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Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno - spożywcze
na VI EFG Łódzkie 2013

Na VI Europejskim Forum Gospodarczym Łódz-
kie 2013, zorganizowanym przez Urząd Marszał-
kowski w dniach 13-14 listopada 2013 roku w Hotel 
andel’s w Łodzi ogromną popularnością cieszył się 
salon  „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno 
- spożywcze” Merytorycznym partnerem salonu była 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. W czasie 
spotkania zostały zaprezentowane wykłady na nastę-
pujące tematy: „Polityka rolna oraz rozwój obszarów 
wiejskich w nowej perspektywie finansowej w latach 
2014 – 2020” Krystyna Gurbiel, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Beniamin 
Gawlik - Naczelnik w Departamencie Unii Europej-
skiej i Współpracy Międzynarodowej. „Rolnictwo i 
przetwórstwo rolno – spożywcze szansą rozwoju go-

spodarki” Roman Jagieliński – Prezes Grupy ROJA, 
„Promocja produktów wysokiej jakości - zwiększe-
nie popytu na produkty rolne i spożywcze” Witold 
Choiński – Prezes „Polskie Mięso”, „Wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej i innowacyjności micro i 

małych firm przetwórstwa rolno-spo-
żywczego - usługi i projekty Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości” dr Mał-
gorzata Kurzyniec-Sikorska - Członek 
Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości. 

W dyskusji uczestniczyli: Marek 
Mazur - przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, Paweł Augu-
styn – ekspert do spraw ubezpieczeń 
w rolnictwie, Witold Choiński – Pre-
zes „Polskie Mięso”, Tomasz Frasz-
ka, Inspektor Wojewódzki, Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno 
– Spożywczych, Andrzej Górczyń-

ski – Prezes, Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-
go, Roman Jagieliński – Prezes Grupy ROJA, Karol 
Karolak - Wiceprezes Łódzkiego Rynku Hurtowego 
„Zjazdowa”, dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska - 
Członek Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębior-
czości, Artur Ławniczak – Burmistrz Miasta Szadek. 
W salonie „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo 
rolno - spożywcze brali udział m.in. Wiceprezes 
IRWŁ Krzysztof Nowak, członek Zarządu IRWŁ Da-
riusz Kowalczyk, Dariusz Klimczak członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego, delegaci IRWŁ, rolnicy, 
przedsiębiorcy, producenci, a także wiele innych za-
interesowanych osób. 

Tematy poruszane w czasie panelowej dyskusji do-
tyczyły osiągnięć i problemów nurtujących polskich 
rolników oraz producentów żywności. Zwracano 
uwagę na potrzebę promocji polskich produktów wy-
sokiej jakości. Promocji małych przetwórni i bazowa-
nie na lokalnych producentach.Sprzedaży bez-
pośredniej jako szansy dla gospodarstw rolnych 
będących alternatywą dla globalizacji i impor-
towanej żywności. Konieczności oznaczenia 
artykułu, jego pochodzenia, tak aby konsument 
wiedział co je, jak również kto, gdzie i jak wy-
produkował dany towar. Promocji produktów 
ekologicznych, przede wszystkim zwiększenie 
popytu na ekologiczne produkty rolne i spo-
żywcze. Paneliści wspominali o problemach, 
ale również szansach, które przetwórstwo rol-
no – spożywcze wnosi dla rozwoju gospodar-
ki. Jego perspektywy rozwojowe i eksportowe. 
Kolejnym ważnym elementem dyskusji w cza-
sie panelu rolniczego była polityka rolna oraz 
rozwój obszarów wiejskich w nowej perspek-

tywie finansowej w latach 2014 – 2020. Możliwości 
finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich, a także 

zastosowanie ekologicznych technologii w uprawach 
rolniczych. Paneliści zaznaczali, że nowoczesne rol-
nictwo jest branżą ogromnych szans, ale i dużych pu-
łapek. Przykładem był tutaj sektor produkcji trzody 
chlewnej  i pytanie, które jeden z uczestników zadał: 
Quo vadis (łac. dokąd idziesz) branżo mięsna? Dys-
kutowano również o ubezpieczeniach w rolnictwie. 
Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich po-
winny być obowiązkowe, a rolnik sam powinien de-
cydować, od jakiego ryzyka chce się ubezpieczyć.

