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Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
do Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej
Szanowny Panie Ministrze,
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku trzody
chlewnej. Kryzys na jednym z podstawowych kierunków produkcji zwierzęcej na naszym terenie i w Polsce,
trwa już z małymi przerwami ponad 2 lata. Docierają do nas również liczne sygnały i wnioski o interwencję,
otrzymywane od rolników-hodowców trzody chlewnej z województwa łódzkiego. Niestety na przełomie
października i listopada tego roku ceny żywca wieprzowego znowu spadły (3,20 zł/kg i niżej). Taki spadek cen
uderza przede wszystkim w gospodarstwa rodzinne, które zainwestowały w modernizację procesów technologicznych, chcąc sprostać konkurencji na rynku. W związku z tym sytuacja ekonomiczna wielu rodzin rolniczych
stoi pod znakiem zapytania.
Jedną z przyczyn opisanego problemu, rolnicy upatrują w niekontrolowanym imporcie półtusz wieprzowych
oraz w zmowie zakładów przetwórczych, których celem jest obniżenie ceny skupu wieprzowiny. Niestety zakłady przetwórcze do granic możliwości wykorzystują słabości producentów. Uważamy, że bez przemyślanej
pomocy państwa polskiego krajowy sektor wieprzowiny nie jest w stanie się sam odbudować.
Mając na uwadze skalę problemu, w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, oczekuję od
Pana Ministra podjęcia stosownych działań, które poprawią dramatyczną już sytuację na rynku wieprzowiny.
Z poważaniem
Bronisław Węglewski

Do wiadomości:
1) Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki
2) Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

C

zasem może się wydawać, że nic nas już
nie zaskoczy; że koleje losu potoczyły się dla nas niczym wyrocznia; albo że wszystkiego już doświadczyliśmy... A
święta to tylko cień wspaniałej,
bogatej w radość i spontaniczność przeszłości. Jakie dla nas
są te święta? Czy potrafimy
uwierzyć, że Bóg się rodzi. Radujmy się, zamiast smucić! Nic
nie jest bez znaczenia, nic nie
dzieje się tylko przez przypadek!
Boże Narodzenie to czas zmian,
cudów i nadziei, ale jeden jest
warunek wiara i potrzeby dzielenia się tą wiarą i miłością.
Boże Narodzenie - to czas
szczególny, wyjątkowy okres w
roku, który przywraca radość i
nadzieję, ale jednocześnie zmusza do zadumy, refleksji, przywołuje w pamięci wspomnienia
z dzieciństwa... W jaki sposób
spędzamy te święta? Czym tak
naprawdę dla nas są? Rodzinną tradycją, odpoczynkiem „po
biegu”, a może tylko sentymentalnym przeżyciem, owianym
tanim, pozbawionym religijnej
głębi wzruszeniem?

BÓG SIĘ RODZI
naszą nadzieję, w Nim odnajdujemy radość życia, dzięki Niemu wiemy, że jesteśmy cenni
w oczach Bożych. Bóg stał się
Człowiekiem, dzieckiem ludzkim, aby człowiek mógł stać się
dzieckiem Bożym. Czy chcemy
uwolnić się od grzechu, który
niszczy radość i odbiera życie
wieczne? Czy chcemy faktycznie być Dziećmi Bożymi? Czy
szukamy radości u źródła? Czy
chcemy żyć? Namiastką radości jest przyjemność, namiastką
życia jest przeżycie. Kto szuka
namiastek i nimi się zadowala,
może utracić rzeczywiste dobro.
Tymczasem nie ma nadziei bez
solidarnej miłości zatroskanej
o każdego człowieka i wspólne
dobro zarówno duchowe jak i
materialne; nie ma nadziei bez
wiary; nie ma nadziei bez Boga. Świat bez Boga jest światem
bez nadziei, a taki właśnie świat
często tworzymy wokół nas my
współcześni budowniczowie.

Ewangelia, którą słyszymy
we Mszy świętej w Uroczystość
Narodzenia Pańskiego. Św. Jana
akcentuje nam całkowicie nadprzyrodzone nasze pochodzenie:
z Boga się narodzili. Następuje
Boże Narodzenie to czas gdy jakaś przedziwna zamiana: Jerodzi się Chrystus Król, które- zus - Bóg - rodzi się człowiego panowanie trwa bez końca. kiem, abym ja - człowiek - mógł
W Nim starajmy się pokładać się narodzić do bycia dzieckiem

Bożym. Momentem tych naszych narodzin jest Chrzest święty, o czym przypomina ten sam
Ewangelista: Jeśli się ktoś nie
narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do królestwa Bożego (J 3,5).

ni jesteśmy dziećmi Bożymi, to
nawzajem dla siebie jesteśmy
braćmi. Stajenka betlejemska jest
więc kolebką naszej wspólnej rodziny w Bogu, rodziny, która dla
nas ma konkretny wymiar 1050cio lecia Chrztu Polski.

Rzadko kiedy uświadamiamy sobie prawdę o zasadniczej
zmianie naszej natury. O tym,
że zostaliśmy adoptowani przez
Boga - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bóg się zobowiązał do ojcowskiej troski o nas i
dał nam w dziedzictwo całe swoje królestwo. Jesteśmy nie tylko
synami tej ziemi, ale synami
Bożymi; nie tylko dziedzicami
tego życia, ale dziedzicami życia
wiecznego. A skoro ochrzcze-

