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„W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, 
dzieląc z nami ziemskie życie. 

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, 
czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Oto znowu nadchodzi następna, wielka i święta noc 
Bożego Narodzenia. Znowu narodzi się Jezus. Ten sam, 
który z Ojca rodzi się zawsze, z Matki narodził się tyl-
ko raz, a w naszych sercach może rodzić się tak czę-
sto jak my chcemy go przyjąć. Nadchodzi czas oczeki-
wany, do którego przygotowywaliśmy się długo przez 
czas adwentu przez święte rekolekcje, przez spowiedź 
i przemianę naszych serc. Od wielu dni ulice, witryny 
sklepów, dekoracje przypominają nam o nadchodzą-
cych dniach i wprowadzają uroczysty nastrój. Wszędzie 
wzmożony ruch, gorączka zakupów, pogoń za prezenta-
mi, sprzątanie mieszkań i otoczenia. Wreszcie możemy 
zacząć autentycznie  świętować.

Nasze świętowanie rozpoczniemy w domu od wie-
czerzy wigilijnej, którą spożyjemy w gronie bliskich 
nam osób. Jak ptaki do gniazd, z różnych stron naszej 
ojczyzny i świata powrócą nasi bliscy na ten wieczór do 
rodzinnych domów. Powrócą, by przełamać się opłat-
kiem, przebaczyć sobie wzajemne urazy. By wspomnieć 
swoich zmarłych, których zabraknie przy wigilijnym 
stole. By życzyć sobie nawzajem najważniejszego, by 
życzyć sobie zbawienia, a także zdrowia, pomyślności, 
radości i pokoju oraz tego, abyśmy doczekali następ-
nych świat Bożego Narodzenia.  

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy i refleksji 
w gronie najbliższych osób, jedyny okres w roku, kiedy 
konflikty odchodzą w zapomnienie, a wszyscy pragną 
pomagać innym.

Gdy spojrzymy historycznie, pierwsze informacja 
o świętach, tak dzisiaj dla nas ważnych, pochodzą 
z roku 356, datę Bożego Narodzenia przeniesiono wtedy 
z 6 stycznia na 25 grudnia, borykając się z określeniem 
dokładnej daty narodzin Zbawiciela. Jednak ten dzień to 
nie data to Chrystus - Światłość przychodząc na świat, 
która przezwycięża ciemności grzechu. Przez wieki 
różnie obchodzono te święta, czasem wręcz niezwykle 
hucznie wręcz beztrosko i wesoło. Od około XVII wie-
ku skrystalizowała się dzisiejsza wizja świąt. Boże Na-
rodzenie pozostało oczywiście radosne, lecz wzbogaciła 
je zaduma, refleksja nad własnym życiem, refleksja  nad 
naszym zbawieniem.

Świętom tym towarzyszą pewne zwyczaje, jednym 
z nich jest wkładanie pod wigilijny obrus sianka. Zgod-
nie z wiarą chrześcijańską sianko po obrusem to nawią-
zanie do żłóbka, w którym przyszło na świat dzieciąt-
ko Jezus. To prośba o Błogosławieństwo, o zapewnia 
domostwu dobrobytu. Sianko przywiązywano nawet do 
drzew owocowych, podawano je bydłu do jedzenia, na-
wet zakopywano w ziemi w polu. Wszystko po to, by 
w tych miejscach gościł dostatek, urodzaj i Boże Bło-
gosławieństwo. Należy jednak pamiętać, że sianko to 
przede wszystkim symbol prostoty i skromności. Przy-
pomina nam o tym, że Jezus Chrystus urodził się w ubo-
giej stajni, z dala od przepychu i bogactwa. Sianko pod 
obrusem ma więc symbolizować skromność, jaką każdy 
chrześcijanin powinien nosić w sercu.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielką” (Iz 9, 1).

W tym roku także usłyszymy słowa  proroka Izajasza 
w sugestywnej liturgii uroczystości narodzenia Chrystu-
sa. Słowa, które co roku nabierają nowego zna-

czenia i pozwalają nam przeżyć raz jeszcze oczekiwanie 
i nadzieję, zdumienie i radość, które tworzą nastrój ty-
powy dla Bożego Narodzenia.Uciemiężonemu i cierpią-
cemu narodowi, który kroczył w ciemnościach, ukazało 
się «wielkie światło». Światło promieniujące z ubogiego 
żłóbka, światło nowego stworzenia. Jeśli pierwsze stwo-
rzenie zaczęło się od stworzenia światła (por. Rdz 1, 3), 
to tym bardziej jaśnieje blaskiem i jest «wielkie» świa-
tło, które daje początek nowemu stworzeniu: jest nim 
sam Bóg, który stał się człowiekiem! Boże Narodzenie 
jest wydarzeniem pełnym światła w Dziecięciu z Betle-
jem pierwotne światło powraca, by na nowo zabłysnąć 
dla każdego z nas i rozproszyć ciemność grzechu. Blask 
ostatecznego triumfu Boga pojawia się na horyzoncie 
historii, by ukazać nam będącym w drodze nową przy-
szłość, pełną nadziei.

Obchodząc te święta zauważmy jednak pewien dra-
mat, który coraz częściej rozgrywa się wokół nas, po-
legający  na tym, że Chrystus — Światłość świata dla 
wielu jest nieznany, przez innych nie jest przyjmowany, 
a nawet odrzucany. W naszym społeczeństwie rozpo-
wszechniona jest, niestety, kultura nacechowana ego-
izmem i zamknięta na poznanie i miłość Boga. Kultura 
ta rodzi zagubienie i niezadowolenie, obojętność i sa-
motność, nienawiść i przemoc. Jakże ważne jest zatem, 
by dawać radosne świadectwo jedynemu orędziu zba-
wienia, dawnemu i zawsze nowemu, Ewangelii życia 
i światła, nadziei i miłości!

