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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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Szanowni Państwo!

  W imieniu Zarządu IRWŁ, Delega-
tów Rad Powiatowych z całego woje-
wództwa, Pracowników Izby Rolniczej  
Województwa Łódzkiego oraz swoim, 
życzę Państwu ciepłych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Oby wspól-
ne chwile, spędzone w trakcie przygo-
towań i przy świątecznym stole, były 
okazją do rozmów, rodzinnej atmos-
fery, radosnego kolędowania i odpo-
czynku.  
   W  nadchodzącym 2017 roku, życzę 
Państwu wiele optymizmu, wytrwa-
łości w realizacji osobistych i zawodo-
wych zamierzeń oraz zdrowia, szczę-
ścia i pomyślności dla Bliskich. 
Mam nadzieję, że nowy rok przynie-
sie polskiemu rolnictwu dobre plony,  
mądre decyzje i satysfakcjonujące ceny 
płodów rolnych.  

Niech nam się darzy 
w polu i zagrodzie! 

Wszystkiego dobrego!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego 

Powiat  sieradzki zajmuje powierzchnię 1491 km2, którą zamieszkuje około 120 tys. mieszkańców.  
Jest największym powiatem w województwie łódzkim. Administracyjnie powiat dzieli się na 11 jednostek: 
miasto Sieradz, gminy miejsko-wiejskie: Błaszki, Warta i Złoczew oraz gminy wiejskie: Brąszewice, Brzeźnio, 
Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz i Wróblew.

Rada Powiatowa Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego w Sieradzu

W strukturze upraw dominują zboża około (60%) i ziem-

niaki (22%). Wśród zbóż dominuje uprawa żyta, pszeni-

cy i mieszanek zbożowych. Powiat sieradzki posiada do-

bre warunki do uprawy ziemniaków i jest największym ich 

producentem w województwie (około 0,5 mln ton, w ca-

łym województwie produkuje się około 1 mln ton). Upra-

wa ziemniaka skoncentrowana jest w gminach: Wróblew, 

Błaszki, Warta, Brzeźnio i Złoczew. Niewielki areał stanowią 

uprawy przemysłowe, jak buraki cukrowe, rzepak, pastew-

ne. Ważnym i rozwijającym się działem produkcji rolnej  

w powiecie jest warzywnictwo, które dominuje w pół-

nocno-zachodniej części powiatu (gminy: Warta, Błaszki, 

Wróblew). Uprawiane są głównie: kapusta, marchew,  ce-

bula, ogórki i buraki ćwikłowe. Prężnie rozwijającym się 

działem jest również produkcja pomidorów szklarniowych. 

Jako pierwsi w kraju, zaopatrujemy we wczesne ziemnia-

ki i najwyższej jakości warzywa, giełdy hurtowe całej Polski 

oraz markety na terenie kraju, gdzie towar dostarcza firma 

Agrosad, zajmująca się pakowaniem i konfekcjonowaniem 

ziemniaków oraz warzyw. Zboża i rzepak z terenu powia-

tu sieradzkiego skupuje Elewator Sieradz i młyny działające 

na tym terenie. Produkcja mleka skupia się przede wszyst-

kim w gminie Goszczanów, Brąszewice, Klonowa i Warta. 

Mleko skupuje OSM Wart-Milk w Sieradzu.  Produkcja trzo-

dy chlewnej i bydła opasowego rozproszona jest w całym 

powiecie. Ubojem i przerobem drobiu zajmuje się jeden  

z największych zakładów w Polsce, którego właścicielem 

jest pan Grzegorz Wyrębski. Natomiast jaja pakowane są 

w gospodarstwach pana Sylwestra Gajewskiego (gmina 

Błaszki) i pana Zdzisława Kurzawy (gmina Wróblew).

Rada Powiatowa IRWŁ Powiatu Sieradzkiego liczy 21 de-

legatów posiadających doświadczenie w różnych dziedzi-

nach produkcji rolnej:

- produkcja mleka: Ewa Zaton – Smok (gmina Brąszewi-

ce), Andrzej Warszewski (gmina Goszczanów),  Wojciech 

Piesyk i Stanisław Kałużny (gmina Złoczew), Waldemar Waj-

gert (gmina Burzenin),

- produkcja trzody chlewnej i bydła opasowego: Łukasz 

Przybyła (gmina Brzeźnio), Dariusz Piekarski (gmina Gosz-

czanów), Piotr Smok i Jerzy Gołdyn (gmina Klonowa),

- produkcja zbóż, ziemniaków i warzyw: Jan Kołodziej-
czyk – Przewodniczący RP IRWŁ w Sieradzu i Jerzy Wró-
bel – delegat do Walnego Zgromadzenia IRWŁ (gmina 
Błaszki), Tadeusz Owczarek (gmina Brzeźnio), Rafał Krzy-

wański i Tomasz Baliński (gmina Warta), Witold Goździewicz 

i Sebastian Kokoszka (gmina Wróblew) Zbigniew Ograbek 

(gmina Sieradz),

- produkcja ekologiczna: Krzysztof Jaros (gmina Brąsze-

wice),

- doradztwo rolnicze:  Kamila Dobroń – KRUS (gmina Sie-

radz), Roman Łebzuch – ŁODR (gmina Burzenin), Jerzy Woj-

ciechowski – Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu (miasto 

Sieradz).

