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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, 
www.izbarolnicza.lodz.pl

Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Janusz Frydrychowski
Marcin Śmiałkowski 

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów, pok. 9 

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

Siedziba BGŻ
ul. Podrzeczna 18

99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Marek Krawczyk 

ul. Narutowicza 17
98-100 Łask

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca
Małgorzata Gabryelczak

Dariusz Jarosław 
Kowalczyk

ul. Przedrynek 2, parter
 99-100 Łęczyca

510 474 725
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Jan Znyk
Donata Wrona

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

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Jan Woźniak
Bogdan Sałata

UG w Andrespolu
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

ul. Kowalskiego 2
26-300 Opoczno

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Czesław Dzierżawski
Jan Chojecki 

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Jacek Koziński
Łukasz Wojtaszczyk 

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

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Tomasz Kowalski
Bogdan Pietrykowski 

Starostwo Powiatowe
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek 
Mariusz Gortat

GS Samopomoc Chłopska
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

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

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. Mariusz Cheba
    Małgorzata Rosa

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

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

ul. POW 30 
98-200 Sieradz

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Andrzej Kowara
Jacek Ossowicz

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Ewa Sygitowicz

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

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Józef Stępień
Krzysztof Wróbel 

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Ryszard Starek  

Rynek 1-7
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

Zenon Kowalski
Krzysztof Nowak 

ul. Ceramiczna 10 
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-342 Łódź
ul. Swojska 4

42/640-68-53, 640-68-54
lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
Al. 3 Maja 33

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

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27 A

44/633-01-03
belchatow@tuw.pl

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Senatorska 25

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
w Łowiczu

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

Oddział
w Kutnie

99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

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

sieradz@tuw.pl

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

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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| Wazne |

ONW - nowe zasady
W związku z licznymi zastrzeżeniami rolników do-

tyczącymi zmian ONW, na prośbę samorządu rol-

niczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zor-

ganizowało w dniu 8 stycznia 2019 roku spotkanie 

informacyjne dla wojewódzkich izb rolniczych na te-

mat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Spo-

tkaniu przewodniczył pan Ryszard Zarudzki Podse-

kretarz Stanu w MRiRW. Prezentacje na temat nowych 

zasad i sposobu wyznaczenia ONW nizinnych oraz ak-

tualizacji ONW typu górskiego prowadzili przedstawi-

ciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

w Puławach oraz Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej, którzy opracowali me-

todykę wyznaczania obszarów o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania zgodnie z wymaganiami 

UE oraz przeprowadzili proces przyporządkowania 

poszczególnych obrębów geodezyjnych do konkret-

nych typów ONW. W dyskusji na pytania delegatów 

izb rolniczych odpowiadali dyrektorzy Departamentu 

Strategii, Analiz i Rozwoju oraz Departamentu Płatno-

ści Bezpośrednich.

Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że nie 

ma możliwości zmiany wyznaczonych obszarów w bieżą-

cym roku. Zdaniem resortu rolnictwa wynegocjowano naj-

korzystniejsze rozwiązania dla rolników w ramach przepi-

sów UE. Zgłoszone przez izby rolnicze zastrzeżenia zostaną 

rozpatrzone i wyjaśnione w trybie indywidualnym.

W związku ze zmianami rolnicy, których gospodar-

stwa utraciły status ONW będą mogli złożyć w 2019 

roku oświadczenie zamiast wniosku o płatności bez-

pośrednie, podobnie jak w roku 2018, jeżeli nie nastą-

piły w gospodarstwie żadne inne zmiany. Rolnikom 

tym zostanie naliczone wsparcie przejściowe rekom-

pensujące częściowo utratę tej formy finansowania.

Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na nowo 

wyznaczonych obszarach i będą mogli skorzystać z tej 

pomocy po raz pierwszy będą musieli złożyć wnioski 

o płatności bezpośrednie. W przeciwnym razie nie otrzy-

mają wypłaty w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami” objętego PROW na lata 2014–2020.

Źródło: KRIR

Szanowni Państwo, 
    Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
działa na rzecz rolnictwa w ramach usta-
wowo przysługujących nam kompeten-
cji. Delegaci IRWŁ we wszystkich powia-
tach województwa łódzkiego monitorują 
sytuację i przekazują problemy rolników 
oraz wnioski, które nasi specjaliści opra-
cowują i wysyłają do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych oraz Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także innych instytucji, 
z niezbędnymi uwagami i komentarzem, 
z prośbą o jak najszybszą realizację. Opi-
niujemy projekty aktów prawnych, ana-
lizujemy rynki rolne. Dzięki temu udało 
nam się podjąć interwencję w wielu kwe-
stiach dotyczących polskiego rolnictwa. 
Udało nam się zmienić wiele ustaw, któ-
re dziś służą polskim rolnikom. To rolnic-
two polskie, a nie duńskie, nie litewskie, 
nie niemieckie jest dla nas najważniejsze. 
 Szanowni Państwo, wiele opinii o pol-
skich izbach rolniczych, które dziś słyszy-
my jest nieprawdziwych i niesprawiedli-
wych. Po co szukać wroga wśród swoich? 
W tym wydaniu miesięcznika publiku-
jemy artykuł, który zaczyna się od słów: 
„Zostały przekonane, że w gromadzie 
siła…” Tak, to w gromadzie i jedności jest 
siła, bo tylko wspólna praca, bez podzia-
łów, daje efekty i prowadzi do dobrobytu 
i znaczenia polskiego rolnictwa. 
     Szanowni Państwo, zapraszam na de-
batę o problemach polskiej wsi i możliwo-
ściach ich rozwiązania, którą Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego oraz Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje 
15 lutego 2019 roku na targach FERMA 
w Łodzi. Szczegółowe informacje na te-
mat targów i samej debaty publikujemy 
na stronie 8 i 9. 
Wierzę, że spokojna, merytoryczna roz-
mowa, poszanowanie innych punktów 
widzenia i wypracowanie wspólnych 
wniosków oraz szybkie ich wdrażanie to 
cel stojący dziś przed nami, rolnikami. 

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

Małe przetwórstwo 2019 
- duże zmiany i ułatwienia

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. będzie trwał na-

bór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Wnioski będą 

przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa.

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, 

m.in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się 

o takie wsparcie fi nansowe. Pomoc jest udzielana w for-

mie refundacji części poniesionych kosztów kwalifi kowal-

nych operacji.

 Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifi ku-

jącej się do wsparcia, poniesione przez benefi cjenta, 

w wysokości do 50% kosztów kwalifi kowalnych.

 Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie gru-

py benefi cjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domowni-

cy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prze-

twarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofi -

nansowania, jaką mogą otrzymać, została podniesiona 

z 300 do 500 tys. zł.

 Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub 

małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący 

prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży pro-

duktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu 

detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać po-

moc, nie jest wymagane prowadzenie działalności go-

spodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi nato-

miast 100 tys. zł.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofi nan-

sowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji bu-

dynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń 

do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomia-

rowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się 

RHD dotychczasowy katalog rozszerzono m.in. o inwe-

stycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomoc-

niczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) 

i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowy-

wania produktów żywnościowych. W tegorocznym na-

borze wprowadzono również ułatwienia mające na celu 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przy-

gotowania inwestycji.

 Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie 

będą zobligowani do przedkładania wymaganych do-

tychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń.

 Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania 

inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofi-

nansowanie.

 Źródło: MODR
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Ministerstwo 
Finansów 

wyjaśnia jak rozliczyć 
pracowników przy zbiorach

Objaśnienie podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w spra-

wie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podat-

ku dochodowego od osób fi zycznych w związku z zawartą 

umową o pomocy przy zbiorach.

• Czego dotyczą objaśnienia?
Objaśnienia dotyczą obowiązków ciążących na rolnikach, 

jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy 

o pomocy przy zbiorach, na gruncie przepisów ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

2. Podstawa prawna i cel zmian
Z dniem 18 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 

13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

858), która wprowadziła do polskiego porządku prawnego 

nowy rodzaj umowy – umowę o pomocy przy zbiorach.

Z kolei od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 

października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fi zycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 2126), na mocy której zostały zmienione zasady prze-

syłania przez podmioty zobowiązane informacji i deklaracji 

urzędom skarbowym. Celem objaśnień jest przedstawienie 

obowiązków ciążących na rolnikach, jako na podmiotach 

wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy 

zbiorach, regulowanych przepisami ustawy PIT.

Zgodnie z defi nicją zawartą w art. 91a ust. 1 ustawy

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336, z późn. zm.) przez 

umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zo-

bowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach pro-

duktów rolnych należących do sektora, o którym mowa

w art. 1 ust. 2 lit. f, i oraz n rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 

2013r. ustanawiającego wspólną organizację rynków pro-

duktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 

i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, 

z późn. zm.), a także pozostałych ziół i roślin zielarskich. Kolejne 

przepisy zawarte w rozdziale 7a tej ustawy określają szczegó-

łowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby dany stosu-

nek prawny stanowił umowę o pomocy przy zbiorach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy PIT dochody uzyska-

ne z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach są zakwalifi ko-

wane do tzw. przychodów z innych źródeł i jako takie pod-

legają opodatkowaniu według skali podatkowej. Stosownie 

do art. 24 ust. 21 ustawy PIT dochodem z tytułu umowy 

o pomocy przy zbiorach jest przychód otrzymany z tego 

tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. W przy-

padku wypłaty należności na rzecz osoby, która nie posiada 

w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (tzn. 

podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), 

opodatkowanie dochodów z tytułu umowy o pomocy przy 

zbiorach następuje z uwzględnieniem zawartych przez Pol-

skę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uwaga! W każdym przypadku zawarcia umowy 
o pomocy przy zbiorach z osobą, która nie posia-
da w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podat-
kowych (nierezydentem), należy zapoznać się z od-
powiednimi zapisami właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartej między Pol-
ską a państwem rezydencji podatkowej tej osoby.

W toku prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą do 

porządku prawnego umowę o pomocy przy zbiorach najczę-

ściej pytano o obowiązki ciążące na rolnikach, którzy zawrą 

umowę z pomocnikami z Ukrainy lub Białorusi. W związku 

z tym, w dalszej części objaśnień, przedstawiono zasady do-

tyczące nierezydentów pochodzących z tych dwóch krajów, 

przyjmując, że jest to najliczniejsza grupa pomocników pracu-

jących w Polsce przy zbiorach. Na gruncie umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Ukra-

iną i Białorusią, należności wypłacane z tytułu umowy o po-

mocy przy zbiorach zaliczane są do kategorii tzw. innych do-

chodów, uregulowanych w art. 21 danej umowy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. umów, części docho-

du osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę

w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one 

pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich 

artykułach umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym 

Państwie. Oznacza to, iż dochód uzyskany na podstawie 

umowy o pomocy przy zbiorach przez osobę mającą miej-

sce zamieszkania na Ukrainie lub w Białorusi, podlega opo-

datkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub w Białorusi, zatem 

w Polsce jest zwolniony z opodatkowania.