Spotkanie zakończył prowadzący salon „Innowa-
cyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze” 
Stanisław Zawilski - ekspert do spraw rolnictwa, 
stwierdzając, że polska żywność, polskie produkty są 
coraz lepsze, w związku z tym należy życzyć wszyst-
kim „Smacznego”.

Sylwia Skulimowska
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W Łodzi w dniach 13 – 14 listopada 2013 r. odbywa-
ło sięVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódz-
kie 2013 r., wydarzenie cykliczne, organizowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dys-
kusje podejmowane podczas Forum dotyczą aktualnej 
sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał 
regionów, którego rozwój ma bezpośrednie przełożenie 
na wzmocnienie kondycji gospodarczej naszego kraju. 
Tegoroczne Forum otworzył Marszałek Województwa 
Łódzkiego Witold Stępień, a red. Maciej Orłoś odczy-
tał list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skie-
rowany do uczestników Forum. Prezydent podkreślił 
ogromne znaczenie tego typu spotkań, które mogą dać 
szansę rozwoju nie tylko dla regionu, ale także dla kra-
ju. Wykład inauguracyjny  zatytułowany„Czy Polska 
powinna przyjąć euro?” wygłosił prof. Marek Belka. 
Kolejny gość  prof. Grzegorz Kołodko odpowiadał na 
pytanie „Dokąd zmierza świat?”. Obecny na Forum 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Stru-
zik w swoim wystąpieniu m.in. wspominał o  związku 
między naszymi regionami, a także możliwościach ich 
rozwoju. Wiceminister minister pracy i polityki spo-
łecznej Jacek Męcina oraz prezes Business Centre Club 
Marek Goliszewski – zwracali uwagę na ogromne zna-
czenie łódzkiego Forum jako kolejnego etapu dyskusji 
nad przyszłością nie tylko województwa łódzkiego, ale 
również Polski i Europy.   

W czasie VI EFG Łódzkie2013  rozdano Nagrody 
Gospodarcze Województwa Łódzkiego

Laureatami	 w	 poszczególnych	 kate-
goriach	zostali:

- Mikroprzedsiębiorstwo - Tłocznia So-
ków z Owoców i Warzyw Wiatrowy Sad 
- Grażyna Wiatr, Dmosin. Nominowani to: 
PPH AGRO-LAND s.c. Ryszard Majew-
ski, Ryszard Persz, Anna Terczyńska. 

- Małe przedsiębiorstwo - PPHU FOL-
-POL Jacek Borowski, Kutno. Nominowa-
ni: Centrum Dystrybucji EXCELLENCE 
SA, EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, 
PPHU Krajewski Marek Krajewski 

- Średnie przedsiębiorstwo - Hodow-
la Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, 
Strzelce. Nominowani: Pabianicka Fabry-
ka Narzędzi PAFANA SA, TECHNITEL 

POLSKA SA, Zakład Usługowo-Handlowy WOJCIE-
CHOWSKI Zdzisław Wojciechowski 

- Duże przedsiębiorstwo - Fabryka Nici ARIAD-
NA SA, Łódź. Nominowani: Przedsiębiorstwo Robót 
Mostowych MOSTY - Łódź SA, Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o., Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych. 

- Rodzinne gospodarstwo rolne - Gospodarstwo Rol-
no-Hodowlane Sylwestra Imiołka, Krępa k. Domanie-
wic. Nominowani: Gospodar-
stwo Rolne Państwa Jadwigi 
i Grzegorza Kurp, Rodzinne 
Gospodarstwo Rolne Pań-
stwa Małgorzaty i Ireneusza 
Markiewiczów, Rodzinne 
Gospodarstwo Rolne Dariu-
sza Wróbla 

- Przedsiębiorstwo rolne 
- Gospodarstwo Ogrodnicze 
Grzegorza Krasonia, Wola 
Krzysztoporska 

- Zielona gospodarka - 
Ceramika Paradyż sp. z o.o., 
Opoczno. Nominowani: ECO 
Kutno sp. z o.o. 

