczech o – 0,02 zł/kg.
Początek drugiego miesiąca wakacji w ubiegłym roku
przyniósł, podobnie jak w tym roku, minimalne podwyżki cen w Polsce. Wówczas jednak stawki były nieporów-

nywalnie wyższe. Przy znacznie słabszej złotówce u naszych zachodnich sąsiadów tuczniki kosztowały ponad
20 eurocentów więcej, co w przeliczeniu na polską walutę daje różnicę złotówki w porównaniu ze stanem dzisiejszym. W Polsce żywiec kosztował rok temu (poniedziałek 8.08.2014 r.) 4,30-5,40 zł/kg (średnia 4,83 zł/kg), na
wbc w klasie E osiągano poziom 5,95-6,65 zł/kg (średnio
6,35 zł/kg), maciory natomiast oscylowały w granicach
2,70-4,00 (średnio 3,20 zł/kg). W Niemczech (przy kur-

Wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcję mleka od 13 sierpnia

P

roducenci mleka znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Rosyjskie embargo na polskie produkty mleczarskie i zniesienie przez UE kwot mlecznych spowodowało,
że ceny mleka spadły nawet o 30 %. Agencja Rynku Rolnego podsumowała też rok
kwotowy 2014/2015 z którego wynika, że ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld
kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o
5,85%, a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty
indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854. Opłata za 100 kg przekroczenia krajowego w
roku kwotowym 2014/2015 wynosi 27,83 €, co stanowi 113,70 PLN.Po zastosowaniu
współczynnika realokacji w wysokości 0,200590630, stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 wynosi 90,89 zł za 100
kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limity.Wobec powyższego
opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln EUR, co
stanowi ok 659,8 mln PLN.
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, działając na
podstawie § 7 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia
29 lipca 2015 r. w
sprawie realizacji przez Agencję
Rynku Rolnego zadania polegającego
na rozkładaniu na
raty opłaty należnej
Rosyjskie embargo na polskie produkty mleczarskie i zniesienie przez
UE kwot mlecznych spowodowało, że ceny mleka spadły nawet o 30 %.
od producentów
mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. poz. 1105) poinformował, iż od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą
składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot
indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art.
37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
a) z płatnościami podatków,
b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego
(www.arr.gov.pl).
UWAGA!
Producenci mleka, którzy chcą skorzystać z ww. pomocy powinni jak najszybciej
dostarczyć stosowny wniosek do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego,
co umożliwi wydanie decyzji o udzieleniu pomocy przed upływem terminu płatności pierwszej raty należnej opłaty.
(Źródło: MRiRW, ARR)

sie: 1 euro = 4,1783 zł) tuczniki kosztowały 1,63 euro/kg
(6,81 zł/kg), zaś w Danii (przy kursie: 1 DKK = 0,5604
zł) 10,60 DKK/kg (5,94 zł/kg).
1 euro = 4,1360 zł;
1 DKK = 0,5543 zł;
wg NBP z dnia: 03.08.2015
Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami netto.

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

Jakie kolejne działania PROW
2014-2020?

M

RiRW zakłada, że w roku 2015
ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w odniesieniu do 8 niżej
wymienionych instrumentów. Jednak
precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia
naboru wniosków nie jest możliwe ze
względu na trwające prace legislacyjne.
Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)
Pomoc będzie udzielana na materialne
lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych
prowadzących zarobkową działalność
rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie
rodzaje operacji, które będą przyczyniały
się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych
wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub
zwiększenie rentowności gospodarstwa
rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.
Restrukturyzacja powinna być oparta o
orientację rynkową.
Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik
prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
Pomoc udzielana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych,
wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji
zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów
kwalifikowalnych, operacji związanych
m.in. z budową, przebudowa budynków
inwentarskich i gospodarczych oraz zakupem wyposażenia, maszyn i urządzeń
do produkcji rolniczej. W przypadku
wsparcia przeznaczonego na rozwój
produkcji prosiąt wysokość wsparcia
wynosi do 900 tys. zł. Wsparcie gospodarstw specjalizujących się w produkcji
zwierzęcej na inwestycje związane z budynkami inwentarskimi lub magazynami
paszowymi wyniesie do 500 tys. zł. Natomiast w przypadku innych inwestycji,
w tym m.in. dotyczących racjonalizacji
produkcji, zwiększenia skali produkcji
maksymalny poziom pomocy wyniesie
do 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie dotyczy gospodarstw o
powierzchni do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących
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określoną w programie wielkością ekonomiczną.