Od powyższej zasady, art. 21 ust. 2 ww. umów przewiduje 

wyjątek. Jeżeli osoba, która nie jest polskim rezydentem po-

datkowym, wykonuje działalność zarobkową przez zakład 

lub stałą placówkę położoną w Polsce i gdy prawa lub dobra, 

z których tytułu wypłacany jest dochód, są rzeczywiście zwią-

zane z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki, to do-

chód ten może być opodatkowany w Polsce. W takim przy-

padku, należności wypłacone na mocy umowy o pomocy 

przy zbiorach na rzecz osoby posiadającej zakład lub stałą pla-

cówkę w Polsce, podlegają opodatkowaniu w Polsce, zgodnie 

z wyżej wskazanymi przepisami ustawy PIT.

Na podstawie art. 42a ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy PIT, 

w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., rolnik, 

który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o po-

mocy przy zbiorach, jest obowiązany sporządzić informację we-

dług ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją 

podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy które-

go naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca za-

mieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku 

podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skar-

bowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowe-

go właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 

wykonuje swoje zadania1). Zatem rolnik, który dokonał wypła-

ty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie 

jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy 

w trakcie roku podatkowego, a jedynie po jego zakończeniu 

jest obowiązany do sporządzenia i przesłania właściwej infor-

macji podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów 

oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązują-

cych w zakresie podatku dochodowego od osób fi zycznych 

(Dz. U. poz. 2237) informacją, którą od 1 stycznia 2019 r. skła-

da rolnik jest formularz PIT-11. Wypłacone wynagrodzenie 

z tytułu umowy o pracę należy wykazać w Części F „Informa-

cja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 

ustawy” w pozycji 74. Należy jednak wskazać, że jeżeli wypłata 

wynagrodzenia następuje na rzecz osoby mającej miejsce za-

mieszkania zagranicą i dochód ten nie podlega opodatkowa-

niu w Polsce zgodnie z postanowieniami właściwej umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, to na rolniku nie spo-

czywa obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-11.

Przykład 1.
Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, ale 

pomocnik przed wypłatą wynagrodzenia zrezygnował 
z pracy. W takiej sytuacji na rolniku nie ciążą żadne obowiązki 

na gruncie przepisów ustawy PIT.

Przykład 2.
Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach i wy-

płacił polskiemu pomocnikowi wynagrodzenie. Rolnik 

nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek docho-

dowy, a jedynie do sporządzenia i przesłania pomocnikowi 

oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca za-

mieszkania pomocnika, formularza PIT-11, wykazując wyso-

kość wypłaconego wynagrodzenia w poz. 74.

Przykład 3.
Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach z oso-

bą mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie. Na pod-
stawie umowy rolnik wypłacił cudzoziemcowi wyna-
grodzenie. Cudzoziemiec nie prowadzi działalności 
w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki. Rolnik 

nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek docho-

dowy oraz nie jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania 

pomocnikowi oraz urzędowi skarbowemu formularza PIT-11.

Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. art. 

42g ust. 1 ustawy PIT rolnik, który jest obowiązany do sporzą-

dzenia informacji PIT-11, przesyła ją:

- urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia 

roku następującego po roku podatkowym;

- podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następu-

jącego po roku podatkowym.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu w przypadku zaprzesta-

nia prowadzenia działalności przed upływem ww. terminów 

obowiązek przesłania informacji jest wykonywany nie później 

niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Z kolei art. 45ba ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 1 stycznia 2019 r., nakłada obowiązek przesłania urzę-

dowi skarbowemu sporządzonej informacji za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordy-

nacji podatkowej. Należy podkreślić, że przepisy ustawy PIT 

nie regulują sposobu przesyłania informacji PIT-11 pomocni-

kom. W związku z tym rolnik może przesłać informację PIT-11 

pomocnikowi w dowolny sposób, niemniej jednak dla celów 

dowodowych warto, aby rolnik uzyskał potwierdzenie dostar-

czenia tej informacji podatnikowi.

Uwaga! W składanej informacji rolnik nie jest zobowiązany 

do wykazania wartości wyżywienia i zakwaterowania zapew-

nionego nieodpłatnie pomocnikowi rolnika, gdyż świadcze-

nia te zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 

1 pkt 144 ustawy PIT. *1) Określony na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. 

w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 122 oraz z 2018 r. poz. 480).   

Źródło: MF
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W związku z wnioskiem Zarządu KRIR z dnia 19 

grudnia 2018 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczą-

cych ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Mini-

sterstwo Finansów informuje, co następuje:

„Rozumiejąc wskazaną sytuację polegającą na se-

zonowym wyłączeniu z ruchu zarejestrowanych cią-

gników rolniczych i przyczep, pragnę jednocześnie 

wskazać na normy systemowe dotyczące obowiąz-

kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, które wynika-

ją ze szczególnego charakteru tego obowiązkowego 

ubezpieczenia oraz jego głównego celu.

Normy systemowe dotyczące tego ubezpiecze-

nia zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 

22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-

skim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 473). Ustawowy obowiązek zawar-

cia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC po-

siadaczy pojazdów mechanicznych uwarunkowany 

jest szczególną społeczną funkcją tego ubezpiecze-

nia, jaką jest ochrona osób trzecich przed skutkami 

częstych, niekorzystnych zdarzeń powstałych wsku-

tek ruchu pojazdów. Nieprzerwany charakter od-

powiedzialności zakładu ubezpieczeń i zarazem 

ochrony ubezpieczeniowej, daje poszkodowanym 

w wypadku gwarancję otrzymania należnego od-

szkodowania. Z drugiej strony, umowa tego ubez-

pieczenia chroni ewentualnego sprawcę wypadku 

komunikacyjnego przed nadmiernymi obciążeniami 

finansowymi z tytułu jego odpowiedzialności cywil-

nej oraz zabezpiecza jego majątek przed nadmier-

nym uszczupleniem z tytułu tej odpowiedzialności. 

W związku z powyższą konstrukcją oraz celem jakie-

mu ma służyć to ubezpieczenie, obowiązek ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych ciąży na wszystkich posia-

daczach zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, 

z zastrzeżeniem, iż w niektórych sytuacjach istnieje 

możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia krótko-

terminowego (np. jeśli pojazd jest pojazdem histo-

rycznym czy też pojazdem zarejestrowanym czaso-

wo). Systemowym rozwiązaniem obowiązującym 

w polskim prawodawstwie, które ma zapewnić cią-

głość ubezpieczenia, jest powiązanie obowiązku za-

warcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych z rejestracją 

pojazdu. Zgodnie z ogólną zasadą posiadacz pojaz-

du jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej 

w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Jedno-

cześnie umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego 

ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu 

mechanicznego. Tym samym przez cały okres zare-

jestrowania pojazdu na jego posiadaczu ciąży obo-

wiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC. 

Przedmiotowe powiązanie ubez-

pieczenia OC komunikacyjnego 

z rejestracją pojazdu zostało podyk-

towane zapewnieniem gwarancyjnego 

charakteru tego ubezpieczenia -i koniecznością za-

pewnienia skuteczności ochrony osób poszkodowa-

nych w wypadkach komunikacyjnych.

Należy wskazać, iż w przypadku wyrejestrowania 

pojazdu umowa ubezpieczenia OC komunikacyjne-

go ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Kwestie zwią-

zane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem po-

jazdów mechanicznych są uregulowane w ustawie 

- Prawo o ruchu drogowym oraz w wydanych na jej 

podstawie aktach wykonawczych. Należy wskazać, iż 

resortem właściwym dla regulacji dotyczących reje-

stracji (wyrejestrowania) pojazdów pozostaje Mini-

sterstwo Infrastruktury.

Dodatkowo należy wskazać, iż systemowe powią-

zanie ubezpieczenia OC komunikacyjnego z reje-

stracją pojazdu zostało podyktowane gwarancyjnym 

charakterem tego ubezpieczenia oraz koniecznością 

zapewnienia skuteczności ochrony osób poszkodo-

wanych w wypadkach komunikacyjnych. Nadmie-

nić trzeba, że powiązanie obowiązku ubezpieczenia 

OC z rejestracją pojazdu zgodne jest z przepisami dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/

WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i eg-

zekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej od-

powiedzialności (wersja ujednolicona). Na podstawie 

art. I pkt I tej dyrektywy pojęcie „pojazd” oznacza każ-

dy pojazd silnikowy przeznaczony do podróżowania 

lądem oraz napędzany siłą mechaniczną, który nie 

porusza się po szynach, oraz każdą przyczepę zespo-

loną lub nie. Przepis art. 3 tej dyrektywy nakłada na 

każde Państwo Członkowskie obowiązek zastosowa-

nia wszelkich właściwych środków, aby zapewnić ob-

jęcie ubezpieczeniem OC z tytułu użytkowania po-

jazdów, których stałe miejsce postoju znajduje się na 

jego terytorium. Za terytorium, na którym znajduje 

się stałe miejsce postoju pojazdu uważa się zaś co do 

zasady terytorium Państwa, którego tablicę rejestra-

cyjną pojazd posiada.

Mając na uwadze pozostałe regulacje ustawowe, 

jak i główny cel tego ubezpieczenia, należy także 

podkreślić, że o ruchu pojazdu nie przesądza fakt po-

ruszania się w znaczeniu fizycznym. Ochrona ubez-

pieczeniowa wynikająca z zawartej umowy ubezpie-

czenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie 

dotyczy jedynie szkód powstałych w związku z me-

chanicznym ruchem pojazdu. Pozostawienie, czy też 

unieruchomienie pojazdu, np. w garażu, na terenie 

gospodarstwa rolnego czy też na parkingu, nie wy-

klucza sytuacji, w których mogłoby dojść do wystą-

pienia szkody. W związku z tym na gruncie przepisów 

ustawowych za szkodę powstałą w związku z ruchem 

pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę 

powstałą podczas i w związku z:

• wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wy-

siadaniem z niego;

• bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowy-

waniem pojazdu mechanicznego;

• zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicz-

nego.

Wynika to m.in. z faktu, iż do wypadków ubezpie-

czeniowych dochodzi również podczas zatrzyma-

nia lub postoju pojazdu (podczas napraw, remon-

tów, itp.), czyli w sytuacjach, gdy nie są „faktycznie 

użytkowane”.

W tym miejscu pragnę wskazać, iż w przypad-

ku zaistnienia sytuacji, w której do ruchu zostałby 

wprowadzony pojazd, którego posiadacz nie był-

by ubezpieczony w zakresie OC komunikacyjnego, 

a jednocześnie zostałaby wyrządzona przez ruch ta-

kiego pojazdu szkoda, ewentualne roszczenia osób 

poszkodowanych z tytułu szkód na osobie, w tym 

np. zadośćuczynienia lub dożywotnich rent mogły-

by sięgać nawet sumy stanowiącej równowartość 

w złotych kwoty 5 210 000 euro. Przedmiotowa kwota 

wynika z ustawowego określenia wysokości mini-

malnej sumy gwarancyjnej odniesieniu do szkód 

osobowych na takim właśnie poziomie. Analogicz-

na sytuacja mogłaby dotyczyć nieubezpieczone-

go posiadacza pojazdu i szkody powstałej podczas 

i w związku z postojem takiego pojazdu. W takim 

przypadku świadczenia osobom poszkodowanym 

lub uprawnionym wypłaca Ubezpieczeniowy Fun-

dusz Gwarancyjny, ale ma on prawo domagania się 

od nieubezpieczonego sprawcy szkody zwrotu wy-

datkowanych pieniędzy.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, 

że w związku z konstrukcją umowy ubezpieczenia, 

w każdym przypadku istnieje możliwość negocja-

cji z zakładem ubezpieczeń wysokości składki ubez-

pieczeniowej, np. w związku z mniejszym ryzykiem 

z uwagi na stałe lub przejściowe wyłączenie pojaz-

du z ruchu.