- Innowacyjność - TRICO-
MED SA, Łódź. Nominowa-

ni: Instytut Włókiennictwa, Łódzkie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w4e 
Centrum Energii Wiatrowej 

Nagrody Specjalne Województwa Łódzkiego w 
2013 roku otrzymali: Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Łodzi oraz Polskie Centra Handlowe PTAK SA.

Jednym z elementów VI EFG Łódzkie2013 był 
Szczyt Gospodarczy Polska - Rumunia. 

W spotkaniu uczestniczył Achim Irimescu, wice-
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii, Krystyna 
Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz OvidiuDranga ambasador Rumunii 
w Polsce. Na szczyt przybyło wielu przedsiębiorców z 
Rumunii zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z 
polskimi przedsiębiorcami. Reprezentowali oni m.in. 
branże IT, energetykę, rolnictwo,  maszyny budowlane, 
przemysł spożywczy, tekstylia, farmację, kosmetyki, 
materiały budowlane, meble oraz obróbkę metali.Jed-
nym z panelistów  szczytu był Andrzej Górczyński Pre-
zes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, który któ-
ry wspomniał o podobieństwach w sektorze rolniczym 
Polski i Rumunii, a także o konieczności nawiązania 
współpracy między naszymi krajami. 

Sylwia Skulimowska

VI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2013
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Sylwia Skulimowska

W	związku	z	ogłoszeniem	przez	GUS		ceny	1	q	
żyta	w	kwocie	69,28	PLN,	stanowiącej	podstawę	do	
ustalenia	wysokości	podatku	rolnego	na	2014	rok,	
w	 imieniu	Zarządu	 Izby	Rolniczej	Województwa	
Łódzkiego	zwracam	się	 z	apelem	o	obniżenie	po-
datku	rolnego.

Bieżący rok był rokiem trudnym z powodu wystą-
pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i 
niskich cen płodów rolnych (cena żyta i innych zbóż 

spadła o około 50 % w stosunku do ceny z poprzed-
niego roku). To ma wpływ na pogorszenie się kondy-
cji finansowej w gospodarstwach rolnych.

Przyjęcie wskaźnika ustalonego przez GUS byłoby 
dużym i znaczącym obciążeniem dla gospodarstw z 
terenu województwa łódzkiego.

Przypominamy, że Izba Rolnicza Województwa 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach 

rolniczych, art. 5a (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 
ze zm.) opiniuje gminom projekty uchwał w sprawie 
obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego.

W związku z trwającymi pracami w urzędach gmin 
zwracamy się o uwzględnienie naszej propozycji.

Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Depar-
tament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki przy 
współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie (powiat łowicki) 
19 października 2013 roku zorganizowało „Spotkania 
przy stole - łączy nas chleb”, wydarzenie informacyj-
no-promocyjne na temat PROW 2007-2013. W impre-
zie uczestniczyli przedstawiciele 45 szkół rolniczych, 
dla których organem prowadzącym jest Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, oddziałów terenowych agen-
cji rolnych oraz KRUS, a także zaproszeni goście i 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Gościem ho-
norowym był Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Rolnictwa.

W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs 
na najpiękniej wypieczony bochenek chleba, który był 
podsumowaniem corocznie prowadzonej kampanii. 
Celem takich działań jest zwrócenie uwagi na problem 

chleba, a także podniesienie świadomości 
konsumentów na temat zdrowotnych właści-
wości chleba na zakwasie, wypiekanego tra-
dycyjnymi metodami. Po burzliwej naradzie 
Jury szczególnie wyróżniło chleb wypieczony 
przez uczniów Zespołu Szkól Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Chrobrzu, województwo 
świętokrzyskie, drugie miejsce przypadało 
Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Suwałkach, a trzecie Zespołowi 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bo-
ninie. Szkoły rolnicze na swoich stoiskach za-
prezentowały wiele produktów regionalnych 
i elementów ludowych ze swojego regionu. 
Wszyscy uczestnicy imprezy mogli degusto-
wać przygotowane potraw i wypieki, poznać 
smak wielu tradycyjnych specjałów, a także 
skosztować wojskowej grochówki i przygo-
towanego przez Nadleśnictwo „Łowicz” pie-
czonego dzika.