Ksiądz Jan Twardowski  w jednym z wierszy pisał 
o tym czasie Bożego Narodzenia, o czasie narodzin Je-
zusa w naszych sercach. Trwając z nim w modlitwie, 
w nadziei jaką niosą te święta;

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało węzły,
konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.”

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską”
ks. J. Twardowski

ks. Jarosław Leśniak 
Duszpasterz rolników

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.”
                                                                                                                                                                                                                              Ewangelia wg św. Jana 1, 1-2
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W dniu 20 listopada 2013 r. Parlament Europejski 
przyjął cztery rozporządzenia związane z reformą wspól-
nej polityki rolnej (WPR). W grudniu akty te będą jesz-
cze formalnie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej ds. 
Rolnictwa i Rybołówstwa (ministrów państw członkow-
skich), a następnie zostaną opublikowane. Będzie to ostat-
ni etap prac nad propozycjami WPR na lata 2014-2020, 
które były przedstawione przez Komisję Europejską 
w październiku 2011 roku. Pełne wprowadzenie refor-
my w życie wymaga jeszcze przepisów wykonawczych, 
zarówno unijnych jak i krajowych, oraz przygotowania 
agencji płatniczych i innych instytucji w poszczególnych 
państwach członkowskich.   

Prace nad nową WPR były bardzo silnie powiązane 
z dyskusją nad wieloletnim budżetem UE na lata 2014-
2020. W ramach negocjacji budżetowych dyskutowano 
nie tylko o kwotach wydatków na poszczególne polityki, 
ale także o niektórych istotnych elementach tych polityk. 
Dotyczyło to także WPR, dlatego przedłużające się nego-
cjacje finansowe wpłynęły na opóźnienia prac nad jej re-
formą. Szefowie rządów i państw porozumieli się w spra-
wie budżetu w lutym 2013 roku, co otworzyło drogę do 
sfinalizowania prac nad zmianami unijnej polityki rolnej. 

Środki	WPR	dla	Polski
Mimo znaczącej redukcji całego budżetu UE, w no-

wej perspektywie finansowej Polska będzie największym 
beneficjentem wsparcia unijnego, w tym piątym benefi-
cjentem unijnej polityki rolnej (za Francją, Niemcami, 
Hiszpanią i Włochami). Na rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich w Polsce w latach 2014-2020 zostanie prze-
znaczone z budżetu UE 32,09 mld euro (w cenach bie-
żących). Nominalnie będzie to o około 12% więcej niż 
w latach 2007-2013. 

 
W nadchodzącej perspektywie finansowej Polska po-

zostaje największym beneficjentem drugiego filara WPR, 
a także polityki spójności. Pod względem wysokości 
środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste 
miejsce w UE (za Francją, Niemcami, Hiszpanią, Wło-
chami oraz Wielką Brytanią). W przeliczeniu na hektar 
użytków rolnych łączne środki na WPR dla Polski są na 
poziomie zbliżonym do średniej w UE.

Jednak Wspólnej Polityki Rolnej nie możemy spro-
wadzać wyłącznie do wysokości transferów budżeto-
wych. Dalszy rozwój sektora rolnego w Polsce zależy od 
tego, jak efektywnie będziemy te środki wykorzystywać. 
Wiele z pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej 
nie uwzględniało uwarunkowań krajowych (np. w od-
niesieniu do zazielenienia, czy SAPS). Dopiero aktywna 
interwencja ze strony państw członkowskich umożliwiła 
odpowiednie dostosowanie planowanych przepisów. 

Główne	elementy	zreformowanej	WPR
Płatności bezpośrednie
W porozumieniu ustalono sposób stopniowego 

zmniejszenia różnic stawek płatności bezpośrednich po-
między państwami UE. W państwach z płatnościami bez-
pośrednimi na hektar poniżej 90% średniej UE, różnica 
między obecnym poziomem płatności a 90% średniej UE 
zostanie zmniejszona o jedną trzecią. Proces ten będzie 
przeprowadzony stopniowo zaczynając od roku budże-
towego 2015 do roku budżetowego 2020. Docelowo 
wszystkie państwa członkowskie mają osiągnąć poziom 
płatności w wysokości co najmniej 196 euro/ha (w ce-
nach bieżących). To stopniowe wyrównanie zostanie sfi-
nansowane przez kraje, w których płatności bezpośrednie 
są wyższe od średniej UE. 

W państwach członkowskich stosujących tzw. hi-
storyczny model płatności bezpośrednich istnieją także 
różnice w poziomie stawek płatności otrzymywanych 
przez poszczególne gospodarstwa. Także te różnice mają 
zostać stopniowo zmniejszone (tzw. konwergencja we-
wnętrzna). Co do zasady stawki powinny być wyrów-
nane w kraju (lub regionie) najpóźniej do 2019 r., choć 
państwa członkowskie dostały też możliwość niepełnego 
wyrównania płatności. Jednak w 2019 r. każdy rolnik ma 
otrzymać stawkę powierzchniową odpowiadającą co naj-
mniej 60% średniej w kraju (lub regionie). Jednocześnie 
straty gospodarstw finansujących wyrównanie można 
ograniczyć do 30% ich obecnego wsparcia. 

Zapewniono państwom członkowskim możliwość 
przesuwania środków finansowych na płatności bez-
pośrednie i rozwój obszarów wiejskich (tzw. transfer 
między filarami WPR). Transfer może objąć do 15% 
środków, przy czym państwa w których stawka płatno-
ści bezpośrednich jest niższa niż 90% średniej UE (np. 
Polska), na płatności bezpośrednie mogą przesunąć do 
25% kwoty przyznanej im na wsparcie rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2015-2020. 