Mając na uwadze ww. regulacje systemowe jak 

i główny cel jakiemu ma służyć przedmiotowe ubez-

pieczenie (ochrona potencjalnych poszkodowanych 

osób trzecich), należy wskazać, iż resort finansów nie 

planuje zmian systemowych w zakresie umożliwienia 

okresowego zawierania umów ubezpieczenia OC po-

siadaczy pojazdów mechanicznych dotyczących cią-

gników rolniczych oraz przyczep, bez konieczności 

wcześniejszego wyrejestrowania danego pojazdu.”

Źródło: KRIR

Ministerstwo 
Finansów 
w sprawie okresowego 
ubezpieczenia OC na 
ciągniki i przyczepy rolnicze
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Część merytoryczna
Zarząd  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje 

na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia grun-

tów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze oraz na wniosek rolnika, osoby zainteresowanej  

wydaje opinie  w sprawie zakupu w obrocie prywatnym 

nieruchomości rolnej. Izba Rolnicza Województwa Łódz-

kiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego. Za-

rząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na bieżąco in-

terweniuje na rynkach rolnych.  

W związku z trudną sytuacją w rolnictwie wojewódz-
kie izby rolnicze przekazały w dniu 8 stycznia 2019r. Mi-
nistrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  petycję skierowaną do 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.  

W dniu 10 stycznia 2019r. w związku z decy-

zją o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 

szt./km², który będzie prowadzony w najbliższym cza-

sie i wieloma doniesieniami medialnymi o jego bez-

celowości oraz planowanymi akcjami protestacyjnymi 

i petycjami przeciwników tej decyzji, samorząd rolniczy - re-

prezentujący wszystkich rolników w Polsce - przekazał Pre-

zydentowi RP pismo z poparciem izb rolniczych dla decyzji 

Rządu RP o redukcji dzików. Sytuacja  jest bardzo poważ-

na i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej 

i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca 

pracy), dlatego podjęcie natychmiastowych, radykalnych 

działań w postaci redukcji pogłowia dzików jest jak naj-

bardziej uzasadnione. Delegaci IRWŁ wielokrotnie wnio-

skowali o odstrzał dzików, które wyrządzają duże straty 

w uprawach rolnych.  

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-

go, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w dniu 23 stycznia 2019 

roku,  popierając wniosek zgłoszony przez członków Rady Po-

wiatowej IRWŁ w Kutnie w dniu 20.12.2018 r. dotyczący ob-

jęcia dopłatami produkcji ziemniaków przemysłowych prze-

znaczonych na susze ziemniaczane skierował pismo w tej 

sprawie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. Delegaci IRWŁ wnioskują, aby system dopłat za-

równo na ziemniaki skrobiowe jak i suszowe polegał na do-

płacie do tony  wyprodukowanego ziemniaka przemysło-

wego a nie do hektara upraw. Taki sposób dopłat  pomoże 

rolnikom, którzy chcą się rozwijać, inwestować i dbać o wyso-

kie plony z hektara. Przemysł skrobiowy, jak i suszowy, jest jed-

ną z ostatnich gałęzi przemysłu ziemniaczanego pozostającą 

w polskich rękach, a także znaczącym eksporterem wykorzy-

stującym polskie płody rolne.

28 stycznia 2019 roku Zarządu Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego, popierając wniosek podjęty przez członków 

Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach skierował pismo do 

Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych 

w sprawie możliwość skorzystania przez producentów trzo-

dy chlewnej  ze zwiększonej stawki (tj.  dużych jednostek 

przeliczeniowych) zwrotu podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. 
W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał również 

opinie do projektów:  

- rozporzą-

dzenia MRiRW 

w sprawie szcze-

gółowych warunków 

i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy fi -

nansowej w ramach działania „ Współpraca” 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej 

w ramach działania „ Płatność dla obszarów z  ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” obję-

tego PROW na lata 2014-2020.

 Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rad 

Powiatowych IRWŁ (w dniu 9.01.2019r. w Poddębicach, 

w dniu 15.01.2019r. w Łęczycy, w dniu 18.01.2019r.  Piotr-

kowie Trybunalskim, w dniu 25 stycznia 2019r. w Łasku). 

Delegaci  rozmawiali o trudnej sytuacji na rynkach rolnych, 

o ubezpieczeniach w rolnictwie, ubezpieczeniach społecz-

nych rolników. Zaproszeni goście - przedstawiciele instytu-

cji sektora rolnego przedstawili  najważniejsze informacje 

przydatne dla rolników. 

Konferencje/ targi/ spotkania/ 
W dniu  8 stycznia 2019r. na prośbę samorządu rolni-

czego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało 

spotkanie informacyjne dla wojewódzkich izb rolniczych na 

temat nowych zasad wyznaczania obszarów ONW. Spotka-

niu przewodniczył pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu 

w MRiRW. Prezentacje na temat nowych zasad i sposobu 

wyznaczenia ONW nizinnych oraz aktualizacji ONW typu 

górskiego prowadzili przedstawiciele Instytutu Uprawy Na-

wożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Instytutu Eko-

nomiki,  Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, którzy opra-

cowali metodykę wyznaczania obszarów o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania zgodnie z wymaganiami UE 

oraz przeprowadzili proces przyporządkowania poszczegól-

nych obrębów geodezyjnych do konkretnych typów ONW. 

W dyskusji na pytania delegatów izb rolniczych odpowiadali 

dyrektorzy Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju oraz De-

partamentu Płatności Bezpośrednich.

Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że 
nie ma możliwości zmiany wyznaczonych obszarów 
w bieżącym roku. Zdaniem resortu rolnictwa wynego-
cjowano najkorzystniejsze rozwiązania dla rolników 
w ramach przepisów UE. Zgłoszone przez izby rolnicze 
(w tym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego)  zastrze-
żenia zostaną rozpatrzone i wyjaśnione w trybie indywi-
dualnym. W związku ze zmianami rolnicy, których gospo-

darstwa utraciły status ONW będą mogli złożyć w 2019 roku 

oświadczenie zamiast wniosku o płatności bezpośrednie, po-

dobnie jak w roku 2018, jeżeli nie nastąpiły w gospodarstwie 

żadne inne zmiany. Rolnikom tym zostanie naliczone wspar-

cie przejściowe rekompensujące częściowo utratę tej formy 

fi nansowania. Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się 

na nowo wyznaczonych obszarach i będą mogli skorzystać 

z tej pomocy po raz pierwszy będą musieli złożyć wnioski 

o płatności bezpośrednie. W przeciwnym razie nie otrzymają 

wypłaty w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograni-

czeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” 

objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracow-

nicy biur powiatowych IRWŁ pomagają rolnikom przy 

wypełnianiu wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-

gorii elitarny lub kwalifi kowany mającej charakter pomo-

cy de minimis w rolnictwie. W terminie od 15.01.2019 
r. do 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków 

o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadze-

nia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany 

mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Podob-

nie jak w roku ubiegłym wnioski należy składać do kierow-
nika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W dniu 15 stycznia 2018r. w sali Łódzkiego Rynku Hur-

towego „Zjazdowa S.A.” w Łodzi ul. Budy 4 odbyło się wyda-

rzenie WARZYWNIAK PREMIUM zorganizowane przez WiOM 

Warzywa i Owoce Miękkie, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdo-

wa, fi rmę Rijk Zwaan . Patronat nad wydarzeniem objął Kra-

jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Woje-

wództwa Łódzkiego. Warzywniak Premium to idea tworzenia 

polskich sklepów warzywniczych Premium. Firmy nasienne 

mają w ofercie określone odmiany szczególnie smacznych 

warzyw konkretnego przeznaczenia. Handel tymi smakowi-

tymi odmianami nie jest możliwy w wielkich sieciach handlo-

wych (są to często odmiany trudniejsze w transporcie i prze-

chowywaniu, delikatniejsze, przez co smaczniejsze). Podczas 

wydarzenia został urządzony pokazowy sklep warzywniczy 

a uczestnicy mogli wysłuchać wykładu prowadzonego 

przez  dr. Andrzeja Czarneckiego (Politechnika Łódzka) 
na temat  „Opakowania inteligentne”.

W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Kuzański - Dyrektor 

Biura IRWŁ, delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz zatrud-

nienie rolnicy i przetwórcy. Więcej informacji na temat 

wydarzenia na stronie 16. 

W dniu 25 stycznia 2018r. w sali Sejmiku Urzędu Mar-

szałkowskiego,  Jednostka Regionalna KSOW Województwa 

Łódzkiego przeprowadziła szkolenie dla partnerów KSOW, 

planujących złożyć wniosek o wybór operacji do realizacji 

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 plan operacyjny na lata 2018–2019. 

W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego. Pracownicy JR KSOW WŁ 

przedstawili ogólne informacje o naborze wniosków i funk-

cjonowaniu Sieci, omówili wzór formularza wniosku oraz 

główne problemy, jakie pojawiły się w ubiegłym roku pod-

czas przygotowywania dokumentów i realizacji operacji, 

a także zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty dalszej reali-

zacji operacji wybranych do planu operacyjnego.

Inne 

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafi a do rolników, miesz-

kańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udzie-

la bezpłatnie porad prawnych dla rolników. W omawianym 

okresie  zostało udzielonych  35  porad.  

Wszystkie działania, interwencje podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-
go oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są 
dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izba-
rolnicza.lodz.pl

Beata Rzewuska 

                  Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

                                                                 Doradca rolno - środowiskowy

| Aktualnoœci | 

Działania 
izby rolniczej 

- styczeń 2019

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łęczyckiego 
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Pytania rolników do doradcy KRUS 

Formularz PIT dla emeryta KRUS

Pobieram emeryturę rolniczą od stycznia 
2018 r. W 2018 r. nie osiągałam żadnych 
dodatkowych dochodów, nie będę też ko-
rzystać z żadnych ulg podatkowych. KRUS 
przysłał mi wypełniony formularz podat-
kowy PIT-40A. Czy muszę sama rozliczyć 
się z urzędem skarbowym i wypełniać ze-
znanie podatkowe na formularzu PIT-37? 

      Zofia (powiat brzeziński)

Osoba, która otrzymała z KRUS PIT-40A i poza 

świadczeniem emerytalno-rentowym wypłacanym 

przez KRUS w 2018 r. nie osiągnęła żadnego inne-

go przychodu, podlegającego opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma 

obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodat-

kowego zeznania podatkowego. Podatek obliczo-

ny przez KRUS będzie pani należnym podatkiem za 

2018 r. i nie musi pani wypełniać formularza PIT-37.

Kasa nie rozliczy natomiast podatku dochodo-
wego emeryta/rencisty za 2018 r. m.in., gdy:

1. w ciągu 2018 r. emeryturę lub rentę wypłacała 

jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednost-

ka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę 

podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na 

podatek dochodowy w związku ze złożonym przez 

emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspól-

nym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub 

w sposób przewidziany dla osób samotnie wycho-

wujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie eme-

ryt/rencista wycofał w 2018 r.),

4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy 

stosownie do postanowień umów o unikaniu po-

dwójnego opodatkowania,

5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 

31 grudnia 2018 r. świadczeniobiorca złożył wniosek 

o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku, 

6. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/

renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła 

rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sy-

tuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście formularz 

PIT-11A. Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-11A 

musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe 

(formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie 

skarbowym.