Część artystyczną przygotowały zespoły: Ustronie, 
Boczki Chełmońskie, Kalina , Wir_nic, FuncyDreems, 
Art.-station, Czadowe Gitary oraz Gabriel Fleszar. 

Jednym z elementem „Spotkania przy stole - łączy 
nas chleb” były również wykłady na następujące te-
maty:

„Zrzeszanie się rolników jako element podnosze-
nia konkurencyjności gospodarstw rolnych” – Irene-
usz Drozdowski, Naczelnik Wydziału Spółdzielczości 
Rolniczej i Grup Producentów Rolnych w Departa-
mencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki.

„Podsumowanie PROW 2007-2013 oraz założenia 
nowego okresu programowania 2014-2020” – Prze-
mysław Saltarski, Radca 
Ministra w Departamen-
cie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

„Rola chleba we 
współczesnym świecie” 
– Walentyna Rakiel-
-Czarnecka – Prezes 
Fundacji Dobre Życie.

Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły 
się również warsztaty z 
pieczenia chleba, które 
prowadziła Teresa Ka-
czor. Młodzież i wszy-
scy zainteresowani mo-
gli zobaczyć i czynnie 
uczestniczyć w kolej-
nych etapach przygoto-
wywania i wyrabiania 

ciasta chlebowego, a potem upiec samodzielnie wyko-
nany bochenek.

W wydarzeniu w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli 
delegaci Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 

Impreza w Zduńskiej Dąbrowie - „Spotkanie przy 
stole - łączy nas chleb” zgromadziła wielu znawców 
i ekspertów związanych  z tematyką rolnictwa i roz-
wojem obszarów wiejskich oraz miłośników dziedzic-
twa kulturowego i tożsamości społeczności wiejskiej. 
Stanowiła również doskonała okazję do zapoznania 
się z ofertą edukacyjna resortowych szkól rolniczych 
skierowana dla młodzieży jak i dorosłych, którzy chcą 
uzupełnić swoje wykształcenie i uzyskać kwalifikacje 
rolnicze.

Sylwia Skulimowska

Apel Zarządu IRWŁ w sprawie obniżenia podatku rolnego 

Spotkanie przy stole – łączy nas chleb

skierowany do Pani Wojewody – Jolanty Chełmińskiej, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Przewodniczących Rad Gmin, Radnych i Sołtysów
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28 października 2013 roku odbyła się Rada Powia-
towa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w cza-

sie której przewodniczący rady Jan Znyk przedstawił 
informację z działalności Zarządu Izby Rolniczej Wo-
jewództwa Łódzkiego, od ostatniego Walnego Zgroma-
dzenia IRWŁ do spraw bieżących.  Rada zaopiniowała 
także zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolni-
cze w ramach projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentów gminy Zduny. 
Alina Kosiorek, kierownik ŁODR (biuro w Łowiczu) 
omówiła zakresie działalności Rejonowego Zespołu 
Doradztwa Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Bratoszewicach na terenie powiatu łowickie-
go, a także informacje na temat Spółdzielczości. 

Zaproszeni gości oraz delegaci mieli okazję uczest-
niczyć w szkoleniu dotyczącym zmian w ubezpiecze-
niach w rolnictwie, które przeprowadziła kierownik 
TUW w Łowiczu Dorota Laska.