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności
Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą produkcja
żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi
szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych
i wzmacniania współpracy w łańcuchu
żywnościowym. Z godnie z przepisami
Programu, wsparcie dla rolników polegać będzie na refundacji kosztów uczestnictwa w unijnym lub krajowym systemie jakości i może wynieść maksymalnie
2 000 euro rocznie, przez trzy lata.

Budowa i modernizacja dróg lokalnych (w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na
obszarach wiejskich”)
Barierą rozwoju społeczno – ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w
Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W
warunkach utrudnień komunikacyjnych
zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości
podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania
oraz korzystania z usług publicznych, np.
takich jak edukacja, zdrowie, kultura.
Realizacja działania ma na celu poprawę
warunków życia na obszarach wiejskich
poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej obszary wiejskie dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. W
ramach działania będą realizowane inwestycje w budowę lub modernizację dróg
lokalnych. Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW
wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzić
będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się
gmina, powiat lub ich związki.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Głównym celem podejścia Leader jest
aktywizacja mieszkańców obszarów
wiejskich poprzez budowanie potencjału
społecznego na wsi, zwiększenie możliCiąg dalszy str. 5

wości zdobywania środków finansowych
i ich wykorzystania, a także polepszenie
zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.
Wsparcie w ramach podejścia LEADER
udzielane będzie przede wszystkim na
realizację operacji w ramach Lokalnych
Strategii Rozwoju (LSR). W ramach
wdrażanych LSR m.in. będą wspierane
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej,
tworzenia nowych miejsc pracy, edukacyjno-informacyjne oraz z zakresu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym
małego przetwórstwa.
Wysokość pomocy na operacje w ramach
lokalnych strategii rozwoju dla beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, operacje związane z
tworzeniem przedsiębiorczości bądź tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wynosi do 300 tys. zł. Wsparcie na
utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego wyniesie do 500 tys. zł. natomiast
100 tys. zł. w przypadku operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
W ramach LSR premiowane będą operacje spełniające w szczególności jedno lub
kilka z wymienionych kryteriów:
• innowacyjne;
• przewidujące zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie środowiska lub
klimatu;
• generujące nowe miejsca pracy;
• realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne
(lokalny produkt rolny – wytwarzany
na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju);
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb