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

Wraz z mężem prowadzimy 10-hekta-
rowy sad. Mąż podlega ubezpieczeniu 
w ZUS, ale prowadzi działalność rolniczą. 
Czy ja, pobierając świadczenie pielęgna-
cyjne, z tytułu opieki nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny, mogę zgłosić do 
ubezpieczenia w KRUS pomocnika rolnika 
czy musi to zrobić mój mąż? 

                        Halina (powiat rawski)

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, zgłoszenia pomocnika do 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w KRUS 

może dokonać rolnik, który podlega innemu ubez-

pieczeniu społecznemu (np. w ZUS), ale prowadzi 

działalność rolniczą i zawarł z pomocnikiem umowę 

o świadczenie pomocy przy zbiorach.

Pani pobiera świadczenie pielęgnacyjne, któ-

rego warunkiem przyznania było zaprzesta-

nie prowadzenia działalności rolniczej, wo-

bec czego nie może zgłosić pomocnika do 

ubezpieczenia. W związku z tym powinien to zro-

bić mąż, który pomimo podlegania ubezpieczeniu 

w ZUS, nadal prowadzi działalność rolniczą, i zawarł 

z pomocnikiem umowę o pomocy przy zbiorach.

Brak prawa do jednorazowego od-
szkodowania

W 2018 roku uległem wypadkowi w go-
spodarstwie rolnym. Zgłosiłem zdarzenie 
do Kasy. Po przeprowadzonym przez KRUS 
postępowaniu otrzymałem protokół powy-
padkowy a  następnie decyzję. W decyzji 
stwierdzono, że wypadek przy pracy rolni-
czej został uznany, ale do zdarzenia doszło 
z powodu mojego „rażącego  niedbalstwa”. 
Czy w związku z tym nie otrzymam od-
szkodowania za doznane urazy? 

   Henryk (powiat wieluński)
Podstawą przyznania ubezpieczonemu rolnikowi 

jednorazowego odszkodowania jest art. 10 ust. 1 

pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków. Zgodnie z jego brzmieniem jednorazowe od-

szkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który 

doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub 

rolniczej choroby zawodowej. Zgodnie zaś z ust. 

2 tego przepisu jednorazowe odszkodowanie nie 

przysługuje osobie, która spowodowała wypadek 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Postępowanie powypadkowe w pana przypad-

ku udowodniło, że doszło do rażącego zaniedbania 

w związku z przechodzeniem nad wirującym, nie-

osłoniętym wałem przegubowo-teleskopowym. 

W wyniku tego działania został pan pochwycony 

i doznał poważnych urazów.

W przypadku stwierdzenia w toku postępowa-

nia powypadkowego, że jedyną przyczyną wypadku 

było „rażące niedbalstwo” poszkodowanego, organ 

rentowy odmawia prawa do jednorazowego od-

szkodowania. W związku z tym nie otrzyma pan jed-

norazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy 

pracy rolniczej.

Należy przy tym dodać, że mimo, iż ubezpieczeni 

w KRUS nie muszą przechodzić żadnych obowiąz-

kowych szkoleń z zakresu BHP, to przy rozpatrywa-

niu prawa do jednorazowego odszkodowania bra-

ne pod uwagę są wszystkie aspekty (m.in. dotyczące 

przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i hi-

gienie pracy, stanu trzeźwości). W związku z tym za-

chęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału 

w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez 

KRUS, w których uczestnicy mogą się dowiedzieć jak 

podnieść bezpieczeństwo podczas pracy w rolnic-

twie i jakich zachowań (uznanych np. za rażące nie-

dbalstwo) należy unikać w pracy. 

KRUS Oddział Regionalny w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 32/34 

90-643 Łódź tel. (42) 665 07 10, 665 07 33; 

Informacja ds. ubezpieczeń tel. (42) 665 07 20

Informacja ds. świadczeń tel. (42) 665 07 35

lodz@krus.gov.pl
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Targi Ferma
- największe specjalistyczne targi dla fachowców 
produkcji zwierzęcej w Polsce

Targi to jednak nie tylko ekspozycja fi rm. W ponad 

20-letniej historii imprezy, co roku niezwykle istotnym ele-

mentem była i jest konferencja naukowo-techniczna, gdzie 

wygłoszonych zostanie 31 referatów moderowanych przez 

wybitnych naukowców i praktyków, wśród których nie za-

braknie tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowal-

ski czy prof. Z. Pejsak. Szczególnie istotnym dla hodowców 

bydła będzie forum genetyczne przygotowane przez Cen-

trum Genetyki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Produ-

centów Mleka pt. „Zwiększenie zysków z produkcji mleka z 

wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki“.

W tym roku odbędzie się również debata na temat 
„Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwo-
ści ich rozwiązania”, przygotowana przez Izbę Rolni-

czą Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na której obecność zapowiedział 
minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.  

Kolejnym ważnym punktem konferencji, będą pane-

le dyskusyjne prowadzone przez pracowników Centrum 

Doradztwa Rolniczego poświęcone zarządzaniu podsta-

wowym stadem krów mlecznych oraz wspólnej polityce 

rolnej po 2020 roku.

Po raz drugi na Fermie funkcjonować będzie Stre-

fa Wiedzy, przygotowana wspólnie z fi rmą Tasomix, 

gdzie specjaliści odpowiedzialni za poszczególne grupy 

zwierząt, będą służyli swoją wiedzą i doświadczeniem 

wszystkim, którzy zechcą skonsultować z nimi swoje 

dokonania w hodowli.

Tradycją FERMY stał się, co roku budzący wielkie 

zainteresowanie i emocje, konkurs dla zwiedzających, 

w którym przybyli do EXPO hodowcy mają szansę 

każdego dnia wygrać laptopy i tablety ufundowane 

przez Organizatora oraz niespodzianki przygotowane 

przez Wystawców. 

Podczas targów spróbować będzie można doskona-

łych polskich serów na specjalnie w tym celu przygoto-

wanym stoisku degustacyjnym wspieranym przez Fun-

dusz Promocji Mleka.

Zapraszamy do Łodzi, do Hal EXPO oraz MOSiR 
w dniach 15 - 17 lutego 2019!

Szczegóły na stronie www.targiferma.com.pl

Hale EXPO i MOSiR w Łodzi będą po raz piąty gościć uczestników Targów FERMA. Podczas kolejnej edycji tej imprezy ponad 250 wystawców z kraju i zagranicy 
zaprezentuje bogatą ofertę wszystkiego co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty 
weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki. 
Organizator przewiduje ponad 30 000 zwiedzających: hodowców bydła, świń i drobiu z całej Polski. 
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PROGRAM KONFRENCJI TEMATYCZNYCH 

ZAPRASZAMY!

FORUM HODOWLI BYDŁA – PRODUKCJI MLEKA I ŻYWCA WOŁOWEGO
Piątek 15 lutego 2019

SALA A
MODERATOR  prof. dr hab. Zygmunt Kowalski 

11:00 - 11:30   prof. dr hab. Zygmunt Kowalski - UR Kraków 

        Tłuszcze paszowe w żywieniu krów

11:30 - 12:00   dr inż. Zbigniew Lach - OHZ Osięciny

        Sposoby pokrycia zapotrzebowania krów na energię

12:00 - 12:30   dr hab. Jarosław Kański - UR Kraków

        Dlaczego i jak powinniśmy oznaczać dNDF, czyli strawne NDF?

12:30 - 13:00   Zbigniew Pustuła - Blattin Polska  Sp. z o.o.                                                                                         

        Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

Aula EXPO                            
12:00 – 13:00   DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo   

         Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                     

                           Aktualne problemy polskiego rolnictwa i możliwości ich rozwiązania

SALA B
MODERATOR   prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 - 11:30    prof. dr hab. Krzysztof Rypuła - UP Wrocław 

         Płuca cieląt - co możemy zrobić by je chronić

11:30 - 12:00    lek. wet. Szymon Kotwica - Gabinet Weterynaryjny Wschowa

         Znoszenie bólu poporodowego u krów wysokowydajnych 

          - doświadczenia własne

12:00 - 12:30    lek. wet. Kamil Kossakowski - Embriowet - zespół ET, Bartoszyce

         Embriotransfer - narzędzie pracy nowoczesnego hodowcy

12:30 – 13:00  mgr. inż. Piotr Skoczek - Somatic 

        - Doradztwo Żywieniowe i zootechniczne zwierząt

                            Żywienie a wydajność - sztuka mądrych oszczędności

Sobota 16 lutego 2019
SALA A
MODERATOR    prof. dr hab. Tomasz Strabel – PFHB i PM – Centrum Genetyczne  

          Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem 
          najnowszych osiągnięć genetyki
11:00 - 11:30     dr inż. Anna Nowosielska - PFHBiPM 

          Genotypowanie elementem nowoczesnego zarządzaniem stadem

11:30 - 12:00     dr inż. Katarzyna Rzewuska - PFHBiPM 

           Indeks ekonomiczny sposobem na powiększanie zysków

12:00 - 12:30      Karol Jaroch, Krzysztof Bączkiewicz - PFHBiPM 

                             Nowoczesne podejście do walki z kulawizną

12:30 - 13:00      Łukasz Wodas - PFHBiPM

          Ograniczenie ryzyka trudnych porodów z wykorzystaniem genetyki 

SALA B
MODERATOR    prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 - 11:30     prof. dr hab. Piotr Goliński - UP Poznań

          Paszowe wykorzystanie użytków zielonych w świetle zmian 

          klimatycznych

11:30 - 12:00     prof. dr hab. Roman Łyszczarz - UTP Bydgoszcz

          Współczesna i perspektywiczna rola gatunków i odmian roślin 

          łąkowych w kształtowaniu zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych 

                            w warunkach suszy

12:00 - 12:30     Andrzej Mirek, Zbigniew Pustuła - Blattin Polska Sp. z o. o.                                                            

          Żywienie, a dobrostan krów mlecznych

12:30 - 13:00     prof. dr hab. Roman Łyszczarz - UTP Bydgoszcz

          Renowacje i zakładanie trwałych i polowych użytków zielonych 

                            w warunkach ryzyka pogodowego z wykorzystaniem potencjału 

          produkcyjnego polskiego nasiennictwa traw i motylkowatych 

                            drobnonasiennych

13:00 - 13:30     Panel dyskusyjny moderator: Oskar Wysocki - CDR Poznań

           Jak zarządzać podstawowym stadem krów mlecznych, aby obniżyć koszty?

Aula EXPO                            
MODERATOR: Redakcja magazynu „Elita – dobry hodowca” 

11:00 – 11:30   Jelle Zijlstra – Uniwersytet Wageningen 

                           Długowieczność krów       

11:30 – 12:00   prof. dr hab. Adam Traczykowski - UTP Bydgoszcz

                           Zdrowotność bydła

12:00 – 12:30   dr Ryszard Kujawiak - Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.