Roman Wodzyński

W dniu 17 października 2013 roku pod przewod-
nictwem Tomasza Piechoty - przewodniczącego, odby-
ła się Rada Powiatowa w Brzezinach.  Uczestniczyli 
w niej Dariusz Kowalczyk – członek Zarządu IRWŁ, 
Jacek Tyrankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Hieronim Korbel – WIORiN oddział w Brzezinach, 
Ewa Gładysz – ŁODR w Bartoszewicach.  Powiato-
wy Lekarz Weterynarii dr Jacek Tyrankiewicz w cza-
sie posiedzenia przedstawił najważniejsze działania 
realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 

Szczegółowo omówił również zagrożenie przeniesienia 
afrykańskiego pomoru świń z terytorium Federacji Ro-
syjskiej do Polski. Ewa Gładysz kierownik RZD ŁODR 
w Bartoszewicach scharakteryzowała projekt Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Kierownik placówki terenowej WIORiN w Brzezinach 
przedstawił najistotniejsze zmiany wprowadzenia no-
wej ustawy o nasiennictwie i środkach ochrony roślin. 
Weszła  ona w życie 28.01.2013r. i od tego momen-
tu jest zakaz stosowania materiału siewnego odmian 

GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amriore. 
Dariusz Kowalczyk – członek Zarządu IRWŁ 

przedstawił pismo Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu 
zakwaszania gleb w woj. łódzkim spowodowanego 
przekształceniami antropogenicznymi. Zadanie popra-
wy jakości gleb poprzez wapnowanie będzie realizowa-
ne wspólnie z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego 
począwszy od 2014 roku.

Leokadia Swaczyna

Rada została połączona z ogólnopolską imprezą 
„Spotkanie przy stole – łączy nas chleb”organizowaną 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Uczest-
nicy mogli wysłuchać interesujących referatów m. in. 

na temat: „Zrzeszanie się rolników jako element pod-
noszenia konkurencyjności gospodarstw rolnych”, 
a także „Podsumowania PROW 2007 – 2013 oraz za-
łożenia nowego okresu programowania 2014 – 2020”.  

Rozmawiano o przyszłości szkół rolniczych, znaczenia 
nowych kadr w rozwoju polskiego rolnictwa.

Grażyna Olszewska

W dniu 23 października 2013 r. pod przewodnic-
twem Jerzego Karszni – Przewodniczącego  odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej w Wieruszowie. In-
formację na temat wsparcia rolników poszkodowanych 
przez tegoroczne deszcze nawalne przedstawił Henryk 
Niedźwiecki – zastępca kierownika BP ARiMR w Wie-
ruszowie.  Sprawozdanie z działalności Zarządu omówił 
Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – 

Krzysztof Nowak, stwierdzając również, że kompeten-
cje izb rolniczych powinny zostać zwiększone.  

Zgłoszone	zostały	również	wnioski:
- wystąpić do właściwych organów o zmianę dotyczącą 
pomocy z tytułu klęsk żywiołowych w zakresie wyli-
czania średniej rocznej produkcji w gospodarstwie, w 
stosunku do produkcji z 3 ostatnich lat poprzedzają-
cych. Wnioskujemy o to, aby przy wyliczeniu wartości 

produkcji gospodarstw poszkodowanych, produkcję ro-
ślinną i zwierzęcą, nie wliczać wartości produkcji zwie-
rzęcej w przypadku szkód polowych. 
- uprościć procedury dotyczące zgłaszania klęsk żywio-
łowych oraz procedury wnioskowania o wsparcie. Zre-
zygnować z zaświadczeń sąsiadów i innych rolników. 

Magdalena Stępień

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu 

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Brzezinach

Posiedzenie Rady IRWŁ Powiatu Skierniewickiego
w Zduńskiej Dąbrowie w dniu 19.10.2013 r. 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie

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
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Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwia-
jące finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpie-
czenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub 
dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione 
osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, 
*rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny 
rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do 
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres	finansowania	składek	z	budżetu	państwa
Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:
• do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

dziecko 5. roku życia,
• do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. 

roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA	!
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę 

sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest 
ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe	 warunki	 przyznania	 prawa	 do	 finanso-
wania	składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, 
jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