Bóg rodząc się w stajence
chce przyjść do każdego z nas,
tylko czy drzwi naszego serca są
otwarte, czy jest tam zaproszenie, jest chęć przyjęcia Go, a On
przyjdzie;
Przyjdzie pocieszyć Cię gdy bolejesz po śmierci kogoś bliskiego.
Przyjdzie poradzić Ci co dalej
zrobić ze swoim życiem bo nie
wiesz co dalej, jaką drogę wybrać, co z sobą zrobić.
Przyjdzie podźwignąć Cię w
chorobie, która Cię przytłacza
i nie masz siły by dalej znosić
cierpienie, przyjdzie pomóc Ci
nieść twój codzienny krzyż.
Przyjdzie kiedy nie widzisz
żadnego sensu w swoim życiu,
kiedy ogarnia cię beznadzieja,
smutek, lęk przed przyszłością i
depresja, przyjdzie by pomoc ci
podnieść się z tej słabości i dać
siłę na dalszą drogę.
Przyjdzie powiedzieć Ci, że Cię
kocha kiedy czujesz się niekochany lub niekochana, kiedy
inni nie okazują Ci ani miłości,
ani wdzięczności, ani zaintereso-

wania. On powie Ci, że dla niego
jesteś kimś ważnym i wyjątkowym, jedynym.
Przyjdzie kiedy ty sam jesteś
zniewolony alkoholem, narkotykami innymi uzależnieniami czy
grzechami by dać Ci nadzieję, by
powiedzieć zostaw to, przebudź
się, pójdź za mną. Przyjdzie by
przywrócić Ci twoją utraconą
ludzką godność.
Przyjdzie kiedy czujesz się samotna i opuszczona, kiedy przeżywasz udrękę swojej samotności.
Tylko zróbmy Mu miejsce w
swoim sercu, zaprośmy Go do
siebie, pozwólmy mu się tam
właśnie narodzić. Powiedź mu o
swoich problemach, słabościach,
sprawach z którymi sobie nie dajesz rady. On po to przyszedł być
dzielić z tobą swoje życie by z
tobą nieść krzyż twojej codzienności ku radości zmartwychwstania.

„Wierzysz, że się Bóg zrodził w
betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się
w tobie.” A.M.
Niech będą one dla każdego z
nas bodźcem do refleksji w nadchodzącym, świątecznym okresie.

ks. Jarosław Leśniak
Duszpasterz Rolników

Nowe kierownictwo ministerstwa rolnictwa
Zakończona została procedura formowania władz resortu rolnictwa. Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi został Krzysztof Jurgiel. Sekretarzem Stanu oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Kształtowania
Ustroju Rolnego został Zbigniew Babalski. Sekretarzem Stanu - Jacek Bogucki. Podsekretarzami stanu: Ewa Lech, Rafał Romanowski, Ryszard Zarudzki.
(ss)

Kierownictwo MRiRW w pełnym składzie
foto: MRiRW

Rynek wieprzowiny - opinia samorządu rolniczego

W

odpowiedzi na pismo Przewodniczącego
Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorząd rolniczy przekazał w dniu
1 grudnia 2015 r. opinię na temat aktualnej
sytuacji na rynku wieprzowiny oraz na temat
działań podejmowanych na rzecz wsparcia
sektora produkcji trzody chlewnej oraz aktualnych problemów związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru
świń w Polsce oraz działań podejmowanych
przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów
oraz eksporterów wieprzowiny.
Zarząd KRIR podkreślił, że w ciągu ostatnich lat nastąpił drastyczny spadek cen żyw-

ca wieprzowego, do 3,00 zł za 1 kg wagi
żywej na przełomie października i listopada
2015 roku. W ciągu ostatnich kilku tygodni
ceny trzody chlewnej znacznie spadają i są
dużo niższe od tych przed rokiem, o blisko
9%. Kryzys cenowy, który utrzymuje się z
małymi przerwami od ponad dwóch lat dotknął w szczególności gospodarstwa, które
zainwestowały w modernizację procesów
technologicznych po to, aby skutecznie konkurować na wspólnym rynku.

kluczyć zmowy cenowej przedstawicieli
sektora przetwórczego. Zastanawiającym
jest fakt, że od kilku już lat spadek cen
skupu wieprzowiny ma miejsce w okresach przedświątecznych, gdzie naturalnie
występuje zwiększony popyt na mięso i jego przetwory. W tym czasie zakłady przetwórcze, mając gwarancję zbytu swoich
produktów kupują tani surowiec, często
na zapas, generując krociowe zyski.

Jedną z przyczyn spadku cen mogą być
Przyczyn tej sytuacji dopatrywać się również nieprawidłowości w prowadzeniu
można w załamaniu handlu z Federacją i rozliczaniu produkcji w systemie nakładRosyjską na skutek utrzymującego się czym. System ten polega na świadczeniu
embarga i wystąpieniu w Polsce afrykań- określonego rodzaju usług przez rolników
skiego pomoru świń. Nie można także wy- na rzecz zakładów przetwórczych produ-
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kujących pasze i inne środki do produkcji
rolnej. W ramach podpisanej umowy rolnik
otrzymuje wszelkie niezbędne środki do produkcji (prosięta bądź warchlaki, pasze, dodatki, leki). Ze swojej strony rolnik gwarantuje budynki potrzebne do chowu i własną
pracę. Umowa przewiduje zryczałtowane
wynagrodzenie dla rolnika, zależne od efektów ekonomicznych mierzonych kosztem
wyprodukowania 1 kg żywca wieprzowego. W umowach takich nie ma odniesienia
do cen skupu wyprodukowanych tuczników.
Materiał do dalszego odchowu pochodzi
najczęściej z Holandii, Belgii, Danii, Niemiec oraz Litwy i Łotwy, co może stwarzać
Ciąg dalszy str. 3