                            Żywienie krów zasuszonych

Aula EXPO                            

12:30 - 13:00     Mariusz Tatka - Centrum Doradztwa Rolniczego

                            Wspólna polityka rolna po 2020 roku - zasady wsparcia, 

          dofi nansowanie inwestycji dla gospodarstw rolnych 

          i obszarów wiejskich

 

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
Piątek 15 lutego 2019

SALA C
MODERATOR:     red. nacz. Rafał Leroch - redakcja „Hoduj z Głową Świnie”

FORUM TRZODOWE 

10:30 - 10:40      Rozpoczęcie forum
           Konferencja „Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

10:40 - 11:10      lek. wet. Paweł Wróbel 
           Zagadnienia związane z przyczynami biegunek 

           w początkowej fazie tuczu

11:15 - 11:45      dr Tomasz Schwarz 
            Żywienie w tuczu - ekonomia, dobór genetyki i wskaźniki tuczu

11:50 - 12:20       lek. wet. Adam Cichowski
            Praktyczne sposoby zwalczania PRRS - uwalnianie chlewni, 

             zagrożenia, przykłady z terenu

12:25 - 13:10       red. Mirosław Lewandowski, dr inż. Rafał Leroch, 
             red. Remigiusz Kryszewski - redakcja „Hoduj z Głową Świnie”
            ASF – aktualna sytuacja, problemy ze zwalczaniem, 

            skutki bezpośrednie dla rolników (informacje z terenów 

            zagrożonych), bioasekuracja

13:10 - 13:40       Dyskusja i zakończenie bloku
            Konferencja „Hoduj z głową świnie” APRA Sp. z o.o.

Sobota 16 lutego 2019
SALA C
MODERATOR:     prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 

10:30 - 11:00       prof. dr hab. Zygmunt Pejsak  
            Bioasekuracja jedyny sposób ochrony stad przed ASF

11:00 - 11:30       lek wet. Mateusz Porowski - Usługi Weterynaryjne Animal 

            - Pobiedziska

            Nowe informacje dotyczące infekcyjnych przyczyn obniżonej 

            efektywności w produkcji świń

11:30 - 12:00       lek. wet. Krzysztofa Pająka - Przychodnia Weterynaryjna w Grabicy

            Jak poprawić efektywność tuczu świń?

12:00 - 12:30       dr Mirosław Wantuła - Blattin Polska Sp. z o. o.  

            Żywienie loch - zalecenia duńskie

FORUM HODOWLI DROBIU
Piątek 15 lutego 2019

SALA D
MODERATOR:      Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu KIPDiP

11:00 – 11:45       Adam Kuźma, radca prawny Kuźma, Organa i Wspólnicy

             Formalne i prawne sposoby zabezpieczenia inwestycji drobiarskich 

             przed konsekwencjami wynikającymi ze zmian w miejscowych 

             planach zagospodarowania przestrzennego

11:45 - 12:30        lek. wet. Marek Rymanowski, specjalista ds. weterynarii

             Innowacyjne metody walki z salmonellą zabezpieczeniem 

             producenta w kontekście braku publicznych odszkodowań 

              za likwidację stad

12:30 - 13:00        Katarzyna Gawrońska, Mariusz Szymyślik - KIPDiP

             Praktyczny wpływ działań organizacji ekologicznych na ceny jaj 

             oraz na zmiany zachodzące w strukturze produkcji

13:00 - 15:00         Walne zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.
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Tabela 1. Wyniki plonowania dla kukurydzy użytkowanej na kiszonkę. Rok zbioru: 2018.

Lp. Odmiany
Hodowca/

Pełnomocnik
hodowcy

Plon ogólny
suchej masy

 (dt z ha)

Zawartość suchej
masy w plonie
ogólnym  (%)

Plon ogólny
świeżej masy

(dt z ha)

odmiany wczesne

1. LG31255 Limagrain 201,0 39,5 513,6

2. KWS Salamandra KWS Polska 197,1 39,8 493,4

3. Ligato Saatbau Polska 183,7 37,8 488,4

4. SM Pokusa HR Smolice 195,2 37,5 523,6

5. Babexx* RAGT Semences 185,7 37,6 493,4

6. SY Welas* Syngenta Polska 185,7 37,1 503,5

odmiany średniowczesne

1. MAS 20S Maisadour 172,0 35,9 478,8

2. Agro Polis KWS Polska 173,8 39,4 444,2

3. Chicago Saatbau Polska 197,8 39,4 503,5

4. Cyrano Saatbau Polska 173,8 35,1 498,5

5. Farmezzo Tomasz Krakowiak 190,4 39,6 478,8

6. SY Kardona Syngenta Polska 192,3 38,8 498,5

7. Bilizi Syngenta Polska 184,9 38,4 483,7

8. Figaro KWS Polska 186,7 38,1 488,7

9. SM Kurant HR Smolice 186,7 36,1 518,3

10. Agro Janus KWS Polska 181,2 37,2 488,7

11. Brigado Saatbau Polska 199,7 37,2 538,0

12. Farmplus* Tomasz Krakowiak 186,7 39,0 483,7

13. Volumixx* RAGT Semences 192,3 37,4 513,3

14. Farmfire* Tomasz Krakowiak 175,7 35,6 498,5

15. Farmagic* Tomasz Krakowiak 177,5 36,1 488,7

odmiany średniopóźne

1. Dublino Saatbau Polska 199,2 38,3 517,9
2. Walterinio KWS KWS Polska 189,6 39,5 482,7
3. DS1460C Dow AgroSciences 181,9 36,5 497,8
4. Farmgigant* Tomasz Krakowiak 195,3 38,9 502,8
5. MAS 28A* Maisadour Polska 191,5 37,6 512,9

* - odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA, które wykazały 
korzystne wyniki po badaniach rozpoznawczych.

Kukurydza 
w doświadczeniach PDO
- nowe odmiany, nowe możliwości

Dla plantatorów kukurydzy z województwa łódzkiego ubie-

gły sezon nie należał do najłatwiejszych. Kwiecień był miesią-

cem bardzo ciepłym i suchym, ze średnią dobową 13,18°C  

i opadem 19,2 mm. Doświadczenia z kukurydzą wysiano 

w optymalnym terminie w glebę przesuszoną. W czasie od sie-

wu do wschodów było bardzo ciepło z małą ilością opadów, 

jednak wschody roślin były szybkie i wyrównane.  W Sulejowie 

w II dek. maja odnotowano 2 dni z dużym opadem (16.05.-

33,4 mm i 17.05.-15,4 mm), co poprawiło stan doświadczenia.  

W III dek. maja było bardzo ciepło, temp. dochodziły do 30 °C. 

Kukurydza pod koniec maja miała już 7 liści,  stan doświadcze-

nia oceniano jako bardzo dobry. Na początku czerwca wystąpił 

opad z gradem, który nieznacznie uszkodził liście. Czerwcowa 

susza osłabiła rośliny, pod koniec II dek. zaobserwowano zwija-

nie się liści. Opady w III dek. czerwca na krótko poprawiły stan 

doświadczenia. Utrzymujące się bardzo wysokie temperatury 

i brak opadów w I dek. lipca spowodowały, że liście zaczęły 

żółknąć, zwijać się i zasychać. W czasie pojawu znamion noto-

wano opady. W miesiącu sierpniu i I dek. września utrzymywa-

ły się bardzo wysokie temperatury i bardzo mała ilość opadów, 

ziarno kukurydzy bardzo szybko osiągnęło dojrzałość.

W Krajowym Rejestrze (KR) znajduje się obecnie 195 

odmian (stan na dzień 18.01.2019 roku). Odmiany zgła-

szane do KR deklarowane są, jako przydatne do upra-

wy na ziarno, na kiszonkę lub na oba kierunki użytkowa-

nia. Większość odmian wyhodowana została w kierunku 

przydatności do uprawy na ziarno. 

W ramach systemu PDO w roku 2018 w województwie 

łódzkim przeprowadzono doświadczenia z mieszańca-

mi kukurydzy użytkowanej na ziarno i na kiszonkę. W do-

świadczeniach z kukurydzą użytkowaną na kiszonkę bada-

no 6 odmian z grupy wczesnej (FAO 220-230), 15 odmian 

średniowczesnych (FAO 240-250) i 5 odmian średniopóź-

nych (FAO 260-280). W tabeli 1 przedstawiono wyniki plo-

nowania dla kukurydzy kiszonkowej. Wyniki te uzyskano 

z doświadczeń założonych w SDOO Sulejów, ZDOO Ma-

słowice i ZDOO Kawęczyn.  Średni plon ogólny suchej 

masy wynosi dla grupy wczesnej 191,4 dt/ha, dla grupy 

średniowczesnej 184,9 dt/ha i 191,5 dt/ha dla grupy śred-

niopóźnej, a zawartość suchej masy w plonie ogólnym od-

powiednio dla grup: 38,2 %, 37,6 % i 38,2 %. Plonowanie 

poszczególnych odmian przedstawia tabela 1.

Do najważniejszych chorób grzybowych kukurydzy nale-

ży zaliczyć:

Zgorzel siewek - wyróżnia się zgorzel przedwschodo-

wą, która poraża pęczniejące i kiełkujące ziarniaki oraz zgo-

rzel powschodową infekującą siewki i młode rośliny. Objawy 

chorobowe pojawiają się na korzeniach i na podstawie łodygi 

w postaci żółtych, później brunatniejących plam, stopniowo 

przechodzących w czerniejące smugi. Silne uszkodzenie tych 

organów, a zwłaszcza szyjki korzeniowej prowadzi do wypa-

dania roślin. 

Głownia kukurydzy (guzowata) - objawy chorobowe 

mają postać narośli (guzów) zlokalizowanych na blaszkach 

liściowych, łodygach, wiechach i kolbach, we wnętrzu któ-

rych znajduje się masa zbitych, szaro-czarnych zarodników. 

Początkowo narośla są jasne z czasem brunatnieją, marszczą 

się i pękają.                                                                                                                             

Głownia pyląca kukurydzy - rośliny zainfekowane są 

niższe od zdrowych i bladozielone. Zmiany chorobowe wi-

doczne są na kolbach oraz w mniejszym stopniu na wie-

chach. Organy te całkowicie lub częściowo przekształcają się 

w ciemnobrunatną lub czarną masę grzybni i zarodników. 

Wiechy z objawami chorobowymi przybierają wygląd jakby 

były zwęglone.

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi   choroba 

potocznie nazywana jest fuzariozą łodyg. W warunkach cie-

płej i wilgotnej pogody szybko następuje gnicie tkanek we-

wnątrz łodygi co sprawia, że rośliny nie są w stanie utrzymać 

się w pionie i łamią się w miejscach silnego porażenia. Kolby 

porażonych roślin charakterystycznie zwieszają się w dół, jak-

by były podgryzione u nasady.

Fuzarioza kolb - rozwojowi fuzariozy kolb sprzyjają lata 

ciepłe i wilgotne oraz uszkodzenia powodowane przez 

szkodniki, a zwłaszcza omacnicę prosowiankę, rolnice. Pierw-

sze objawy chorobowe widoczne są w okresie mlecznej 

i woskowej dojrzałości ziarna na liściach okrywowych kolb 

i ziarniakach w postaci białej lub różowej grzybni. Sprawcy 

fuzariozy kolb posiadają zdolność wytwarzania mikotoksyn.

