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Ponowny apel Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego do polskiego
rządu o nałożenie ceł na produkty z
Ukrainy – str. 2

Rolnicy zapłacą za kryzys migracyjny?
- str. 3

Stanowisko Krajowej Rady Izb
Rolniczych, kierowane do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące
problemów w rolnictwie, które wymagają
najpilniejszego rozwiązania – str. 4

grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Łódzkiego Rynku
Hurtowego „Zjazdowa” odbyło się II w V kadencji Walne Zgromadzenie
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
Uczestniczyli w nim; Bronisław Węglewski – Prezes, Andrzej Komala – Wiceprezes, członkowie Zarządu: Ewa Bednarek,
Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk oraz
delegaci z Rad Powiatowych IRWŁ z całego województwa. Na Walnym Zgromadzeniu obecni byli przedstawiciele instytucji współpracujących z izbą rolniczą:
Ryszard Deluga – Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Włodzimierz Małecki – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Łodzi, Andrzej Górczyński
– Z-ca Dyrektora KRUS OR w Łodzi, Renata Nowak – Z-ca Dyrektora ARiMR OR w

Łodzi, Małgorzata Gabryelczak – Z-ca Dyrektora ŁODR z/s w Bratoszewicach, Anna
Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
„TUW”, Juliusz Ambroziak – przedstawiciel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Łodzi oraz przedstawicielka tej instytucji
– Dorota Sirko, Cezary Dzierżek – zastępca
Prezesa Zarządu – WFOŚiGW w Łodzi. W
spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele polskiego parlamentu: Robert Telus
– Prawo i Sprawiedliwość – v-ce Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Paweł Bejda –
Polskie Stronnictwo Ludowe.
W czasie obrad Walnego Zgromadzenia
przedstawiciele izby rolniczej rozmawiali
o bieżącej sytuacji w rolnictwie. Zwracano
uwagę na trudną sytuację szczególnie na
rynku trzody chlewnej. Posłowie Robert Telus i Paweł Bejda przedstawili informację o
możliwych sposobach rozwiązania tego pro-

blemu. Robert Telus poinformował o planach
pracy sejmowej komisji rolnictwa. Prezes
IRWŁ Bronisław Węglewski w dyskusji z
parlamentarzystami, zaznaczył, że głos rolników musi być wysłuchany w Warszawie.
Rozmawiano również o konieczności ubezpieczenia upraw rolnych, sprzedaży ziemi –
ustawy, która nie jest z korzystna dla rolnika,
a powinna zabezpieczyć w 100 % polską
ziemię. Ważnym tematem II w V kadencji
Walnego Zgromadzenia IRWŁ było znaczenie i rola izb rolniczych oraz zwiększenie
kompetencje izb rolniczych. Zwracano również uwagę na sprawę obniżenia i zniesienia
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, ceł dla Ukrainy. Na skutek wejścia
w życie ww. rozporządzenia, nastąpiło istotne
pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich
producentów rolnych, ponieważ na polskim
Ciąg dalszy str. 2

W czasie Targów FERMA 2016, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na debatę:
„Wspólna Polityka Rolna - rolnictwo dziś i jutro”
20 lutego (sobota) 2016 roku o godz. 13:30 - Sala A.
Reklama

Reklama

-1-

takie stacje – punkty pomiaru usytuować w szkołach
rynku pojawiły się tańsze produkty rolne (bez opłat celnych). której zadaniem byłoby:
rolniczych.
Obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o interes polskie- - wypracowanie wniosków dla Zarządu Izby Rolniczej Wogo rolnika, a nie ukraińskiego.
jewództwa Łódzkiego w sprawach dotyczących poszcze- 8. Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierzyny łownej i leśnej, w tym szczególnie dziCzłonkowie Walnego Zgromadzenia przegłosowali m.in.
gólnych działów produkcji rolnej,
ka, na terenie województwa łódzkiego. Populacja ta
uchwały o:
- sporządzanie okresowych analiz sytuacji gospodarczej
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zwiększyła się
• utworzeniu stałej Komisji Problemowej ds. Agroturystyki,
w poszczególnych gałęziach rolnictwa,
5-krotnie. Nadmierna liczba dzików powoduje duże
Reorientacji Zawodowej Rolników, Współpracy Zagra- - ocena i wnioski do pracy agend rządowych funkcjonująstraty w uprawach rolnych.
nicznej i Promocji Produktów Rolnych w składzie:
cych w sferze rolnej.
9. Podjąć działania mające na celu uproszczenie proceduKołodziejczyk Jan, Kowalski Zenon, Krawczyk Marek,
ry zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
Kuzański Jerzy, Sygitowicz Ewa, Wojtaszczyk Łukasz, Wnioski z II w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ
zawartego w cenie oleju napędowego bez konieczności
Wrona Donata, Wróbel Jerzy,
przedkładania faktur za zakup paliwa. Wypłata należ1. Podjąć działania interwencyjne na rynku drobiu rzeźnego zwrotu powinna być na podstawie nakazu podatnego z powodu drastycznego spadku cen w granicach
kowego.
2,80 – 2,90 zł/kg. Proponowane ceny nie pokrywają
Sylwia Skulimowska
kosztów produkcji.
2. Podjąć działania interwencyjne na rynku trzody chlewnej i rynku mleka z powodu niskich cen oferowanych
za ww. produkty.
3. Prosimy o przedstawienie informacji o wydatkowaniu
• Od 1 stycznia 2016 r. rolnicy wnioskujący o płatności
środków z „Funduszy promocji produktów rolno-spopowierzchniowe w 2016 roku muszą przestrzegać norm
żywczych” za 2015 roku.
W czasie obrad przedstawiciele powiatów województwa łódzkiei wymogów wzajemnej zgodności.
4. Podjąć działania mające na celu wydłużenie terminu
go rozmawiali o bieżącej sytuacji w rolnictwie. Zwracano
• 29 stycznia 2016 r. upływa termin składania wniostosowania nawozów naturalnych ze względu na zmiauwagę na trudną sytuację szczególnie na rynku wieprzowym.
sków do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy
nę warunków atmosferycznych.
w ramach działania „Wsparcie na przystępowanie do
której zadaniem byłaby:
5. Podjąć działania mające na celu zmianę rozporząsystemów jakości”
- współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Eu• Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany
w zakresie zmian i podnoszenia kwalifikacji rolników,
ropejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku,
w realizacji mechanizmu
- promowanie podnoszenia kwalifikacji przez młodych rolktóre weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014 roku w
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z
ników, promowanie założeń wielofunkcyjnego rozwoju
sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku
wsi, agroturystyki na terenach wiejskich,
dzące z Ukrainy. W wyniku ww. rozporządzenia z cła
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz
- nawiązywanie współpracy z funkcjonującymi gospodarzostały zwolnione towary przemysłowe importowane
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od
stwami agroturystycznymi, czerpanie z posiadanych przez
do Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94
2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości
nich doświadczeń,
proc. linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również
stawek dopłat.Stawki dopłat do materiału siewnego
- nawiązywanie kontaktów z podmiotami działającymi
83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE
będą corocznie określane w drodze rozporządzenia
w sektorze rolnym w przedmiocie skupu przetwórstwa
z Ukrainy produktów rolnych. W odniesieniu do nieRady Ministrów do dnia 30 września.Wysokość stai handlu oraz zbieranie uwag i sugestii w zakresie ich dziaktórych produktów rolnych, takich jak: zboża, mięso
wek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej połania,
wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe konwierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach zło- współpraca z agencjami rządowymi realizującymi zadania
tyngenty na import.
żonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016
publiczne w rolnictwie,
6. Podjąć działania mające na celu przywrócenie wysor. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych ob- wymiana doświadczeń z jednostkami samorządu rolniczekości dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
jętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczogo w kraju i za granicą,
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanych na te dopłaty w danym roku.Z uwagi na zmianę
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za
ny, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
przepisów ww. ustawy ulegnie zmianie także formularz
granicą.
sprzed 22 kwietnia 2015 roku. Od 22 kwietnia 2015 rowniosku o przyznanie dopłaty.
• utworzenia stałej Komisji Problemowej ds. Rozwoju Wsi,
ku są niższe, niż wcześniej, obowiązujące dopłaty.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
7. Podjąć pilne działania mające na celu stworzenie nooraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione
Chojecki Jan, Gabryelczak Małgorzata, Gruszwoczesnego monitoringu suszy w Polsce. Raporty
na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem
czyński Andrzej, Karsznia Jerzy, Ossowicz Jacek,
IUNG nie odzwierciedlały stanu faktycznego na poterminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia
Sałata Bogdan, Starek Ryszard, Supera Eugeniusz,
lach, rzekach, lasach, stawach i były ogłaszane z dużym
2016 r.
Znyk Jan
opóźnieniem dla danych upraw. Proponujemy, aby

