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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego  
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź  

tel. 42 632- 70- 21 fax. 42 632-70-31

BIURA  POWIATOWE 
 

Powiat Przewodniczący / Delegat Adres biura Telefon 

Bełchatów Janusz Frydrychowski 
Marcin Śmiałkowski 

Urząd Gminy 
ul. Kościuszki 13 

97-400 Bełchatów, pokój nr. 9 
511 124 504

Brzeziny Eugeniusz Supera 
Dorota Kołodziejczyk 

UG Brzeziny, 
ul. Sienkiewicza 16 A 

95-060 Brzeziny 
510-474-851 

Kutno Włodzimierz Jaworski 
Andrzej Górczyński 

ul. Podrzeczna 18, pok.117 
siedziba BGŻ, 99-300 Kutno 510-474-825 

Łask Bronisław Węglewski 
Marek Krawczyk 

ul. Narutowicza 17 
98-100 Łask 510-474-871 

Łęczyca Małgorzata Gabryelczak 
Dariusz Kowalczyk 

ul. Przedrynek 2, parter 
99-100 Łęczyca 510-474-725 

Łowicz Jan Znyk 
Donata Wrona 

ul. Starościńska 1, pok. 213 
 99-400 Łowicz 510-474-800 

Łódź-Wschód Jan Woźniak 
Bogdan Sałata 

UG w Andrespolu 
ul. Rokicińska 126 95-020 510-474-874 

Opoczno Marian Kacprzak 
Krzysztof Juszyński 

ul. Kowalskiego 2 
26-300 Opoczno 510-474-870 

Pabianice Czesław Dzierżawski 
Jan Chojecki 

ul. Piłsudskiego 34 
95-200 Pabianice 510-474-865 

Pajęczno Jacek Koziński 
Łukasz Wojtaszczyk 

ul. 1 Maja 13/ 15, pok. nr 14 
98-330 Pajęczno 510-474-813 

Piotrków 
Tryb. 

Tomasz Kowalski 
Bogdan Pietrykowski 

Starostwo Powiatowe,  
Al. 3-go Maja 33 

97-300 Piotrków Tryb. 
510-474-861 

Poddębice Ewa Bednarek  
Mariusz Gortat 

GS Samopomoc Chłopska,  
ul. Kaliska 3/5 

99-200 Poddębice 
510-474-725 

Radomsko Andrzej Komala 
Andrzej Gruszczyński 

ul. Kościuszki 6,  
97-500 Radomsko, pok. nr 210 510-474-801 

Rawa Maz. Mariusz Cheba 
Małgorzata Rosa 

ul. Kościuszki 5, pok. 58,  
96-200 Rawa Maz. 510-474-850 

Sieradz Jan Kołodziejczyk 
Jerzy Wróbel 

ul. POW 30, 
98-200 Sieradz 511 124 538 

Skierniewice Andrzej Kowara 
Jacek Ossowicz 

ul. Jagiellońska 32 
96-100 Skierniewice 510-474-841 

Tomaszów 
Maz. 

Dariusz Kowalczyk 
Ewa Sygitowicz 

ul. Św. Antoniego 41 pok.  
nr 20, 97-200 Tomaszów Maz. 510-474-862 

Wieluń Józef Stępień 
Krzysztof Wróbel 

ul Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń 510-474-804 

Wieruszów Jerzy Karsznia 
Ryszard Starek  

ul. Ludwika Waryńskiego 8, 
98-400 Wieruszów 510-474-804 

Zduńska 
Wola 

Zenon Kowalski  
Krzysztof Jan Nowak 

ul. Ceramiczna 10,  
98-220 Zduńska Wola 510-474-793 

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu 
ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz 510-474-738 

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi 91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl 42/640-68-53

42/640-68-54
Oddział 

w Piotrkowie Tryb.
97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 33,

piotrkowtrybunalski@tuw.pl
44/649-69-29
44/649-69 80

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, 
ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl 44/633-01-03

Oddział 
w Skierniewicach

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

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

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

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

Oddział w Sieradzu 98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl 43/822-33-99
fax:822-38-68

Oddział w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8, leczyca@tuw.pl 24/721-01-61
Oddział 

w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 radomsko@tuw.pl 44/683-51-05
44/683-21-27
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Najsilniejszym atutem gospodarczym Powiatu 

zduńskowolskiego oprócz przemysłu włókienniczego  

stanowi rolnictwo,  niemal 70% powierzchni powiatu 

zajmują użytki rolne, należące do ok. 3300 gospodarstw 

indywidualnych. Istnieją więc warunki do rozwoju 

agroturystyki. Struktura i powierzchnia gospodarstw na 

terenie powiatu zduńskowolskiego jest zbliżona do średniej 

w województwie łódzkim. Średnia ta jest niższa niż średnia 

województwa i wynosi ok. 7,67 ha. Dane te są jednak 

mylące. Pod tym względem dokonują się ciągłe zmiany. 

Można zaobserwować sytuację, gdzie rolnicy uprawiają 

ziemię sąsiadów ze względu na duże zapotrzebowanie na 

paszę lub dogodne położenie ich pól względem własnych 

gospodarstw. W powiecie zduńskowolskim obok 
istniejących małych gospodarstw, powstaje coraz 
więcej nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych. 
Prowadzone są one przez pracowitych i dobrze 
wykształconych rolników. Gospodarstwa te spełniają 
pod każdym względem normy unijne. Możemy być 
z takiego rolnictwa dumni. My jako Izba Rolnicza 
działająca na tym terenie, przy okazji szkoleń, które 
prowadzimy, nie mamy problemu, aby zaprezentować 
nowoczesne gospodarstwo z naszego powiatu. 

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego w Zduńskiej Woli liczy 7 osób. Członkami Rady 

Powiatowej IRWŁ w powiecie zduńskowolskim są: Gmina 
i Miasto Szadek: Krzysztof Jan Nowak - delegat na 
Walne Zgromadzenie IRWŁ, Agnieszka Bejmert, Gmina 
Zduńska Wola: Henryk Gudaś, Krzysztof Jonczyk, Miasto 
Zduńska Wola: Krzysztof Hubert Nowak, Gmina Zapolice: 
Zenon Kowalski- przewodniczący Rady Powiatowej 
IRWŁ, Wiesław Rumpel.

Sytuacja finansowa rolników w Polsce jak  
i w naszym powiecie ulegała w ostatnich kilku latach 
systematycznemu pogorszeniu. W ostatnich dwóch 
latach nasze rolnictwo osłabiły jeszcze niskie ceny 
mleka i trzody chlewnej, susza oraz  wymarznięcia.  
Na dodatek jest coraz więcej szkód spowodowanych 
przez zwierzynę  łowną. Rada Powiatowa IRWŁ  
w Zduńskiej Woli wielokrotnie wnioskowała m.in. o:

• Zmianę  procedury  uznawania,  że  teren  został 
dotknięty klęską suszy.

• Niebranie pod uwagę produkcji z 3 ostatnich lat, 
lecz  szacowanie  strat  rzeczywistych  w  danym  roku   
i wypłatę odszkodowań.

• Większy  udział  budżetu  państwa  w  ubezpie-
czeniach upraw.

• Odszkodowania  za  szkody  łowieckie,  które 
powinny być wypłacane z budżetu państwa.

W  posiedzeniach  Rady  Powiatowej  IRWŁ  powiatu 

zduńskowolskiego często biorą udział przedstawiciele:  

ARiMR, ARR,  WIORiN,  KRUS,  ŁODR,  udzielając szczegółowych     

informacji na tematy interesujące  rolników  z  naszego  

powiatu.  Rada Powiatowa IRWŁ współpracuje również  

z samorządami: UM i UG w Zduńskiej Woli, UMiG w Szadku 

i UG w Zapolicach, a także z Okręgową Stacją Chemiczno-

Rolniczą w Łodzi oraz Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej 

Woli (organizacja kolejnych edycji Wojewódzkiego Rajdu 

Rowerowego OHP). 