Drobna plamistość liści kukurydzy -  w warunkach wy-

sokiej wilgotności zarodniki grzyba przenoszone są na rośliny 

przez wiatr lub rozpryskujące się na powierzchni gleby kro-

ple deszczu. Aby doszło do infekcji liście muszą być wilgotne, 

dlatego do silnego porażenia dochodzi w czasie deszczowej 

pogody lub podczas długo utrzymującej się rosy. Są to drob-

ne, średnicy około 1- 4 mm, plamki na liściach. Później śro-

dek plam  otoczony jest czerwonobrunatnym pierścieniem 

i prześwitującą jasną obwódką. Plamy stopniowo powiększa-

ją się i łączą ze sobą pokrywając znaczną część zainfekowa-

nych organów.

Żółta plamistość liści kukurydzy -  ma ona postać szaro-

brunatnych plam otoczonych czerwonobrunatną obwódką.

Rdza kukurydzy - rozprzestrzenianiu się patogena na 

plantacjach sprzyja wiatr  i uszkodzenia powodowane przez 

szkodniki. Na liściach tworzą się rdzawe, wydłużone, „podu-

szeczki” wielkości 0,2–2 mm. 

W różnych latach i rejonach szkodliwość chorób może być 

inna, jednak zawsze potencjalnie prowadzi do strat plonu.

   Anna Wardęga

COBORU Stacja Doświadczalna

Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.pl
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MRiRW proponuje zmiany 
w PROW na lata 2014-2020

Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagują-
cych na zjawisko suszy, powodującej znaczne straty 
w rolnictwie. Proponuje się:

• rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia dla rolników 

w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rol-

nych” o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom 

suszy w rolnictwie. Zakłada się, że pomoc będzie udzie-

lana na inwestycje polegające na tworzeniu nowych lub 

ulepszaniu istniejących instalacji nawadniających, a także 

ujęć wody (np. studnie, instalacje rozprowadzające). Rol-

nik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości maksymal-

nie 100 tys. zł na tego typu operację (jest to dodatkowy 

limit środków na benefi cjenta i na gospodarstwo w okre-

sie realizacji PROW 2014-2020)

• podniesienia poziomu pomocy dla spółek wodnych 

lub związków spółek wodnych z 500 000 zł do 1 000 000 

zł. Stan utrzymania urządzeń i obiektów na terenach 

zmeliorowanych jest niewystarczający, a większa kwota 

wsparcia pozwoli na bardziej kompleksowe inwestycje 

w tym zakresie.

Drugi pakiet zmian dotyczy podniesienia kwoty 
pomocy w niektórych działaniach co związane jest 
z koniecznością dostosowania ich wysokości do sy-
tuacji na rynku oraz powinno wpłynąć na wzrost za-
interesowania tymi instrumentami. Proponowane 
kwoty prezentują się następująco:

• „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 

rzecz młodych rolników” – podwyższenie jednorazowej 

premii do 150 tys. zł (obecnie 100 tys. zł )

• „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności go-

spodarczej na obszarach wiejskich” - podwyższenie bazo-

wej kwoty jednorazowej premii ze 100 tys. zł do 150 tys. 

zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. (dodatko-

wo 1 miejsce pracy) i 250 tys. (dodatkowo 2 lub więcej 

miejsc pracy)

•  „Tworzenie grup i organizacji producentów” - zwięk-

szenie stawek wsparcia wypłacanego grupom producen-

tów rolnych, w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku 

prowadzonych przez nich działalności. Stawki w poszcze-

gólnych latach zostały zwiększone w taki sposób, aby róż-

nica w ich poziomie w kolejnych latach malała o 1 pkt % .

Kolejne zmiany dotyczą uproszczeń w typie opera-
cji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” i związane są z ASF. Zaproponowane 

zmiany odnoszą się do pomocy przyznawanej rolnikowi 

na budowę ogrodzenia służącego bioasekuracji i mają na 

celu umożliwienie przyznawania pomocy w formie ry-

czałtu, tak aby uprościć i przyspieszyć proces przyznania 

i wypłaty pomocy na ten zakres wsparcia. Proponuje się 

wprowadzić standardowe stawki za 1 metr bieżący ogro-

dzenia, furtki i bramy.

Mając na uwadze priorytety wskazane w Planie dla 
wsi zaproponowano również w typie operacji „Prze-
twórstwo i marketing produktów rolnych” wprowa-
dzenie preferencji dla operacji realizowanych przez 
podmioty prowadzące działalność w sektorze pro-
dukcji pasz, bazujących na surowcach niemody� ko-
wanych genetycznie.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie do 
PROW 2014-2020 nowej formy wsparcia tzw. instru-
mentów zwrotnych. Odbiorcami wsparcia w nowej 

formie będą gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa 

przetwórstwa rolno-spożywczego, co będzie stanowiło 

poszerzenie dotychczasowej oferty dotacyjnej. Wsparcie 

dla odbiorców przyjmie formę gwarancji i będzie dystry-

buowane w ramach portfelowych linii gwarancyjnych, 

dzięki czemu środki PROW 2014-2020 w wysokości 50 

mln euro przeznaczone jako wkład do instrumentu fi nan-

sowego zostaną zwielokrotnione (efekt dźwigni fi nanso-

wej), a rolnicy i przedsiębiorstwa przetwórcze uzyskają ła-

twiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł fi nansowania.

Mody� kacja   PROW 2014-2020 dotyczy również 
działań obszarowych. Proponuje się:

• zwiększenie stawek wsparcia ONW na obszarach gór-

skich i podgórskich dla gospodarstw prowadzących pro-

dukcję zwierzęcą

Gospodarstwa rolne z obsadą zwierząt wynoszącą co 

najmniej 0,5 DJP/ha otrzymają zwiększone płatności:

• z obecnych 450 zł/ha/rok do 750 zł/ha/rok – ONW 

typ górski;

• z obecnych 264 zł/ha/rok do 550 zł/ha/rok – ONW typ 

podgórski.

Szacuje się, iż wyższymi stawkami  płatności objętych bę-

dzie ok. 20,6 tys. gospodarstw i powierzchnia 114,3 tys. ha.

Proponowane zmiany mają na celu lepsze wyko-

rzystania trwałych użytków zielonych poprzez pro-

mowanie chowu zwierząt trawożernych na obszarach 

górskich i podgórskich, tym samym przeciwdziałanie 

porzucaniu gruntów i utracie  różnorodności biolo-

gicznej na tych obszarach:

• zwiększenie stawek wsparcia na zalesienie do 100% 

wyszacowanych kosztów inwestycyjnych zapropono-

wanych w ekspertyzie Instytutu Badawczego Leśnictwa 

w działaniu „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”

Potrzeba podwyższenia stawek wynika z faktu, iż pomi-

mo wprowadzenia licznych uproszczeń umożliwiających 

spełnienie kryteriów selekcji czy też związanych z umoż-

liwieniem zalesień na obszarach Natura 2000, od począt-

ku obecnego okresu programowania stale maleje liczba 

rolników ubiegających się o pomoc na zalesianie. Zakła-

da się, że proponowana zmiana uatrakcyjni ww. poddzia-

łanie i tym samym większa powierzchnia zostanie obję-

ta wsparciem na zalesienie, co powinno przełożyć się na 

osiągnięcie większego efektu środowiskowego:

• zwiększenie stawki płatności w ramach Działania rol-

no - środowiskowo - klimatycznego, Pakietu 1. „Rolnictwo 

zrównoważone” z 400 zł/ha do 486 zł/ha

Od 2015 r. obserwuje się spadek powierzchni (z 104,4 

tys. ha w roku 2015 do 63,6 tys. ha w roku 2018) i licz-

by benefi cjentów (odpowiednio z 2,4 tys. do 1,3 tys. 

w roku 2018) rozpoczynających realizację zobowiązania 

w ramach  Pakietu 1. Działania rolno-środowiskowo-kli-

matycznego. Zakłada się, że proponowana zmiana zwięk-

szy zainteresowanie ww. pakietem i tym samym większa 

powierzchnia zostanie objęta wsparciem, co powinno 

przełożyć się na osiągnięcie większego efektu środowi-

skowego. Podwyższone stawki płatności obejmą dotych-

czasowych i nowych benefi cjentów. Ponadto proponuje 

się umożliwienie udziału w Pakiecie 1. Rolnictwo zrów-

noważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

rolnikom, którzy w zmianowaniu stosują tytoń:

• zmiana wysokości stawek płatności w ramach Pakietu 

1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy 

W ramach corocznej modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w Ministerstwie Rolnictwa przygotowa-
no szereg zmian mających na celu bardziej efektywne i dopasowane do bieżącej sytuacji wdrażanie Programu. Propozycje zmian zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 i zostały przesłane w grudniu ur. do Komisji Europejskiej, która pod koniec stycznia 2019 
roku powinna przedstawić swoje stanowisko odnośnie proponowanych zmian.
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paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakie-

tu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji, Pakietu 7. 

Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 11. Upra-

wy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 

i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

Proponuje się podwyższenie stawek płatności   
w ramach działania Rolnictwo ekologiczne dla 
wszystkich bene� cjentów (nowych i kontynuują-
cych zobowiązanie) realizujących pakiety:
1. uprawy rolnicze (Pakiety 1. i 7.):

• dla pakietu 1. – z 966 zł/ha do 1 137 zł/ha,

• dla pakietu 7. – z 792 zł/ha do 932 zł/ha,

2. uprawy paszowe na gruntach ornych (Pakiety 5. i 11.):

• dla pakietu 5. – z 787 zł/ha do 926 zł/ha,

• dla pakietu 11. – z 559 zł/ha do 658 zł/ha

3. trwałe użytki zielone (Pakiety 6. i 12.):

• dla obu pakietów – z 428 zł/ha do 535 zł/ha.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie za-

interesowania działaniem i pozwolą na objęcie nim 

większej powierzchni, co przełoży się na poprawę 

efektów działania.

W ramach rocznej mody� kacji zaproponowano 
również szereg zmian w zasadach przyznawania 
pomocy, co wynika z dotychczasowych doświad-
czeń w zakresie potrzeby uproszczeń, rozszerze-
nia grupy docelowej lub wprowadzenia dodatko-
wych preferencji:
1. w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”

• podwyższenie dolnego progu wyjściowej wielko-

ści ekonomicznej gospodarstwa do poziomu z 10 tys. 

do 13 tys. euro. Należy zauważyć, że gospodarstwa 

w przedziale: 10 – 13 tys. euro, (w tym rolnicy prowa-

dzący małe gospodarstwa wspólnie ubiegający się 

o pomoc) wykazują bardzo niewielkie zainteresowanie 

instrumentem wsparcia „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” (na poziomie niespełna 4 % wszystkich zawar-

tych umów w tym typie operacji)

• wprowadzenie dodatkowego kryterium wyboru, 

dotyczącego obszarów z ograniczeniami naturalnymi, 

które ułatwi dostęp do środków PROW 2014-2020 pod-

miotom, które z dniem 1 stycznia 2019 r. utracą status 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) oraz 

ONW typ specyfi czny, w związku ze zmianą w zakresie 

nowej delimitacji obszarów ONW

2. w typie operacji „Restrukturyzacja małych gospo-

darstw”

• zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu spo-

łecznemu rolników przez określony czas przed złoże-

niem wniosku o przyznanie pomocy przy jednoczesnym 

wprowadzeniu preferencji w ramach kryteriów wyboru 

operacji dla osób podlegających ww. ubezpieczeniu

• podwyższenie górnego progu wyjściowej wielko-

ści ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy 

zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości 

ekonomicznej w okresie docelowym na poziomie 10 

tys. euro i (w każdym przypadku) o co najmniej 20% 

w stosunku do wartości wyjściowej. Zmiana ta umożliwi 

szerszy dostęp do wsparcia zainteresowanym posia-

daczom mniejszych gospodarstw planujących ich re-

strukturyzację.