Delegaci Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu naj-
większy nacisk kładą na opłacalność produkcji rolnej. 
Zdrowa ziemia, zdrowy materiał siewny i sadzenia-
kowy, właściwe nawożenie, integrowana ochrona ro-
ślin przekłada się na duży zbiór ziemniaków, warzyw, 
zbóż, rzepaku, kukurydzy, dużo dobrej paszy dla zwie-
rząt. Rolnik, mając masę towarową bardzo dobrej ja-
kości, może konkurować na rynku i sprzedawać płody 
za przyzwoite pieniądze. Rada nawiązała stałą współ-
pracę ze Stacją Chemiczno-Rolniczą w Opolu. Rolni-
cy w biurze izby rolniczej mogą składać próbki gleby 
do analizy (w 2015 roku złożono 725 prób ziemi), jak 
i odebrać wyniki badań, a przez co stosować w zdro-
wą ziemię właściwe nawożenie. W biurze rolnicy mogą 
również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o 
płatności bezpośrednie oraz wniosków do zakupu 
kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowe-
go. Delegaci RP IRWŁ w Sieradzu biorą czynny udział 
w pracach komisji szacujących szkody łowieckie oraz w 
doraźnych komisjach szacujących szkody klęskowe w 
rolnictwie. Posiedzenia RP w Sieradzu często odbywa-
ją się w największych i najprężniej działających gospo-
darstwach z terenu powiatu sieradzkiego. Na każde 
posiedzenie zapraszani są przedstawiciele wszystkich 
związków zawodowych działających w rolnictwie. W 
spotkaniach organizowanych przez RP IRWŁ w Siera-
dzu, mających na celu rozwiązywanie problemów wy-
stępujących w rolnictwie, uczestniczyli m. in. : pani Zo-
fia Szalczyk i pan Artur Ławniczak – Wiceministrowie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki, Starosta  
Powiatu Sieradzkiego, burmistrzowie i wójtowie gmin, 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 
Warszawie, posłowie, przedstawiciele instytucji woje-
wódzkich i powiatowych takich jak: ARiMR, ANR, ARR, 
WIORiN, KRUS, ŁODR w Bratoszewicach.

Biuro Powiatowe IRWŁ w Sieradzu mieści się w bu-
dynku Centrali Nasiennej w Sieradzu, ul. POW 30 (tel. 
510 474 793). 

Jan Kołodziejczyk 

Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu
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I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, 
bo oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem wszystkiego ludu,
Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 

Już za kilka dni Boże Narodzenie, będziemy „świętować” 

narodziny Jezusa Chrystusa, ale czy na pewno Jego naro-

dziny, Zbawiciela, czy czasem w tym „świętowaniu” nie pod-

legamy pewnym schematom, uproszczeniom bazując na 

emocjach nastroju powielając bezmyślnie pewne rytuały, 

obrzędy?  Klimat choinki, kolęd, atmosfery spotkań wigi-

lijnych o których słyszymy już w marketach od 2 listopada 

wnosi nam taki trochę mit raju, pseudo religijności, w którym 

wszyscy są dla siebie dobrzy, życzliwi i pełni miłości albo jak 

mit nowego początku momentu, od którego możemy za-

cząć na nowo układać ludzkie relacje. Popadamy w pewne 

rytuały przełamując się opłatkiem serdecznie ściskamy sobie 

dłonie, ciepło obejmujemy, deklarujemy przebaczenie, po-

jednanie…

Zauważmy że, zanika wymiar chrześcijański, który 
wcześniej nie był elementem tego święta, ale jego isto-
tą, bo przecież to święto Bożego przyjścia na świat. My-

ślę, że możemy powiedzieć o tzw. „bożonarodzeniowej re-

ligijności”, która polega na tym, że wielu luźno związanych 

z religią albo w ogóle nią nie zainteresowanych, angażuje 

się w całą „otoczkę” świąt. A takie podejście dla skoncentro-

wanego na sobie i konsumpcyjnie żyjącego człowieka tak 

naprawdę neutralizuje i ogołaca istotę tych świąt i zostaje 

jedynie „świętowanie”. Jednak my chrześcijanie nie powinni-

śmy tak przeżywać świąt. Parafrazując Paula Tillicha potrze-

ba mieć świadomość tego co w Bożym Narodzeniu jest naj-

istotniejsze, że cały nastrój oraz rytuał ma nam pomóc i być 

środkiem do prawdziwego świętowania.