Biuro  Rady  Powiatowej  IRWŁ  w  Zduńskiej Woli  mieści  

się  przy ul. Ceramicznej 10, 98-220 ZduńskaWola, tel. 510 

474 793, czynne poniedziałek, wtorek 8.00 – 16.00 i w środę 

w godzinach 8.00-12.00 Pracownik Biura pomaga rolnikom 

m.in. w: wypełnianiu wniosków obszarowych, wniosków  

o  dopłatę  do  zakupu  kwalifikowanego 

materiału siewnego, sporządzaniu planów 

Rolnośrodowiskowych, sporządzaniu pism  

i podań urzędowych. W  ramach  działalności  

biura  organizowane  są  szkolenia  z  m.in.:  

„Zakresu  stosowania  środków  ochrony  roślin  

przy użyciu sprzętu naziemnego”, a także inne, 

dotyczące programów i działań PROW. 

Beata Komarewska 

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi 

Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli, Doradca 

Rolnośrodowiskowy  w Woj. Łódzkim.

Szanowni Państwo, 

  W ramach współpracy z Sekretariatem  
Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Łódzkiego i dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu Pani Dyrektor Marii Kaczorow-
skiej udało nam się zorganizować konferencję 
na temat: „Rolnictwo ekologiczne w wojewódz-
twie łódzkim – perspektywy rozwoju”. Konfe-
rencja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
rolników chcących rozpocząć działalność eko-
logiczną, jak również tych, którzy już prowadzą  
gospodarstwo ekologiczne. Zachęcam Pań-
stwa do lektury artykułu o tej tematyce, na 6 i 7  
stronie miesięcznika W NOWEJ ROLI. 
  W związku z kontrolami ze strony Urzędów 
Skarbowych, a także Urzędu Kontroli Skarbo-
wej, rolnicy zwracali się do nas z pytaniem: 
Czy sprzedaż kwot indywidualnych, tzw. kwot 
mlecznych, podlega opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych? Izba  
Rolnicza Województwa Łódzkiego, w imieniu 
rolników, wystosowała zapytanie do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. W rubryce Prawnik radzi 
możecie Państwo zapoznać się ze stanowiskiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Minister-
stwa Finansów. 
  Jak się okazuje uprawa rekomendowanych  
odmian jest najtańszym sposobem na zwięk-
szenie produkcji rolniczej, a tym samym docho-
dów rolników. Zachęcam Państwa do zapozna-
nia się z artykułem Pana dra inż. Przemysława 
Majchrowskiego – Dyrektora COBORU Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie  
- na ten temat. 
    
 

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

Powiat zduńskowolski, choć jest jednym z najmniejszych w województwie łódzkim (369 km² powierzchni  
 i około 70 tys. mieszkańców), ma wiele walorów takich jak: zabytki historyczne, kompleksy leśne, malownicze 
krajobrazy i prężnie rozwijający się przemysł. 

Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Zduńskiej Woli

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Andrzeja Jakuba Żaka
Delegata Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego Powiatu Piotrkowskiego

Wyraz współczucia Rodzinie oraz Bliskim 
składa

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Rada 
Powiatowa IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim 
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11.10.2016 r. Zarząd IRWŁ wystosował pismo do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym podtrzymuje 
sprzeciw zawarty w piśmie z 8.07.2016r. w sprawie ne-
gocjacji  podpisania umowy o wolnym handlu między 
USA a UE (TTIP). Jednocześnie zaznacza, że podpisa-
nie, analogicznie do umowy TTIP, umowy CETA stano-
wi duże zagrożenie dla rolnictwa zarówno polskiego 
jak i europejskiego. Polscy rolnicy nie mają szans w starciu  

z wielkimi firmami z Kanady i USA. Struktura rolnictwa  

w Polsce opiera się na małych i średnich gospodarstwach, i to  

w polskie rolnictwo CETA uderzy najbardziej.  Już dziś  polscy 

rolnicy  odczuwają negatywne skutki wynikające ze zmiany 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady Unii Eu-

ropejskiej, które weszło  w życie 23.04.2014r. W wyniku tego 

rozporządzenia z cła zostały zwolnione towary przemysło-

we, importowane na teren UE z Ukrainy,  obejmujące po-

nad 94% linii taryfowych. Rozporządzenie to znosi również 

83% taryf celnych w zakresie produktów rolnych takich jak: 

zboże, mięso wołowe i wieprzowe, drób, na które obowią-

zują bezcłowe kontyngenty na import. IRWŁ uważa, że skut-

kiem wprowadzenia tego rozporządzenia jest to, że obecnie 

rolnicy za sprzedaż zbóż otrzymują od 40 do 60  zł/ q,  a za  

1 kg ziemniaka  i za kg kapusty po 10 groszy. W związku  

z tym Zarząd IRWŁ obawiając się o przyszłość polskiego rol-

nictwa, apeluje o podjęcie działań mających na celu ochro-

nę rodzimego rolnictwa.

12.10.2016r. Zarząd IRWŁ wnioskował o podjęcie 
działań przez KRIR w sprawie  zmiany zasad określe-
nia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany. Obecnie w myśl art. 

40c ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ARR  i or-

ganizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha 

powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowa-

ny, corocznie do dnia 30 września, określa Rada Ministrów 

w drodze rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha 

powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

W latach ubiegłych rolnik w dniu składania wniosku o 
dopłaty znał wysokość  stawek  dopłat.  Producenci rol-
ni są niezadowoleni z obowiązujących zasad, ponieważ 
za zakupiony jesienią materiał siewny otrzymują dopła-
ty dopiero w okresie 1,5 roku.  27.09.2016 r. weszło w ży-

cie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2016 

r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów or-

nych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym ka-

tegorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016  (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1542). IRWŁ negatywnie zaopiniowała ww. pro-
jekt z uwagi na to, że propozycje stawek są  krzywdzą-
ce dla rolników. W czasie, kiedy  sytuacja w rolnictwie 

jest trudna z uwagi na niskie ceny za płody rolne oraz 
wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych zostaje zmniejszone wsparcie za zakup materiału 
siewnego. IRWŁ zaapelowała do KRIR o podjęcie dzia-
łań, aby wysokość  stawek była znana w dniu składania 
wniosku i rolnik otrzymywał zwrot  w ciągu 30 dni od 
dnia złożenia wniosku, a wysokość  stawek dopłat do 
materiału siewnego były co roku wyższe, nie niższe. 

12.10.2016r. wystosowano pismo do Prezesa KRIR 
sygnalizując problem związany z ubezpieczeniem 
upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa.  Z posiada-

nych informacji wynika, że tylko 3 zakłady ubezpieczenio-

we realizują ubezpieczenia  upraw rolnych. Na dzień dzisiej-

szy tylko jedno towarzystwo  ubezpieczeniowe ma jeszcze 

środki przeznaczone na ten cel, których wystarczy na okres 

ok. 1 miesiąca. Zarząd IRWŁ wnioskował o podjęcie dzia-
łań, aby wszystkie firmy ubezpieczeniowe obowiązko-
wo  realizowały ubezpieczenia upraw rolnych z dota-
cją z budżetu państwa, natomiast kwota powinna być 
zwiększona zgodnie z wcześniejszymi postulatami sa-
morządu rolniczego. Obecnie większość rolników nie 

ubezpieczy swoich upraw, gdyż towarzystwa ubezpiecze-

niowe ograniczają sprzedaż polis. W przypadku wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będzie to stanowić 

nowy wielki problem. 

Zarząd IRWŁ wydał opinię do projektów aktów prawnych, 

m.in. do: ustawy o płatnościach w ramach systemów wspar-

cia bezpośredniego (IRWŁ wystosowała negatywną opinię 

do KRIR). 

Beata Gregorczuk - Rzewuska

Zarząd IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes oraz członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk, 
na bieżąco obserwuje sytuację w rolnictwie i w miesiącu październiku podjął następujące działania.