Nowy system płatności bezpośrednich ma się opierać 
na uprawnieniach do płatności. Kompromis zapewnia 
jednak możliwość dalszego stosowania w Polsce uprosz-
czonego systemu płatności bezpośrednich (SAPS) do 
2020 r. 

Kraje, które stosują system SAPS będą też mogły 
kontynuować do 2020 r. płatności z budżetu krajowego 
w sektorach wspieranych obecnie w ramach płatno-
ści uzupełniających. Podstawą do ustalenia wysokości 
wsparcia krajowego będzie kwota płatności uzupełniają-
cych (przejściowego wsparcia krajowego) zatwierdzona 
przez Komisję Europejską na 2013 r. Wysokość wsparcia 
ma być stopniowo zmniejszana zaczynając od 80% pod-
stawy w roku 2015, do 50% w roku 2020. 

Jednym z istotnych zmian w polityce rolnej będzie 
ograniczanie wsparcia dla największych gospodarstw. 
Ustalono obowiązkowe zmniejszanie płatności tym rol-
nikom, którzy otrzymują ponad 150 tys. euro płatności 
rocznie. Powyżej tego progu kwota wsparcia będzie re-
dukowana o 5%. Środki uzyskane z redukcji zostaną wy-
korzystane w ramach programu rozwoju obszarów wiej-
skich (PROW).

Nowością w przyszłym systemie płatności bezpośred-
nich jest tzw. „zazielenienie” – uzyskanie 30% wspar-
cia wymagać będzie przestrzegania przez rolnika tzw. 
praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Będzie to 
dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zie-

lonych (TUZ) oraz utrzy-
manie obszarów proeko-
logicznych. Alternatywnie 
działania te mogą zostać 
zastąpione przez tzw. prak-
tyki równoważne, przy-
noszące takie same bądź 
wyższe korzyści dla środo-
wiska i klimatu jak prakty-
ki obowiązkowe. Praktyki 
równoważne mogą obej-
mować niektóre działania 
rolno-środowiskowe w ra-
mach programu rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Dywersyfikację upraw 
będą musiały stosować 

gospodarstwa mające ponad 10 ha gruntów ornych (te 
z mniejszą ilością gruntów ornych będą wyłączone z tego 
wymogu). W gospodarstwach posiadających między 10 
a 30 ha gruntów ornych wymagane będą 2 różne uprawy, 
a uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% 
gruntów ornych. Gospodarstwa o powierzchni większej 
niż 30 ha gruntów ornych będą musiały posiadać mini-
mum 3 uprawy, przy czym dwie uprawy główne nie po-
winny zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Obowiązek utrzymania trwałych użytków zielonych 
na poziomie gospodarstwa ograniczono do wyznaczo-
nych przez państwa członkowskie TUZ cennych przy-
rodniczo na obszarach Natura 2000, obejmujących gleby 
torfowe i podmokłe. Ponadto, jeśli w danym kraju lub 
regionie udział TUZ w całkowitej powierzchni użytków 
rolnych zmniejszy się o ponad 5%, rolnik zobowiązany 
będzie do ponownego przekształcenia gruntów ornych 
w TUZ (podobnie jak w ramach rozwiązania funkcjonu-
jącego obecnie).

Utrzymanie obszarów proekologicznych dotyczyć 
będzie gospodarstw posiadających ponad 15 ha gruntów 
ornych. Odsetek takich obszarów wynosić ma w 2015 
roku 5%. Może on zostać podniesiony do 7%, jeśli na 
taką konieczność wskaże raport Komisji Europejskiej  
(Komisja została zobligowana do przedstawienia rapor-
tu najpóźniej w marcu 2017 r.). Lista kategorii gruntów 
traktowanych jako proekologiczne obejmuje m.in. upra-
wy wiążące azot (motylkowate) i międzyplony, grunty 
ugorowane, tarasy, elementy krajobrazu (w tym położone 
na obszarze przylegającym do gruntu ornego), strefy bu-
forowe, systemy rolno-leśne, obszary z okrywą zieloną, 
obszary zalesione, obszary pod zagajnikami o krótkiej 
rotacji, na których nie stosuje się nawozów mineralnych 
i/lub środków ochrony roślin, pasy działki przylegające 
do krawędzi lasu. Ostatecznie to państwo członkowskie 
wybierze kategorie gruntów proekologicznych obowią-
zujące na jego terenie. 

W nowym systemie, oprócz obowiązkowej płatności 
związanej z zazielenieniem, wprowadzono jeszcze nastę-
pujące, nowe komponenty płatności bezpośrednich: płat-
ności dla młodych rolników (państwa muszą wdrożyć ta-
kie wsparcie przeznaczając na nie do 2% puli środków), 
płatności dla małych gospodarstw, płatności związane 
z produkcją, płatności z tytułu obszarów o ogranicze-
niach naturalnych, płatność do pierwszych hektarów. 

Wspólna organizacja rynków rolnych
W zreformowanej WPR interwencja publiczna i do-

płaty do prywatnego przechowywania produktów nadal 
stanowić będą podstawowe instrumenty zabezpieczające 

POLITYKA ROLNA ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

Środki	dla	Polski	z	budżetu	UE	na	płatności	bezpośrednie	i	rozwój
obszarów	wiejskich	w	latach	2014-2020	(mln	EUR,	ceny	bieżące)

Źródło:	Kwoty	dla	okresu	2014-2020	–	skonsolidowane	projekty	rozporządzeń	Rady	i	Parla-
mentu	Europejskiego	(dokumenty	Rady	nr	13294/13	REV1	oraz	13349/1/13	REV1),