Boże Narodzenie wcale nie jest takie nastrojowe. Ciepły  

i sympatyczny żłóbek w naszych kościołach i domach wca-

le nie oddaje dramatu młodej rodziny, która nie ma nawet 

gdzie wydać dziecka na świat, nie mówiąc już o napięciu 

spowodowanym spiskiem Heroda.  Ten miły nastrój zosta-

je zaburzony już nazajutrz po Bożym Narodzeniu, w świę-

to Szczepana, pierwszego męczennika, a dwa dni później, 

na dokładkę, mamy wspomnienie rzezi niewinnych dzieci  

z Betlejem. 

To święto powinno zachęcić nas do głębszych przemy-

śleń o Chrystusie i naszej wierze. Powinniśmy poddać się  

refleksji i odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Czy przyj-

ście Chrystusa coś zmienia w moim życiu? Czy budzi ów 

twórczy niepokój? Czy jest wyzwaniem? Czy może dalej 

żyję w świecie, w którym nie ma zbawienia, ani Zbawiciela  

i muszę liczyć tylko na siebie?

To Chrystus jest Mesjaszem, czyli tym, który przynosi  
pokój i radość, otwiera raj i daje szansę nowego począt-
ku. On jest Miłością. Sami nie jesteśmy w stanie sobie 
tego dać. Gdy pomijamy wcielonego Boga, musimy sie-
bie oszukiwać, albo oddać się we władanie mitów i ry-
tuałów.

W dzień Bożego Narodzenia przyjdźmy do świątyń, 
aby dotknąć tajemnicy Betlejem.

Aby oddać chwalę Bogu, aby dotknąć wielkiej tajem-

nicy Boga i człowieka, i poczynić refleksje nad naszym 
własnym życiem.

Przyjście Jezusa na świat przynosi nam nadzieję, ra-
dość, pokój i wiarę w lepsze życie.

Boże Dziecię ogłasza Dobra Nowinę o Zbawieniu,  
a naszym zadaniem jest nieść tą Dobrą Nowinę wszystkim  
z którymi się spotkamy.

Potrzeba nam refleksji i pokory, która uświadomi 
nam prawdziwy charakter tych świąt, oby nie tylko 
„świętowania”, a tak naprawdę określi też nasze miej-
sce w historii zbawienia i naszego życia. Kolejne święta 
w naszym życiu, kolejny etap naszego życia. 

Zamordowany w Salwadorze arcybiskup  Oskar Ro-
mero modlił się:  
„Sadzimy nasiona, które pewnego dnia wzrosną. Podle-
wamy nasiona już posadzone, wiedząc, że inni będą ich 
strzegli.  Kładziemy fundamenty czegoś, co się rozwinie. 
Kładziemy  zaczyn, który pomnoży nasze możliwości. Nie 
możemy zrobić wszystkiego, ale rozpoczęcie dzieła daje 
poczucie wyzwolenia. Daj nam moc, by czegoś dokonać 
 i uczynić to dobrze. Może być niepełne, ale jest to począ-
tek, krok pielgrzymki. Szansa, aby przejawiła się łaska 
Boga i dokonała reszty. Może się zdarzyć,  że nigdy nie zo-
baczymy jego spełnienia, ale jest to różnica między mi-
strzem a robotnikiem.Jesteśmy prorokami przyszłości, 
która nie jest nasza.”

W adwentowej refleksji i skupieniu,
W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,

Do gorących i otwartych serc,
Niech przyjdzie Pan i umocni nas 

swoim pokojem,  by dzielić  się nim z bliskimi  
i rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

 Duszpasterz Rolników

  Ks. Jarosław Leśniak

On jest Miłością

REKLAMA
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Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe 
kwoty przychodów decydujące 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 
emerytalno-rentowych

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego współpracuje z instytucjami sektora rolniczego oraz bierze czynny udział w konferencjach, seminariach, targach.   
W  listopadzie 2016 r.  obserwował na bieżąco sytuację w sektorze rolnym  i podjął następujące działania.

W dniu 18 listopada 2016r. Zarząd IRWŁ popiera-

jąc wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pod-

dębicach wystosował pismo do Prezesa Krajowej 

Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających 
na celu w programie „Tworzenie i rozwój działal-
ności pozarolniczej” zmianę zapisu, aby umożli-
wić w nim udział tym, którzy będąc współwłaści-
cielami lub domownikami gospodarstw nie byli 
fizycznymi beneficjentami programu. Programy 

są  przypisane do konkretnego wnioskodawcy (PE-

SEL, regon).  Zgodnie z  obowiązującymi przepisa-

mi, o pomoc może ubiegać się podmiot, który m.in. 

nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.  

W dniu 18  listopada 2016r. Zarząd IRWŁ wniosko-

wał do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmia-
nę zapisu aby w przypadku, gdy świnia została 
przemieszczona do siedziby stada dłużej niż 30 
dni, posiadacz świń nie był zobowiązany dodat-
kowo do oznakowania świni poprzez wytatuowa-
nie numeru identyfikacyjnego zgodnego z nu-
merem siedziby stada, w której świnia przebywa 
powyżej 30 dni.  

Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów aktów 
prawnych m.in. do:

- ustawy o zmianie płatności w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego,    

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie określenia przedmiotów należących 
do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, 
które nie podlegają egzekucji,

 - ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu  

Społecznego w Rolnictwie.
Z inicjatywy Zarządu IRWŁ rolnicy z terenu woje-

wództwa łódzkiego (15 autokarów) mieli możliwość 

bezpłatnego dojazdu oraz uczestnictwa w Cen-

tralnych Targach Rolniczych  PTAK WARSAW EXPO  

w dniach 25-27.11.2016r. w Nadarzynie k. Warszawy. 

Zarząd IRWŁ na bieżąco wydaje na wniosek gmin 

opinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rol-

nego na obszarze gminy oraz wydaje opinie  w spra-

wie przekształcenia gruntów leśnych na cele niele-

śne  i   gruntów rolnych na cele nierolnicze.                                            

Beata Gregorczuk-Rzewuska

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Janusza Krzyżkowskiego
Delegata Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego Powiatu Radomszczańskiego

Wyraz współczucia Rodzinie oraz Bliskim 
składa

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
oraz Rada Powiatowa IRWŁ w Radomsku 

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Leonarda Świątczaka
Delegata Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego Powiatu Poddębickiego

Wyraz współczucia Rodzinie oraz Bliskim 
składa

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
oraz Rada Powiatowa IRWŁ w Poddębicach

Działania izby rolniczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że od 1 grudnia 
2016 r. zmieniają się kwoty przycho-
dów decydujące o zmniejszeniu lub za-
wieszeniu świadczeń emerytalno-ren-
towych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięczne-

go przychodu powodujące zmniejszenie/

zawieszenie emerytury lub renty wynoszą 

odpowiednio:

   • 70% przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr

   •130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 

gr.

Nowe kwoty miesięcznego przycho-

du powodujące zmniejszenie/zawiesze-

nie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 

listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego  

Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego  

wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 

2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu 

emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj.  

34.054 zł 40 gr,

• 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.

   

Źródło: KRUS
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Taka sama zasada dotyczy osób pełniących funkcje w 

radach nadzorczych spółek działających na rzecz rolnic-

twa czy radach nadzorczych spółdzielni (mleczarskich czy 

innych spółdzielni rolniczych). Zgodnie z obowiązującymi 

obecnie przepisami, rolnicy mogli nadal opłacać składki  

w KRUS jeżeli przychód osiągnięty z tytułu umowy zlecenia 

czy umowy agencyjnej nie przekracza kwoty 50 % kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, oczywiście w rozliczeniu 

miesięcznym. Tak niski próg powodował, że w przypad-

ku uzyskania wyższego przychodu powstawał obowiązek 

odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne także 

do ZUS. Jednakże należy podkreślić, że zasada ta nie doty-

czy osób uzyskujących przychód z umowy o pracę i w tym 

przypadku nie ma znaczenia w jakiej wysokości jest wy-

nagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Stosunek pracy, bez 

względu na wysokość wynagrodzenia, zawsze będzie ro-

dził obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie 

społeczne do ZUS. W tym miejscu wypada przypomnieć, 

że dopiero z dniem 1 stycznia 2015r. wprowadzono, zasa-

dę, mocą której rolnicy i domownicy mają  możliwość  do-

browolnego kontynuowania ubezpieczenia społecznego 

w KRUS mimo, że podejmą pracę poza gospodarstwem 

rolnym na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej 

lub innej  umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym  mają zastosowanie przepisy dotyczą-

ce zlecenia lub podejmą się pełnienia funkcji w radzie nad-

zorczej spółki lub spółdzielni działającej na rzecz rolnictwa, 

mimo iż z tego tytułu zostaną objęci obowiązkowo ubez-

pieczeniem społecznym w ZUS.

Przedmiotowa zmiana w ustawie o ubezpieczeniu spo-

łecznym rolników, zgodnie z intencją ustawodawcy, służy 

temu aby rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpie-

czeniu społecznemu rolników  z mocy ustawy z racji tego, 

że to gospodarstwo rolne stanowi dla nich stałe (jedyne, 

bądź  podstawowe) źródło utrzymania, nie tracili upraw-

nień do tego ubezpieczenia w razie podjęcia dodatkowej 

pracy o charakterze okazjonalnym za niewielkim wynagro-

dzeniem. Umowa zlecenia lub inna umowa o świadcze-

nie usług nie ma co do zasady charakteru stałego, również 

pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki czy spółdzielni 

nie ma charakteru stałego.   Ubezpieczenie społeczne rol-

ników jest systemem uzupełniającym powszechny system 

ubezpieczeń społecznych i tej racji  powinien być  dostęp-

ny co do zasady wyłącznie dla tych osób, dla których sta-

łym i podstawowym źródłem utrzymania jest gospodar-

stwo rolne. 