realne zagrożenie w postaci przywleczenia
ASF. Dodatkowo, zwierzęta te w systemie
IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) „przypisane” są rolnikowi co nie jest do
końca prawdą, gdyż faktycznym ich posiadaczem (właścicielem) jest zleceniodawca
usługi. W naszej ocenie, sytuacja taka nie
odzwierciedla stanu faktycznego w systemie
IRZ, dając mylne wyobrażenie o ilości pogłowia świń w kraju. Trudno jest też określić,
jaka jest skala tego zjawiska poprzez dokładne oszacowanie udziału chowu nakładczego
w odniesieniu do całkowitej produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Zdaniem rolników, chów nakładczy stanowi bardzo duży
udział w produkcji wieprzowiny w kraju i
w takim wydaniu niszczy rodzimych producentów, przyczyniając się bezpośrednio
do spadku cen w skupie. Samorząd rolniczy
domagał się wielokrotnie oraz uważa za niezbędne uregulowanie prawce tego procesu,
między innymi poprzez przypisanie tej trzody do numeru stada zakładu przetwórczego.
Znaczący wpływ na spadek cen skupu
może mieć treść komunikatu Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) o rzekomej
szkodliwości mięsa czerwonego dla zdrowia ludzi. Można z niego wnioskować, że
spożywanie wieprzowiny w nadmiarze
zwiększa ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Jest rzeczą oczywistą, że
każda potrawa spożywana w nadmiernych
ilościach jest szkodliwa dla zdrowia. Szczegółowe, polskie badania mięsa wieprzowego
mówią, że jego forma nie przetworzona chemicznie ma właściwości zdrowotne. Jedynie
wiele dodatków chemicznych używanych w
przetwórstwie mięsa może być szkodliwe.
Należałoby poczynić starania, aby informacje zawarte w komunikacie WHO były
sprostowane, bo wyniki badań wielu naukowców wskazują inaczej.
Zarówno producentom wieprzowiny, jak i
branży mięsnej powinno zależeć na stabilizacji cen skupu, wahania na rynku mięsa
mogą doprowadzić do upadku wielu gospodarstw produkujących trzodę chlewną oraz
zakładów przetwórstwa mięsnego. Skutki
kryzysu na rynku wieprzowiny mogą
być długotrwałe i trudne do oszacowania.
Rynek wieprzowiny w Polsce jest regulowany w ramach instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR). Zasady organizacji rynku wieprzowiny reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(LTE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. W ramach wspólnej polityki realizowane mogą być dopłaty do eksportu przetworów
wieprzowych i nieprzetworzonego mięsa
wieprzowego oraz dopłaty do prywatnego
przechowywania wieprzowiny.
Zasadne wydaje się wystąpienie w trybie
pilnym do Komisji Europejskiej o uruchomienie procedur dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny na
mocy przepisów prawa wspólnotowego
na podstawie ww. przepisów, z tym że w
procedurze wyboru uczestnika mechanizmu
należy w pierwszej kolejności uwzględnić

Należy powiązać dotowanie inwestycji w Należy także zwrócić uwagę na olbrzyzakładach przetwórczych z obowiązkiem mią nierównowagę uczestników rynku
związania się tych zakładów umowami produktów żywnościowych. W Polsce
kontraktacyjnymi z polskimi rolnikami sieci handlowe mają wielką przewagę
- dostawcami surowców. Pilnego rozwią- nad innymi uczestnikami tego łańcucha,
zania wymaga też nieuregulowana do- niespotykaną w innych krajach. Nadal nie
tychczas kwestia odległych terminów za- ma w tym względzie żadnych uregulowań
płaty za nabywane od rolników produkty. prawnych ograniczających złe praktyki
Powiązanie terminu zapłaty z możliwością handlowe.
rozliczenia podatku VAT wydaje się oczywistym rozwiązaniem, tym bardziej, że od lat Samorząd rolniczy podkreślił, że opinia w
obowiązuje to w rozliczeniach z rolnikami sprawie sytuacji na rynku wieprzowiny nie
ryczałtowymi. Dystrybucja unijnego wspar- wyczerpuje możliwości działań organów
cia branży rolnej i przetwórstwa powinna polskiego państwa. Wskazuje jednak dobitbyć przemyślana. Uruchomienie odpowied- nie, że mimo powtarzających się i narastająnich środków finansowych jest kluczowe cych problemów na rynku wieprzowiny w
zwłaszcza przy funkcjonowaniu systemu Polsce brak jest krajowej polityki rolnej, któzwalczania ASF. Bez środków finansowych ra umożliwiałaby planowanie produkcji oraz