Kwoty	 dla	 okresu	 2007-2013	 –	 płatności	 bezpośrednie	 –	 rozporządzenie	 Rady	 (WE)	 nr	
1782/2003	oraz	Rozporządzenie	Rady	(WE)	nr	73/2009;	środki	na	rozwój	obszarów	wiejskich	–	
decyzja	KE	z	27	kwietnia	2010	2010/236/EU)
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(Komisja została zobligowana do przedstawienia rapor-
tu najpóźniej w marcu 2017 r.). Lista kategorii gruntów 
traktowanych jako proekologiczne obejmuje m.in. upra-
wy wiążące azot (motylkowate) i międzyplony, grunty 
ugorowane, tarasy, elementy krajobrazu (w tym położone 
na obszarze przylegającym do gruntu ornego), strefy bu-
forowe, systemy rolno-leśne, obszary z okrywą zieloną, 
obszary zalesione, obszary pod zagajnikami o krótkiej 
rotacji, na których nie stosuje się nawozów mineralnych 
i/lub środków ochrony roślin, pasy działki przylegające 
do krawędzi lasu. Ostatecznie to państwo członkowskie 
wybierze kategorie gruntów proekologicznych obowią-
zujące na jego terenie. 

W nowym systemie, oprócz obowiązkowej płatności 
związanej z zazielenieniem, wprowadzono jeszcze nastę-
pujące, nowe komponenty płatności bezpośrednich: płat-
ności dla młodych rolników (państwa muszą wdrożyć ta-
kie wsparcie przeznaczając na nie do 2% puli środków), 
płatności dla małych gospodarstw, płatności związane 
z produkcją, płatności z tytułu obszarów o ogranicze-
niach naturalnych, płatność do pierwszych hektarów. 

Wspólna organizacja rynków rolnych
W zreformowanej WPR interwencja publiczna i do-

płaty do prywatnego przechowywania produktów nadal 
stanowić będą podstawowe instrumenty zabezpieczające 

rynki rolne. Instrumenty dla niektórych rynków zostały 
wzmocnione, np. zwiększono z 30 tys. do 50 tys. ton li-
mit interwencyjnego skupu masła, a odtłuszczone mleko 
w proszku włączone zostało do listy produktów, dla któ-
rych możliwe będzie stosowanie wsparcia dla prywatne-
go przechowywania. 

Poszerzony został zakres tzw. klauzul ochronnych, 
które umożliwiają Komisji Europejskiej reagowanie 
w wyjątkowych sytuacjach kryzysowych na rynkach. 
Praktycznie dla wszystkich sektorów dostępne będą 
mechanizmy przeciwdziałające zakłóceniom na rynku, 
mechanizmy związane ze skutkami zwalczania cho-
rób zwierząt oraz utraty zaufania konsumentów do pro-
duktów (ostatnio takie mechanizmy stosowano w 2011 
r. przy zakłóceniach w sektorze owoców i warzyw 
w związku z zakażeniami bakterią E. coli). Wprowadzo-
no też mechanizm pozwalający Komisji, w wyjątkowych 
sytuacjach, zezwolić organizacjom producentów lub ich 
zrzeszeniom na czasowe zastosowanie w danym sektorze 
takich instrumentów jak: wycofanie produktów z ryn-
ku lub ich bezpłatna dystrybucja, przechowywanie pro-
duktów przez prywatnych operatorów czy mechanizmy 
wspólnej promocji. 

Ustanowiono rezerwę kryzysową (400 mln euro 
w cenach stałych z 2011 r.), która będzie tworzona co-
rocznie przez zmniejszenie limitów płatności bezpo-
średnich. Niewykorzystane środki takiej rezerwy będą 
zwracane rolnikom w kolejnym roku w postaci płatności 
bezpośrednich. 

Kwoty w sektorze cukru stosowane będą do 30 
września 2017 r. Po zakończeniu kwotowania cukier 
w dalszym ciągu będzie objęty mechanizmem dopłat 
do prywatnego przechowywania. Jednocześnie przepisy 
dotyczące umów na dostawę buraków cukrowych prze-
znaczonych do produkcji cukru, zawieranych między 
sprzedawcą buraków cukrowych a producentem cukru, 
zostaną utrzymane także po wygaśnięciu kwot. 

W sektorze mleka od 1 kwietnia 2015 r. nie będzie już 
kwotowania produkcji. Tym samym podtrzymano decy-
zję uzgodnioną w 2008 r. 

Refundacje wywozowe (eksportowe) zostały ustalone 
na poziomie zerowym i będą stosowane tylko jako śro-
dek zarządzania kryzysowego oraz przy rozwiązywaniu 
szczególnych problemów na rynkach rolnych (ryzyko 
gwałtownego pogorszenia warunków produkcyjnych 

i rynkowych). 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich
W polityce rozwoju obszarów wiejskich utrzymano 

dotychczasowe podejście dające państwom członkow-
skim (lub regionom) swobodę w kształtowaniu progra-
mów rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o pewien 
katalog działań określonych w przepisach UE. Nowe 
przepisy będą bardziej elastyczne – państwa członkow-
skie (lub regiony) będą decydować, jakie działania zasto-
sować, aby osiągnąć cele ustanowione na bazie sześciu 
priorytetów UE dotyczących rozwoju obszarów wiej-
skich. Państwa nie będą musiały, jak dotychczas, zali-
czać wydatków do „osi programowych” i przestrzegać 
minimalnego poziomu wydatków na poszczególne osie. 
Wspomniane sześć priorytetów to: 

1. transfer wiedzy,
2. konkurencyjność sektora rolnego,
3. łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem,
4. środowisko,
5. efektywne wykorzystanie zasobów,
6. rozwój lokalny. 