Do chwili zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników do 31 grudnia 2014r. jeżeli rolnik uzyskiwał jakikol-

wiek przychód spoza działalności rolniczej, który podlegał 

składkom na ubezpieczenie społeczne w ZUS, rolnik auto-

matycznie tracił możliwość opłacania składem w KRUS. 

Reasumując, obecnie przychód uzyskany na pod-
stawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy in-
nej umowy do której mają zastosowanie przepisy ko-
deksu cywilnego, z tytułu pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej spółki czy spółdzielni działającej na rzecz 
rolnictwa nie pozbawiają rolnika możliwości dobro-
wolnego opłacania składek w KRUS. Natomiast jeże-
li przychód uzyskany przez rolnika z ww. tytułów nie 
przekroczy kwoty 1.850 złotych miesięcznie w bieżą-
cym roku kalendarzowym, a od 1 stycznia 2017r. kwo-
ty 2.000 złotych to nie pociąga to za sobą konieczności 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. 
Przy czym zasada ta nie dotyczy przychodów uzyski-
wanych z tytułu umowy o pracę.

Lilla Perka 

Radca Prawny Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uwaga: Bezpłatne porady prawne we wtorki i w czwartki 

- 42 632 70 21 - Biuro Centralne Izby Rolniczej  

Województwa Łódzkiego w Łodzi 

REKLAMA

Ile rolnik może dorobić by pozostać w KRUS?
Nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016r. poz.277) pozwala, aby rolnicy i domownicy podlagający obowiązkowe-

mu ubezpieczeniu społecznemu rolników mogli opłacać składki do KRUS, mimo, że będą pracować na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Przy czym  
przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia czy umowy agencyjnej nie może przekroczyć w ciągu miesiąca płacy minimalnej (obecnie 1.850 złotych), a od nowego roku 
czyli od 1 stycznia 2017r. będzie to kwota 2.000 złotych. 

25 listopada 2016 r. podczas Centralnych Targów Rol-

niczych w Nadarzynie miało miejsce VI Posiedzenie Krajo-

wej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia 

był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz 

Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Top Agrar  

dr Piotr Łuczak, któremu wręczono brązową odznakę  

„Zasłużony dla samorządu rolniczego”. W trakcie obrad 
przyjęto stanowisko kierowane do Prezes Rady Mini-
strów dotyczące wejścia w życie ustawy Prawo łowiec-
kie, w którym KRIR wyraziła zaniepokojenie dotyczące 
zagrożenia terminu wejścia w życie ustawy o zmianie 
ustawy Prawo łowieckie określonego na dzień 1 stycz-
nia 2017 r. Rolnicy długo czekali na nowelizację usta-
wy - Prawo łowieckie, oraz na jej obowiązywanie od 
dnia 1 stycznia 2017 r. Zakłada ona m.in., że przycho-
dami Funduszu Odszkodowawczego, z którego będą 
wypłacane odszkodowania za szkody w uprawach  

i płodach rolnych, będzie m.in. dotacja z budżetu pań-
stwa. Na taką propozycję rolnicy od wielu lat czekali, 
gdyż ma ona całkowicie zmienić system pokrywania 
strat wyrządzonych przez dziką zwierzynę – o co sa-
morząd rolniczy wielokrotnie wnioskował. Z ustawy 
okołobudżetowej wynika jednak, że nie zaplanowa-
no środków, które zgodnie z nowelizacją przedmioto-
wej ustawy miały być jednym z przychodów Funduszu  
Odszkodowawczego, czyli nie zaplanowano dotacji  
z budżetu państwa na wypłatę szacowanych szkód 
wyrządzanych przez zwierzęta łowne. Noweliza-
cja ustawy nałożyła też na izby rolnicze obowiązek 
prowadzenia list rzeczoznawców. Do chwili obecnej  
delegacja ustawowa nie została wypełniona i nie 
przedstawiono nawet do opinii projektów aktów 
prawnych dotyczących wykonania przepisów ustawy, 
pomimo iż w art. 5 ww. ustawy określono, że wejście  

w życie tych przepisów ma nastąpić 14 dni od dnia ogło-
szenia przepisów ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r. Niedo-
puszczalnym jest, aby przepisy nakładające obowiązki 
na izby rolnicze, nie były konsultowane z Krajową Radą 
Izb Rolniczych. Stosownie z art. 45 ustawy o izbach rolni-

czych (Dz. U. 2016 poz. 1315) organy administracji rządowej 

mają obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady o projek-

tach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, 

rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Jednak, z uwagi na prze-

dłużające się prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi, 

termin wejścia w życie tej ustawy jest zagrożony. Dlatego 
też, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca się do Premier 
o pilne prace legislacyjne, które spowodują wejście  
w życie ustawy Prawo łowieckie i przepisów wykonaw-
czych oraz zabezpieczenie środków z budżetu pań-
stwa na ten cel.