koła łowieckie nie uporają się z prowadze- stabilizowałaby ceny i tym samym dochody
niem właściwej gospodarki łowieckiej, a producentów rolnych.
rolnicy nie poradzą sobie z rosnącymi szkoZ uwagi na objęcie rynku wieprzowiny dami łowieckimi. Konieczne jest wsparcie Jak wynika z prognoz cen najbliższe miesiąregulacjami wspólnotowymi, Polska, po- działań, które w sposób skuteczny wpłyną ce będą przynosić spadki cen wieprzowiny i
dobnie jak i inne kraje członkowskie UE, na rozrzedzenie populacji dzików. Zgodnie zwiększone nakłady na jej produkcję (pronie ma możliwości samodzielnego podej- z opinią Państwowego Instytutu Weteryna- blem z dostępnością paszy z powodu suszy),
mowania działań interwencyjnych na ryjnego w Puławach dopiero rozrzedzenie co w sytuacji braku pomocy ze strony Pańrynku wieprzowiny. W związku z powyż- populacji dzika do ilości 0,7-0,5 szt/km2 stwa może spowodować bankructwo wielu
szym należy uruchomić na forum Unii skutecznie zatrzyma rozprzestrzenianie się gospodarstw rolnych.
Europejskiej wszystkie dostępne działania wirusa ASF.
(Źródło: KRiR)
interwencyjne na rynku. Niemniej jednak
(Skróty pochodzą od redakcji.)
na szczeblu krajowym powinny pilnie zostać podjęte działania Rządu dotyczące m.
in. intensyfikowania działań nad przyjęciem programu odbudowy produkcji trzody
chlewnej, zanim produkcja ta załamie się
całkowicie, w tym m. in. uruchomienie przez
Agencję Rezerw Materiałowych (ARM)
zakupu półtusz wieprzowych, które będą
stanowić rezerwę państwową gospodarczą.
Należy zauważyć, że trzeba wprowadzić
ochronę własnego rynku przed importem
niskiej jakości i przez to tanich produktów
19-21 lutego 2016, Nowa Hala EXPO/MOSiR, Łódź
wieprzowych, przede wszystkim nieprzetworzonego mięsa niskiej jakości. Konieczne
• Jedyne specjalistyczne targi wokół produkcji zwierzęcej w Polsce
jest również zwrócenie szczególnej uwagi na
• ponad 230 wystawców z Polski oraz zagranicy
skład wyrobów, w tym procentowego wsadu
• Ponad 15 000 m2 powierzchni wystawowej
mięsa – w sytuacji, gdy w składzie danego
• 30 000 gości – profesjonalistów
wyrobu wsad mięsa nie wynosi min. 80%,
• Konferencje naukowo-techniczne na europejskim poziomie
na etykiecie powinno widnieć „wyrób mięso
• Bogaty program paneli dyskusyjnych na aktualne tematy
podobny”. Wymaga to konsekwentnego pro• Centralne położenie i świetna logistyka
wadzenia wewnętrznej polityki rolnej, pod• Lokalizacja w nowoczesnym obiekcie targowym - Nowa Hala EXPO/MOSIR
stawą której byłoby zbilansowanie potrzeb z
– al. Politechniki 4, Łódź
własnym potencjałem produkcyjnym. Ważnym elementem tej polityki musi być wnikliwa kontrola weterynaryjna napływających z
Reklama
zewnątrz surowców, a zwłaszcza okresu jego
przechowywania, oraz materiału hodowlanego, odpowiadająca tej, jakiej poddawane są
produkty opuszczające nasz kraj. Konieczna
jest przy tym skuteczna promocja rodzimej
produkcji rolno-spożywczej, która jednak
nie będzie możliwa bez przyjęcia definicji
polskiej żywności i wdrożenia czytelnego
systemu jej oznakowania w taki sposób, aby
nabywca łatwo mógł zidentyfikować kraj jego pochodzenia, w tym środki pochodzące
z Funduszu Promocji Mięsa powinny promować wieprzowinę polską, a nie gotowe
wyroby powstałe z surowców przychodzących do nas w dużych ilościach z zagranicy.
Dlatego należy wprowadzić opłaty na fundusz promocyjny dla firm sprowadzających
półtusze z zagranicy.
przedsiębiorców i te podmioty chcące korzystać ze wsparcia, które realizują skup żywca
na potrzeby magazynowania od producentów trzody chlewnej z siedzibą stada znajdującą się na terytorium Polski, przy założeniu, że prosięta do dalszej produkcji zostały
wyhodowane na terenie RP. Na pomoc dla
rolników, których dochody spadły z powodu
trudnej sytuacji na rynkach rolnych Polska
otrzymała 28,9 mln euro. Jest to jednak za
mała kwota, by móc realnie wesprzeć producentów bydła i trzody chlewnej. Prawo unijne pozwala jednak na podwojenie powyższej kwoty z budżetu krajowego i wsparcie
rolników. Możliwe jest zatem uruchomienie
rekompensat dla producentów żywca wieprzowego, które choć w części złagodziłyby
poziom cen od dłuższego czasu utrzymujący
się poniżej progu opłacalności oraz wprowadzenie dopłat do stada podstawowego.