• złożony zostanie, w przypadku osób podlegających 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS 
– wniosek o finansowanie z dotacji budżetu pań-
stwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem (na stronie www.krus.gov.pl do pobrania 
formularz wniosku), a w przypadku osób dotychczas 
niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym i finansowanie skład-
ki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, 
w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad 
dzieckiem (na stronie www.krus.gov.pl do pobrania 
formularz wniosku)

• przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnospraw-
nego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności;

• osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem 
nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i 
nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubez-
pieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;

• rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie po-
zarolniczą działalność gospodarczą lub współpracu-

jący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadze-
nia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie 
bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ozna-
cza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania skład-
ki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie 
może być prowadzona;

• drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania 
składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem 
w KRUS albo z prawa do finansowania składek w 
ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlo-
pie wychowawczym).

	Wymiar	składki	na	ubezpieczenie	emerytalno-rento-
we

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji 
budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe. Składka z dotacji budżetu państwa równa 
jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stano-
wiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie pod-
legają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie speł-
niają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo 
wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa	prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

(źródło: www.krus.gov.pl)

Wraz	z	nadejściem	pory	jesienno	-	zimowej	kończą	się	
już	prace	polowe.	Zmniejszona	liczba	zajęć	w	gospodar-
stwie	rolnym	to	dobry	moment	by	pomyśleć	o	poprawie	
stanu	bezpieczeństwa	w	swoim	gospodarstwie	oraz	o	wy-
eliminowaniu	zaniedbań	występujących	w	obejściu,	które	
mogą	doprowadzić	do	wypadku.

Dane statystyczne, którymi dysponuje KRUS wskazu-
ją, że w województwie łódzkim w trzech kwartałach 2013r. 
blisko 54% wszystkich wypadków przy pracach w gospo-
darstwach rolnych to upadki osób. Od stycznia do końca 
września br. na terenie województwa łódzkiego doszło do 
773 wypadków w grupie „upadki osób”, w tym jednego ze 
skutkiem śmiertelnym.

Znaczna ilość upadków osób jest spowodowana złym 
stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych 
na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogor-
szeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w 
zbliżającym się okresie zimowym, opady śniegu i deszczu i 
towarzyszący opadom mróz powodują, że podłoże staje się 
śliskie, grząskie i nierówne. 

Niejednokrotnie do upadków na terenie gospodarstw do-
chodzi także wskutek pospiechu poszkodowanego oraz bra-
ku dbałości o ciągi komunikacyjne – niewydzielone lub źle 
wydzielone, albo nieuprzątnięte dojścia do budynków jak i 

wewnątrz obiektów. Często przyczyną upadku jest wyeks-
ploatowane albo zabrudzone obuwie robocze. 

Z prowadzonych przez Kasę statystyk wynika, że często 
zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przej-
ściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentar-
skich starego typu posiada tego typu zagrożenia.

Blisko 6% wypadków w gospodarstwie rolnym to upad-
ki osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków 
gospodarczych, podczas układania i zrzucania pasz objęto-
ściowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe 
w stropach i ścianach budynków. Upadek z dużej wysokości 
najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet 
śmiercią poszkodowanych.

Liczną grupę przyczyn upadków z wysokości stanowią: 
nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn 
rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane 
drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągni-
kach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztka-
mi roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wy-
sokości.

Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach 

wpadnięcia - także dzieci - do niezabezpieczonych dołów i 
odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników gno-
jowicy. 

Aby	 zminimalizować	 ryzyko	upadków	przy	pracy	w	
gospodarstwie	rolnym	należy:

• likwidować śliskość nawierzchni przejść komunika-
cyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie ob-
lodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami;

• utrzymywać czystość i porządek na podwórzu, cią-
gach komunikacyjnych;

• stosować obuwie z antypoślizgową, protektorowaną 
podeszwą, z cholewką chroniącą kostkę;

• na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach sto-
sować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgo-
we;

• naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować ba-
rierki wzdłuż ciągu schodów i na podeście;

• zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, podda-
szach;

• stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach 
na wysokości, bezpieczna drabina to drabina o moc-
nych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabez-
pieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu 
gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane 
haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 
65° do 75°, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na 
którą wchodzisz;

• wyrównać i utwardzić w miarę możliwości na-
wierzchnie placów i przejść;

• schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowany-
mi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia) 
i podtrzymywać się przeznaczonych do tego uchwy-
tów;

Foto KRUS: Zły stan nawierzchni podwórza.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łowiczu Państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Powiedz STOP upadkom

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Brzezinach

Posiedzenie Rady IRWŁ Powiatu Skierniewickiego
w Zduńskiej Dąbrowie w dniu 19.10.2013 r. 

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Wieruszowie
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• w przypadku braku moż-
liwości usunięcia progów, 
oznaczyć je w widoczny spo-
sób.

Podczas szkoleń dla rol-
ników, pracownicy Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego kładą szczegól-

ny nacisk na omówienie zagrożeń związanych z upadkami 
osób. Na zakończenie spotkań, w konkursach wiedzy o bhp 
w rolnictwie do wygrania są nakładki antypoślizgowe na 
obuwie oraz szufelki służące do posypywania ciągów komu-
nikacyjnych pokrytych śniegiem i lodem. 

W każdej placówce Kasy dostępne są bezpłatne broszury 
i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”. W 
materiałach tych szczegółowo opisano sposoby zapobiegania 
upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do 
zapoznania się z publikacjami.

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi przypomina rów-
nież, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien 
dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po 
jego zaistnieniu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, tele-
fonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną 
we wszystkich placówkach terenowych KRUS. 

Przemysław Kraska
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Foto KRUS: nakładki
antypoślizgowe przydatne
w okresie zimowym

Towarzystwo	Ubezpieczeń	Wzajemnych	„TUW”	już	
od	 roku	 wprowadziło	 do	 swojej	 oferty	 ubezpieczenio-
wej	produkty	„	Bezpieczny	Agrobiznes”.	Ubezpieczenie		
skierowane	 jest	do	osób	 lub	podmiotów	prowadzących	
działalność	 wytwórczą	 i	 usługową	 w	 rolnictwie	 w	 za-
kresie	 upraw	 rolnych	 oraz	 chowu	 i	 hodowli	 zwierząt,	
ogrodnictwa,	warzywnictwa,	leśnictwa	i	rybactwa	śród-
lądowego,	prowadzących	ewidencję	księgową	lub	wykaz	
ubezpieczonego	mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia może zostać objęte:
• mienie:

• będące własnością Ubezpieczającego, bądź 
znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie 
odpowiedniego tytułu prawnego i użytkowane 
do prowadzenia działalności rolniczej,

• nie będące własnością Ubezpieczającego, prze-
znaczone do sprzedaży lub w celu wykonania 
usługi, na podstawie właściwych dowodów 
przyjęcia, 

• odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia,

• następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Warunkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
lub następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpiecze-
nie mienia od wszystkich ryzyk. 

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie 
standardowym ( ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
ALL RISKS) oraz  w zakresie rozszerzonym.

Ubezpieczenie	mienia	od	wszystkich	 ryzyk	–	 zakres	
standardowy	

W zakresie standardowym ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje określone w umowie:

• wykorzystywane w związku z prowadzoną działal-
nością  rolniczą i ewidencjonowane rodzaje mienia:
• środki trwałe tj: budynki, budowle, urządzenia, 

maszyny, wyposażenie, stacjonarny sprzęt     
elektroniczny,

• środki obrotowe:
• przedmioty i środki nietrwałe
• mienie osób trzecich,
• nakłady inwestycyjne,
• mienie pracowników.