grup defaworyzowanych ze względu na Przetwórstwo i marketing produktów
dostęp do rynku pracy, określonych w rolnych – nabór nieobejmujący rolników
LSR.
Zakłada się udzielanie wsparcia na przeInwestycje w gospodarstwach położo- twórstwo i wprowadzanie do obrotu na
poziomie handlu hurtowego produktów
nych na obszarach OSN
Pomoc kierowana jest do producentów rolnych tj. produktów wymienionych w
rolnych, którzy prowadzą produkcję zwie- załączniku nr 1 do TFUE z wyłączeniem
rzęcą, w gospodarstwach położonych na produktów rybnych, przy czym produkt
obszarach szczególnie narażonych na będący wynikiem przetwarzania powinien
zanieczyszczenie azotanami pochodze- być również produktem rolnym. Benefinia rolniczego. Wsparcie (do 50 tys. zł) cjentem będzie mogła być osoba fizyczna,
umożliwi wyposażenie gospodarstw rol- osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nych w urządzenia do przechowywania nieposiadająca osobowości prawnej, któnawozów naturalnych i pasz soczystych ra: posiada zarejestrowaną działalność w
oraz urządzenia do aplikacji nawozów zakresie przetwórstwa lub wprowadzania
naturalnych. Intensywność wsparcia wy- do obrotu produktów rolnych, działa jako
nosi do 60% kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorca wykonujący działalność
dla młodych rolników, dla pozostałych jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorbeneficjentów - do 50% kosztów kwalifi- stwo. Beneficjent zobowiązany będzie do
zadeklarowania, iż po zakończeniu realikowalnych.
zacji operacji będzie zaopatrywał się w co
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój najmniej 50% całkowitej ilości surowców
niezbędnych do produkcji na podstawie
usług rolniczych
W ramach tego instrumentu proponuje się umów długoterminowych (co najmniej
udzielanie wsparcia na rozwój działalno- 3-letnich) zawieranych np. z rolnikami
ści gospodarczej dotyczącej świadczenia bądź grupami producentów.
usług rolniczych. Beneficjentem będzie W przypadku przedsiębiorców wsparcie
mogła zostać osoba fizyczna, osoba praw- wyniesie do 3 mln zł dla jednego benefina, jednostka organizacyjna nieposiada- cjenta lub do 15 mln złdla związków grup
jąca osobowości prawnej, prowadząca producentów rolnych/zrzeszeń organizacji
działalność gospodarczą w zakresie usług producentów. Wsparcie będzie mieć forrolniczych jako mikro- lub małe przedsię- mę refundacji do 50 % wydatków zwiąbiorstwo przez co najmniej dwa lata przed zanych z poniesionymi kosztami kwalifizłożeniem wniosku o przyznanie pomocy. kowalnymi.
Wysokość pomocy do 500 tys. zł. Maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowal- Restrukturyzacja małych gospodarstw
Pomoc będzie przyznawana na restruknych.
turyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także

przygotowania do sprzedaży i sprzedaży
bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących
głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym, tj.
objętym załącznikiem nr 1 do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przez restrukturyzację rozumie się przeprowadzenie zasadniczych zmian w gospodarstwie, mających na celu wzrost
wielkości ekonomicznej gospodarstwa
(wyrażonej w tys. euro) przez poprawę
konkurencyjności i zwiększenie rentowności, na przykład w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.
Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący
wyłącznie działalność rolniczą.
Wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, o wielkości ekonomicznej do
10 tys. euro, będzie mieć formę premii,
w wysokości 60 tys. zł, wypłacanej w
dwóch ratach. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest poprawna realizacja biznesplanu.
Ostateczne terminy uruchomienia wsparcia w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 uzależnione będą
od zakończenia prac i zaimplementowania pakietu legislacyjnego (rozporządzeń
wykonawczych).

(Źródło: MRiRW, KRIR)

Sprzedaż bezpośrednia od stycznia 2016 roku wg nowych przepisów

Z

dniem 1 stycznia 2016 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015
roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.
Ustawa wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.: ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa;
Wprowadzane zmiany pozwolą na zaliczenie przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów, jeżeli w roku
poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z tej działalności przychody nieprzekraczające 150 000 euro rocznie.
Zastosowanie powyższych uregulowań jest możliwe w
przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy,
hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych pro-

ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na
podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie
miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich
częściach;
4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży.
Ponadto w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3, który zwalnia z obowiązku rejestrowania
działalności gospodarczej i stosowania zapisów ustawy,
uwzględniono działalność rolników w zakresie sprzedaży,
Projekty nowych rozporządzeń wprowadzają możliwość poszerzenia obszaru sprzedaży, jeżeli sprzedaż jest dokonywana
o której mowa powyżej.
podczas imprez okolicznościowych (wystawy, festyny, targi).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadza nowe uregulowania prawne w zakresie opodatkowania sprzedaży
duktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach bezpośredniej. W trakcie notyfikacji w Komisji Europejprowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz skiej i opracowywania są obecnie również krajowe rozproduktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na porządzenia dotyczące uwarunkowań sanitarnych przy
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
sprzedaży bezpośredniej.
1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobo- Produkty roślinne
wości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospo- z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich
darczej;
2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i
Ciąg dalszy str. 6
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środków spożywczych dotyczy zakresu działalności i wymagań higienicznych przy prowadzeniu dostaw bezpośrednich małych ilości surowców (produktów produkcji
pierwotnej), pochodzących wyłącznie z własnych upraw
lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jagody oraz kiszona i suszona forma tych produktów). Projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
dostaw bezpośrednich środków spożywczych przewiduje
możliwość sprzedaży w ramach dostaw bezpośrednich
również produktów przetworzonych, takich jak np.: marynaty warzywne, kiszone środki spożywcze, dżemy,
soki, zupy, surówki, pieczywo, olej. Zapisy te jednak
uznano za wykraczające poza zakres pojęcia surowców
użytego na gruncie rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych i prace
nad projektem zostały wstrzymane.
Ministerstwo Zdrowia opracowało i przedstawiło do konsultacji społecznych projekt pt. „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności
niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych
z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych
upraw”. Uwagi do Wytycznych można było zgłaszać do
dnia 3 czerwca br. Spełnienie Wytycznych ma umożliwić
legalną sprzedaż z możliwością skorzystania z zapisów
nowej ustawy regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych. Wytyczne nie stanowią jednak twardego prawa,
a mogą być jedynie wskazówką i materiałem pomocniczym we wdrażaniu zasad higieny i bezpieczeństwa
żywności. Wytyczne do pobrania zamieszczamy poniżej
artykułu. Jest to swoisty kodeks dobrej praktyki w przetwórstwie domowym.
Produkty zwierzęce nieprzetworzone
Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rolnic-

twa I Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej dotyczy zakresu działalności i wymagań
weterynaryjnych przy sprzedaży wyłącznie produktów
własnych, takich jak: tuszki drobiu, zajęczaków, zwierzęta łowne, produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe,
mleko surowe lub surowa śmietana, jaja konsumpcyjne,
produkty pszczele nieprzetworzone. Projekt nowego
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej m.in. poszerza katalog produktów o: mleko zsiadłe, siarę, masło, twaróg,
skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone
tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, mrożone tusze w przypadku drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych;wprowadza
również możliwość sprzedaży niektórych produktów
z urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności.
Projekt jest aktualnie w procesie notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Produkty zwierzęce przetworzone
Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej MOL określa zakres działalności i wymagania weterynaryjne, jakie powinny być
spełnione przy prowadzeniu działalności marginalnej,
lokalnej i ograniczonej, jeżeli zakład prowadzi: rozbiór
świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt
łownych, dzikich fermowych, produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produkcję produktów
mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z mięsa, produkcję obrobionych lub przetwo-

rzonych produktów rybołówstwa, produkcję produktów
mlecznych. Projekt nowego rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej m.in. poszerza katalog produktów – wprowadza możliwości produkcji: produktów jajecznych
wytworzonych w wyniku obróbki lub dalszego przetwarzania jaj ugotowanych w skorupach, produktów
mlecznych wyprodukowanych z siary (dotychczas była możliwa jedynie produkcja produktów mlecznych);
gotowych posiłków (potraw) wyprodukowanych z
produktów pochodzenia zwierzęcego (dotychczas taka możliwość istniała tylko dla gotowych posiłków
(potraw) wyprodukowanych z mięsa.

Projekt przewiduje poszerzenie obszaru, na którym
może być prowadzona działalność MOL o duże miasta
zlokalizowane na terenie województw sąsiadujących z
województwem, na terenie którego prowadzona jest
produkcja. Projekt jest na etapie notyfikacyjnym w
Komisji Europejskiej.

Wszystkie powyższe projekty nowych rozporządzeń
wprowadzają możliwość poszerzenia obszaru sprzedaży, jeżeli sprzedaż jest dokonywana podczas imprez
okolicznościowych, (wystawy, festyny, targi, kiermasze) organizowanych w celu promocji tych produktów.

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie sprzedaży
bezpośredniej, jak również projektowanie rozporządzenia
są dostępne na wortalu edukacyjnym CDR www.produktyregionalne.edu.pl w zakładce sprzedaż bezpośrednia.