Z prac Zarządu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego

REKLAMA
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§  §§
Sprzedaż płodów rolnych, w stanie nieprze-

tworzonym, przez rolników, którzy je produkują 
w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym. Opodatkowane są jedynie przy-
chody uzyskiwane z  pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Wyjątkiem są tzw. działy specjal-
ne produkcji rolnej. Te, pomimo zaliczania ich do 
działalności rolniczej, podlegają opodatkowaniu 
PIT-em. 

Wobec pojawiających się kontroli organów skar-

bowych powstała wątpliwość wśród rolników, czy 

słusznie organy skarbowe domagają się zapłaty po-

datku dochodowego (PIT) w wysokości 18% lub 32% 

od dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży kwoty 

mlecznej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kwe-

stie związane z kwotami mlecznymi są uregulowane  

w ustawie z 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku 

mlek i przetworów mlecznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 

155 z późn. zmian.). Zgodnie z ustawą, podmiot, który 

skupuje mleko może je skupować wyłącznie od po-

siadaczy kwot indywidualnych – producentów mleka. 

Przy czym posiadacze kwot indywidulanych – produ-

cenci mogą kwotę indywidulaną zbyć na rzecz inne-

go producenta, za zgodą dyrektora Oddziału Tereno-

wego Agencji Rynku Rolnego. Wobec powyższego 
powstało pytanie czy sprzedaż kwot indywidu-
alnych pomiędzy producentami rolnymi podle-
ga opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych? Otóż na to pytanie odpowiedział 

w dniu 19 października 2016 r. Wiceminister Finansów 

Pan Leszek Skiba w odpowiedzi na Interpelację posel-

ską nr 6432. Pan Wiceminister Finansów wyjaśnił, że 

przychód uzyskiwany ze sprzedaży kwot mlecznych 

nie jest tożsamy z przychodem z produkcji rolnej, któ-

ry to dochód nie podlega podatkowi PIT. 

Jak stwierdził Wiceminister Finansów sprze-
daż kwot indywidulanych (tzw. kwot mlecznych) 
stanowi przychód z praw majątkowych i podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) 
wg stawki 18% lub 32%. Należy go zatem wyka-
zać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w swoim wyroku z 27 września 2011r. sygn. 

akt II FSK 600/10. NSA stwierdził, że „Kwota otrzy-
mana ze sprzedaży indywidualnej ilości referen-
cyjnej („kwoty mlecznej”) nie jest przychodem  
z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ale 
przychodem ze zbycia prawa majątkowych na 
podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 w/w usta-
wy”.

NSA w uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdził 

m.in., że „..zgodnie ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(Dz. U. Nr 11, poz. 65 ze zm.) indywidualna ilość re-

ferencyjna („kwota mleczna”) to uprawnienie produ-

centa mleka do wprowadzenia do obrotu określo-

nej ilości mleka, któremu to uprawnieniu, zgodnie 

z art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, odpowiada obowią-

zek podmiotu skupującego nabycia mleka od pod-

miotów dysponujących indywidualną ilością referen-

cyjną. Kwota ta zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy może 

być przedmiotem regulowanego obrotu, ograniczo-

nego przez możliwość jej zbycia wyłącznie innemu 

producentowi i wyłącznie za zatwierdzeniem regula-

tora (Agencji Rynku Rolnego). O ile zatem produkcja 

mleka niewątpliwie jest działalnością rolniczą w rozu-

mieniu art. 2 ust. 2 i art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., o tyle 

działalności polegającej na obrocie (sprzedaży) instru-

mentów uprawniających do wprowadzenia mleka do 

regulowanego obrotu nie sposób przypisać do żad-

nego z przejawów działalności rolniczej, wymienio-

nych w art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f. Obrót indywidualną ilo-

ścią referencyjną („kwotą mleczną”) nie jest bowiem 

ani wytwarzaniem mleka jako produktu zwierzęcego, 

ani – co oczywiste – wytwarzaniem produktów roślin-

nych, produkcją warzywniczą lub zwierzęcą lub prze-

trzymywaniem zwierząt lub roślin, w trakcie którego 

następuje ich biologiczny wzrost. Skoro obrót indywi-

dualną ilością referencyjną nie jest działalnością rol-

niczą, nie ma do niego zastosowania przewidziane 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. wyłączenie stosowania 

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych do dochodów osiągniętych w następstwie 

prowadzenia tego obrotu.”

Wobec powyższego należy liczyć się z licznymi 
kontrolami organów skarbowych i naliczania rol-
nikom, którzy zbyli tzw. kwoty mleczne na rzecz 
innych producentów rolnych, podatku dochodo-
wego od uzyskanego przychodu ze sprzedaży wg 
stawek  18% lub 32%. 

Nadmienić należy, że rolnik, który zbył tzw. kwotę 

mleczną, może wyprzedzić działania organów skar-

bowych i złożyć roczne rozliczenie podatku docho-

dowego (PIT) za rok w którym takiego zbycia dokonał 

wraz z wyjaśnieniami przyczyn opóźnienia w rozlicze-

niu. 

Lilla Perka 

Radca prawny

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uwaga: Porady prawne we wtorki i w czwartki

42 632 70 21 – Biuro IRWŁ w Łodzi 

W związku z kontrolami ze strony Urzędów Skarbowych czy Urzędu Kontroli Skarbowej, rolnicy zwrócili się z pytaniami czy sprzedaż tzw. kwot mlecznych podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), zwłaszcza, że rolnicy co do zasady są zwolnieni z opłacania podatku dochodowego od osób 
fizycznych, gdyż działalność rolnicza jest wyłączona spod ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). 

Czy sprzedaż kwot mlecznych 
jest opodatkowana podatkiem 
dochodowym?

Poznaj skład chemiczny swojej gleby!
Drodzy Rolnicy! W produkcji roślinnej  w naszych gospodarstwach popełniamy wiele błędów, których konsekwencją są niższe plony. Bardzo często zdarza się,  

że bierzemy ziemię w dzierżawę, podejmujemy decyzję o siewie lub sadzeniu rośliny (np. jęczmień, który przez starszych rolników nazywany jest klasyfikatorem),  
a okazuje się, że roślina ta jest wymagająca pod względem pH. W ciągu produkcji uzyskujemy bardzo niskie plony. Gdybyśmy, przed podjęciem decyzji - jaką roślinę 
zasiejemy czy zasadzimy? - przebadali ziemię i znali wyniki analizy gleby, nasza decyzja byłaby zupełnie inna.

Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu nawiązała 
stałą współpracę z Okręgową Stacją Chemiczno- 
Rolniczą w Opolu, której zasięg oddziaływania 
obejmuje rejon sieradzki. Rolnicy w siedzibie Izby 
mają możliwość złożenia próbek gleby do anali-
zy, otrzymania wyników badań wraz z zaleceniami 
potrzeb nawożenia oraz wyliczenia dawek nawo-
żenia i wapnowania pod poszczególne rośliny.

Próbki podstawowych badań na zawartość ma-
kroelementów tj. pH gleby, zawartość fosforu,  
potasu i magnezu NIE SĄ DROGIE. Koszt jednej 

próbki to tylko 13 zł 12 gr.
Rolnicy, to jakie będziemy mieli plony zależy tyl-

ko od nas!
Zachęcam do przebadania ziemi w celu uzyskania 

jak najwyższych plonów, które zaowocują uzyskaniem 

wyższych dochodów w naszych gospodarstwach.

Mieszkasz na terenie powiatu sieradzkiego! 
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń!

Tel. 600-814-675
Szanowny Rolniku! To nie jest tak, że nie masz nic do 

powiedzenia. Izba Rolnicza chce być Twoim głosem. 

Niepokoją Cię ceny lub masz inne zastrzeżenia co do 

aktualnej sytuacji w rolnictwie! Przyjdź lub zadzwoń  

i zgłoś swoje uwagi.