Rolniku pamiętaj!

Ponowny apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do polskiego rządu o nałożenie ceł na produkty z Ukrainy
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Szanowna Pani Premier,
W nawiązaniu do pisma z dnia 29 września 2015 r. (znak
IRWŁ/R/2008/2015)Zarząd Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego ponownie wnioskuje o podjęcie działań mających
na celu zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 374/2014 z dnia 14 kwietnia
2014 roku, które weszło w życie w dniu 23 kwietnia 2014
roku w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. W wyniku ww. rozporządzenia z cła
zostały zwolnione towary przemysłowe importowane do
Unii Europejskiej z Ukrainy obejmujące ponad 94 proc. linii
taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 83 proc. taryf

celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy produktów
rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych,
takich jak: zboża, mięso wołowe, wieprzowe i drób, obowiązują bezcłowe kontyngenty na import.

kurencyjności rolnictwa polskiego, a także europejskiego.
Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia: „Jeśli przewóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do
niniejszego rozporządzenia stwarza poważne trudności lub
grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów
Uzasadnienie
podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Komisja moNa skutek wejścia w życie ww. rozporządzenia, nastąpiło że ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej
istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich produ- wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego przewozu, z zacentów rolnych, poprzez ustanowienie ww. rozporządzeniem strzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11
kontyngentów bezcłowych w zakresie importu na teren Unii i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które stosuje
Europejskiej z Ukrainy produktów rolnych m.in.: zboża, mię- się odpowiednio.” Zatem powstała sytuacja uzasadnia podjęsa wieprzowego, mięsa wołowego, drobiu. Zatem sytuacja cie procedury opisanej w art. 5 rozporządzenia nr 374/2014.
polskiego rolnika została istotnie zagrożona i uległa znacz- Naszym zdaniem interes polskiego rolnika oraz jego rodziny
nemu pogorszeniu poprzez wprowadzenie na polski rynek jest ważniejszy niż rolnika ukraińskiego. Prosimy o pozytywtańszych produktów rolnych (bez opłat celnych) z Ukrainy. ne rozpatrzenie sprawy w trybie natychmiastowym.
Została zatem w znacznym stopniu zachwiana zasada konZ poważaniem
Bronisław Węglewski

Otrzymują:
Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

Jarosław Sachajko – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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VII w V kadencji posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
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grudnia 2015 r. w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbyło się VII w V kadencji posiedzenie Zarządu. Uczestniczyli w nim: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes, członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba i Dariusz
Kowalczyk. W czasie posiedzenia Zarząd dokonał analizy wykonania dochodów
i wydatków IRWŁ wg stanu na dzień 30 listopada 2015 roku. Omówiono również
wnioski z II w V kadencji Walnego Zgromadzenia IRWŁ. W czasie spotkania przeanalizowano projekt nowej strony internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W spotkaniu Zarządu uczestniczyła Anna Bieniawska - Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, rozmawiano na temat
współpracy z izbą rolniczą. Zarząd podjął decyzję o organizacji wyjazdu szkoleniowo-studyjnego na targi FruitLogistica w Berlinie w dniach 3-5 lutego 2016 roku.
Na posiedzeniu Zarządu IRWŁ przedyskutowano współpracę Izby
z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

W

Rolnicy zapłacą za kryzys migracyjny?

związku z doniesieniami przekazanymi przez Informacyjną Agencję Radiową, które ukazały się na stronie
internetowej Polskiego Radia w dniu 16 grudnia
2015 r. dotyczącymi zmniejszenia dopłat bezpośrednich dla rolników w tych krajach, które nie
przyjmą uchodźców i przekazania tych środków
na fundusz migracyjny Krajowa Rada Izb Rolniczych, reprezentująca wszystkich rolników w Polsce, w dniu 21 grudnia 2015 r. w piśmie do Prezes
Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi stanowczo sprzeciwił się zastosowaniu takiego
rozwiązania.
Samorząd rolniczy uważa za niedopuszczalne, aby
obciążać kosztami kryzysu migracyjnego tylko jedną
grupę społeczną – rolników. Nie do przyjęcia jest, aby
„za karę” zmniejszać dopłaty bezpośrednie tylko z tego powodu, że nie można obniżać wypłat z funduszy
spójności czy funduszy na rozwój obszarów wiejskich,
tym bardziej, że jednym z celów Kierunków Działań
w Zakresie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w latach 2015-2029 jest wyrównanie dopłat bezpośrednich w Polsce do krajów UE-15.Krajowa Rada Izb
Rolniczych zwróciła się do Premier RP o stanowczy

P

Jerzy Kuzański (Dyrektor Biura IRWŁ)

sprzeciw wobec wysuwanych w UE propozycji, które
uderzą bezpośrednio w polskich rolników i postawią
wielu z nich w kryzysowej sytuacji, zwłaszcza, że w
obecnym roku borykają się już z problemami, takimi
jak: klęska suszy, wirus ASF, embargo na polskie artykuły rolno-spożywcze czy trudna sytuacja na rynku
wieprzowiny, mleka i konieczność zapłaty kar za przekroczenie kwot mlecznych.
W dniu 8 stycznia 2016 r. Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Spraw Zagranicznych, przesłanym do wiadomości Prezesowi KRIR,
przekazał swoje stanowisko w tej kwestii. Minister
informuje, że podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolników. Instrument
ten zapewnia stabilność dochodów rolników w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, łagodzi skutki gwałtownych zmian występujących na rynkach rolnych i zmniejsza naturalne ryzyko związane
z prowadzeniem działalności rolniczej. Decyzje państwa członkowskiego dotyczące innych obszarów czy
polityk nie powinny wpływać na wysokość środków
finansowych przeznaczonych na to wsparcie. W przypadku jakichkolwiek inicjatyw na forum UE zmierza-