Ponadto innowacje, zmiana klimatu oraz ochrona śro-
dowiska stanowić mają motyw przekrojowy w działa-
niach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Utrzymane zostaną działania ukierunkowane na re-
strukturyzację, inwestycje i modernizację w rolnictwie, 
a także wsparcie dla młodych rolników i małych gospo-
darstw, wsparcie dywersyfikacji działalności gospodar-
czej, odnowy wsi i usług podstawowych. Innowacje mają 
dominować  w działaniach związanych z transferem wie-
dzy, współpracą i inwestycjami w środki trwałe. Rolnic-
two ekologiczne będzie odrębnym działaniem. Ponadto, 
do katalogu działań, które mogą wybrać państwa człon-
kowskie przy tworzeniu swoich programów rozwoju ob-
szarów wiejskich wprowadzono zestaw instrumentów 
związanych z zarządzaniem ryzykiem: ubezpieczenia 
i fundusze wzajemne dotyczące upraw i zwierząt oraz in-
strument stabilizacji dochodów. 

Na działanie LEADER państwa członkowskie 
będą musiały przeznaczyć 5% swojej koperty II filara. 
W podejściu tym możliwe będzie wykorzystanie środków 
z innych funduszy rozwojowych UE (fundusze polityki 
spójności i fundusz „rybacki”).

Państwa członkowskie są zobowiązane, by przynaj-
mniej 30% środków UE na rozwój obszarów wiejskich 

przeznaczyć na działania związane z celami środowi-
skowo-klimatycznymi. Katalog takich działań obejmuje: 
rolnictwo ekologiczne, działania rolno-środowiskowo-
-klimatyczne, wsparcie dla obszarów z ograniczeniami 
naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, in-
westycje w środki trwałe o pozytywnych efektach śro-
dowiskowo-klimatycznych, grupę działań „leśnych” oraz 
płatności dla obszarów NATURA 2000. 

Do 2018 roku państwa członkowskie są zobowiązane 
do wyznaczenia obszarów o ograniczeniach naturalnych 
(obecne ONW - typ nizinny) w oparciu o 8 nowych kry-
teriów biofizycznych. 

W nowej perspektywie finansowej, polityka rozwoju 
obszarów wiejskich będzie prowadzona w ścisłej koordy-
nacji z innymi politykami rozwojowymi UE. Elementem 
tej koordynacji będą wspólne ramy strategiczne oraz tzw. 
umowy partnerstwa, zawierane między państwem człon-
kowskim a Komisją Europejską. Te umowy obejmować 
będą wsparcie z funduszy polityki spójności, funduszu 
rozwoju obszarów wiejskich oraz funduszu rybackiego. 
Takie skoordynowane podejście daje możliwość skutecz-
nego wykorzystania tych środków dla zrównoważonego 
i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 

Wdrożenie	zreformowanej	WPR	
Wspomniane na początku cztery rozporządzenia zwią-

zane z reformą WPR stanowią podstawowe ramy prawne 
tej polityki (odpowiednik ustaw w prawie polskim). Wy-
magają one jeszcze uzupełnienia o bardziej szczegółowe 
przepisy wykonawcze zarówno unijne, jak i krajowe. 
Prace nad tymi przepisami już się rozpoczęły, ale będą 
one trwały jeszcze na początku 2014 r. Nowa WPR bę-
dzie stosowana od 1 stycznia 2015. W roku 2014 będą 
obowiązywać przepisy przejściowe. Dają one możliwość 
przyznawania płatności bezpośrednich na zasadach obo-
wiązujących w 2013 roku oraz zapewniają kontynuację 
PROW w ramach części działań wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Beniamin Gawlik 
Radca Ministra 

Zespół Reform WPR 
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Ubezpieczenia  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  obowiązu-
je  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  wzajemnościo-
wej  formy ubezpieczeń, która  szczególną popularność  
zyskała  na terenie  Królestwa  Galicji  i  Lodomerii. Pio-
nierem było   powstałe  w 1860 roku  w Krakowie  Towa-
rzystwo Ubezpieczeń od Ognia „Florianka”, które 14 lat  
później  przekształciło się  w Krakowskie Towarzystwo 
Wzajemnych Ubezpieczeń. Pierwotna  nazwa Towarzy-
stwa  nawiązywała  do  patrona  strażaków  św. Floriana.   
Poza  Małopolską , również  na Podolu, na Ukrainie i  na  
Wołyniu,  „Florianka” sprzedawała polisy zarówno  ma-
jątkowe, ubezpieczające  mienie  przede wszystkim  na 
wypadek pożaru,  jak i na życie. Dzięki inwestowaniu  
Towarzystwa  w przedsięwzięcia o charakterze  prewen-
cyjnym, niemal w każdej wsi, którą  „Florianka”  ubez-
pieczała 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, po-
śród  których Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem-
nych był największym ubezpieczycielem w II RP, obej-
mowało 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 nie-
zależne inicjatywy społeczne, w tym  ubezpieczenia wza-
jemne, 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 po-
łączeniem 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  konku-
rowało i nie konkuruje na  rynku  z  komercyjnymi  zakła-
dami  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  ubezpiecze-
niami 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 samo-
organizacji dominuje  obecnie  w „TUW”. Umożliwia 
ona kontrolę  nad  związkiem i gwarantuje  podejmowa-
nie kluczowych  decyzji  mających decydujący wpływ 
na jego działalność  i rozwój. Reprezentanci najwięk-
szych 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 zaowo-
cowała  siła tradycji w regionie, gdzie wzajemność  ubez-
pieczeniowa  była silnie  zakorzeniona.  

Tak jak 150 lat temu  we „Floriance”, tak i teraz  wśród  
ubezpieczonych członków  „TUW”  przeważają  środo-
wiska 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  ubezpieczenio-
wych  tego typu.  Skupia  blisko  1 100 000  członków, 
dysponuje  103  placówkami  znajdującymi  się  we  
wszystkich województwach, a  kapitał własny Towarzy-
stwa  wynosi 102 mln zł. 