Źródło: KRIR

VI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Niemal 60 proc. wystawców promujących swoje 

osiągniecia, na terenie 18 hal targowych, pochodzi-

ła spoza Niemiec. Większość przyjechała z Holandii, 

Belgii, Francji, Włoch, Danii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 

Turcji, Austrii i z Polski. Około 180 wystawców przyje-

chało z Chin. Bogata oferta sektora handlu i usług, ge-

netyki oraz najnowsze trendy w hodowli bydła, trzody 

chlewnej i drobiu, a także oferta dla akwakultury, ho-

dowli owiec, kóz i emerytowanych koni – to wizytów-

ki tych targów. Jak podają organizatorzy największym 

zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyły się 

stoiska dla produkcji bydła i trzody chlewnej. Również 

imprezy towarzyszące dla specjalistów: 

• TopTierTreff - prezentacja najlepszej genetyki nie-

mieckich i międzynarodowych ras bydła mleczne-

go i mięsnego, 

• „World Poultry Show” miejsce spotkań dla branży  

drobiarskiej, to integralna część targów EUROTIER, 

• kongres BPT - Niemieckiego Związku Praktykują-

cych Weterynarzy i targi weterynaryjne cieszyły 

się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających,   

jak również wystawców.  

Nagrody za innowacyjność - Innovation Award  

EuroTier 2016 - przyznawała komisja ekspertów po-

wołana przez DLG - Niemieckie Towarzystwo Rolni-

cze. Spośród 251 innowacyjnych produktów, komisja 

przyznała 4 złote i 21 srebrnych medali. Złotym me-

dalem m.in. nagrodzono aplikacja PiggyCheck zapre-

zentowaną przez firmę Meier-Brakenberg GmbH & 

Co. KG z Niemiec. Oprogramowanie to wykorzystu-

je aparat 3D do zdalnego ustalania masy i rozmia-

rów tuczników bez potrzeby wyciągania ich poza ko-

jec. Następnie zaraz po wykonaniu zdjęcia, na ekranie  

urządzenia wyświetlana jest masa ciała tucznika.  

W czasie tej edycji targów przedstawiono również 

nowoczesne rozwiązania z zakresu oprogramowania  

i wykorzystania aplikacji mobilnych, które wykorzystu-

ją cyfrowy zapis obrazu do ogólnej analizy stada. Jedną 

z atrakcji hanowerskich targów była m.in. wytwórnia 

pasz zabudowana na kontenerach, gotowa do pro-

dukcji paszy dla drobiu lub trzody oraz rozdrabniacze/

młyny dyskowe Multicracker, dzięki którym zmiele-

nie surowca pozwoli zaoszczędzić nawet 80% energii.  

Wśród ofert skierowanych dla producentów świń 

można było zapoznać się z jednorodnymi mieszan-

kami paszowymi i procesem dystrybucji pasz, dosto-

sowanym do żywienia wielofazowego. Oprócz urzą-

dzeń wykorzystywanych w produkcji trzody chlewnej 

na targach prezentowały się firmy oferujące materiał 

genetyczny. 

Podczas tegorocznej edycji targów na ringu oraz na 

specjalnie przygotowanych stanowiskach prezento-

wano bydło mięsne, bydło mleczne oraz małe przeżu-

wacze. Niestety z powodu ASF i ptasiej grypy nie było 

wystawy drobiu i trzody chlewnej. 

Na targach EuroTier w Hanowerze swoje stoisko 
miała również Izba Rolnicza Województwa Łódz-
kiego na którym przedstawiciele Izby promowali 
potencjał województwa łódzkiego, a także miej-
sca, które warto odwiedzić na naszym terenie. 
Inicjatywa IRWŁ cieszyła się dużym zaintereso-
waniem rolników, którzy mogli uzyskać porady 
i informacje od naszych specjalistów, a także na-
wiązać współpracę z Izbą, jak również z rolnikami  
i przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.  

Piotr Kociołek

Specjalista ds. rolnictwa ekologicznego 

Doradca rolny

Tegoroczne edycja targów EuroTier 2016 zgromadziła pokaźną liczbę pasjonatów chowu i hodowli zwierząt. Ponad 163 tysięcy zwiedzających, w tym większości  
rolników, miało okazję zapoznać się z nowościami w tych dziedzinach. Od 15 do 18 listopada na terenie wystawowym w Hanowerze, w Niemczach, ponad 2629  
wystawców z 58 krajów prezentowało, tak pokaźnej liczbie zwiedzających, światową ofertę innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 

Chów i hodowla 
zwierząt na targach 
EuroTier 2016
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Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane jest głów-
nie na cele pastewne. Znajduje zastosowanie w żywieniu 

trzody chlewnej, bardziej tolerancyjnej na wyższą zawartość 

włókna surowego, aniżeli drób.  W składzie chemicznym zia-

ren jęczmienia dominuje skrobia (65 % s.m.), zawartość biał-

ka waha się  w granicach 12-13%, a o jego składzie decyduje 

głównie genotyp, warunki wilgotnościowe i nawożenie azo-

tem. Jęczmień jest także bogatym źródłem soli mineralnych  

i witamin. Większość krajowej produkcji jęczmienia, bo aż 2/3 

powierzchni przeznacza się na paszę. Jest podstawowym 

zbożem oprócz owsa, na którym można oprzeć mieszanki 

treściwe dla bydła. Ze względu na wysoką wartość energe-

tyczną i dobrą jakość białka jego zawartość w mieszankach 

treściwych może być praktycznie nieograniczona. 