jących do redukcji kwot, które zostały przydzielone
Polsce w ramach systemu płatności bezpośrednich do
roku 2020 powinniśmy wyrazić stanowczy sprzeciw.
Obecne krajowe koperty finansowe przeznaczone na
ten cel zostały ustalone w oparciu o historyczne wielkości produkcji, takie jak: plony referencyjne zbóż,
powierzchnia upraw polowych, liczba zwierząt (w
przypadku Polski były to dane GUS z lat 1995-1999)
i uwzględniają jedynie niewielkie, stopniowe zmniejszanie różnic między krajami UE, ponieważ polscy
rolnicy otrzymują w ramach płatności bezpośrednich
znacznie niższe kwoty, niż np. rolnicy w Niemczech
czy we Francji. Taka sytuacja ma negatywny wpływ
na warunki konkurowania naszych rolników. Wyrównaniepoziomu płatności bezpośrednich pozwolizapobiec takim skutkom. Szczegóły tego zadania zostały
doprecyzowane w dokumencie: „Rolnictwo, Produkcja Żywności, Rozwój Obszarów Wiejskich — Strategicznym Zadaniem Państwa. Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019”
(druk sejmowy nr 128).
oprac. ss

(Źródło: KRIR)

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej i mleka

rojekt rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku
Rolnego zadań związanych z ustanowieniem
tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników
w sektorach hodowlanych umożliwi przyznanie
producentom mleka i świń wsparcia finansowego
przewidzianego rozporządzeniem delegowanym
Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną
pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Na
mocy ww. rozporządzenia Polska otrzymała kwotę
28 946 973 euro. Rozwiązania tego rozporządzenia
przewidują także możliwość przyznania dodatkowego
finansowania ze środków krajowych do maksymalnej
wartości równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE. Polska skorzystała z tej możliwości. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na te sektory w równych częściach.
Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:
1) w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż
2000 świń;
2) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż
2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie
o masie 50 kg i więcej) lub loch objętych kodem

CN 0103 92 11 (lochy mające prosiaki co najmniej
raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg);
3) w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia
7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych
przez tego producenta zostało poddanych ubojowi
w rzeźni.
Zgodnie z projektem rozporządzenia, stawka wsparcia przypadająca na sztukę nie może być wyższa niż
35 zł (w cyklu otwartym).W przypadku sprzedaży i
uboju świń posiadających numer siedziby stada wnioskodawcy (produkcja w cyklu zamkniętym) stawka
wsparcia przypadająca na sztukę tych zwierząt zostanie podwojona w stosunku do pozostałych zwierząt
kwalifikujących się do pomocy. Zgodnie z projektem
rozporządzenia stawka wsparcia przypadająca na
sztukę nie może być wyższa niż 70 zł.
Wsparcie dla producentów mleka
Wsparcie będzie udzielane producentowi mleka jeżeli
w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu
mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg oraz w
dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada
co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub
kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące,
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zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcie będzie
udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez
producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000
kg. Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie
ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się
do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych
przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona
przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma
mleka wyniesie ok. 1,4 grosza. W projekcie zaproponowano także uwzględnienie zdarzeń prawnych związanych z przeniesieniem posiadania gospodarstwa
producenta oraz przypadków następstw prawnych.
Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składaćw terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta.
(Źródło: MRiRW)

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych, kierowane do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące problemów w rolnictwie,
które wymagają najpilniejszego rozwiązania

K

rajowa Rada Izb Rolniczych, mając na
względzie dobro polskich rolników, uprzejmie przedstawia Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi stanowisko co do
wymagających, w ocenie samorządu rolniczego, najpilniejszej
uwagi problemów w rolnictwie,
których skuteczne rozwiązanie
przyczyni się do wzmocnienia
pozycji polskiego sektora rolnego.
1. Sytuacja na rynkach rolnych, w tym na rynku trzody
chlewnej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych
uważa, że rosyjskie embargo na
import żywności oraz wystąpienie
w Polsce afrykańskiego pomoru
świń to główne przyczyny kryzysowej sytuacji na rynku trzody chlewnej. W ciągu roku ceny
żywca spadły poniżej 3 zł/kg.
Według Krajowej Rady Izb
Rolniczych, 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.
Na tak złą sytuację na rynku
trzody chlewnej ma wpływ embargo na żywność ze strony Rosji,
jak również wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń
(ASF). Nie można także wykluczyć zmowy cenowej przedstawicieli sektora przetwórczego,
ponieważ zastanawiającym jest
fakt, że od kilku lat spadek cen
skupu wieprzowiny ma miejsce
w okresach przedświątecznych,
gdzie zwiększa się popyt na mięso i jego przetwory. W tym czasie
zakłady przetwórcze, mając gwarancję zbytu swoich produktów,
kupują tanio surowiec osiągając
ogromne zyski.
Zdaniem Krajowej Rady Izb
Rolniczych, jedną z przyczyn
spadku cen mogą być również
nieprawidłowości w prowadzeniu
i rozliczaniu produkcji w systemie
nakładczym. Umowa przewiduje
zryczałtowane wynagrodzenie
dla rolnika, niezależne od efektów
ekonomicznych mierzonych kosztem wyprodukowania 1 kg żywca
wieprzowego. W umowach takich
nie ma odniesienia do cen skupu

tuczników. Dostarczane rolnikom
prosięta najczęściej pochodzą
z Holandii, Belgii, Danii, Niemiec oraz Litwy i Łotwy, co może stwarzać realne zagrożenie
w postaci przywiezienia ASF.
Krajowa Rada Izb Rolniczych
uważa, że system nakładczy zaciemnia obraz faktycznej oceny
ilości pogłowia świń w naszym
kraju, tym bardziej, że nie znana
jest skala tuczu na zlecenia. Zwierzęta, które trafiają do rolników
do tuczu widnieją w systemie IRZ
(System Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt) jako jego, co nie jest
do końca prawdą, gdyż faktycznym ich posiadaczem (właścicielem) jest zleceniodawca usługi.
Zdaniem samorządu rolniczego,
chów nakładczy niszczy rodzimych producentów, przyczyniając
się bezpośrednio do spadku cen
w skupie. Samorząd rolniczy domagał się wielokrotnie oraz uważa
za niezbędne uregulowanie prawne tego procesu, między innymi
poprzez przypisanie tej trzody do
numeru stada zakładu przetwórczego.
Ponadto, na szczeblu krajowym powinny pilnie zostać podjęte działania rządu prowadzące
do przyjęcia programu odbudowy
produkcji trzody chlewnej. Wskazane byłoby też np. uruchomienie
przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) zakupu półtusz wieprzowych na zapasy państwowe.
Kolejną sprawą jest zwiększenie nadzoru weterynaryjnego nad
importem sprowadzanego mięsa.
W opinii samorządu rolniczego
jest ono niskiej jakości. Konieczne wydaje się również zwrócenie
na zwartość mięsa w wędlinach.
Jeżeli w składzie danego wyrobu udział mięsa jest mniejszy niż
80 proc., to na etykiecie powinno
widnieć „wyrób mięso podobny”.
Konieczna jest także 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.
Nie może być tak, aby za pieniądze z Funduszu Promocji Mięsa, na który składają się rolnicy,
promowane były wyroby i mięso
pochodzące z zagranicy. Dlatego
należy wprowadzić opłaty na fun-

dusz promocyjny dla firm sprowadzających półtusze z zagranicy.
Istotne znaczenie będzie miało także dla producentów trzody
powiązanie ich umowami kontraktacyjnymi z zakładami przetwórczymi oraz przyspieszenie
płatności za nabywane od rolników produkty. Rozwiązanie wymaga też kwestia relacji między
dostawcami żywności a sieciami
handlowymi.
Kluczową sprawą pozostaje
jednak zwalczenie ASF w naszym
kraju, ponieważ rolnicy nie mają
możliwości eksportowania mięsa
na rynki pozaunijne. Bez środków
finansowych koła łowieckie nie
uporają się ze zmniejszeniem się
stad dzików, które są nosicielami
wirusa tej choroby. Rolnikom zaś
trudno będzie utrzymywać reżimy
produkcyjne.