Oferta cenowa zamieszczenia reklamy w biuletynie:

Biuro	Izby	Rolniczej	
Województwa	Łódzkiego
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Tel. 42-632-70-21, Fax. 42-632-70-31

Za publikację ogłoszenia i reklamy w cenie:
- ogłoszenie małe w ramce jedno słowo 2,50 zł (netto).
- cena jednej strony formatu A-4 (4 kolory) – 1110,00 zł (netto) przy powtórzeniu ogłoszenia stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny podstawowej przy ogłoszeniach  
w cyklu ciągłym, minimum 8-miesięcznym zniżka wynosi 50% (od drugiej emisji).
- stawka za artykuł sponsorowany za stronę formatu A-4 – 500,00 zł (netto), za ½ strony formatu A-4 – 50% stawki jak za stronę formatu A-4. 
Umieszczenie wkładki reklamowej w całym nakładzie – 495,00 zł netto.

Rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać oferty kupna-sprzedaży płodów rolnych, inwentarza, ziemi, budynków i maszyn rolniczych na stronie internetowej  

www.rolgielda.pl
Wystarczy wejść na w/w stronę zalogować się lub treść ogłoszenia podać telefonicznie do biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA	PROGRAMOWA:	Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański;
NAKŁAD:	10.000 szt.

DRUK	I	SKŁAD:

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

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

Wykaz	placówek	TUW	w	województwie	łódzkim

Nazwa	Placówki Adres Telefon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„...Czegóż potrzeba, aby Towarzystwo prosperowało? Na to odpowiadam: przede wszystkim znacznego współudziału, 
gdyż od ilości członków zwisła premia, a tylko wtenczas stanie się Towarzystwo popularnym, jeżeli będzie tanim. Potrzeba 
więc współudziału szanownych obywateli i silnej wiary, że zdołamy przezwyciężyć trudności, które nie będą pozornymi, 
a następnie potrzeba administracji praktycznej i należycie uorganizowanej...”

Henryk Krzywda-Kieszkowski
Współzałożyciel Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Krakowie
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W dniu 21 listopada 2013 roku w gmachu Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z inicjatywy Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie 
kobiet aktywnie działających na obszarach wiejskich. 
O randze i znaczeniu tego posiedzenie niech świad-
czy fakt uczestnictwa w nim Wiceministra Rolnictwa 
i Rozwoju wsi  – Tadeusza Nalewajka. Kancelarię 
Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego  repre-
zentował Krzysztof Wójcik. Zarząd KRIR reprezento-
wali: Prezes Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes Marek 
Borowski. W dyskusji zapowiedziano potrzebę kon-
tynuacji działań podjętych podczas debaty „Rola ko-
biety wiejskiej we współczesnym świecie” odbywają-
cej się przy okazji Dożynek Prezydenckich w Spale, 
której honorowym patronem była żona Prezydenta RP 

– Anna Komorowska. Od dawna zgłasza-
no z wielu wojewódzkich izb rolniczych 
potrzebę utworzenia przy krajowej radzie 
zespołu doradczo – opiniodawczego zaj-
mującego się sprawami w których aktyw-
nie uczestniczą kobiety z obszarów wiej-
skich. Podczas spotkania podsumowano 
dotychczasową działalność  Krajowego 
Forum Kobiet Wiejskich, wskazując na 
słabe i mocne strony tej formy aktywno-
ści kobiet. W spotkaniu aktywny udział 
wzięły reprezentujące Izbę Rolniczą Wo-
jewództwa Łódzkiego  panie: Ewa Bedna-
rek, Małgorzata Gabryelczak, Małgorzata 
Rosa, Donata Wrona – wnioskodawczynie powołania 

przy wojewódzkich izbach rolniczych 
– Komisji Problemowej do Spraw Ko-
biet i Rodziny Wiejskiej. Wskazano na 
potrzebę kontynuacji Forum Kobiet 
Wiejskich działającego w strukturach 
izb rolniczych. Uznano, że należy re-
aktywować powołane przed kilku 
laty Krajowe Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich. Kobiety wiejskie czują się 
w swoich działaniach osamotnione. 
Rola kobiety wiejskiej to nie tylko po-
trzeby rozwoju rolnictwa, jego opła-
calności, możliwości zbytu produktów 
rolnych itp.  – to sprawa wychowanie 
młodego pokolenia, zapewnienie rów-

nego startu w dorosłe życie. To także rozwiązywanie 
problemów oświaty w środowisku wiejski. Prezes 
KRIR stwierdził, że ze względów proceduralno – 
prawnych nie ma możliwości utworzenia przy KRIR 
Komisji Problemowej do Spraw Kobiet. Najlepszą 
forma prawną będzie utworzenie Rady Doradczej 
do Spraw Kobiet z Obszarów Wiejskich na podsta-
wie porozumienia zawartego z wojewódzkimi izba-
mi rolniczymi. Powołano grupę inicjatywną, która 
ma przygotować podstawy do powołanie Krajowej 
Organizacji Kobiet Wiejskich. W skład której weszła 
przedstawicielka IRWŁ Ewa Bednarek.