Biuro IRWŁ w Sieradzu mieści się przy ulicy 
POW 30 (budynek Centrali Nasiennej). Czynne jest  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 
Tel. 511-124-538.

Jan Kołodziejczyk

Przewodniczący Rady Powiatowej

IRWŁ w Sieradzu     
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 Otwarcia konferencji dokonali Maria Kaczorowska  

- Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Bro-

nisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego. Uczestnicy konferencji mieli okazje wysłuchać 

wykładów na temat: „Perspektywy i potencjał innowacji  

w sektorze rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa”  Pre-

legentem był prof. dr hab. Kazimierz Klima- specjalista  

w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, prowadzący ba-

dania i wykłady z tego zakresu. Który jest również wice-

przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego 

przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na temat „Źró-

deł finansowania i sposobów pozyskania środków na 

działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożyw-

cze” opowiadał Jacek Puchała - doktor ekonomii Uni-

wersytetu Rolniczego w Szczecinie, adiunkt Uniwersyte-

tu Rolniczego w Krakowie. Współpracuje on z Lokalnymi 

Grupami Działania oraz samorządami doradzając w dzia-

łaniach służących rozwojowi społeczno-gospodarcze-

mu. Wykład o tematyce dotyczącej „Prowadzenia go-

spodarstw ekologicznych „od produkcji do sprzedaży” 

przedstawiła mgr inż. Dorota Metera, która od ponad 30 

lat profesjonalnie zajmuje się rolnictwem ekologicznym. 

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW, od 2002 r. 

jest Prezesem Zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o. - jednost-

ki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym.  Jest rów-

nież członkiem Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego 

przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2009 r. jest 

też przedstawicielem polskich organizacji członkowskich 

i członkiem Rady IFOAM EU Group (International Federa-

tion of Organic Agriculture Movements), a od 2016 r. jest 

Wiceprzewodniczącą tej Rady.

  Konferencja o tej tematyce cieszyła się ogromnym za-

interesowaniem wśród rolników prowadzących gospo-

darstwa ekologiczne, jak również chcących takie założyć. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wychodząc na-

przeciw ogromnemu zainteresowaniu ekologią, zorgani-

zowała stoiska wystawiennicze, gdzie rolnicy mogli za-

poznać się z produktami ekologicznymi.

  Prowadzenie gospodarstw ekologicznych od pro-
dukcji do sprzedaży
  Jak założyć gospodarstwo ekologiczne?

  W celu uzyskania statusu gospodarstwa ekologicz-
nego oraz certyfikatu zgodności, potwierdzające-
go produkcję metodami ekologicznymi trzeba do-
konać wyboru organizacji certyfikującej i wypełnić 
stosowny formularz.
a) Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 

(druk GIJHARS)

• Adresy obiektów - załącznik nr 1

• Adresy (lokalizacja) działek rolnych - załącznik nr 2

• Deklaracja - zobowiązanie do wykonywania czyn-

ności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej 

(zawarta w treści druku Zgłoszenia działalności w 

rolnictwie ekologicznym)

b) Umowa ustalająca zasady kontroli i certyfikacji (z jed-

nostką certyfikującą)

c) Uczestnictwo w działaniu PROW 2014-2020 „Rolnic-

two ekologiczne”

d) Plan działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicz-

nej (doradca rolnośrodowiskowy)

e) Wniosek do ARiMR

f ) Opis gospodarstwa lub przedsiębiorstwa (druki jed-

nostek certyfikujących)

• Opis praktycznych środków, które mają zostać pod-

jęte w celu zapewnienia zgodności z zasadami pro-

dukcji ekologicznej (może on być zawarty na druku 

Opisu gospodarstwa lub przedsiębiorstwa)

• Opis środków podejmowanych w celu ogranicze-

nia zagrożenia zanieczyszczenia niedozwolonymi 

substancjami lub produktami oraz środki podjęte  

w celu zachowania czystości w miejscach składo-

wania oraz podczas całego cyklu produkcyjnego.

Wsparcie gospodarstw ekologicznych
• Wsparcie gospodarstw obejmuje dwa poddziałania:

– Płatności na rzecz konwersji na ekologiczne prakty-

ki i metody w rolnictwie (Płatności w okresie konwersji 

na rolnictwo ekologiczne). Jeżeli jest to przestawienie 

 z rolnictwa tradycyjnego na ekologiczne, które zazwy-

czaj trwa 2 do 3 lat, to nakłady rolnika w okresie zmian są 

wyższe więc stawki dopłat są również wyższe.

– Płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk  

i metod w rolnictwie (Płatności w celu utrzymania rolnic-

twa ekologicznego). Po uzyskaniu certyfikatu wysokość 

dopłat zmniejsza się.

• W ramach poddziałania (11.1) płatności w okresie 

konwersji na rolnictwo ekologiczne pomoc udzie-

lana jest na następujące typy operacji (pakiety):

– Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji - 966 zł/

ha,

– Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji - 1557 

zł/ha,

–Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji - 1325 

zł/ha,

– Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji - 

1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 

zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),

– Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okre-

sie konwersji - 787 zł/ha,

– Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji - 

428 zł/ha.

• W ramach poddziałania (11.2) Płatności w celu 

utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc udzie-

lana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

–Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 zł/

ha,

– Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 

1310 zł/ha,

– Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1325 

zł/ha,

– Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - 

1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha 

(ekstensywne uprawy sadownicze),

– Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po 

okresie konwersji - 559 zł/ha,

– Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 

428 zł/ha.

• Nie dopuszcza się realizowania różnych pakietów 

na tej samej powierzchni.

• Obowiązuje degresywność jak przy płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej, tzn. płatność jest przy-

znawana do gruntów ornych w wysokości:

– 100 proc. stawki podstawowej – za powierzchnię od 

0,10 ha do 50 ha;

– 75 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię powy-

żej 50 ha do 100 ha;

– 60 proc. stawki podstawowej - za powierzchnię po-

wyżej 100 ha.

25 października w Centrum Konferencyjnym Rubin w Łodzi odbyła się konferencja na temat: „Rolnictwo ekologiczne w województwie łódzkim - perspektywy  
rozwoju”. Organizatorami konferencji był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego przy współpracy z Izbą Rolniczą  
Województwa Łódzkiego. 

Rolnictwo ekologiczne 
w woj. łódzkim 
- perspektywy rozwoju 
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Kontrola producenta rolnego 
Przygotowanie oceny: przegląd kompletności do-

kumentów, umieszczenie w planie kontroli, przesłanie 

planu kontroli

• Kontrola gospodarstwa (działek i obiektów) przez 

inspektora:

• mapa gospodarstwa, plan produkcji (sytuacja ak-

tualna oraz z ubiegłego roku),

• dokumentacja księgowa, tj. ewidencja towarowa 

i dokumentacja finansowa,

• przechowywanie produktów

• opakowania i znakowanie

• system nawożenia

• wszystkie pola z uprawami, stan roślin, chwasty, 

struktura gleby

• łąki i pastwiska|

• budynki, obory i wybiegi dla zwierząt

• przechowywanie nawozów, środków ochrony roślin, 

pasz i produktów

• oddzielenie od upraw konwencjonalnych

• w przypadku podejrzeń, że stosowano środki niedo-

zwolone pobierane są próbki do badań na pozosta-

łości środków niedozwolonych.

• Protokół z kontroli wraz z załącznikami

Art. 21.  Kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1, jest pro-

wadzona przez osoby, które zostały wpisane do rejestru,  

w zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia tej kon-

troli określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 13, zwane dalej „inspektorami rolnictwa ekologiczne-

go”.

System kontroli
Co najmniej jedna wizyta kontrolna w roku.

Rodzaj i częstotliwość kontroli dodatkowych oparty na 

analizie ryzyka.

 Minimalne wymagania kontroli.