3. Zasady sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych
Kolejną kwestią wymagającą szczególnej uwagi jest kwestia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych rolnych.
Zmiany w tym zakresie powinny w szczególności polegać na
przyznaniu komisjom do spraw
kształtowania ustroju rolnego
szerszych uprawnień związanych z podejmowaniem ostatecznej decyzji co do sprzedaży
czy dzierżawy nieruchomości
rolnych, by chronione były interesy polskich rolników, pragnących rozwijać swoją działalność.
Wiodącą rolę w takich komisjach powinni odgrywać przedstawiciele izb rolniczych, którzy
doskonale znają uwarunkowania
gospodarcze i społeczne na danym terenie.

2. Wprowadzenie zmian
4. Sprzedaż bezpośrednia
w metodologii szacowania szkód
w rolnictwie, spowodowanych
Krajowa Rada Izb Rolniprzez niekorzystne warunki atczych uważa, że należy podjąć
mosferyczne.
dalsze prace w celu uregulowaZaistniała w obecnym roku nia ustawy dotyczącej sprzesytuacja spowodowana przez su- daży bezpośredniej, tj. dostaw
szę w sposób nad wyraz dobitny bezpośrednich w zakresie proukazała, że obowiązujące obecnie dukcji roślinnej, zgodnie z rozregulacje nie przystają do rze- porządzeniem nr (WE) 852/2004
czywistych problemów. Dlatego Parlamentu Europejskiego i Rakonieczne jest, by wprowadzony dy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
został w szczególności nowy sys- w sprawie higieny środków spotem monitorowania niekorzyst- żywczych oraz produktów przenych zjawisk atmosferycznych tworzonych produkcji zwierzęspowodowanych przez suszę. cej. Należy dopuścić do obrotu
Zasadne byłoby, by decydujące mięso pozyskane z legalnego
i wiążące znaczenie przy podej- uboju oraz umożliwić grupową
mowaniu decyzji o wystąpieniu sprzedaż produktów w punktach
niekorzystnych warunków miały sprzedaży bezpośredniej, wzokomisje szacujące straty, które rem krajów Europy Zachodniej.
faktycznie będą w stanie ocenić
5. Zmiana systemu doradzistnienie i rozmiar tych szkód
w konkretnym gospodarstwie rol- twa rolniczego
nym. Członkami takich komisji
W świetle wyzwań stawiapowinni pozostać m.in. przedstawiciele izb rolniczych, którzy dają nych przed rolnikami w ramach
rękojmię rzetelnego i sumiennego Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej w perspektywie finandziałania.
Z problematyką szacowania sowej 2014-2020, dotyczących
szkód nieodłącznie wiąże się pro- zwiększania innowacyjności
blematyka ubezpieczeń upraw i unowocześnienia sektora rolno
rolnych i zwierząt gospodarskich. – spożywczego, a także podnieKrajowa Rada Izb Rolniczych sienia poziomu wiedzy w zapostuluje wprowadzenie syste- kresie nowych rozwiązań techmu powszechnych ubezpieczeń nologicznych, konieczna jest
upraw rolnych i zwierząt gospo- także zmiana systemu doradztwa
darskich „pakietowo”, od wszyst- rolniczego. Doświadczenia lat
kich ryzyk, z dofinansowaniem ubiegłych wskazują, że ośrodki
doradztwa rolniczego działające
z budżetu państwa.
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d
W
jako samorządowe osoby praw-ne nie zawsze spełniają oczekiwania rolników. Proponuje sięzatem, by cały system doradztwarolniczego podlegał Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzię-ki czemu zapewniona zostanie
jednolitość wykonywanych za-G
dań i większa kontrola ich pra-z
widłowości i skuteczności, dladobra korzystających z systemu
doradztwa rolników. Proponujesię także, by izbom rolniczym
powierzone zostały zadaniazwiązane z prowadzeniem tego
doradztwa, na wzór rozwiązań
francuskich czy austriackich.
Izby rolnicze, jako najszersza
reprezentacja wszystkich rolników, dają bowiem gwarancję
prawidłowości i rzetelności wy-S
konywania takich zadań.
6. Zmiana ustawy Prawo
łowieckie

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się o wsparcie
działań właściwych organów
zwianych z rozwiązaniem problemu tzw. szkód łowieckich.
W ocenie samorządu rolniczego
zasady szacowania strat powinny być jak najszybciej kompleksowo uregulowane w ustawie
– Prawo łowieckie, a straty te
powinny być szacowane przez
niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami mogliby być
w szczególności przedstawiciele
izb rolniczych.
w
Wymienione powyżej zada-W
nia, w których realizacji miałybyP
uczestniczyć izby rolnicze, mo-o
głyby zostać powierzone izbomC
rolniczym jako zadania zleconed
z zakresu administracji rządo-w
wej, po zapewnieniu koniecz-T
nych środków finansowych naP
N
ich realizację.
Mając powyższe na uwadze,•

Krajowa Rada Izb Rolniczych
wyraża wolę efektywnej współ-•
pracy w zakresie rozwiązywania
wszystkich problemów w rol-•
nictwie, zapewniając ze swojej•
strony, że zawsze podstawowym
celem i motywem wszelkich podejmowanych działań jest dobro
polskich rolników oraz rozwój
polskiego rolnictwa, a tym samym całej Rzeczypospolitej
Polskiej.