Jerzy Kuzański
Dyrektor Biura Centralnego Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

W dniach 22 – 24 listopada 2013 roku Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego przy udziale Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A., przedstawicieli firm z branży rol-
niczej, zorganizowała wyjazd studyjno – szkoleniowy 
do Gdańska dla rolników z województwa łódzkiego. 
Wyjazd miał na celu przeprowadzenie szkoleń w cza-
sie których rolnicy mogli zapoznać się z nowościami 
w zakresie pielęgnacji roślin, ofertą nawozów dolist-
nych, stosowania środków ochrony roślin w rolnic-
twie, nowoczesnymi technologiami uprawy rzepaku, 
wpływu wapnowania na zdrowotność roślin, a także 
uzyskać  odpowiedzi na najczęstsze problemy wystę-
pujące przy produkcji roślinnej. Rozmawiano rów-
nież na temat Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2014 – 2020. Wymieniano się doświadczenia-
mi w użytkowaniu sprzętu rolniczego, uprawy roślin 

i hodowli zwierząt. Anna Bieniawska – Dyrektor 
Biura Regionalnego TUW w Łodzi oraz Dorota 
Gral – Wicedyrektor Biura Regionalnego TUW 
w Łodzi zaprezentowały propozycję ubezpieczeń 
obowiązkowych dla rolników. Przedstawiły pro-
cedury obowiązujące w momencie kupna – sprze-
daży maszyn, a także odpowiadały na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące ubezpieczeń w rol-
nictwie.  Uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
spotkania z Dariuszem Klimczakiem – członkiem 
Zarządu Województwa Łódzkiego.

3 dniowy pobytu w Gdańsku był okazją do zapo-
znania się z atrakcjami turystycznymi tego regionu. 
Rolnicy, w katedrze oliwskiej, wysłuchali koncertu 
organowego, zwiedzili gdańską starówkę, podziwiali 
Morze Bałtyckie z sopockiego molo.  Uczestnicy wy-
jazdu mogli zobaczyć miejsca związane z tragiczny-
mi momentami w historii Polski, Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 upamiętniający ofiary grudnia 
1970 roku, znajdujący się w pobliżu bramy drugiej 
Stoczni Gdańskiej a także Westerplatte, miejsce boha-
terskiej walki polskich żołnierzy w 1939 roku.

Sylwia Skulimowska

TERAZ KOBIETY!

WYJAZD STUDYJNO – SZKOLENIOWY ROLNIKÓW
Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO GDAŃSKA

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”

Wykaz	placówek	TUW	w	województwie	łódzkim
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W drugiej połowie III kwartału 2013r. ceny zbóż pod-
stawowych silnie wzrosły. O ile trafnie przewidzieliśmy-
kierunek zmian cen, o tyle skala wzrostów nas zaskoczy-
ła. Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w III 
kwartale 2013r. wyniosła 746 zł/t, a pszenicy paszowej 749 
zł/t wobec prognoz odpowiednio na poziomie 710-735 zł/t 
oraz 695-720 zł/t. Z kolei kukurydza w tym okresie taniała 
minimalnie wolniej niż przewidywaliśmy - przeciętna cena 
wyniosła 812 zł/t wobec prognozy 785-810 zł/t. 

W 2013r. oczekiwane są wyższe krajowe zbiory pszeni-
cy i żyta, a niższe kukurydzy i znacznie niższe jęczmienia. 
Według ”Przedwynikowego szacunku głównych ziemio-
płodów” GUS (z września 2013r.) zbiory zbóż podsta-
wowych (bez kukurydzy) szacuje się na 24,1 mln t, czy-
li o 1,3% mniej niż w ubiegłym roku i o 3,4% mniej niż  
przeciętnie w latach 2006-2010. Średnie plony wszystkich 
zbóż oszacowano na 3,77 t/ha, czyli o 1,9% więcej niż 
w ubiegłym roku. Mniejszy niż przed rokiem był jednak 
areał upraw zbóż - wyniósł około 7,5 mln ha, tj. o 3,2% 
mniej niż w 2012r. Zbiory pszenicy szacowane są na 9,38 
mln t (+9,0% r/r), pszenżyta na 4,26 mln t (+27,3%) a zbio-
ry żyta na 3,28 mln t (+13,9%). Na niższych zbiorach zbóż 
podstawowych zaważył jednak spadek zbiorów jęczmienia 
prawie o jedna trzecia (31,2%). Różne prognozy dotyczące 
zbiorów kukurydzy na ziarno przewidują zbiory na pozio-
mie około3,6-3,9 mln t. Według wrześniowego szacunku 

GUS zbiory wyniosą 3,9 mln t i będą jedynie o 2,3% niższe 
niż przed rokiem.

Jednak jak zwykle o głównych trendach cenowych na 
krajowym rynku będą decydowały informacje płynące 
z Europy oraz innych kluczowych regionów upraw. Obec-
nie na kształtowanie się cen na rynkach światowych 
w bardzo dużej mierze wpływają kolejne szacunki zbio-
rów na półkuli północnej oraz prognozy zbiorów na półkuli 
południowej. Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC – In-
ternational Grains Council) prognozuje obecnie światową 
produkcję zbóż na poziomie 1946 mln t, czyli aż o 8,7% 
więcej niż w ubiegłym sezonie (raport ICG z 28.11).Jednak 
najważniejszą niewiadomą jest obecnie poziom popytu na 
zboża w sezonie 2013/14.

W przypadku kukurydzy IGC prognozuje zbiory w se-
zonie 2013/14 na poziomie 950 mln t, czyli o 10,1% więcej 
niż w sezonie ubiegłym. Natomiast oczekuje również, że 
znacznie zwiększy się zużycie, o 6,7%, do 922 mln t. Mimo 
tego produkcja wciąż będzie wyższa od konsumpcji i za-
pasy końcowe zwiększą się do157 mln t, a współczynnik 
zapasy do zużycia wzrośnie do poziomu 17,0% z niskiego 
poziomu 15,0% szacowanego na koniec sezonu 2012/13. 

Prognoza zbiorów jest obarczona coraz mniejszym ry-
zykiem, gdyż zbiory w Stanach Zjednoczonych, które są 
głównym producentem i eksporterem na świecie, prze-
biegły bez większych zakłóceń. Podobnie jak w Chinach, 
w UE i na Ukrainie. Uwaga kieruje się teraz na kraje Ame-
ryki Południowej, które mają w sezonie 2013/14 wyprodu-
kować mniej kukurydzy. Najnowsze prognozy światowych 
zbiorów pszenicy w sezonie2013/14 mówią o ich wzroście 
o 6,6-8,2% wobec2012/13 (IGC, FAO, USDA, Stratégie 
grains). 