Rolniku pamiętaj!

Reklama
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Wniosek do Beaty Szydło
- Prezesa Rady Ministrów

arząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował do Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów wniosek o wprowadzenie w trybie pilnym
zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990r.
(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz.291)umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj.
w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS, od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej.

S

(ss)

Copa-Cogeca
o rynkach rolnych

ytuacja na unijnym rynku rolnym
nadal jest krytyczna. Potrzeba środków łagodzących presję na rynku wieprzowiny i mleka i uproszczenia
WPR, przewodniczący Copa i Cogeca
informują unijnych ministrów rolnictwa.

ścią finansową się zaostrzają, a producenci znajdują się pod presją. Pakiet pomocy
stanowił krok we właściwym kierunku
dla poprawy sytuacji. Teraz musimy
upewnić się, że państwa członkowskie
w pełni wykorzystają udostępnione im
środki, jak np. możliwość wypłacenia zaPrzewodniczący Copa i Cogeca poinfor- liczek na poczet płatności bezpośrednich.
mowali unijnych ministrów rolnictwa, że Apelujemy również o zastanowienie się
unijne rynki rolne znajdują się pod presją nad znaczeniem poziomu ceny w unijnej
częściowo wywołaną przez skutki rosyj- sieci bezpieczeństwa w tak trudnym okreskiego embargo i apelowali do Komisji sie,” dodał.
Europejskiej o wprowadzenie środków
łagodzących presję na rynku wieprzowi- Przewodniczący Cogeca Christian Pèes
ny i w sektorze mleka już w grudniu.
następnie podkreślił znaczenie uproszczenia WPR, które zapoczątkował komisarz
Apel ten odnosił się do dyskusji mini- ds. rolnictwa Phil Hogan. „Biurokracja
strów nad pakietem pomocy w wysokości utrudnia innowacje, ogranicza konkuren500 mln euro.
cyjność i jakość życia. Np. z duńskiej ankiety wynika, że 70% rolników twierdzi,
że biurokracja i kontrole są najgorszym
aspektem pracy na roli,” przypomniał p.
Merrild. „Dlatego też, Copa i Cogeca
przedstawiły Komisji kompleksową listę
propozycji w zakresie uproszczenia noNa spotkaniu wysokiego szczebla z luk- wej WPR, w tym m. in. instrumentów zasemburską prezydencją, przewodniczący zieleniania, zasady trzech upraw, definicji
Copa Martin Merrild powiedział „Unij- trwałych i czasowych użytków zielonych
ny sektor wieprzowiny znajduje się pod i dobrowolnego wsparcia powiązanego z
poważną odgórną presją, wynikającą produkcją. Koniecznie trzeba ograniczyć
częściowo z rosyjskiego embarga i czę- biurokrację, by rolnicy mogli spokojnie
ściowo spowodowaną brakiem środków pracować,” dodał p. Pèes.
krótkoterminowych, które pozwoliłyby
na rozwiązanie tej trudnej sytuacji ryn- P. Pèes również nalegał, by ministrowie
kowej. Pakiet pomocy nie wystarczy do uważnie obserwowali międzynarodowe
rozwiązania problemów na rynku wie- negocjacje handlowe. Wyraził ubolewaprzowiny. Średnia cena wieprzowiny w nie nad faktem, że administracja USA
UE spada od 8 następujących po sobie ty- nałożyła wyższe cła na unijny eksport
godni o 6-10%. Dlatego też nakłaniamy masła, twierdząc że ukazuje to brak zaKomisję Europejską do wprowadzenia angażowania amerykańskich negocjatodopłat do prywatnego przechowywania rów w szybkie osiągnięcie porozumienia
w sektorze wieprzowiny, zgodnie z usta- handlowego z UE (TTIP). Następnie
leniami pakietu pomocy, już w grudniu, podkreślił korzyści wynikające z komby załagodzić sytuację. W przypadku pleksowego handlu w odniesieniu do
niepodjęcia żadnych działań, wielu pro- negocjacji na temat liberalizacji handlu
ducentów będzie zmuszonych zarzucić na świecie ramach rundy dauhańskiej i
działalność. Żałujemy, że nie poczynio- wyraził ubolewanie, gdyż wyniki konfeno postępów w negocjacjach z rosyjskimi rencji ministerialnej w Nairobi będą rozwładzami w zakresie otwarcia rosyjskie- czarowujące. Nalegał, aby prezydencja
go rynku dla tłuszczu i produktów ubocz- zintensyfikowała wysiłki na konferencji
nych”.
ministerialnej na rzecz ograniczenia eksportu prowadzonego przez kanadyjskie i
„Co więcej, bardzo niepokoi nas sytuacja australijskie przedsiębiorstwa państwounijnego sektora mleka. Ze względu na we.
zbliżającą się zimę, problemy z płynno(Źródło: Copa - Cogeca)

M

Nowa stawka zwrotu
podatku akcyzowego

RiRW poinformowało, że Rada
2016 r. producenci rolni powinni
Ministrów, zdecydowała o
złożyć wniosek wraz z fakturami
zwiększeniu stawki zwrotu w
VAT (lub ich kopiami) stanowią2016 r. producentom rolnym podatku akcymi dowód zakupu oleju napędocyzowego zawartego w cenie oleju napęwego w okresie od 1 lutego 2016 r.
dowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l.
do 31 lipca 2016 r. w ramach limiPodwyższenie stawki umożliwi zwrot w
tu zwrotu podatku określonego nai
2016 roku producentom rolnym 86,00 zł
2016 r.
d
na każdy hektar użytków rolnych.
Limit zwrotu podatku akcyzowego wz
2016 r. wynosi:
Nie ulegają zmianie terminy składania 86,00 zł* ilość ha użytków rolnych
W
wniosków:
Dotacje wypłacane będą w 2016 r. w ter-n
• od 1 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 minach:
p
r. producenci rolni powinni złożyć
• 1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadkup
odpowiedni wniosek do wójta,
złożenia wniosku w pierwszym ter-p
burmistrza lub prezydenta miasta,
minie,
n
w zależności od miejsca położenia
• 1 - 31 października 2016 r. w przy-w
gruntów rolnych wraz z fakturami
padku złożenia wniosku w drugimd
VAT (lub ich kopiami) stanowiącyterminie
mi dowód zakupu oleju napędowe- gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta,O
go w okresie od 1 sierpnia 2015 r. albo przelewem na rachunek bankowy po-Z
do 31 stycznia 2016 r.,
dany we wniosku.
w
• od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia
(Źródło: MRiRW)k
p
z
c
i
d
r
z
dniach 27-29 BGŻ BNP Paribas S.A. ceprezes Zarządu i Janem
ż
listopada 2015 oraz Towarzystwa Ubez- Markiem Lenczowskim
w
r. rolnicy z wo- pieczeń
Wzajemnych - Delegatem do KRIR.
n
jewództwa łódzkiego i „TUW” i porozmawiać Omówiono bieżącą sydelegaci Izby Rolniczej na temat możliwości fi- tuację w rolnictwie, jak
R
Województwa Łódzkiego nansowania i ubezpieczeń również ustalono dalszą
B
spotkali się na wyjeździe w sektorze rolnictwa. Ko- formę współpracy obu izb.
s
szkoleniowym w Ośrod- lejni sponsorzy szkolenia Uczestnicy wyjazdu mieli
z
ku
Konferencyjno-Wy- - PPH Hetman sp. z o. również możliwość zwied
poczynkowym „Hyrny” o. oraz Przedsiębiorstwo dzenia zakopiańskiej stab
w Zakopanem. Pobyt w Jasta sp. z o.o - przedsta- rówki z charakterystyczną
n
stolicy Tatr był okazją do wili oferty nieodpłatnego góralską zabudową zwaną
s
dyskusji o kondycji pol- odbioru i utylizacji pa- w architekturze stylem zaz
skiego rolnictwa i prze- dłych zwierząt. W czasie kopiańskim, wjechać na
w
prowadzanych zmianach. pobytu na terenie działania Kasprowy Wierch i Gubao
Uczestnicy szkolenia mo- Małopolskiej Izby Rolni- łówkę, a także skorzystać
r
gli również skorzystać czej, Zarząd IRWł spotkał z Term w Białce Tatrzańl
z doradztwa sponsorów się z jej przedstawicielami skiej.
(ss)
- przedstawicieli Banku - Krystyną Janecką - Wi-

Szkolenie rolników z województwa
łódzkiego w Zakopanem

W
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Uczestnikami szkolenia byli rolnicy
i delgaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Raport o stanie zdrowia mieszkańców wsi

O

publikowany ostatnio
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej raport o stanie zdrowia mieszkańców wsi
pokazuje, że mieszkańcy ob.
szarów wiejskich rzadziej chorowaliby, gdyby zapewniono
aim lepszą profilaktykę i szerszy wachlarz usług medycznych.Obecnie dostęp
do placówek ochrony zdrowia na wsi znacząco odbiega od tego, jaki mają
wzapewniony osoby z dużych miast.