(Źródło: KRIR)P

Rady Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Spotkanie dotyczyło:
dezyjnym Głogowa w gminie Krośniewice w powiecie
- zasad bezpieczeństwa przy poruszaniu się pojazdów rolkutnowskim.
niczych z maszynami wielkogabarytowymi po drogach 5. Wystąpienie zaproszonego gościa z ANR w sprawie
Ostatnie w 2015 roku posiedzenie radomszczańskiej Rapublicznych,
sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geodedy Powiatowej IRWŁ odbyło się 18 grudnia w Radomsku.
- obowiązku rejestracji różnych przyczep rolniczych
zyjnym Głogowa w gminie Krośniewice w powie
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
w
tym
tzw.
„samoróbek”,
cie kutnowskim.
- lek. wet. Piotr Kunert – Z-ca Powiatowego Lekarza We- informacji ARiMR na temat płatności obszarowych.
6. Wystąpienie zaproszonych gości z Urzędu Miasta
terynarii w Radomsku
i Gminy Krośniewice
- Mirosława Goworek – Kierownik KRUS w Radomsku
7.
Przedstawienie
całego aspektu sprawy sprzedaży
- Jolanta Olczyk – Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezi pieczeń Wzajemnych „TUW” w Radomsku
z punktu widzenia aktualnego dzierżawcy Wojciecha
Kaczuby.
- Krzysztof Horoszkiewicz - Pracownik ANR oddział w
8. Dyskusja nad wystąpieniami zaproszonych gości.
Łodzi.
9. Przyjęcie wniosków (wystosowanie pisma do ANR
Głównymi tematami spotkania były zagadnienia zwiąw sprawie sprzedaży wyżej wymienionych działek).
zane m.in. :
a- z obrotem ziemią rolną w świetle przepisów nowej usta10. Sprawy różne.
u wy o kształtowaniu ustroju rolnego.
11. Zakończenie obrad.
e- informacją o zasiłku macierzyńskim według nowych zaWłodzimierz Jaworski Przewodniczący Rady Powiasad obowiązujących od 01.01.2016 r.
a- informacją dotyczącej Karty Dużej Rodziny programu
towej zapoznał Delegatów z zaistniałą sytuacją odnośnie
sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geodeTowarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oferującego
Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach
zyjnym Głogowa w gminie Krośniewice w powiecie kutwielodzietnym rodzinom zniżki w wysokości do 30% w
nowskim. Informacja o zamiarze sprzedaży przez Agencję
zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw
Nieruchomości Rolnych filia w Łodzi 494,13ha i 30,81ha
rolnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście;
•
Mariusz
Cheba
–
Członek
Zarządu
IRWŁ,
gruntów rolnych w Głogowej w gminie Krośniewice, w
do 15% zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych
• Podinsp. Dariusz Kurek – Naczelnik Wydziału Pre- jednym przetargu, bez 30% gruntów do podziału pomiędzy
dla pojazdów należących do rodziny.
wencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Spotkanie zakończono dyskusją na przedstawione tematy.
Ciąg dalszy str. 6
w Brzezinach,
Agnieszka Zaremba (pracownik biura IRWŁ w Radomsku)
• Rafał Pszczółkowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w
Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ
Brzezinach.
w Poddębicach
• Teresa Kuna – p.o. Kierownika ARiMR w Rogowie.
Rada Powiatowa IRWŁ w Radomsku

Rolniku pamiętaj!

Leokadia Swaczyna (pracownik biura IRWŁ w Brzezinach)

w

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ
w Kutnie

.

e

ć
e

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W dniu 10 listopada 2015 r. odbyło się czwarte
w V kadencji posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego w Poddębicach.
yPosiedzenie odbyło się z udziałem delegatów powiatowych
oraz zaproszonych gości:
mCzłonka Zarządu IRWŁ – Ewy Bednarek, Naczelnika Wyedziału Płatności Bezpośredniej w ARiMR – Piotra Rybarkiewicza, Dyrektora TUW – Radosław Kozarskiego, Inspektora
TUW ds. sprzedaży – Marcina Pachilńskiego, Kierownika
PIORiN – Piotra Szostaka.
Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:
,• informacje z pracy Zarządu IRWŁ – Członek Zarządu
IRWŁ
• zasady stosowania środków ochrony roślin – Kierownik
a PIORIN
• bieżące informacje AR i MR – Kierownik AR i MR
j• ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
– Dyrektor TUW.

Rada Powiatowa IRWŁ w Kutnie

W dniu 6 listopada 2015 r. odbyło się IV w V kadencji
Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego powiatu kutnowskiego. Głównym tematem Rady była sprzedaż działek rolnych położonych w obrębie
geodezyjnym Głogowa w gminie Krośniewice, w powiecie
kutnowskim.Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie Włodzimierz Jaworski, powitał przybyłych na posiedzenie Delegatów, a następnie przedstawił
proponowany porządek obrad:

Proponowany Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Przyjęcie porządku obrad,
Iwona Sikorska (pracownik biura IRWŁ w Poddębicach) 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rao
dy Powiatowej IRWŁ Powiatu Kutnowskiego oraz
informacji z wyjazdu konferencyjnego do Sejmu
IV w V kadencji posiedzenie
w Warszawie.
Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach
4. Wystąpienie Przewodniczącego RP IRWŁ w Kutnie
zapoznanie Delegatów z zaistniałą sytuacją odnośnie
W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się IV/V Kadencji
sprzedaży działek rolnych położonych w obrębie geo)Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Brzezinach.
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• Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS
od 1 stycznia 2016 r.
Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w
życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066)
dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń
lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.
Powyższa ustawa jako zasadę wprowadza elektroniczną
formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności
do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę
zaświadczeń lekarskich.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS
zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:
- w formie papierowej na formularzu ZUS – ZLA
(tak jak dotychczas), albo
- wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
- wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.
Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie
papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w
celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.
Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie
prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne
zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.
Podstawa prawna: art. 6 i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 1066).

rolników, wywołało falę rolniczego oburzenia.
Pierwsi zabrali głos przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej, filia w Łodzi – Krzysztof Ochnicki kierownik sekcji gospodarowania zasobem i Edyta Nowicka.
Poinformowali, że od 1998 roku znani są spadkobiercy po
PGR Głogowa, którego właścicielem formalnie jest Skarb
Państwa. By spadkobiercy mogli kupić ziemię, muszą przystąpić do przetargu, do końca 2015 mają prawo pierwokupu.
W księgach wieczystych jest zapis, że choć właścicielem jest
Skarb Państwa, to bez zgody spadkobierców nie można wydzielić ustawowych 30% (ok. 150ha) do podziału w przetargach pomiędzy rolników. W spotkaniu uczestniczył obecny
dzierżawca Wojciech Kaczuba, prezes spółki pracowniczej
Gospodarstwo Rolne Głogowa. Umowę dzierżawy ma do
końca 2019 roku, prawo dopuszcza sprzedaż ziemi nawet
jak wciąż obowiązuje umowa dzierżawy. Wojciech Ka-
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czuba- obecny dzierżawca, prezes spółki pracowniczej
poinformował, iż dzierżawią grunty po dawnym PGR Głogowa od Agencji od 2004 roku. Spółka pracownicza składa
się z 16 rolników, umowę dzierżawy mają do maja 2019
roku. Pomimo dzierżawy grunty rolne zostały wystawione
w całości do sprzedaży przez ANR. Majątek wyceniono
na 37 mln zł. Na taką kwotę nie stać ani rolnika, ani spółki
rolników. W ekspresowym tempie doszło do przetargu tej
nieruchomości, w ciągu miesiąca nastąpiła wycena. Dzierżawca zostaje sprzedany wraz z ziemią. Na Radzie Delegaci
przedstawili swoje stanowisko wobec sprzedaży nieruchomości w Głogowej. W imieniu rolników powiatu kutnowskiego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Kutnie kategorycznie sprzeciwiła się sprzedaży nieruchomości
pochodzących z gospodarstwa Głogowa. Zabezpieczono
w ten sposób potrzeby okolicznych rolników na powiększe-

nie rodzimych gospodarstw rolnych oraz interes lokalnego
dzierżawcy, który ma umowę dzierżawy do 2019 roku.W
latach 2011-2013 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Kutnie walczyła o wydzielenie 231 ha w Łękach Kościelnych i 121ha w gminie Nowe Ostrowy. Agencja Nieruchomości Rolnych wtedy też mówiła, że gruntów nie da się
wydzielić, a później Agencja zmieniła zdanie i 352ha trafiły
po kilka ha do rolników.
Z uwagi na omówienie wszystkich punktów przyjętego
porządku obrad, zamknięcia posiedzenia Rady powiatowej
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie dokonał
Przewodniczący Rady Powiatowej Włodzimierz Jaworski, jednocześnie dziękując uczestnikom za przybycie i czynny udział w posiedzeniu.