Jednak na skutek oczekiwanego zwiększenia zużycia, 
zapasy odbudują się w niewielkim stopniu. Wg IGC ten 
wzrost wyniesie 6 mln t. Współczynnik zapasy końcowe 
do zużycia w sezonie 2013/14 może wzrosnąć´ bardzo nie-
znacznie(wg IGC z 26,0% do 26,2%) lub nawet minimalnie 
spadnie (wg USDA z 25,6% do 25,5%). Gdyby wyrokować 
jedynie na tej podstawie, można oczekiwać, że przeciętny 
poziom cen nie powinien być dużo niższy niż w sezonie 
ubiegłym. 

Trzeba jednak pamiętać, że oczekiwana poprawa bilan-
su kukurydzy jest naprawdę duża, co nie pozostanie bez 
wpływu na ceny pszenicy. Na skutek wyjątkowej sytuacji 

w Europie (napięty bilans w sezonie 2012/13 i szacowany 
duży wzrost zbiorów w sezonie 2013/14) spadki cen w re-
lacji rocznej mogą tu być głębsze niż w innych częściach 
świata.

Prezentowane poniżej prognozy zostały opracowane 
w oparciu o informacje dostępne do dnia 28.11.2013 r.

Wraz z upływem czasu korygowane będą prognozy do-
tyczące zbiorów, handlu, zużycia i zapasów zbóż w sezo-
nie2013/14, a od początku 2014. w coraz większym stopniu 
również prognozy zbiorów na półkuli północnej w 2014r. 
Jak zwykle czynnikiem ryzyka dla prognozy pozostają 
ewentualne zmiany nastrojów na rynkach terminowych 
i duże zmiany kursów walutowych.
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Oddział	Operacyjny	w	Sieradzu,	
98-200 Sieradz, ul. Sarańska 5, tel. 0 43 827-85-00, oo.sieradz@bgz.pl

Oddział w Zduńskiej Woli, 
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 18, tel. 0 43 824-20-42, 
o.zdunskaWola@bgz.pl

Oddział w Poddębicach, 
99-200 Poddębice, ul. Łódzka 13, tel. 0 43678-32-71, o.poddebice@bgz.pl

Oddział w Łasku, 
98-100 Łask, ul. Kościelna 12, tel. 0 43 675-26-92, o.lask@bgz.pl

Oddział	Operacyjny	w	Kutnie,	
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 18, tel. 0 24 251-03-00, oo.kutno@bgz.pl

Oddział w Łęczycy,
99-100 Łęczyca, Plac Kościuszki 6, tel. 0 24 721-80-72, o.leczyca@bgz.pl

Oddział	Operacyjny	w	Łowiczu,	
99-400 Łowicz, ul. Starościńska 1, tel. 0 46 830-11-36, oo.lowicz@bgz.pl

Oddział w Skierniewicach, 
96-100 Skierniewice, ul. Zawadzkiego 4, tel. 0 46 833-31-67,
o.skierniewice@bgz.pl 

Oddział w Rawie Mazowieckiej, 
96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 11, tel. 0 46 815-40-00, 
o.rawam@bgz.pl

Oddział	Operacyjny	w		Łodzi,	
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 57, tel. 0 42 670-20-00, oo.lodz@bgz.pl

I Oddział w Łodzi, 
94-003 Łódź, ul. Rajdowa 2, tel.  0 42 689-95-02

II Oddział w Łodzi, 
92-548 Łódź, ul. Tansmana 5, tel.  0 42 673-96-31

Oddział w Konstantynowie Łódzkim, 
95-050 Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki 16, tel. 0 42 211-31-45, 
o.konstantynow@bgz.pl

Oddział w Rzgowie, 
95-030 Rzgów, Plac 500 Lecia 13a, tel. 0 42 227-80-20, o.rzgow@bgz.pl

Oddział w Zgierzu, 
95-100 Zgierz, ul. Długa 44/46, tel. 0 42 716-33-77, o.zgierz@bgz.pl

Oddział w Pabianicach, 
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 19, tel. O 42 215-05-80, o.pabianice@bgz.pl

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 2, tel. 0 44 724-28-11, 
o.tomaszowm@bgz.pl

Oddział w Brzezinach, 
95-060 Brzeziny, ul. Staszica 8, tel 0 46 874-34-00, o.brzeziny@bgz.pl

Oddział	Operacyjny	w	Piotrkowie	Trybunalskim,	
97-200 Piotrków Trybunalski, ul. Grota Roweckiego 5, 0 44 645-27-00, 
oo.piotrkowt@bgz.pl

Oddział w Radomsku, 
97-500 Radomsko, Pl. 3 Maja 8, tel. 0 44 683-22-48, o.radomsko@bgz.pl

Oddział w Bełchatowie, 
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 14, tel 0 44 632-20-60, o.belchatow@bgz.pl

Oddział	Operacyjny	w	Wieluniu, 
98-300 Wieluń, Pl. Legionów 6, tel. 0 43 842-71-00, oo.wielun@bgz.pl

Czynniki	mogące	wpływać	na	przyszły	poziom	cen

Prognozy	przeciętnych	kwartalnych	cen	(PLN/t)	zbóż

Prognozowane są średnie arytmetyczne ceny w kwartałach wyliczone na podstawie tygodniowych cen zakupu podawanych przez MRiRW.
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Wykonujemy izolację budynków gospodarczych takich jak: obory, chlewnie, przechowalnie, kurniki.
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