Długość życia
Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku i na początku tego wieku umieralność
mieszkańców terenów wiejskich była zdecydowanie wyższa niż mieszkańców
miast. Dopiero w ostatnich kilku latach dysproporcje te ulegają znacznemu zmniejszeniu. W dalszym ciągu natomiast utrzymuje się różnica w długości życia kobiet
i mężczyzn. Kobiety, niezależnie od miejsca zamieszkania żyją ok. 10 lat dłużej
od mężczyzn. Na terenach wiejskich najdłuższą długością życia mogą cieszyć się
mieszkanki z woj. podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego –średnio 82 lata, anajkrótszą –z woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego – średnio 79,5 lat.
Wśród mężczyzn statystycznie najdłuższywiek - 74 lata - osiągają mieszkańcy
Małopolski, natomiast krócej będą żyć mężczyźni z woj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego - średnio 71 lat. Województwa: warmińWyniki raportu „Stan zdrowia ludności wiejskiej” wskazują naznaczącą zależ- sko-mazurskie i zachodniopomorskie są obszarami z najmniejszą liczbą placówek
-ność pomiędzy kondycją zdrowotną Polaków, a ich miejscem zamieszkania.Na służby zdrowia na wsi i równocześnie gdzie udziela się najmniej porad lekarskich.
przestrzeni ostatnich lat stan zdrowia mieszkańców wsi ulega systematycznej pouprawie. Widoczne jest to na wielu płaszczyznach, m.in. w sposobie odżywiania, Przyczyny zgonów
-podejmowaniu aktywności fizycznych, średniej długości życia czy śmiertelności Głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia i choroby nowotwoniemowląt. Nie zmienia to faktu, że w innych ważnych aspektach widać jednak rowe. Prawidłowość ta występuje w całym kraju, przy czym u ludności zamiesz-wyraźne dysproporcje –zwłaszcza wdostępności opieki zdrowotnej, punktów me- kującej wsie wskaźnik ten jest wyraźniewyższy.W przypadku chorób układu krąmdycznych czy w podejmowaniu działań prewencyjnych.
żenia – są przyczyną aż 49% zgonów, zaś nowotworów – 23%. W największych
aglomeracjach odpowiednio wynosi to 44% i 27%.
,Ograniczony dostęp do placówek służby zdrowia
-Z treści raportu jednoznacznie wynika, żeliczba placówek medycznych na terenach
wiejskich jest ponad dwukrotnie mniejsza - 3 przychodnie na 10 tys. miesz)kańców, niż w miastach - prawie 6,5 przychodni. Najmniej tych obiektów w
przeliczeniu na mieszkańców terenów wiejskich znajduje się w woj. pomorskim,
zachodniopomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim – mniej niż 2,5 przychodni. Mniejsza liczba placówek służby zdrowia przekłada się znacząco na liczbę
i dostępność porad lekarskich (średnio dwukrotnie mniej), liczbęszczepień wśród
dzieci i młodzieży (o ok. 10% mniej) orazszczepień i badań profilaktycznych dorosłych (o ok. 10% mniej), a w konsekwencji – na wykrywalność chorób, w tym
zwłaszcza tzw. cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nowotworyczy choroby układu krąm
żenia.Tę niekorzystną statystykę należy jeszcze uzupełnić o dwukrotnie niższą na
m
wsi, niż w miastach, dostępność apteki punktów aptecznych – średnio 2 obiekty
.
na 10 tys.mieszkańców na wsi wobec 4,5 takich samych placówek w miastach.
k
Rezygnacja z porad lekarskich
ą
Blisko 14% Polaków rezygnuje z wizyt i porad lekarskich, co jest jednym z najgor.
szych wskaźników w Unii Europejskiej. O ile jednak mieszkańcy miast rezygnują
i
z wizyt i porad lekarskich głównie z powodu długiego okresu oczekiwania, to
dla mieszkańców wsinajczęstszą przyczyną rezygnacji z wizyty u specjalisty jest
bariera finansowa. Obawa przed dalszym, kosztownym leczeniem oraz konieczą
ność dojazdu do placówki, która najczęściej znajduje się w znacznej odległości,
ą
stanowią decydujące czynniki odkładania wizyt lekarskich – od 5% do 10% re- - Wyraźnie widać zależność pomiędzy stanem zdrowia ludności wiejskiej a dostępem do
zygnacji w stosunku do 3% rezygnacji w miastach. Ponadto mieszkańcy terenów infrastruktury medycznej. Niższa wykrywalność chorób, która w efekcie prowadzi do zgoa
wiejskich (zarówno kobiety, jaki mężczyźni) dużo rzadziej niż mieszkańcy miast nów, skłania do podjęcia natychmiastowych działań – zlikwidowania barier w dostępie
odwiedzają lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów. Niepokojące jest do opieki zdrowotnej i położenia nacisku na rozwiązania systemowe, które będą służyły
ć
również to, że prawie co czwarty mężczyzna z terenów wiejskich nigdy nie był u poprawiestanu zdrowia mieszkańców wsi– mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Eulekarza specjalisty.
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

O raporcie
Raport „Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce” zawiera kompleksową analizę danych GUS i Eurostat,
dotyczących stanu zdrowia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na stan
zdrowia mieszkańców terenów wiejskich. Porównaniu poddano zwłaszcza te, wpływające takna styl życia (m.in. odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, korzystanie z używek), jak i na dostępność placówek
służby zdrowiai usług medycznych.
Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji EFRWP.