Magdalena Studzińska (pracownik biura IRWŁ w Kutnie)

Bezpieczny Agrobiznes

owarzystwo
Ubezpieczeń
Wzajemnych
„TUW” wychodząc naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom rynku wprowadziło z dniem 1
września 2012r do swojej oferty ubezpieczeniowej produkt
„Bezpieczny Agrobiznes”. Ubezpieczenie skierowane jest
do osób lub podmiotów prowadzących działalność wytwórczą i usługową w rolnictwie w zakresie upraw rolnych
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, prowadzących
i rabunku oraz stałych elementów wykończeniowych
ewidencję księgową lub wykaz ubezpieczonego mienia.
budynków od kradzieży,
Przedmiotem ubezpieczenia może być:
4. ubezpieczenie mienia od rozmrożenia,
1) mienie:
5. ubezpieczenie sprzętu rolniczego ruchu,
a) będące własnością Ubezpieczającego, bądź znajdu6. ubezpieczenie sprzętu rolniczego od kradzieży poza
jące się w jego posiadaniu na podstawie odpowiedsiedliskiem,
niego tytułu prawnego i użytkowane do prowadzenia
7.
ubezpieczenie
zwierząt gospodarskich od padnięcia i
działalności rolniczej,
uboju z konieczności wskutek choroby,
b) nie będące własnością Ubezpieczającego, przezna8. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (carczone do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, na
go),
podstawie właściwych dowodów przyjęcia,
2) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej dziaUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zakres
łalności i posiadanego mienia,
standardowy
3) następstwa nieszczęśliwych wypadków.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego oraz pracowników zatrudnionych
w jego gospodarstwie rolnym a także członków spółdzielni, za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom
trzecim w następstwie czynu niedozwolonego powstałe w
okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością rolniczą i posiadanym mieniem, wykorzystywanym
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zakres w tej działalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa).
Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszestandardowy
rzenie zakresu ubezpieczenia o:
1)
odpowiedzialność
cywilną pracodawcy,
W zakresie standardowym ochrona ubezpieczeniowa obej2) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości,
muje określone w umowie:
3) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
1) wykorzystywane w związku z prowadzoną działalno4) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania
ścią rolniczą i ewidencjonowane rodzaje mienia:
i użytkowania pojazdów mechanicznych nie podlegaa) środki trwałe:
jących obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym wóz- budynki, budowle,
ków widłowych,
- urządzenia, maszyny, wyposażenie,
5)
odpowiedzialność
cywilną za podwykonawców,
- stacjonarny sprzęt elektroniczny,
6) odpowiedzialność cywilną kontraktową,
b) środki obrotowe,
7) odpowiedzialność cywilną za produkt rolno-spożyw2) przedmioty i środki nietrwałe
czy,
3) mienie osób trzecich,
8) odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia cho4) nakłady inwestycyjne,
rób zakaźnych zwierząt.
5) mienie pracowników.
Warunkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub
następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk.
Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie standardowym ( ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
ALL RISKS) oraz w zakresie rozszerzonym.

się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,
w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej
woli, doznał obrażeń ciała lub zmarł.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za wypadki, w jednym z poniższych zakresów:
1) pełnym – przez który rozumie się odpowiedzialność
ubezpieczeniową za wypadki, które mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub wykonywania innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia, w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym,
2) ograniczonym – przez który rozumie się odpowiedzialność ubezpieczeniową za wypadki, które mogą mieć miejsce podczas pracy zawodowej
lub wykonywania innych czynności określonych
w umowie ubezpieczenia oraz w drodze do i z pracy.
Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie, który obejmuje:
1) śmierć Ubezpieczonego,
2) uraz, przez który rozumie się obrażenia ciała,
3) naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych
takich jak stabilizatory, ortezy, opaski, kule, laski,
wkładki ortopedyczne, kołnierze ortopedyczne, itp.,
4) pobyt w szpitalu (dzienna dieta szpitalna).
Na wniosek Ubezpieczającego do umów ubezpieczenia
zawieranych na podstawie postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczny Agrobiznes” mogą być
wprowadzone poszczególne, niżej podane klauzule:
1. Klauzula – Automatyczne pokrycie nowonabytych
środków trwałych
2. Klauzula – Dodatkowe koszty działalności
3. Klauzula – Gotówka w lokalu
4. Klauzula – Przenośny sprzęt elektroniczny
5. Klauzula – Przepięcia
6. Klauzula – OC z tytułu prowadzania usług agroturystycznych
7. Klauzula – OC z tytułu uczestnictwa w wystawach
8. Klauzula – OC wzajemne
9. Klauzula – Stempel bankowy i pocztowy
10. Klauzula – Akty terrorystyczne
11. Klauzula – Reprezentanci
12. Klauzula – Katastrofa budowlana
13. Klauzula – OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska
14. Klauzula – Ubezpieczenie słomy i siana złożonego w
stogi na terenie gospodarstwa rolnego
15. Klauzula – Przeniesienie mienia

Ubezpieczenie mienia w zakresie standardowym umożliwia
Dla poszczególnych przedmiotów ochrona ubezpieczenioUbezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe:
wa obejmuje zdarzenia powstałe:
1. ubezpieczenie szyb, kolektorów słonecznych i innych
1) mienia od wszystkich ryzyk w zakresie standarPrzedmiotem
ubezpieczenia
są
następstwa
nieszczęprzedmiotów szklanych od stłuczenia,
dowym – w siedlisku a także zwierzęta na terenie
śliwych
wypadków
zaistniałych
w
okresie
ubezpie2. ubezpieczenie mienia od dewastacji,
3. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem czenia, przy czym za nieszczęśliwy wypadek uważa
Ciąg dalszy str. 7
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2)
3)
4)

5)

gospodarstwa rolnego i mienie pracowników w każdym miejscu pracy
wykonywanej na polecenie Ubezpieczającego,
szyby, kolektory słoneczne i inne elementy stałe od stłuczenia –
w siedlisku,
mienia od dewastacji – w siedlisku,
mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku oraz stałych elementów
wykończeniowych budynku od kradzieży – w siedlisku,
sprzętu rolniczego w ruchu –
w siedlisku i poza siedliskiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) sprzętu rolniczego od kradzieży –
poza siedliskiem,
7) zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności wskutek
choroby – w gospodarstwie,
8) mienia w transporcie krajowym – na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) odpowiedzialności cywilnej w zakresie standardowym i rozszerzonym
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10) następstw nieszczęśliwych wypadków – na terytorium i poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

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 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

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem

K

Składniki:

-450g mrożonego
(rozdrobnionego) szpinaku
-4 jajka rozmiar L
-2 ząbki czosnku
-szczypta soli
-szczypta pieprzu
-szczypta gałki muszkatołowej
-300 g serka kremowego (np. Almette chrzanowy)
-ok. 140 g wędzonego łososia w plastrach
1. Szpinak rozmrażamy na głębokiej patelni. Dusimy na niewielkim ogniu dotąd,
aż woda z niego odparuje. Dodajemy sól, pieprz i zmiażdżony czosnek. Odstawiamy do ostudzenia. Do zimnego szpinaku dodajemy żółtka. Całość dokładnie mieszamy. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. Ubite białka
dodajemy do masy i delikatnie
mieszamy.
2. Powstałą masę wylewamy na dużą blachę z piekarnika (36 cm na
44 cm) wyłożoną papierem do
pieczenia. Pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku
przez ok. 10-15 minut. Wyjmujemy z pieca i pozostawiamy do
ostudzenia.