3. w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów 

rolnych”

Rozszerzenie potencjalnej grupy wnioskodawców 

w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpo-

czynania działalności w zakresie przetwórstwa produk-

tów rolnych o rolników, ich małżonków, domowników 

podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników 

w pełnym zakresie, również na wniosek.

4. typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położo-

nych na obszarach Natura 2000”

Wprowadzenie dodatkowego kryterium wyboru, które 

ułatwi dostęp do środków rolnikom, którzy podjęli się 

realizacji dodatkowych działań sprzyjających zachowa-

niu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych. Reali-

zując na obszarze całego gospodarstwa zobowiązania, 

w tym istotne z punktu widzenia różnorodności biolo-

gicznej obowiązki związane z koszeniem lub wypasa-

niem trwałych użytków zielonych, przyczyniają się do 

zahamowania sukcesji naturalnej tych gruntów, sprzyjają 

zachowaniu bogactwa gatunkowego łąk i pastwisk oraz 

przeciwdziałają wkraczaniu gatunków ekspansywnych.

Proponowane zmiany PROW 2014-2020 dotyczą 
także pakietu działań związanych z transferem wie-
dzy i doradztwem. Obowiązujące obecnie zasady re-

alizacji programów doradczych w ramach poddziałania 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” zostały okre-

ślone na podstawie założeń z 2013 r. Zgodnie z pierwot-

nymi założeniami, miały być realizowane 2 oraz 3-letnie 

programy doradcze za równowartość kwoty odpowied-

nio 1 050 oraz 1 500 euro. Założenia te wymagają aktu-

alizacji ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, 

a tym samym wymagają dostosowania do potencjal-

nych możliwości realizacji usług doradczych. W związku 

z powyższym, proponuje się ograniczenie realizacji pro-

gramów doradczych w ramach poddziałania „Wsparcie 

korzystania z usług doradczych” do dwóch lat przy za-

chowaniu tej samej liczby usług przy stawce 1500 euro. 

Ponadto w związku ze zgłaszanymi potrzebami zapro-

ponowano uwzględnienie w poddziałaniu „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” możliwości fi nansowania studiów 

podyplomowych, co powinno ułatwić doradcom pod-

noszenie swoich kwalifi kacji.

Biorąc pod uwagę, że wdrażanie PROW 2014-
2020 jest już mocno zaawansowane konieczne było 
również przeanalizowanie pierwotnych założeń za-
wartych w Planie � nansowym. Efektem tej analizy jest 

zaproponowanie szeregu zmian odnośnie alokacji dla 

poszczególnych działań/poddziałań. Propozycja zmian 

polega na realokacji środków, w celu zapewnienia lep-

szego dopasowania budżetów poszczególnych instru-

mentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez 

wnioskodawców. Jednoczenie przesunięcia środków za-

proponowano do instrumentów, w których możliwe jest 

ich wykorzystanie, a alokacje pomniejszono biorąc pod 

uwagę jeszcze planowane nabory i szacowane zaintere-

sowanie wnioskodawców.

W ramach aktualnej zmiany Programu planowana 
jest realokacja środków głównie z poddziałań:

• 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 

(- 140 mln euro);

• 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (-100 mln 

euro);

• 6.5 „Płatności dla rolników przekazujących małe go-

spodarstwa” (-24 mln euro) oraz

• działania 9 „Tworzenie grup producentów i organiza-

cji producentów” (- 100 mln euro).

Realokowane środki przeznaczone mają być przede 

wszystkim na następujące instrumenty wsparcia:

• 7.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach dzia-

łania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” (+150 mln euro);

• 4.2 „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 

(+150 mln euro);

• 4.1 „Inwestycje w gospodarstwach położonych na 

obszarach Natura 2000” (+50 mln euro);

• 6.4 „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolni-

czych” (+50 mln euro).

Źródło: MRiRW

REKLAMA
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Pakiet „Super Rolnik” 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło nowy Pakiet „Super Rolnik” dedykowany Rolnikom, w których posiadaniu lub współposia-
daniu jest gospodarstwo rolne. 

W ramach Pakietu  „Super Rolnik” można ubezpie-

czać budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego 

(w tym budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. 

obory, stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklar-

nie), na warunkach określonych w Ustawie z dnia 22 

maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-

pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-

rze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013r., poz. 392 z późn. zm.). Zakres ochrony 

obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych 

można rozszerzyć o szkody powstałe na skutek dewa-

stacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy 

budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia zie-

mi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zala-

nia i zapadania się ziemi. Ochroną można także objąć 

budowle i obiekty małej architektury, znajdujące się na 

terenie danego gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo, w ramach Pakietu „Super Rolnik”, można 

ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, zwierzęta 

gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodar-

stwa rolnego, ruchomości domowe i stałe elementy wykoń-

czeniowe budynków. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę 

mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, z możliwością 

rozszerzenia o ryzyko powodzi. Zakres tego  ubezpieczenia 

może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, 

rozbój uliczny oraz kradzież stałych elementów wykończe-

niowych zewnętrznych budynku mieszkalnego. Ponadto, 

ochroną objęte są także i koszty: akcji ratowniczej, działań 

podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i napra-

wy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

W Pakiecie „Super Rolnik” ochroną można objąć tak-

że: szyby i przedmioty szklane (w tym baterie, kolektory 

słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) od stłuczenia. Zakres 

ubezpieczenia można jeszcze uzupełnić o ubezpiecze-

nie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków.

Oczywiście w Pakiecie „Super Rolnik” zawieramy 

umowę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzial-

ności Cywilnej Rolnika, które wraz z dobrowolnym ubez-

pieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej w życiu pry-

watnym, stanowi skuteczną ochronę interesów Rolnika i 

jego bliskich, od skutków zdarzeń  powstałych z Ich winy, 

a poszkodowanymi będą osoby trzecie. Bardzo atrakcyj-

nym  ubezpieczeniem, które także można zawrzeć w ra-

mach ww. Pakietu, jest bardzo popularne wśród Rolni-

ków, ubezpieczenie sprzętu rolniczego od wszystkich 

zdarzeń - Agrocasco, w ramach którego można ubezpie-

czyć: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, 

sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samo-

jezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze, w tym także od 

ryzyka kradzieży.

W przypadku zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie „Su-
per Rolnik” Rolnikowi przysługuje specjalna zniżka za 

kompleksowe ubezpieczenie w Towarzystwie posiada-

nego mienia. Wysokość tej zniżki jest rosnąca i może wy-
nieść nawet 15%, zgodnie z zasadą, im większa liczba 
i rodzaj zawartych ubezpieczeń, tym większa zastosowa-
na zniżka i mniejsza w efekcie składka do zapłaty przez 
Rolnika. Dodatkowo do ubezpieczenia w Pakiecie „Su-
per Rolnik” Ubezpieczony będzie otrzymywał kupon 
zniżkowy, który uprawnia w rocznym okresie waż-
ności kuponu do wielokrotnego zwolnienia z opłaty 

składki członkowskiej,  w przypadku zawarcia w systemie 

informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” następujących umów ubezpieczenia:

1. Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego i/lub autocasco (w tym Pakiet „Razem 

w TUW”);

2. Upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu 

państwa  oraz

3.  Zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z bu-

dżetu państwa.

 Jesteśmy przekonani, że nowy Pakiet „Super Rolnik” jesz-

cze bardziej uatrakcyjni ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” dla Rolników będących zarówno już 

Członkami Towarzystwa, jak i dla Rolników dopiero przy-

stępujących do Towarzystwa, a tym samym zapewni możli-

wość kompleksowej i bardzo przystępnej cenowo ochrony 

ubezpieczeniowej, dostosowanej do indywidualnych po-

trzeb naszych Członków. 

Z pewnością jest to najlepsza oferta na rynku – przyjdź 
i przekonaj się sam.

Zachęcając do skorzystania z oferty, zapraszamy do 
jednostek terenowych Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” oraz do naszych Przedstawicieli, gdzie 
dopasujemy ochronę ubezpieczeniową oraz składkę do 
Państwa potrzeb.

Zapraszamy do naszego Biura i Oddziałów. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

tel. 42 640-69-80 

e-mail: lodz@tuw.pl   

www.tuw.pl 
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Jem ze smakiem
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

WARZYWNIAK PREMIUM to idea tworzenia polskich 

sklepów warzywniczych z wyselekcjonowanymi produk-

tami. Firmy nasienne mają w ofercie określone odmiany 

szczególnie smacznych warzyw konkretnego przeznacze-

nia. Zaglądając do warzywniaka, widzimy różne odmia-

ny jabłek – widoczne konkretne nazwy i tych ulubionych 

szukamy. Ulubionych to znaczy takich, które nam smakuję 

lub takich, które są nam potrzebne na przykład do wypie-

ków, soków itp.  A jak to jest z warzywami? Czy warzywa tez 

mają swoje odmiany i konkretne przeznaczenie? Bardzo 

często spotykamy się z wieloma odmianami ziemniaków 

czy pomidorów i te ulubione kupujemy. Niektóre z odmian 

ziemniaków przeznaczone są do pieczenia, inne dobre 

będą do klusek i placków ziemniaczanych, a jeszcze inne 

doskonałe na frytki. W naszym osiedlowym warzywniaku 

jest również marchew, ale jakiej odmiany? Chcielibyśmy 

kupić odmianę, która będzie doskonała do przyrządzenia 

soków. Czy dostępne są takie odmiany jak Koral i Salsa? 

Niestety odmiany przy wielu warzywach nie są podawane, 

a powinny. Klient ma je poznać, ma mieć świadomość, że 

marchew ma odmiany i może ich szukać. To samo dotyczy 

również innych gatunków warzyw. Klienci chcą kupować 

kapusty specjalnie na surówki z nazwą odmiany, buraki 

w odmianach z większą lub mniejszą zawartością geosmi-

ny (posmak ziemi) i betanin, cebule w odmianach, np. słod-

kie, mało ostre. Handel tymi smakowitymi odmianami czę-

sto nie jest możliwy w wielkich sieciach handlowych (są to 

często odmiany trudniejsze w transporcie i przechowywa-

niu, delikatniejsze, przez co smaczniejsze).

Jem ze smakiem to projekt mający na celu pokazanie kon-

sumentom i osobom prowadzącym sklepy z warzywami, że 

tak jak jabłka i warzywa mają swoje odmiany, i warto zachę-

cać klientów do kupowania tych specjalnego przeznaczenia. 

Na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa 

w czasie Warzywniaka Premium urządzono pokazowy 

sklep warzywniczy. Pierwsza edycja “Warzywniaka Pre-

mium” miała miejsce na Warszawskim Rynku Hurtowym 

Bronisze w roku 2017 i również promowała ideę pozna-

wania odmian warzyw. Na łódzkim rynku swoje odmia-

ny zaprezentowała fi rma Rijk Zwaan Polska, która przed-

stawiła interesujący wykład na temat idei współpracy 

w ramach światowego zaopatrzenia w produkcji żywno-

ści, jak również promowania spożycia warzyw poprzez 

tworzenie nowych i wartościowych produktów. Krajo-

wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promował projekt Pol-

ska Smakuje, w który WARZYWNIAK PREMIUM doskonale 

się wpisuje. Ważną częścią tego wydarzenia był segment 

ekologiczny, który wzbudził duże zainteresowanie uczest-

ników. Na spotkaniu można było degustować surówki wy-

konane przez fi rmę JAR - DO z Poznania ze smakowitych 

odmian warzyw, które zaprezentowała fi rma nasienna. 