O FIR
Forum Inicjatyw Rozwojowych powstało w celu wypracowywania rozwiązań i stanowisk istotnych z
punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. W ramach
Forum powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów iopracowań. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat.

O EFRWP
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz
rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz
działaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Od samego początku
istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.
Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl
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grudnia 2015 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w
szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Jolanta
Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA.
Od początku istnienia konkursu, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które konkurs powinien pełnić:
- podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia
wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;
- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;
- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;
- rozwijanie zainteresowań uczniów;
- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;
- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy
o bhp.
Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu
i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat
Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. W 2014 roku do grona głównych organizatorów
dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Gospodarzem
finału konkursu byli pan Tomasz Mroczek, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, oraz panie: Małgorzata Gabryelczak i Beata Wszołek – Lewandowska,
zastępcy dyrektora ŁODR.
Głównego organizatora reprezentował pan Jan Wieruszewski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi. Na finale gościliśmy również pana Janusza Grodzkiego
zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowała pani Renata Nowak zastępca
dyrektora.
Wśród zaproszonych gości był również Marek Jacek Michalak Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Młodszy brygadier Piotr Łukasik, uczestniczył w finale w
imieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Andrzeja
Witkowskiego.
Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali: dyrektor biura pan Jerzy
Kuzański i pani Sylwia Skulimowska. W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody wręczała pani Grażyna Źródlak. Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW’ w Łodzi reprezentowała pani Jagoda Perliceusz- Biazik. Do
finału przystąpiło 27 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło udział 397
uczniów z 15 szkół o profilu rolniczym.
Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej.
Test rozwiązywany przez uczestników zawierał 30 pytań. Do części ustnej zakwalifikowało się 10 uczniów. Każdy z nich odpowiadał na pytania wylosowane w zestawie. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz
etapie ustnym.
Komisja Konkursowa w składzie:
-Beata Grala - PT KRUS w Zduńskiej Woli - przewodnicząca,

-Janusz Krupa - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - członek,
-Marek Mazurkiewicz- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach - członek
-Grażyna Źródlak - Kuratorium Oświaty w Łodzi - członek,
-Jagoda Perliceusz - Biazik - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w
Łodzi - członek,
po dwóch etapach finału, wyłoniła następujących laureatów:
lokata

imię i nazwisko

1.

Gabriel Lewandowski

2.

Paweł Oleski

3.

Bogusław Molik

4.

Michał Dawid

5.

Łukasz Piech
Paweł Żurawski

wyróżnienie
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Uczniowie szkół rolniczych o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

Arkadiusz Dobrowolski
Karol Kopa
Kamil Siewier
Michał Ślęzak

szkoła

fundator nagrody głównej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
Zespół Szkół Mechanizacji
Rolnictwa w Piątku
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach
Zespół Szkół nr 1
w Bratoszewicach
Zespół Szkół Rolniczych
w Czarnocinie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Dobryszycach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Izba Rolnicza
Województwa Łódzkiego
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Pozostali uczestnicy za udział w finale otrzymali nagrody pocieszenia.
W przerwie konkursu Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził wykład na temat ustawy konsumenckiej oraz praw konsumenta.
Po uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy, opiekunowie i przedstawiciele sponsorów udali się na obiad ufundowany przez Biuro Regionalne Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

W obecnej edycji nagrody i wyróżnienia oprócz głównych organizatorów (Oddziału
Regionalnego KRUS w Łodzi, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Kuratorium Oświaty
w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi), ufundowane
zostały przez wiele instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w rolnictwie.
Dla finalistów konkursu nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Łódzkiego,
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi, Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Oddział
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi.
Mamy nadzieję, że formuła konkursu a także nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów zachęcą do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu jak
największą liczbę uczniów szkół rolniczych. Dzięki temu również poziom wiedzy
na temat zasad bhp w rolnictwie będzie coraz wyższy.

Przemysław Kraska
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Idea solidarnej pomocy

U

bezpieczenia oparte na zasadzie wzajemności są stare
jak świat. Ich istota polegająca na idei solidarnej pomocy:
„jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego” nie straciła przez wieki na
aktualności i obowiązuje po dziś
dzień. Są na to dowody w postaci
udziału w rynku ubezpieczeniowym,
który w Finlandii wynosi około 80
proc., w Stanach Zjednoczonych 50
proc., a we Francji 40 proc.
Druga połowa XIX wieku, a więc
czas gdy Polska była pod zaborami,
przyniosła rozwój wzajemnościowej
formy ubezpieczeń, która szczególną popularność zyskała na terenie
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Królestwa Galicji i Lodomerii. Pionierem było powstałe w 1860 roku
w Krakowie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia „Florianka”, które
14 lat później przekształciło się w
Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. Pierwotna nazwa
Towarzystwa nawiązywała do patrona strażaków św. Floriana. Poza
Małopolską , również na Podolu, na
Ukrainie i na Wołyniu, „Florianka”
sprzedawała polisy zarówno majątkowe, ubezpieczające mienie przede
wszystkim na wypadek pożaru, jak
i na życie. Dzięki inwestowaniu Towarzystwa w przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym, niemal w

każdej wsi, którą „Florianka” ubezpieczała powstawały ochotnicze straże ogniowe.
W międzywojniu wzajemność
ubezpieczeniowa w Polsce kwitła i stanowiła większość, bo aż 65
proc. krajowego rynku ubezpieczeń.
Ponad 30 tuw-ów, pośród których
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Ciąg dalszy str. 7