Rolada szpinakowa

3. Serek rozcieramy i smarujemy nim ostudzone ciasto szpinakowe. Wzdłuż krótszego boku układamy plastry wędzonego łososia. Całość zawijamy w roladę.
Owijamy w folię spożywczą. Wkładamy do lodówki na kilka godzin. Przed
podaniem kroimy roladę na plastry.

Smacznego!

Małgorzata Adamus

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźnie

oło Gospodyń Wiejskich
w
Rogóźnie (gm. Domaniewice, pow. łowicki)
zostało reaktywowane,
po wieloletniej przerwie, 21 grudnia 2014
roku. Siedzibą Koła
jest Świetlica Wiejska
w Rogóźnie.Na pierwszym spotkaniu został
wybrany zarząd: Małgorzata Adamus – PreCzłonkinie KGW w Rogóźnie
zes Zarządu, Wioletta
Gajda – Członkini Zarządu, Magdalena Barlak – Członkini Zarządu. W skład Koła wchodzą
32 członkinie, z których 20 pań angażuje się w życie Koła. W czasie spotkań panie starają
się kontynuować tradycję i obyczaje polskiej wsi. Organizują różne wyjazdy, między innymi do teatru, które cieszą się dużym powodzeniem.Członkinie Koła wraz z OSP Rogóźno
przygotowują z powodzeniem imprezy okolicznościowe jak Sylwester, Ostatki, Dzień Kobiet. W ramach swojej działalności założyły kabaret o nazwie „Rogóźonki”. Panie z KGW
podejmują się również przyjmowania gości chcących odwiedzić naszą gminę. Taką właśnie
grupą byli mieszkańcy Łodzi podróżujący Łódzką Koleją Aglomeracyjną, zwiedzający województwo łódzkie. Zostali oni przyjęci w plenerze przez KGW i OSP Rogóźno. Uczestnicy
wycieczki byli bardzo mile zaskoczeni takim przyjęciem przez Gminę Domaniewice i z zainteresowaniem kosztowali regionalne potrawy, które zaprezentowało Koło.Członkinie KGW
w Rogóźnie uczestniczyły także w Festynie Rodzinnym w Domaniewicach, gdzie dużym
powodzeniem cieszyły sięprzygotowane smakołyki np.: ręcznie robione pierogi o różnych
smakach, chleb pieczony ze smalcem i ogórkiem, gołąbki. Furorę zrobiła jednak rolada szpinakowo-łososiowa, której przepis jest poniżej.
Panie z KGW w Rogóźnie uważają, że jeżeli ma się zgraną grupę kobiet, chcących coś
zrobić dla swojej wsi, to mimo różnych przeciwności losu, bo i takie się zdarzały, wiele można osiągnąć. Dlatego warto zachęcać do takiej integracji, kultywowania polskiej, wiejskiej
tradycji i przy okazji dobrej zabawy.

Reklama

Reklama
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Nie strasz mnie, bo kopnę cię

S

twierdzenie, że obsługa zwierząt hodowlanych
niesie ryzyko wypadków nie będzie niczym odkrywczym. Potwierdzają to statystyki prowadzone przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W poprzednim, 2014 roku, w województwie łódzkim
zostało odnotowanych 214 zdarzeń z udziałem zwierząt.
Natomiast do końca trzeciego kwartału tego roku do
łódzkiego oddziału KRUS wpłynęło 180 takich zgłoszeń.
Nasuwa się pytanie, czy takim wypadkom można zapobiec.

Zwierzę też czuje
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareagujemy w niektórych sytuacjach, co zrobimy w stanie lęku, zagrożenia czy bólu. To
samo dotyczy zwierząt i nie należy o tym
zapominać. Oznacza to przede wszystkim
to, że przy ich obsłudze należy szczególnie
uważać, bo nie przewidzimy ich wszystkich zachowań.Lekarz weterynarii, Daniel
Zalewski, podkreśla, że - dobry hodowca wie,
iż zachowania zwierząt zmieniają się w zależności od
Mądry Polak po szkodzie – najczęstsze przyczyny wypad- stanu fizjologicznego w jakim osobnik się znajduje. Musimy
ków
pamiętać, ze szczególnie niebezpiecznie i nieprzewidywalne
są matki. Ja z racji wykonywanego zawodu często mam do
czynienia z lochami, które dopiero co zostały matkami, gdy
ramach profilaktyki, kilkudniowym prosiętom podaję preparaty z żelazem. Zaniepokojona o swoje młoda samica jest
w stanie zaatakować każdego. Zresztą sam byłem świadkiem
zdarzenia, kiedy to maciora w wyniku stresu i strachu, zaatakowała mojego kolegę. Akurat w tym przypadku, na szczęście,
obyło się bez poważniejszych obrażeń.
Zwierzęta, to żywe organizmy, które przestraszone odruchowo mogą kopnąć lub zaatakować. W starciu ze zwierzęciem,
które waży kilkaset kilogramów człowiek jest na przegranej
pozycji. Nie należy wchodzić między zwierzęta bez ostrzeżenia. Dobrym sposobem zasygnalizowania zwierzęciu, że do
niego podchodzimy jest oswoić je dotykiem i zasygnalizować
głosem, aby nie było zaskoczone
i spłoszone. Zwierzęta które są bezmyślnie drażnione lub biPrzy zgłaszaniu wypadków pracownicy kasy rolniczego te doskonale wyczuwają swojego oprawcę, a taka przemoc
ubezpieczenia społecznego często słyszą: „gdybym wie- z łagodnego osobnika potrafi uczynić naprawdę niebezpieczdział, to bym tam nie wchodził”, „kto się spodziewał, ną bestię.
że zaatakuje”, „te liny zawsze wytrzymywały” czy też
„to była chwila nieuwagi”. I właśnie ta chwila nieuwa- Instynkt wyznacznikiem zachowań
gi, rutyna czy brak świadomości zagrożeniapowodują, Instynkt to nic innego, jak wrodzone zdolności zwierząt do
że dochodzi do przykrych zdarzeń z udziałem hodowa- wykonywania pewnych czynności. Nie da się w żaden sponych zwierząt. Mimo, że ostatnie lata przyniosły wzrost sób ich wyeliminować, bo są po prostu konieczne do życia,
standardów hodowli, zarówno za sprawą regulacji jakie są jego elementem. Hodowca nie powinien ich nigdy ignowprowadza Unia Europejska, jak i funduszyprzeznaczo- rować, bo będzie to prowadziło do zagrożeń o czym przenychna rolnictwo, to warunki bytowania zwierząt nie konał się jeden z rolników w łódzkiem, który stał się ofiarą
wszędzie są takie, jak być powinny. Nadmierne zagęsz- wypadku. Z informacji uzyskanych w oddziale regionalnym
czenie, ciasnota, nieprawidłowe usytuowanie koryt, brak KRUS wynika, że mężczyzna wiązał krowy na stanowiskach
dostępu do wody, brak korytarzy paszowych, czy brak w oborze po przypędzeniu ich z łąki. Nie zauważył, że jedna
odpowiednich ogrodzeń wpływają na bezpieczeństwo z krów jest w okresie rui przez co zupełnie nie spodziewał
hodowców. I co najgorsze, rolnicy którzy codziennie się, że zwierzę ważące 600 kg skoczy na niego i przygniecie
przebywają w swoich gospodarstwach nie zwracają uwa- go do betonowej przegrody. Rolnik w wyniku tego zdarzegi na niedociągnięcia i zagrożenia. Oczywiście do czasu, nia doznał wielonarządowego urazu. Czas rui u krów łatwo
kiedy nie zdarzy się wypadek. Wg KRUS w tym roku zaobserwować. Pojawia się wtedy śluzowa wydzielina z nanajwięcej wypadków było skutkiem reakcji na nieznane rządów rodnych, zmienia się zachowanie krów, są one wtebodźce i otoczenie (ból, strach, hałas czy podchodzenie dy wyjątkowo niespokojne. Zwierzęta te naskakują wtedy
do zwierzęcia bez uprzedzenia). Kolejna, co do liczeb- na siebie nawzajem, co jest przykładem najzwyczajniejszeności, grupa wypadków spowodowana była narowisto- go instynktownego zachowania – wyjaśnia Daniel Zalewski.
ścią i agresją zwierząt. Na trzeciej pozycji znalazły się Wtedy najbezpieczniej stawać z boku, pojawienie się z przozdarzenia spowodowane reakcją na niewłaściwe warunki du krowy może skończyć się poturbowaniem przez zwierzę.
hodowli, a najmniej wypadków, to wynik niewłaściwej Opisany stan rui rozpoznaje każdy hodowca, jednakże nie zaobsługi zwierząt.
uważenie go w porę może spowodować powielenie scenariu-