Odmiany jęczmienia jarego przeznaczone na cele bro-
warne oceniane są pod innym kątem niż pastewne. Na 

cele browarne mogą być uprawiane tylko odmiany typu bro-

warnego. Słodownie są na ogół zainteresowane odmianami  

o bardzo dobrej wartości technologicznej. na którą składa-

ją się parametry jakościowe słodu i brzeczki. Istotne są rów-

nież cechy ziarna: zawartość białka w przedziale 9,5 % - 11,5 

%, gęstość ziarna, masa 1000 ziaren i wyrównanie. Do oce-

ny wartości technologicznej służy system klasyfikacji warto-

ści browarnej odmian. Próby do badań pochodzą z poziomu 

agrotechniki, gdzie nawożenie azotowe wynosi 40-50 kg/ha. 

Wyniki pięciu składników wartości słodu i brzeczki (ekstrak-

tywność, liczba Kolbacha, stopień ostatecznego odfermen-

towania, lepkość brzeczki, siła diastatyczna) odmian składa-

ją się na syntetyczną ocenę wartości technologicznej. Przy 

uprawie jęczmienia na cele browarne stosuje się zwiększo-

ną obsadę do 350 szt ziaren/m2. Ma to na celu ograniczenie  

zbyt intensywnego krzewienia roślin, zmniejszenia masy 

1000 ziaren i celności oraz zwiększenia zawartości białka - 

ważnych cech przy tym kierunku użytkowania. 

Rolnik już na etapie planowania powinien uwzględ-
niać odmianę do określonego kierunku użytkowania, 

zarówno do warunków siedliska, jak i poziomu agrotech-

niki.  Przy wyborze jęczmienia do uprawy należy pamiętać,  

o jego słabym systemie korzeniowym i krótkim okresie  

wegetacji. Wymaga gleb przewiewnych, ciepłych, do-

brze gromadzących wodę, o uregulowanym odczynie (pH  

w 1M KCl 6,0 - 6,8), powinna zawierać jak najwięcej próchni-

cy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fos-

foru, potasu i magnezu. Wcześniej zasiany lepiej się ukorzeni  

i rozkrzewi, a dłuższy okres wegetacji (do kwitnienia), wpłynie 

na lepsze plony.  Jęczmień jary jest wrażliwy na przymrozki,  

które są mniej szkodliwe dla plonu, jak opóźniony siew.

W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmia-

nowego (PDO) w woj. łódzkim w 2016 roku badano 25 od-

mian jęczmienia jarego. Krótka charakterystyka plonowania 

odmian pozwoli wybrać odmianę w zależności od kierun-

ku użytkowania. W opracowaniu wykorzystano wyniki z do-

świadczeń dwuczynnikowych z ZDOO Masłowice, SDOO 

Sulejów i HR Strzelce. Doświadczenia z jęczmieniem prowa-

dzono na dwóch, zróżnicowanych poziomach agrotechniki: 

podstawowym (a1) i intensywnym (a2). Intensywny poziom 

agrotechniki (a2) różnił się od podstawowego (a1) zastoso-

waniem nawożenia azotowego wyższego o 40 kg/ha, fun-

gicydów (2 zabiegi) wraz z nawozami dolistnymi i regulatora 

wzrostu (1 zabieg). Wykres przedstawia plonowanie jęczmie-

nia jarego w roku 2016. Plon ziarna na podstawowym pozio-

mie agrotechniki wyniósł średnio od 63,2 dt/ha do 73,5 dt/

ha. Efekt zastosowania intensywnej technologii  skutkował 

zwiększeniem plonowania od 72,4 dt/ha do 84,1 dt/ha. Naj-

lepszy wynik plonotwórczy  na obu poziomach agrotechniki 

wykazały odmiany Soldo (p), Suweren (p), KWS Cantton (b) 

i Uta (b).

Należy pamiętać, że jęcz-

mień jary jest poddatny 

na wiele chorób, z których 

najważniejsze to: mącz-

niak prawdziwy, plamistość 

siatkowa, rdza jęczmienia, 

rynchosporioza i ciemno-

brunatna plamistość liści.  