Ciekawe historie na temat początków i rozwoju swoich ro-

dzinnych przedsiębiorstw opowiedziały właścicielki fi rmy 

DROS oraz Ogródek Dziadunia, które promowały swoje pro-

dukty wytworzone z warzyw wyprodukowanych w pol-

skich gospodarstwach. Jedno jest pewne, w tak specyfi cznej 

produkcji, jaką zaprezentowały panie, liczy się wysoka jakość 

oraz serce i pasja, jaką wkłada się w stworzenie produktu. 

Zainteresowanie wzbudził także wykład dra Andrzeja 

Czarneckiego z Politechniki Łódzkiej o rodzajach opakowań 

i ich ważnej roli w łańcuchu logistycznym (artykuły na ten 

temat były prezentowane w miesięczniku W NOWEJ ROLI 

w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku). Natomiast tema-

tykę związaną z zarządzaniem uprawami, zakupami i sprze-

dażą oraz gospodarką magazynową, produkcją, logistyką 

przedstawiła fi rma Informia. 

W kolejnych numerach miesięcznika W NOWEJ ROLI za-

praszamy Państwa do przeglądu najsmaczniejszych odmian 

naszych warzyw. 

Wszystkie � rmy i produkty, które zaprezentowały na 
WARZYWNIAKU PREMIUM są dostępne na Łódzkim 
Rynku Hurtowym „Zjazdowa” S.A. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Łodzi i woje-
wództwa na zakupy, a rolników i producentów do prezen-
towania swoich produktów!

   WiOM Warzywa i Owoce Miękkie, Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. oraz firma Rijk Zwaan 15 stycznia 2019 roku zorganizowały wydarze-
nie pod nazwą WARZYWNIAK PREMIUM, które odbyło się  na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objął 
Krajowy  Ośrodek  Wsparcia Rolnictwa oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. W spotkaniu promującym cenne odmiany warzyw uczestniczyło 
wielu rolników i producentów z terenu województwa łódzkiego. 
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Koło Gospodyń 
Wiejskich w Śleszynie  

Koło Gospodyń Wiejskich w Śleszynie zostało utworzo-

ne 1947 roku  przez  panią Stefanię Rolewską.  Zapisały się 

do niego 23 członkinie – 21 ze Śleszyna, a dwie z Grzybo-

wa. W grudniu 1947 roku odbył się trzydniowy kurs go-

towania i  pieczenia u  pani Jadwigi Ciesielskiej, prowa-

dzony przez panią Marię Wojciekiewicz – instruktorkę kół 

gospodyń. W późniejszym okresie zorganizowano kurs 

kroju i  szycia. Kolejną formą działalności była opieka nad 

dziećmi. Koło prowadziło dzieciniec, organizowało Dzień 

Dziecka, Święto Choinki.

Lata 1954 – 1956 były okresem zawieszenia działalno-

ści. Były to wówczas czasy stalinowskie, członkinie Koła 

nie chciały słyszeć o spółdzielni produkcyjnej. W 1957 roku 

wznowiona jest działalność Koła, zorganizowano pierw-

szy raz w Śleszynie Sobótki. W okresie 1959-1960 powstaje 

z członkiń Koła i  Związku Młodzieży Wiejskiej zespół tanecz-

no-śpiewczy, który w swoim repertuarze miał widowisko 

taneczne „Wesele Śleszyńskie”  opracowane przez kierowni-

ka szkoły pana Rolewskiego, a oparte na obyczajach naszej 

wsi. W 1960 roku na konkursie czytelniczym Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Śleszynie, jako całość, zostało wyróżnio-

ne dyplomem uznania i  wieloma nagrodami. Na wniosek 

Rady Powiatowej założycielka Koła pani Stefania Rolewska 

otrzymała podziękowanie za wkład pracy na terenie wsi, 

a w szczególności za prowadzenie organizacji Koła Gospo-

dyń. Pod koniec 1960 roku pani Stefania Rolewska rezygnu-

je ze swego stanowiska, nową przewodniczącą zostaje pani 

Maria Kowalska, która prowadzi Koło do 1962 roku. W roku 

1963 przewodniczącą Koła zostaje pani Wanda Karczewska. 

Od 1964 do 1966 roku zostaje ponownie wybrana pani Ma-

ria Kowalska. W latach 1967-1970 ponownie funkcje prze-

wodniczącej obejmuje pani Stefania Rolewska. W 1971 

przewodniczącą Koła zostaje wybrana pani Józefa Skielska, 

a rok później członkinie Koła przewodniczącą wybrają pa-

nią Halinę Czarnecką. Na wystawie rolniczej w gminie, któ-

rą zorganizowano w Śleszynie Koło otrzymuje I  nagrodę. 

W 1975 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Śleszynie ofi aro-

wują datek na Zamek Królewski w Warszawie.  

W dniu 10 maja 1981 roku  Koło brało udział w Prze-

glądzie  Zespołów Ludowych, który odbył się w Wiejskim 

Domu Ludowym w Grzybowie.  

11 września 1994 roku w Żychlinie odbyły się Dożyn-

ki Wojewódzkie. Uczestnikami uroczystości dożynko-

wych byli m.in. Premier Waldemar Pawlak, Wojewoda 

Płocki Krzysztof Kołach, wójtowie, burmistrzowie gmin, 

radni Żychlina. Po tradycyjnych obrzędach dożynko-

wych również swój występ artystyczny miało Koło Go-

spodyń Wiejskich w Śleszynie.

Równolegle z artystyczną działalnością Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Śleszynie prowadziło różne konkursy, 

m.in. na najładniejszy ogródek warzywno-kwiatowy. 

Przeprowadzono sporo kursów gotowania, racjonalne-

go żywienia rodziny. 

Obecna działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Śleszy-

nie jest w dużej mierze kontynuacją pracy poprzedniczek, 

ale członkinie za cel obrały kultywowanie tradycji i  kultury 

ludowej wśród młodego pokolenia. Robią to z powodze-

niem o czym świadczy fakt, że należą do  niego trzy poko-

lenia kobiet. Wyrazami uznania dla koła są też nagrody uzy-

skiwane w konkursach organizowanych na terenie gminy 

i  powiatu. W ostatnich latach Koło uczestniczyło czynnie 

w Dożynkach Gminnych w Żychlinie, na które przygoto-

wało wspólnie wieniec i  stoisko z potrawami regionalnymi. 

Członkinie biorą udział także w akcjach prozdrowotnych. 

W projekcie „Żyjesz dla siebie i  innych – zadbaj o zdrowie”, 

miały warsztaty kulinarne z Jakubem Kuroniem, a na piknik 

zdrowotny przygotowały zdrowe posiłki. Koło regularnie 

uczestniczy w Wiankach Dworskich w Dobrzelinie na które 

przygotowuje różne przyśpiewki okolicznościowe. 

18 lipca 2009 roku Urząd Gminy w Żychlinie przy 

współpracy  Domu Kultury zorganizował Biesiadę ludo-

wą. Miejscem imprezy był park przy Szkole Podstawowej 

w Śleszynie. Biesiadzie towarzyszyły występy zespołów 

ludowych, wystawy twórców ludowych. I tutaj Koło Go-

spodyń Wiejskich w Śleszynie miało swój udział. Stoisko 

z przygotowanymi przez panie wiejskimi potrawami 

wspaniale wpisało się w projekt ,,Aktywni na wsi”, współfi -

nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego.

 Z okazji Dożynek, które odbyły się 25 sierpnia 2013 

roku panie uplotły przepiękny wieniec. W Śleszynie naj-

większą wiedzę na temat techniki wyplatania wień-

ców z kłosów zbóż ma pani Barbara Karczewska, która 

była  długoletnią przewodniczącą Koła. Wyplatanie jest 

żmudne i  pracochłonne, gdyż wcześniej trzeba nazbie-

rać zbożowe kłosy, wybrać najbardziej dorodne, zrobić 

konstrukcję wieńca. Barbara Karczewska na przestrzeni 

lat wyplotła przeróżne wieńce. 

30 marca 2017 roku w  Żychlińskiego Domu Kultury, 

odbyła się Jubileuszowa V Gala Finałowa Konkursu „Puls 

Żychlina”. Konkurs honoruje zapał, pasję i  ciężką pracę na 

rzecz miasta i  jej mieszkańców, jak co roku objęty został 

Patronatami Honorowymi: Artura Dunina Posła na Sejm 

RP, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia 

oraz Elżbiety Tarnowskiej – Przewodniczącej Rady Miej-

skiej w Żychlinie. Koło Gospodyń Wiejskich w Śleszynie 

zdobyło na gali statuetkę „Super Puls Żychlina” w kategorii 

Lider z obszarów wiejskich.

Od 2019 roku nową przewodniczącą  jest Aneta Kar-

czewska. Koło otrzymało w styczniu dofi nansowanie na 

ten rok w kwocie 3 tys. złotych, które przeznaczy na uzu-

pełnienie tradycyjnych strojów ludowych.  Obecne Koło 

Gospodyń Wiejskich w Śleszynie liczy 17 osób, ale lista 

jest otwarta… 

Dla Czytelników miesięcznika W NOWEJ ROLI panie przy-

gotowały przepis na przepyszne ciasto drożdżowe.

Magdalena Studzińska

„Zostały przekonane, że w gromadzie siła, wielokrotnie przekonały się, że z jednostką  mało kto się liczy…” 
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Śleszynie uczą, że aktywność społeczna i   bezinteresowna praca na rzecz swojego środowiska daje prawdziwą satysfak-

cję. Działania Koła mają na celu polepszenie warunków życia na wsi, pogłębianie wiedzy o regionie, kultywowanie i   promowanie kultury oraz tradycji ludowej. 
Dzięki zachowanej kronice i  archiwalnym zdjęciom panie z kół gospodyń ocaliły od zapomnienia historie o tym, jak żyli i  gospodarzyli nasi przodkowie.

Ciasto drożdżowe z kruszonką
I Etap     Rozczyn

Paczuszka drożdży
3 łyżki mleka
1 łyżeczka cukru
1 łyżeczka mąki

Składniki wymieszać i  odstawić do wyrośnięcia.
II Etap   1kg mąki 

1 całe jaja 
6 żółtek 
1 cukier waniliowy
1 niepełna szklanka cukru

Jajka ubić z niepełną szklanką cukru i  cukrem wa-
niliowym.
III Etap  Do 1 kg mąki dodać wyrośnięte drożdże, ubi-
te jajka i  0,75 ciepłego mleka. Wszystko wyrobić do 
czystej ręki. Dodać 10 dag roztopionego masła, po-
nownie wyrobić. Pozostawić do wyrośnięcia aż po-
dwoi swoją objętość. Wyłożyć na wysmarowaną 
tłuszczem blachę i  pozostawić do wyrośnięcia. Posy-
pać kruszonką ( kruszonka: 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru, 
60 dag masła- zarobić).

Piec w temperaturze 170 stopni około 40- 50 
minut.  SMACZNEGO!