Wraz ze zgodą na uprawę metodą ekologiczną rolnik 

otrzymuje od jednostki  certyfikującej dokumenty nie-

zbędne do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,  

w których jest zobowiązany wpisywać daty i rodzaje 

wykonanych zabiegów rolnych ekologicznych, zakupu  

i czynności związanych z żywieniem, pielęgnacyjnych 

oraz weterynaryjnych zwierząt gospodarskich, środków 

produkcji rolnej i ochrony roślin a także dokładne daty 

zbiorów i rodzaj oraz wielkość produkcji ekologicznej.

Dokumentacja księgowa
1. Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa 

musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub 

w obiektach i musi umożliwiać podmiotowi gospodar-

czemu oraz organowi kontroli lub jednostce certyfikują-

cej sprawdzenie:

a) dostawcy i sprzedawcy lub eksportera produktów,  

o ile są oni różni od dostawcy;

b) rodzaju i ilości produktów ekologicznych dostarczo-

nych do jednostki produkcyjnej i w stosownych przypad-

kach wszystkich zakupionych materiałów oraz sposobu 

użycia tych materiałów, a także w stosownych przypad-

kach składu mieszanki paszowej;

c) rodzaju i ilości produktów ekologicznych składowa-

nych w obiektach;

d) rodzaju, ilości i odbiorców oraz, o ile są oni różni, na-

bywców – z wyjątkiem końcowych odbiorców – wszyst-

kich produktów, które opuściły jednostkę produkcyjną lub 

obiekty czy obiekty do składowania pierwszego odbiorcy;

2. W dokumentacji księgowej należy również za-

wrzeć wyniki kontroli przy odbiorze produktów eko-

logicznych oraz wszelkie inne informacje wymaga-

ne przez organ kontroli lub jednostkę kontrolującą 

do celów należytej kontroli. Dane księgowe muszą 

być udokumentowane odpowiednimi dokumentami 

uzasadniającymi.

3. Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek 

produkcyjnych na tym samym terenie, jednostki przezna-

czone na produkcję produktów nieekologicznych, łącznie 

z obiektami składowania środków produkcji, również pod-

legają minimalnym wymogom kontroli.

Dostęp do obiektów

1. Podmiot gospodarczy:

a) zapewnia, do celów kontrolnych, organowi kontroli 

lub jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części 

jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, jak również 

do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów 

źródłowych;

b) dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfiku-

jącej wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów 

kontroli;

c) przedstawia na żądanie organu kontroli lub jednost-

ki certyfikującej wyniki własnych programów zapewnie-

nia jakości.

Ewidencja produktów roślinnych
Ewidencję produkcji roślin należy prowadzić w formie 

rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rol-

nego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów 

kontroli lub jednostek certyfikujących. 

Ewidencja zwierząt gospodarskich
Ewidencję zwierząt gospodarskich należy prowadzić  

w formie rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodar-

stwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla 

jednostek certyfikujących. Rejestry te zawierają pełny opis 

systemu gospodarowania stadem.

Przestawianie gospodarstwa rolnego na produkcję 
metodami ekologicznymi

• co najmniej 2 lata

• 3 lata dla uprawach wieloletnich innych niż użytki zie-

lone.

• 1 rok na użytkach zielonych jeśli:

• działki były w poprzednich latach objęte programem 

rolnośrodowiskowym,

• rolnik złoży wniosek i dostarczy do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

-Spożywczych zadowalający dowód, że przez ostat-

nie 3 lata nie stosowano na nich niedozwolonych  

w rolnictwie ekologicznym nawozów i środków 

ochrony roślin.

                                                                                                                                 

                                                                oprac.  Roman Wodzyński

     Specjalista ds. ekologii i źródeł odnawialnych

Doradca Rolnośrodowiskowy w Woj. Łódzkim 

REKLAMA
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Dobrym źródłem informacji o odmianach są wy-

niki doświadczeń PDO, które dają informację o war-

tości gospodarczej i użytkowej odmian wpisanych 

zarówno do Krajowego Rejestru (KR) jak i Wspól-

notowego Katalogu Odmian (CCA). Program Pore-

jestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest 

prawnie umocowanym systemem doświadczalnym 

nadzorowanym przez Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wiel-

kiej. Głównym zadaniem PDO jest umożliwienie rol-

nikom trafnego wyboru odmian najlepiej dostoso-

wanych do lokalnych warunków gospodarowania. 

Za realizację doświadczeń na terenie wojewódz-

twa odpowiada Łódzki Zespół PDO, powołany przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego i Dyrektora CO-

BORU. Jednostką nadzorującą merytorycznie i fi-

nansowo badania jest Stacja Koordynująca – SDOO 

w Sulejowie.

Charakterystyka PDO:
• Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe 

(PDO) jest systemem badań wartości gospodarczej 

odmian gatunków roślin uprawnych o dużym zna-

czeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego re-

jestru (KR) lub znajdujących się we wspólnotowych 

katalogach odmian (CCA).

•  PDO jest unikatowym systemem do-

świadczalnictwa odmianowego w Unii 

Europejskiej, dzięki któremu wykorzystu-

je się efekt synergizmu w kontekście or-

ganizacyjno-ekonomicznym, wynikają-

cy ze współpracy pomiędzy istniejącymi  

w kraju jednostkami badawczo-do-

świadczalnymi.

• PDO jest wielopodmiotowym syste-

mem doświadczalnym, w którym współ-

pracują ze sobą jednostki i organizacje 

zainteresowane rozwojem rolnictwa, 

zarówno w skali kraju jak i własnego regionu (woje-

wództwa), tj. samorządy terytorialne, samorządy rol-

nicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy 

hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki 

plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne insty-

tucje i organizacje.

Korzyści gospodarcze z realizacji PDO:
•  Pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego 

(odmianowego) w rolnictwie.

• Systematyczny dopływ obiektywnej informacji 

o wartości użytkowej odmian i ich przydatności do 

uprawy w całym kraju, jak i różnych jego rejonach,  

a także przy stosowaniu różnych poziomów agro-

techniki.

•  Ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do 

uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków go-

spodarowania oraz stosowanej tech-

nologii uprawy.

• Regulacja dopływu do krajowe-

go rolnictwa odmian roślin, zarówno  

z Krajowego rejestru, jak i ze Wspólno-

towych katalogów odmian.

  

Wieloletnie wyniki doświad-

czeń odmianowych prowadzonych 

w ramach PDO pozwalają na spo-

rządzenie dla najważniejszych ga-

tunków roślin rolniczych w woje-

wództwie łódzkim tzw. „Listy Odmian 

Zalecanych do Uprawy (LZO). Li-

sta odmian zalecanych do uprawy jest corocz-

nie aktualizowana, trafiają na nią odmiany wy-

kazujące największą przydatność do uprawy  

w warunkach naszego województwa. Stwierdzo-

na w czasie badań duża wartość tych odmian 

daje większą gwarancję uzyskania lepszych efek-

tów gospodarczych niż uprawa innych odmian. 

Znaczącym wsparciem merytorycznym i finanso-

wym programu Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego są partnerzy ustawowi tj. samorząd 

województwa i izba rolnicza.

Dr inż. Przemysław Majchrowski

Dyrektor COBORU 

  Stacja Doświadczalna 

  Oceny Odmian w Sulejowie

  www.sulejow.coboru.pl

Uprawa rekomendowanych 
odmian szansą na 
zwiększenie dochodów 
rolników

Właściwie dobrana odmiana do uprawy jest najtańszym sposobem zwiększenia produkcji rolniczej, gdyż zazwyczaj nie angażuje dodatkowych nakładów, a może  
przynieść wymierne korzyści produkcyjne. Stały dopływ odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na niezależną i obiektywną informację  
o odmianach. Producenci rolni mogą ponosić coraz większe ryzyko zakupu nietrafionej odmiany.

Rys. 1. Lokalizacja jednostek koordynujących PDO 

Tab. 1. Potencjalna liczba odmian mogących funkcjonować w obrocie    

nasiennym w Polsce w 2016 roku.                  