*w artykule wykorzystano materiały centrum doradztwa
rolniczego „e-biuletyn”
(Źródło: ŚIR)

Bezpieczne żniwa

L

ato to pracowity czas w rolnictwie, gospodarze rozpoczynają
żniwa. Na wypadki w tym okresie narażeni
są nie tylko sami rolnicy, czy ich pomocnicy, ale przede wszystkim dzieci. Do głównych przyczyn i okoliczności wypadków
należą: nieznajomość czy lekceważenie
zagrożeń, szczególnie przy prostych rutynowych czynnościach, pośpiech oraz stres,
nierozważne angażowanie do niektórych
prac osób w podeszłym wieku i dzieci, bałagan w obejściu, posługiwanie się maszynami i ciągnikami po spożyciu alkoholu,
usuwanie zatorów, czyszczenie, dokonywanie regulacji oraz sprawdzanie działania
maszyn w ruchu, podejmowanie napraw
bez posiadania kwalifikacji i oprzyrządowania, brak właściwych ubrań roboczych.
Obok tzw „czynników ludzkich”, wypadki powodowane są również przez zły stan
techniczny maszyn, budynków gospodarczych, schodów, drabin czy narzędzi.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w swojej ofercie posiada
ubezpieczenie, które obejmuje nieszczę-

śliwe wypadki jakie mogą wydarzyć się na
terenie gospodarstwa rolnego oraz w życiu
prywatnym.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie, który obejmuje:
1) śmierć Ubezpieczonego;
2) trwały uszczerbek na zdrowiu, przez
który rozumie się trwałe uszkodzenie ciała
Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzone orzeczeniem lekarza wskazanego przez Towarzystwo;
3) naprawę lub nabycie protez i środków
pomocniczych;
4) pobyt w szpitalu (dzienne świadczenie
szpitalne). 			
Z tytułu umowy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków Towarzystwo
wypłaca świadczenia z tytułu:
1) śmierci Ubezpieczonego – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
2) trwałego uszczerbku na zdrowiu – w
wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony doznał
trwałego uszczerbku na zdrowiu;
3) naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – w wysokości do
10% sumy ubezpieczenia – nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste koszty – pod
warunkiem, że naprawa/nabycie zlecone
zostały przez lekarza przed upływem 3 lat
od daty wypadku i naprawa/nabycie nie

zostały pokryte z innego ubezpieczenia;
4) pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie szpitalne) – w wysokości 0,2% sumy
ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w
szpitalu. Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest od 3-go dnia pobytu w
szpitalu przez maksymalny okres 100 dni
od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku;
Warunkiem wypłaty świadczenia jest dostarczenie do Towarzystwa potwierdzenia
hospitalizacji Ubezpieczonego wystawionego przez szpital. Dzienne świadczenie
szpitalne nie obejmuje pobytu w sanatoriach, pensjonatach, domach opieki, hospicjach.
Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby

posiadające gospodarstwo rolne oraz osoby bliskie Ubezpieczonemu, zgłoszone do
ubezpieczenia i wymienione we wniosku o
ubezpieczenie, które nie ukończyły 70 lat.
Pod warunkiem zachowania bezszkodowej ciągłości w ubezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie, umowa ubezpieczenia może być
kontynuowana do 75 roku życia.
Ubezpieczający dokonuje wyboru wysokości sumy ubezpieczenia spośród niżej
wymienionych wariantów:
1) 5.000 zł;
2) 10.000 zł;
3) 15.000 zł;
4) 20.000 zł;
5) 25.000 zł.

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
Nazwa Placówki

Adres

Telefon

Biuro Regionalne Łódź

91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl

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

Oddział Piotrków Tryb.