Wzajemnych był największym ubezpieczycielem w II RP, obejmowało ofertą w zasadzie wszystkie dziedziny życia
społecznego i gospodarczego. Członkami zrzeszonymi w Towarzystwach byli
przedstawiciele różnych grup zawodowych, z których najliczniejszą stanowili
lekarze i posiadacze pojazdów samochodowych.
Władze komunistycznej Polski dążąc
do kontroli nad wszelkimi poczynaniami
obywateli zniszczyły niezależne inicjatywy
społeczne, w tym ubezpieczenia wzajemne, które zamarły na pół wieku. Renesans
nastąpił na początku lat 90. minionego
stulecia. Jako pierwsze pojawiło się Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW” , które z prawnego punktu widzenia jest połączeniem spółki akcyjnej, spółdzielni i stowarzyszenia. Lecz jego istotą
jest to, że każdy ubezpieczony w „TUW”
zostaje automatycznie jego członkiem.
Pierwszą polisę „TUW” wystawiło w
marcu 1992 roku. Odwołując się do tradycji galicyjskiej „Florianki” , jako swoje
logo „TUW” przyjęło stylizowany hełm
strażacki.
Od początku działalności Towarzystwo nie konkurowało i nie konkuruje
na rynku z komercyjnymi zakładami
ubezpieczeń. Nie korzystało również z
kredytów, ani z pomocy komercyjnego
kapitału, co przyczyniło się do umacniania jego niezależności.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego wszelkiego rodzaju: dla rolników,
dla domu, dla firm, dla kierowców (łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi).

Ochroną „TUW” objęte są również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły
oraz gospodarstwa agroturystyczne. A
wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się u siebie”.
Ubezpieczeni zorganizowani są w
wielotysięczne związki wzajemności
członkowskiej, i ta forma samoorganizacji
dominuje obecnie w „TUW”. Umożliwia
ona kontrolę nad związkiem i gwarantuje podejmowanie kluczowych decyzji mających decydujący wpływ na jego
działalność i rozwój. Reprezentanci największych związków desygnują swoich
przedstawicieli do rady nadzorczej Towarzystwa. Najwcześniej powstał największy dziś związek wzajemności członkowskiej „Galicja”, w którym są zrzeszeni
członkowie „TUW” z województwa
małopolskiego. W ten oto sposób zaowocowała siła tradycji w regionie, gdzie
wzajemność ubezpieczeniowa była silnie
zakorzeniona.
Tak jak 150 lat temu we „Floriance”, tak i teraz wśród ubezpieczonych
członków „TUW” przeważają środowiska rolnicze, samorządowe, kościelne,
a przedmiotem ubezpieczenia są przede
wszystkim uprawy, majątek ruchomy i
nieruchomy gospodarstw rolnych, majątek
gmin, parafii oraz cywilna odpowiedzialność członków.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od lat jest liderem wśród
polskich firm ubezpieczeniowych tego
typu. Skupia blisko 1 100 000 członków,
dysponuje 103 placówkami znajdującymi się we wszystkich województwach, a
kapitał własny Towarzystwa wynosi 102
mln zł.

Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wola Zaleska

S

towarzyszenie
Kobiet
Wiejskich Wola Zaleska
to grupa prężnie działających kobiet, które reaktywowały swoją działalność rejestrując
się w KRS w 2013 r. Obecnie
liczy 20 kobiet, które czynnie angażują się w działalność
swojej organizacji. Członkinie
Stowarzyszenia swoje działa- Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Wola Zaleska
nia kierują głównie w stronę
dziedzictwa kulinarnego, wyjeżdżają na targi i warsztaty odnosząc przy tym wiele sukcesów. W 2012 roku uczestnicząc w warsztatach pn. „Smaki Ziemi Łódzkiej” w konkursie na najlepszą potrawę regionu łódzkiego zajęły I miejsce za faszerowaną kaczkę
zaleską, a rok później II miejsce za wędzoną nóżkę z Woli. Panie okazały się również
najlepsze podczas ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce” w
kategorii „pierogi Solejukowej”. Dzięki wsparciu LGD „Poddębice i Zadzim – Kraina
bez barier” w ramach działania „małe projekty” stowarzyszenie złożyło wniosek pn.
„Sztuka integruje – warsztaty z carvingu dla mieszkańców Woli Zaleskiej i okolic”, podczas którego Panie nauczyły się pięknej sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kulturalnym społeczności wiejskiej Stowarzyszenie zorganizowało również festyn rodzinny. Kobiety z Woli Zaleskiej z roku na
rok osiągają coraz więcej sukcesów, mając przy tym niemało pracy. Chętnie biorą udział
w warsztatach z rękodzieła, pomagają w organizowaniu wiejskich uroczystości, dekorowaniu ołtarza na Boże Ciało, jak i corocznemu wyplataniu wieńców dożynkowych.

Na świąteczny obiad ,,Kaczka Zaleska”

Składniki: 1 duża kaczka, 20 dkg wątróbki drobiowej, 40 dkg mięsa mielonego, 2
jajka, pęczek posiekanej natki pietruszki, 20 dkg masła, 2 szkl. mleka, bułka czerstwa,
2 cebule, sól, pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa, 2 szklanki rosołu
Opis przygotowania: Kaczkę po wyjęciu kości
solimy od środka i na zewnątrz, nacieramy od
wewnątrz majerankiem. Wątróbkę pokrojoną
w kostkę przesmażamy krótko ma maśle wraz
z cebulką. Bułkę moczymy w mleku, dodajemy
do mięsa mielonego, wbijamy jajka, dodajemy
do smaku sól, pieprz, gałkę muszkatołową, posiekaną pietruszkę oraz przesmażoną wątróbkę.
Wszystko dobrze mieszamy i napełniamy kaczkę farszem, zaszywamy otwór. Wstawiamy do piekarnika. Pieczemy 1,5 - 2 godziny podlewając rosołem.

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 8, 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
Reklama

Smacznego!

Opracowała: Agnieszka Chmielecka
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Wola Zaleska
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