Gatunek

Liczba odmian

Rejestr UE 

(CCA)

Rejestr krajowy 

(KR)

Rekomendacja 

do uprawy w 

woj. łódzkim 

(LOZ)

Pszenica ozima

Ziemniak
Rzepak ozimy

Jęczmień jary

Jęczmień ozimy

Pszenica jara

Pszenżyto ozime

Owies jary

Żyto ozime
Pszenżyto jare

1825

1666

1075

721

643

370

294

262

159

18

90

108

103

57

24

29

40

25

46

11

12

14

10

11

3

6

9

2

6

3

Rys. 2. Potencjalne korzyści finansowe wynikające z realizacji programu  

PDO w województwie łódzkim.

Areał uprawy zbóż w woj. łódzkim - ok. 570 000 ha
Cena 100 kg ziarna - ok. 55 zł
Potencjalne korzyści, zależnie od przyrostu plonu
w wyniku dobrania właściwych odmian:

Plon wyższy o

Plon wyższy o 

Plon wyższy o 

Plon wyższy o  

10 kg/ha -

50 kg/ha -

100 kg/ha -

500 kg/ha -

13,1 mln zł

15,7 mln zł

31,4 mln zł

156,8 mln zł

Różnice w plonowaniu odmian zbóż w doświadczeniach
PDO z reguły przekraczają 500 kg/ha
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W Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie  -  

15 października 2016 odbyła się gala I edycji konkur-

su Lew Kutnowski. Wśród zaproszonych gości zna-

leźli się m.in. Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej 

Rady Izb Rolniczych, Jerzy Kuzański - Dyrektor Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego, Senator Prze-

mysław Błaszczyk, Posłowie: Paweł Bejda, Tomasz 

Rzymkowski i Tadeusz Woźniak, a także Sylwia Sku-

limowska - Redaktor miesięcznika W NOWEJ ROLI. 

W Imieniu Prezesa Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego - Bronisław Węglewskiego, Jerzy Kuzań-

ski - Dyrektor IRWŁ wręczył pamiątkowe medale  

i list gratulacyjny organizatorom konkursu: Krzysz-

tofowi Debichowi - Staroście Kutnowskiemu, Zdzi-

sławowi Trawczyńskiemu - Wicestaroście Kutnow-

skiemu oraz pomysłodawczyni konkursu - Justynie 

Jasińskiej - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Kutnie. Jerzy Kuzański - Dyrektor Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego -  gratulując organizatorom 

inicjatywy, zaznaczył, że rolnictwo i przemysł rolno-

-spożywczy ujęto w Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego,  jak również w Strategii Innowacji LORIS, 

jako jeden z 5 najważniejszych działów gospodar-

ki województwa. Dział ten stanowi ogromny poten-

cjał, który trzeba rozwijać i promować jako atut i mar-

kę województwa. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę na ogromną war-

tość jaką ma rolnictwo i praca polskiego rolnika. Zo-

stało to już w Europie docenione, ponieważ od mo-

mentu wejścia Polski do UE nastąpił ogromny skok 

wartości polskiego eksportu, z 3 do 25 mld euro. 

W czasie gali zaprezentowano film z wizyta-

cji u kandydatów do „Lwa Kutnowskiego” przez 

Kapitułę Konkursu, w którym także instytucje 

zgłaszające kandydatów mogły zaprezentować doko-

nania firm i gospodarstw biorących udział w konkursie.  

         Werdyktem kapituły w kategorii „Gospodar-
stwo rolne” Nagrodę główną i statuetkę Lew Kut-
nowski otrzymali Iwona i Andrzej Olejniczakowie.  
Natomiast wyróżnienie i statuetkę Kłos zdo-
byli Aneta i Radosław Strębscy wraz z rodzi-
cami Barbarą i Leszkiem Strębskimi z gmi-
ny Łanięta. W kategorii „Firma” nagrodę 
główną i statuetkę Lew Kutnowski wręczo-
no Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowe-
mu PZZ Szczepan Lewandowski. Wyróżnienie  
i statuetkę Kłos zdobył Zakład Przetwór-

stwa Mięsnego Koniarek Andrzej Koniarek  
z gminy Strzelce. Wyróżniono również Wojciecha  
Błaszczaka - Prezesa Zarządu HR Strzelce 

jako lidera w produkcji nasiennej oraz 
Piero Pini - Prezesa Zarządu Pini Polonia  
Sp. z o.o. w Kutnie jako lidera w produkcji mię-
sa wieprzowego. Pamiątkowymi dyplomami  
nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. 

W skład kapituły konkursowej weszli: Zdzisław 
Trawczyński - Wicestarosta - Przewodniczący ka-
pituły, Marek Jankowski - Przewodniczący Rady  
Powiatu, Włodzimierz Jaworski - Przewodni-
czący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego w Kutnie, Arkadiusz Pro-
śniewski - Dyrektor Banku BGŻ BNP Paribas 
SA o/Kutno, Bożena Jóźwiak -Kierownik Re-
jonu ŁODR w Kutnie, Krzysztof Kołach - Wójt 
gminy Bedlno, Justyna Jasińska - Dyrektor 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska. Galę I Powiatowego Konkursu „Lew Kutnow-

ski” uatrakcyjnił występ zespołu wokalnego „Czary- 

mary” z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz 

grupy Good Staff.

Sylwia Skulimowska 

Lwy Kutnowskie 
rozdane!

Lew Kutnowski to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa i tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu  
rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają  o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi  i podnoszą jakość rolnictwa  w powiecie kutnowskim. 

REKLAMA
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UBEZPIECZENIE  NASTĘPSTW  
NIESZCZĘŚLIWYCH  WYPADKÓW

Wypadki mogą przydarzyć się w każdym miejscu i w każdym czasie, w domu, w pracy, na ulicy, w samochodzie, w dzień i w nocy... Nie sposób przewidzieć  
i uniknąć wszystkich pułapek, jakie na nas czyhają, możemy jednak  zabezpieczyć się przed ich finansowymi skutkami dzięki ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych  
wypadków wykupionemu w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Zmniejszymy lub nie poniesiemy w ogóle finansowych konsekwencji związanych  
z nieszczęśliwym wypadkiem i uzyskamy fundusze na fachową pomoc, dodatkowe środki ortopedyczne, rehabilitację, zwrot kosztów leczenia, a nawet gdy  zaistnieje 
taka konieczność - zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego.

Z doświadczeń życiowych wiemy, ile znaczy od-

powiednie wsparcie w trudnej i niespodziewanej 

sytuacji. Umowa Ubezpieczenia Następstw Nieszczę-
śliwych Wypadków, to jeden ze sposobów na unik-

nięcie dodatkowych kłopotów związanych z nagłym, 

niespodziewanym i niezależnym od nas zdarzeniem, wy-

wołanym przyczyną zewnętrzną, czyli nieszczęśliwym 

wypadkiem.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wy-
padków,  oferowane przez TUW „TUW”, jest zawierane na 

okres 12 miesięcy. Istnieje jednak możliwość wykupienia 

ochrony ubezpieczeniowej tylko na kilka dni lub tygo-

dni np. w przypadku wyjazdu na wczasy lub wycieczkę. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia, związane 

z wypadkami, jakie zaistnieją zarówno na terenie całego 

kraju, jak i poza jego granicami.

Umowa ubezpieczenia w podstawowym zakresie 

obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, po-

legające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz 

powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 

ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia objęta jest 

także odpowiedzialność za zawał serca i udar mózgu, któ-

ry wystąpił u Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy. 

W razie spełnienia przesłanek odpowiedzialności Towa-

rzystwa, istnieje możliwość zwrotu kosztów nabycia środ-

ków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych, kosztów 

niezbędnych operacji plastycznych, przeprowadzonych 

w związku z zaistniałym wypadkiem a także kosztów 

przysposobienia zawodowego poszkodowanego.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozsze-

rzona, o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu będącego 

skutkiem nieszczęśliwego wypadku, czyli tzw. dietę szpi-

talną oraz zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie można rozszerzyć  

o świadczenie z tytułu poważnego zachorowania, a tak-

że o podwyższone świadczenie w przypadku śmierci  

Ubezpieczonego będącej skutkiem wypadku komunikacyj-

nego. TUW „TUW”, oferuje też rozszerzenie ochrony ubez-

pieczeniowej o zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego.