Ubezpieczenie mienia w zakresie standardowym można 
rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

• ubezpieczenie szyb, kolektorów słonecznych i in-
nych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

• ubezpieczenie mienia od dewastacji,
• ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku oraz stałych elementów wykończeniowych 

budynków od kradzieży,
• ubezpieczenie mienia od rozmrożenia,
• ubezpieczenie sprzętu rolniczego ruchu,
• ubezpieczenie sprzętu rolniczego od kradzieży poza 

siedliskiem,
• ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia 

i uboju z konieczności wskutek choroby,
• ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (car-

go),

Ubezpieczenia	 odpowiedzialności	 cywilnej	 –	 zakres	
standardowy	

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cy-
wilna 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 rol-
niczą i posiadanym mieniem, wykorzystywanym w tej dzia-
łalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa). 

Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozsze-
rzenie zakresu ubezpieczenia o:

• odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
• odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości, 
• odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
• odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania i 

użytkowania pojazdów mechanicznych nie podlega-
jących obowiązkowemu ubezpieczeniu, w tym wóz-
ków widłowych,

• odpowiedzialność cywilną za podwykonawców,
• odpowiedzialność cywilną kontraktową,
• odpowiedzialność cywilną za produkt rolno-spo-

żywczy,
• odpowiedzialność cywilną z tytułu przeniesienia 

chorób zakaźnych zwierząt.

Ubezpieczenie	następstw	nieszczęśliwych	wypadków	
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśli-

wych wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, przy 
czym za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego 
Ubezpieczony niezależnie od swej woli, doznał obrażeń 
ciała lub zmarł.

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej za wy-
padki, w jednym z poniższych zakresów:

• pełnym – przez który rozumie się odpowiedzial-
ność ubezpieczeniową za wypadki, które mogą 
mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub wyko-
nywania innych czynności określonych w umowie 
ubezpieczenia, w drodze do i z pracy oraz w życiu 
prywatnym,

• ograniczonym – przez który rozumie się odpowie-
dzialność ubezpieczeniową za wypadki, które mogą 
mieć miejsce podczas pracy zawodowej lub wyko-
nywania innych czynności określonych w umowie 
ubezpieczenia oraz w drodze do i z pracy. 

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w za-
kresie, który obejmuje:

• śmierć Ubezpieczonego,
• uraz, przez który rozumie się obrażenia ciała,
• naprawę lub nabycie protez i środków pomocni-

czych takich jak stabilizatory, ortezy, opaski, kule, 
laski, wkładki ortopedyczne, kołnierze ortopedycz-
ne, itp.,

• pobyt w szpitalu (dzienna dieta szpitalna).

Na wniosek Ubezpieczającego do umów ubezpieczenia 
zawieranych na podstawie postanowień  Ogólnych Warun-
ków 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 agrotu-

rystycznych 
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 środowi-

ska 
14. Klauzula – Ubezpieczenie słomy i siana złożonego 

w stogi na terenie gospodarstwa rolnego
15. Klauzula – Przeniesienie mienia

Dla	 poszczególnych	 przedmiotów	 ochrona	 ubezpie-
czeniowa	obejmuje	zdarzenia	powstałe:	

1. mienia od wszystkich ryzyk w zakresie standar-
dowym – w siedlisku a także zwierzęta na terenie 
gospodarstwa rolnego i mienie pracowników w 
każdym miejscu pracy wykonywanej na polecenie 
Ubezpieczającego, 

2. szyby, kolektory słoneczne i inne elementy stałe od 
stłuczenia – w siedlisku, 

3. mienia od dewastacji – w siedlisku, 
4. mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz 

stałych elementów wykończeniowych budynku od 
kradzieży – w siedlisku, 

5. sprzętu rolniczego w ruchu – w siedlisku i poza sie-
dliskiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. sprzętu rolniczego od kradzieży – poza siedliskiem, 
7. zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z ko-

nieczności wskutek choroby – w gospodarstwie, 
8. mienia w transporcie krajowym – na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,
9. odpowiedzialności cywilnej w zakresie standardo-

wym i rozszerzonym – na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

10. następstw nieszczęśliwych wypadków – na teryto-
rium i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rolniku przedsiębiorco zadbaj o swój majątek
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Wykonujemy izolację budynków gospodarczych takich jak: obory, chlewnie, przechowalnie, kurniki.

Rolniku przedsiębiorco zadbaj o swój majątek