sza wypadku, jakiemu uległ wyżej opisany rolnik.
Winą rutyna i uśpiona czujność
Zwierzęta, podobnie jak ludzie, mają różne
charaktery i temperamenty i w dużej mierze to
właśnie decyduje o zachowaniu poszczególnych osobników. Zdają sobie z tego sprawę
rolnicy. Wiedzą, że znajomość zwierzęcia ułatwi jego obsługę. Jednak nawet to nie pozwoli
uniknąć wypadku w sytuacji, gdy praca wykonywana jest w pośpiechu i rutynowo. Hodowcy często zapominają o zagrożeniu, a nawet chwilowo uśpiona
czujność może doprowadzić do wypadku. Ostrożności przy
pracy ze zwierzętami nigdy dość, bo tylko to pozwoli chociaż
w pewnym stopniu wyeliminować zagrożenia wypadkowe.
Jeżeli jednak nieszczęśliwy zbieg okoliczności sprawi, że
rolnik ulegnie wypadkowi, należy pamiętać o zgłoszeniu
tego faktu do najbliższej placówki terenowej Kasy. Ważne
jest także, aby informacja o zdarzeniu została przekazana bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie sześciu
miesięcy od dnia jego zaistnienia.
Dobre rady pamiętamy i wypadku unikamy
● Hodujesz zwierzęta pamiętaj, aby przy codziennej pracy
z nimi być zdecydowanym i jednocześnie spokojnym
oraz ostrożnym.
● Uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz.
● Nie wchodź miedzy zwierzęta bez ostrzeżenia.
● Jeśli wchodzisz międzyzwierzęta oswajaj je dotykiem.
● Nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu.
● Nie pracuj ze zwierzętami po wypiciu alkoholu.
● Nie znęcaj się nad zwierzętami.
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze
zwierzętami silnymi i karmiącymi matkami, z ogierami,
końmi młodymi i końmi po dłuższym okresie bezczynności.
● Pozbywaj się zwierząt narowistych i wyjątkowo złośliwych.
● Do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego
do kółka nosowego.
● Do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich, mocnych linek, powrozów lub łańcuchów.
● Aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia , nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych
drutem.
● Podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych
(korekcja racic, kopyt, rogów) używaj poskromu.
● Do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep o mocnych wiązaniach i odpowiednio
wysokich burtach, a do wyprowadzania zwierząt dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni.
Anna Rzeźnik-Osuwniak
Źródło: K. Bielecki.
Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich. KRUS, W-wa 2006
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Zmiany w danych teleadresowych biur Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
Biuro Centralne Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, tel. 42 632- 70- 21 tel./fax 42 632- 70- 31
Bełchatów

Urząd Gminy ul. Kościuszki, 13 97-400 Bełchatów, pok. nr 9

510 474 813

Brzeziny

UG Brzeziny,ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

510 474 851

Kutno

ul. Podrzeczna 18, Siedziba BGŻ, 99-300 Kutno, pok. nr 117

510 474 825

Łask

ul. Narutowicza, 17 98-100 Łask

510 474 871

Łęczyca

ul. Przedrynek 2, 99-100 Łęczyca, parter

510 474 725

Łowicz

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz, pok. nr 213

510 474 800

Łódź-Wschód

UG w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

Opoczno
Pabianice

Pajęczno

ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno, pok. nr 14

510 474 813

Piotrków Trybunalski

Starostwo Powiatowe,
Al. 3-go Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

510 474 861

Poddębice

GS Samopomoc Chłopska, ul. Kaliska 3/5, 99-200 Poddębice

510 474 725

Radomsko

ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko, pok. nr 210

510 474 801

Rawa Mazowiecka

ul. Jana Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

510 474 850

Sieradz

ul. POW 30, 98-200 Sieradz

510 474 793

Skierniewice

ul. Jagiellońska 32, 96-100 Skierniewice

510 474 841

Tomaszów Maz.

ul. Św. Antoniego 41 pok. nr 20, 97-200 Tomaszów Maz.

510 474 862

510 474 874,
504 207 239

Wieluń

ul. Palestrancka 5/4, 98-300 Wieluń

510 474 804

Wieruszów

ul. Ludwika Waryńskiego 8, 98-400 Wieruszów

510 474 804

ul. Kowalskiego 2, 26-300 Opoczno

510 474 870

Zduńska Wola

ul. Ceramiczna 10, 98-220 Zduńska Wola

510 474 793

ul. Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice

510 474 865

Zgierz

MPGK w Zgierzu ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz

510 474 738

REDAKCJA: SAM-ROL Sp. z o. o.
WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
MATERIAŁY DO GAZETY: Sylwia Skulimowska, kom. 604 627 197
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
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i zmiany przesłanych tekstów.