Warunkiem wypłaty świadczeń z umowy ubezpie-

czenia jest stwierdzenie zaistnienia związku przyczy-

nowo - skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypad-

kiem, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią  

Ubezpieczonego.

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdro-

wiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku  

wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpie-

czenia za każdy określony procent trwałego uszczerbku. 

Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć 100% 

sumy ubezpieczenia. Stopień trwałego uszczerbku usta-

lany jest na podstawie  przedstawionej dokumentacji 

medycznej oraz „Tabeli norm oceny procentowej trwa-

łego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego  

wypadku”. Tabela dostępna jest w każdej jednostce tere-

nowej oraz na stronie internetowej Towarzystwa (www.

tuw.pl). Nie ma konieczności badania Ubezpieczonego 

przez lekarza orzecznika powołanego przez Towarzystwo. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skiero-

wania poszkodowanego do  lekarza orzecznika.

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek 

nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości 

100% sumy ubezpieczenia osobie Uprawnionej do jego 

otrzymania.

Towarzystwo zwraca na podstawie przedstawio-

nych faktur i rachunków: koszty związane z leczeniem  

i rehabilitacją, koszty nabycia środków pomocniczych  

i ortopedycznych oraz koszty przysposobienia zawodowe-

go inwalidów do wysokości nie wyższej niż 25 % sumy 

ubezpieczenia. Zwrot kosztów wykonanych operacji pla-

stycznych następuje analogicznie, w wysokości ponie-

sionych kosztów, aż do 25% sumy ubezpieczenia na-

stępst nieszczęśliwych wypadków, jednak do wysokości 

maksymalnie 2500 złotych. Łączna wartość świadczeń 

podstawowych wypłaconych w okresie ubezpieczenia 

nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia następstw  

nieszczęśliwych wypadków, jaka została określona w do-

kumencie ubezpieczeniowym. Warto jednak pamiętać, 

że wysokość świadczeń jest ściśle powiązana z sumą 

ubezpieczenia.

Nie wszystkie zdarzenia objęte są ochroną ubezpie-

czeniową.  Świadczenie nie zostanie wypłacone, gdy  

nieszczęśliwy wypadek zaistniał w stanie po użyciu  

alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po użyciu narko-

tyków, środków odurzających, substancji psychotropo-

wych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów  

o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na  

zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego; wskutek  

wyczynowego uprawiania sportu lub wskutek upra-

wiania sportów wysokiego ryzyka, w wyniku udziału 

ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach. 

Z odpowiedzialności wyłączone są także co do zasady  

następstwa chorób zawodowych, tropikalnych oraz 

wszelkich chorób lub stanów chorobowych, wyjątkiem 

są poważne choroby zdefiniowane w klauzuli dodatko-

wej, wymagającej opłacenia dodatkowej składki.

Pamiętajmy o tym, że dobrze wybrane ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków jest rozwiązaniem, 

z którego warto korzystać, tym bardziej, że z każdego z za-

wartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świad-

czenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – 

czyli mówiąc praktycznie: ile posiadamy umów NNW, tyle 

otrzymamy świadczeń. Otrzymamy je również niezależ-

nie od tego, czy otrzymujemy po wypadku świadczenia  

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy ubezpie-

czenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów  

mechanicznych (tzw. ubezpieczenia OC komunikacyjnego), 

czy też w ramach ubezpieczenia na życie. 

Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było relatyw-
nie wysokie, należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką 
sumą ubezpieczenia, od której uzależniona jest wyso-
kość świadczenia w razie zaistnienia wypadku.

Zachęcając do skorzystania z oferty,  
serdecznie zapraszamy do naszego 

Biura i Oddziałów.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

ul. Swojska 4 91-342 Łódź

tel. 42 640-69-80 e-mail:biuro40@tuw.pl

Tekst i zdjęcia: TUW „TUW”
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Jesień i zima to czas, w którym nasz organizm doma-

ga się witamin. Zapasy energii i dobrego samopoczucia 

wyczerpują się, stajemy się ospali. Warto więc zaintereso-

wać się suszonymi owocami bo nie dość, że są smaczne, 

to będąc bogatym źródłem witamin i składników mine-

ralnych zapewnią nam witalność i zdrowie. 

Zamiast farmaceutyków lepiej sięgać po bakalie – 
naturalne, zdrowe i smaczne!

Bakalie są nieodzownym dodatkiem do wielu wypie-

ków, deserów, nadając im aromat i podnosząc smak. Bez 

bakalii nie ma prawdziwych świąt. Poza tym ich walory 

smakowe z powodzeniem mogą zdrowo zastępować 

dzienną dawkę słodyczy.

Bardzo cenne dla zdrowia składniki znajdują się  
w orzechach – selen, kwas solny, cholina, witami-
ny z grupy B, magnez. Owoce laskowe spowalniają 
proces starzenia się tkanek, natomiast orzechy wło-
skie oprócz witamin z grupy B zawierają bezcenną 
dla skóry witaminę E oraz magnez, fosfor i potas - 
odpowiedzialne za kondycję mięśni, kości, zębów  
i układu nerwowego. Orzechy stanowią dobre źró-
dło białka oraz tłuszczu, który występuje w posta-
ci korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych. Osoby narażone na codzienny 
stres powinny spożywać migdały, również zasobne  
w cenne pierwiastki. Zawarta w nich witamina E, bę-
dąca silnym antyoksydantem chroni m.in. przed roz-
wojem miażdżycy i zawałem serca. Dzięki zawarto-
ści magnezu oraz witamin z grupy B 1 i PP migdały 
wpływają na poprawę pamięci i koncentracji. Dosko-

nałą przekąskę stanowią mieszanki orzechowe w skład 

których wchodzą orzechy włoskie, laskowe, migdały, 

nerkowce, brazylijskie, arachidowe, macadamia, pecan 

i inne. Należy jednak pamiętać, że wszystkie orzechy są 

wysokokaloryczne, a ich spożycie, zgodnie z modelem 

prawidłowego żywienia, nie powinno przekraczać 30 g 

dziennie.

Źródłem zdrowia i młodości jest żurawina, któ-
rej owoce mają dużą wartość odżywczą, smakową  
i leczniczą. Obok witamin A, C, B-kompleks zawiera-
ją również karotenoidy, sole mineralne i kwasy orga-
niczne – zwłaszcza askorbinowy i cytrynowy, które 
mają działanie przeciwgorączkowe i wzmacniające 
siły odpornościowe organizmu. Co najważniejsze, 
smaczna suszona żurawina stanowi przekąskę zdro-
wą i niskokaloryczną!

Nie można również nie doceniać wartości odżyw-

czych i zdrowotnych suszonych moreli, śliwek i rodzynek.

Suszone morele zawierają duże ilości beta karo-
tenu, odpowiedzialnego za odnowę naskórka i włó-
kien kolagenowych. Zawarta w moreli witamina A 
wspomaga leczenie trądziku. Spożywanie moreli za-
leca się również przy leczeniu anemii i nadciśnienia. 

Suszone śliwki polecane są osobom, które dba-
ją o linię. Znajdujące się w nich pektyny pęczniejąc 
w przewodzie pokarmowym wywołują uczucie sy-
tości. Natomiast błonnik wpływając na prawidłową 
pracę jelit, stanowi środek wspomagający leczenie 
zaparć.

Rodzynki – suszone winogrona bogate są w błon-
nik, żelazo potas, cynk oraz związki mineralne.  
Zawarty w nich wapń i bor zapobiegają osteoporozie  
a magnez i witaminy z grupy B pomagają w utrzy-
maniu koncentracji. Rodzynki poprawiają również 
pracę serca i wygląd skóry oraz zwiększają odpor-
ność organizmu.