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

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

Oddział Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl

44/633-01-03

Oddział Skierniewice

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

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

Filia Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, lowicz@tuw.pl

46/837-00-79

Filia Kutno

99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, kutno@tuw.pl

24/254-17-00

Oddział Sieradz

98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl

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

Oddział Łęczyca

99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, leczyca@tuw.pl

24/721-01-61

Oddział Radomsko

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

44/683-51-05, 44/683-21-27
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Koło Gospodyń Wiejskich z Parzęczewa
Zasmażka parzęczewska
Składniki:

- 1 kg świeżego mięsa wieprzowego różnego rodzaju
(brzuszek, polędwiczka, biodrówka),
- 30 dkg wątróbki wieprzowej,
- 30 dkg cebuli,
- 100 ml piwa (niekoniecznie)
- przyprawy do smaku - sól, pieprz, gałka muszkatołowa,
liść laurowy, czosnek, można dodać majeranek

Przygotowanie:

Podsmażyć cebulę, w osobnym naczyniu wątróbkę, odstawić. Następnie podsmażyć mięso, dodać wszystkie przyprawy i dusić do
miękkości. Pod koniec duszenia do mięsa dodać wcześniej podsmażoną cebulę i wątróbkę, wymieszać. Podawać z grubą pajdą
wiejskiego chleba.
Smacznego!
Anna Janicka

K

oło Gospodyń Wiejskich
z Parzęczewa istnieje ponad
pół wieku. Ze względu na
trudne warunki życia rodzin wiejskich,
kobiety poprzez działalność w KGW,
starały się je sobie poprawić. Wspólnie
kupowały zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, tworząc tzw.
wypożyczalnię sprzętu domowego.
W Kole posiadano również pralkę „Franię”, magiel, szatkownicę do kapusty
oraz zastawę stołową. Takie wyposażenie
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
Koła pomogło niejednej z pań zorganizow Parzęczewie
wać uroczystość rodzinną, a także ułatwiło codzienną pracę. Członkinie Koła miały możliwość zdobywania wiedzy na różnego rodzaju kursach z zakresu gospodarstwa domowego. Wśród członkiń rozprowadzane
były również środki produkcji: pisklęta drobiu, pasze, drzewka i krzewy owocowe oraz
ozdobne, nasiona warzyw, kwiaty itp. Panie uczestniczyły w wielu wyjazdach szkoleniowo – turystycznych. Obecnie działalność polega na współpracy z różnymi instytucjami,
udział w imprezach (biesiady, konkursy, szkolenia, dożynki) na szczeblu gminnym i powiatowym, a także wojewódzkim. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Parzęczewa
prezentowały swoje potrawy regionalne na „Tyglu Smaku”, wojewódzkim konkursie
produktów tradycyjnych, gdzie za „Zasmażkę parzęczewską” otrzymały nagrodę Tygiel
Smaku. Ta tradycyjna i bardzo smaczna potrawa z naszego regionu została nawet ujęta
w rymach:
„Mięso na ogniu duś do miękkości,
cebulę z wątróbką smaż
i w radości polej to piwem,
by smak super miało,
od czasu do czasu dokładnie mieszając.
Zasmażka owa z dodatkiem chleba
już w Parzęczewie sięgnęła nieba,
a z dodatkiem wódki odsunęła wszystkie smutki!”
Członkinie KGW Parzęczew cały czas dzielą się swoimi doświadczeniami z młodszym
pokoleniem, pielęgnują tradycję i nie zapominają o swoich korzeniach.

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
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Reklama

Osiedle
Dolina £ódki

DO¯YNKI

Organizatorzy

OWOCOWO WARZYWNE

ZJAZDOWA 2015
5 Wrzeœnia

sobota godz. 14:00, £ódŸ ul. Budy 4

PROGRAM:

Stoiska
Informacyjne

Polowa msza œwiêta
Czêœæ artystyczna

Grill, lody, gofry ...
Konkursy z nagrodami
Zabawa taneczna
Twórcy ludowi

BEZP£ATNE ATRAKCJE DLA DZIECI

Patrona medialny

Sponsorzy

ISO 22000:2005

MIDEX

www.zjamex.eu

gazetka

„ZOJA” W.Z. Zgierscy, Sklep Ogólnospo¿ywczy Brzeziñska 54, W.Z. G³adysz Hurtownia Ogólnospo¿ywcza,
Wies³awa i Krzysztof Czechowscy Gabinet Dentystyczny, APK DACHY
Reklama