Warto wspomnieć też o pestkach dyni i nasionach 
słonecznika. 100 g pestek dyni zapewnia ponad poło-

wę dziennego zapotrzebowania na cynk. Pierwiastek ten 

znany jest z hamującego działania rozwoju raka prostaty. 

Pestki dyni i nasiona słonecznika wskazane są dla osób 

mających problemy z trądzikiem i wypadaniem włosów. 

Ze względu na obecność lecytyny, pestki dyni dodatnio 

wpływają na czynność mózgu i układu nerwowego.

Nie sposób jest wymienić wszystkich bakalii.   
Jedno jest pewne, ze względu na niepowtarzalny  
smak i na swoje właściwści powinny stać się  
elementem naszej codziennej diety. 

Zapraszamy na bakaliowe zakupy  

na Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.

Tekst i zdjęcia:  ŁRH „Zjazdowa”  S.A.

Bakalie – suszone lub kandyzowane owoce cenione za oryginalny smak i wartość odżywczą. Nazwa pochodzi z języka arabskiego, od słowa Bakke – handlarz  
owoców. Od wieków chętnie jadane i wykorzystywane do wzbogacenia smaku rozmaitych potraw. Kiedyś, w wyższych sferach - oznaka statusu społecznego,  
dziś dostępne są dla każdego z nas.

Bakalie - zdrowe 
i naturalne słodycze

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 
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Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego jest przyznawana już po raz trzynasty. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym  
zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. Laureatami tegorocznej edycji zostali: Grupa Adamed, Bluerank, Gospodarstwo 
Rolne Jadwigi i Bogdana Sałata, ArCADiasoft Chudzik i Zakład Włókienniczy Biliński. Laureatem Nagrody Specjalnej została firma PAWO.

Jadwiga i Bogdan Sałata 
laureatami Nagrody 
Gospodarczej Wojewody 
Łódzkiego

Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódz-

kiego w kategorii „Rodzinne Gospodarstwo Rolne” 

państwo Jadwiga i Bogdan Sałata kontynuując tra-

dycję wielopokoleniową prowadzą swoje gospodar-

stwo od 1982 r.

- Praca w gospodarstwie jest ciężka i wymagająca, 

szczególnie przy takim profilu działalności jaki pro-

wadzimy (produkcja mleka – przyp. red),  ale sprawia 

nam wiele satysfakcji – zaznacza pani Jadwiga Sała-

ta – Teraz wspierają nas już młodzi, a szczególnie syn 

 z synową, więc jest dużo prościej.

- Żona ma cięższą pracę bo zajmuje się krówka-

mi, ja mam dużo lżej bo za mnie pracują ciągniki  

i maszyny. Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnie-

nie, ogromny zaszczyt. Jest jedną z najważniejszych  

w naszym życiu – dodaje pan Bogdan Sałata

-  To wielkie zaskoczenie i prestiż, że znaleźliśmy się 

w tak zacnym gronie, że ktoś docenił naszą pracę – 

uzupełnia męża pani Jadwiga.

Pan Bogdan Sałata jest Delegatem Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego. Wspólnie z żoną zarządza-

ją powierzchnią 175,20 ha, w tym gruntów dzierżaw-

nych 65 ha. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 

109,38 ha.  Gospodarstwo specjalizuje się w hodow-

li bydła mlecznego w oparciu o stado podstawowe 

krów mlecznych w ilości 63 sztuk, natomiast stado 

bydła ogółem liczy 120 sztuk. Stado krów mlecznych 

jest pod kontrolą użytkowości mlecznej PFBiPM.  

W strukturze zasiewów występują zboża (pszenży-

to, mieszanki zbóż jarych, jęczmień jary, żyto, rze-

pak, łubin wąskolistny słodki) przeznaczone głównie 

na paszę dla zwierząt, natomiast nadwyżki stanowią 

sprzedaż towarową. Towarową produkcją są maliny 

(0,90 ha) i truskawki (0,91 ha). Pozostały areał stano-

wią rośliny pastewne: trawy z TUZ i lucerna. Uzyski-

wany plon poszczególnych upraw to: pszenżyto - 50 

dt, jęczmień jary - 45 dt, mieszanki zbóż jarych - 45 

dt, żyto hybrydowe  - 60 dt, trawy - 500 dt, lucer-

na - 500 dt, rzepak - 35 dt, łubin - 30 dt. Wysoka ja-

kość pasz własnych, uzupełniona wysokobiałkowymi  

koncentratami, zapewnia zbilansowane żywienie dla 

bydła mlecznego. 

W gospodarstwie państwa Sałata realizowany 
jest program rolnośrodowiskowy: 

• „Ochrona gleb i wód” - na gruntach ornych, 
gdzie stosują międzyplon ścierniskowy – gorczy-
cę, facelię, rzepak 

• „Rolnictwo zrównoważone” - na wszystkich 
gruntach wchodzących w skład gospodarstwa,  
ograniczają nawożenie azotem oraz zwiększają 
bioróżnorodność upraw. W gospodarstwie stosu-
je się nawożenie do 150 kg N/ha azotu czystego 
składnika na gruntach ornych, na trwałych użyt-
kach zielonych 120 kg N/ha. Co roku opracowany 
jest plan nawożenia  mineralnego i naturalnego. 

• „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków  
i siedlisk przyrodniczych”  gdzie na trwałych 
użytkach zielonych wzdłuż rzeki Piasecznicy 
państwo Sałata stosują koszenia od środka pola 
na zewnątrz i pozostawienie 1/10 nieskoszonej  
powierzchni. Spełniając wymóg zazieleniania 
stosuje 3 różne grupy upraw w ciągu 5 lat. 

Państwo Sałata, w swoim gospodarstwie, wy-

chodzą też naprzeciw nowy technologiom. W celu 

zmniejszenia poboru energii elektrycznej zamonto-

wali solary, dzięki którym jest podgrzewana woda, 

wykorzystywana m.in. w pomieszczeniu socjalnym. 

Do swojego gospodarstwa zakupili silosy do prze-

chowywania zboża. Natomiast dla lepszego komfor-

tu zwierząt, legowiska zostały wyposażone w maty 

legowiskowe. Ponadto do schładzalnika zostało  

domontowane urządzenie do odzyskiwania cie-

pła pochodzącego z mleka, które podgrzewa zimną 

wodę do pojenia cieląt. 

Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódz-

kiego chętnie udzielają się społecznie i charyta-

tywnie. W 2014 roku pan Bogdan Sałata otrzymał  

Grawerton  - nagrodę  Polskiej Federacji Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka za działalność społecz-

ną. Gospodarstwo rolne Jadwigi i Bogdana Sałata,  

do Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego, 

zostało zgłoszone przez Izbę Rolniczą Wojewódz-

twa Łódzkiego.

Beata Gregorczuk – Rzewuska

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego  
sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość 
prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowa-
ne w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów 
gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagra-
nicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie 
dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wyna-
lazców, osiągających najlepsze efekty ekonomicz-
ne oraz cieszących się uznaniem w województwie, 
kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budu-
jące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryte-
rium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład 
w unowocześnienie i rozwój gospodarczy woje-
wództwa. Zgłoszenia ocenia kapituła, w której  
zasiadają przedstawiciele świata nauki, organi-
zacji gospodarczych i społecznych, szefowie insty-
tucji publicznych i mediów. W roku 2016 Nagroda 
Gospodarcza Wojewody Łódzkiego została przy-
znana w następujących kategoriach:

• “Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzial-
ność biznesu”

• “Mikro i Małe Przedsiębiorstwo”
• “Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
• “Innowacyjność”
• “Zielona Gospodarka”
Laureaci otrzymują pamiątkową statuetkę.  

Jej twórcą jest prof. Kazimierz Karpiński z Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Laureaci z rodziną