W kreacjach jęczmienia 

jarego nie ma szczegól-

nych różnic odmianowych 

w odporności na choro-

by,  z wyjątkiem mącznia-

ka liści i plamistości siat-

kowej. Na podstawie 
wyników PDO tworzone są  
Listy Odmian Zalecanych 
(LZO) na obszarzewoje-

wództw, które corocznie są aktualizowane. W roku 2016  

w województwie łódzkim rekomendowanych było 11 od-

mian, w tym 3 odmiany browarne KWS Irina, KWS Orphelia, 

Salome oraz 8 przeznaczonych na cele pastewne (Ella, KWS 

Atrika, KWS Olof, Oberek, Pengiun, Podarek, Skald, Soldo).  

Biorąc pod uwagę powyższe, rolnik dokona właściwego 

wyboru odmiany, licząc na optymalne wykorzystanie cech  

kreacji jęczmienia jarego.

Iwona Michalska

Stacja Doświadczalna  Oceny Odmian w Sulejowie

www.sulejow.coboru.pl

Jęczmień jary 
- podstawowe zboże 
o wszechstronnym zastosowaniu

Jęczmień zwyczajny wywodzi się z terenów dawnej Mezopotamii, obecnie jest najważniejszym zbożem paszowym produkowanym w Europie. Jęczmień jary ma  
największe znaczenie gospodarcze spośród wszystkich zbóż jarych. W Krajowym Rejestrze znajdują się 63 odmiany, w tym 26 typu browarnego, 36 typu pastewnego,  
w tym  1 nieoplewiona Gawrosz. Udział odmian zagranicznych utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi obecnie ponad 50%.

Plonowanie jęczmienia jarego w doświadczeniach PDO na dwóch poziomach agrotechniki  

w sezonie wegetacyjnym 2016  w woj. łódzkim
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Powstawanie i rozwój gruczołu mlekowego (mammo-

geneza), a następnie rozpoczęcie produkcji mleka (lak-

togeneza) i podtrzymanie tego zjawiska (laktopoeza) 

jest ściśle zależne od prawidłowej funkcji narządu rod-

nego samicy. Narząd rodny samicy może funkcjonować 

samoistnie bez powstania i prawidłowej funkcji gruczo-

łu mlekowego. Tylko stany kliniczne ostre i nadostre ma-

stitis negatywnie wpływają na płodność samicy. Gruczoł 

mlekowy jest częścią układu rozrodczego, ponieważ po-

zostaje w ścisłym związku czynnościowym z żeńskim na-

rządem rozrodczym – jajnikami i macicą, a także błonami 

płodowymi, co przejawia się w postaci rozwoju gruczołu 

mlekowego w czasie ciąży, wytwarzania siary przed poro-

dem i w czasie pierwszych kilku dni okresu poporodowe-

go oraz mleka w fazie laktacji. Laktacja stanowi ostatnią 

fazę procesu rozrodczego. Rozwój gruczołu mlekowego 

rozpoczyna się już w okresie zarodkowym, a od urodzenia 

aż do okresu dojrzałości płciowej samicy ewolucja tego 

narządu przebiega bardzo wolno i jest regulowana przez 

hormony przedniego płata przysadki mózgowej, jajników 

i kory nadnercza. Jego aktywny wzrost rozpoczyna się  

w okresie wystąpienia regularnych cykli płciowych. Sto-

pień rozwoju zależy od gatunku zwierzęcia i od długości 

cyklu rujowego. U zwierząt o krótkich cyklach rujowych, 

trwających przeciętnie 4 dni (mysz, szczur), rozwijają się 

przewody mlekonośne, natomiast nie powstają pęche-

rzyki mleczne. U gatunków o dłuższych cyklach i prze-

dłużonej fazie lutealnej, np. u człowieka i małpy, dochodzi 

do uformowania się układu zrazikowo-pęcherzykowe-

go. W tym czasie u przeżuwaczy znacznie wzrasta także 

zrąb łącznotkankowy oraz tkanka tłuszczowa. Pełny roz-

wój gruczoł mlekowy osiąga w czasie ciąży, a nawet do-

piero na początku laktacji, kiedy wydzielanie hormonów 

jajnika zmienia się z cyklicznego na ciągłe. Wielu autorów 

zajmujących się ekonomią produkcji mleka uważa, że do-

piero po drugiej laktacji hodowca osiąga zysk z hodowli 

bydła mlecznego. Hormony jajnikowe: estrogeny i proge-

steron działają synergistycznie i są niezbędne do rozwo-

ju gruczołu mlekowego. Za rozwój przewodów wypro-

wadzających w gruczole mlekowym odpowiedzialne są 

estrogeny, a pęcherzyków mlekotwórczych progeste-

ron jajnikowy i łożyskowy. Oprócz stereoidów jajnika co 

najmniej 5 hormonów przysadki jest zaangażowanych  

w rozwój gruczołu mlekowego: hormon wzrostu (GH), 

prolaktyna (PRL), insulina, hormony tyreotropowe (TSH) 

oraz kortykotropiny (ACTH). Zapoczątkowanie laktacji 

(initiatio lactationis) następuje po nagłym obniżeniu się 

poziomu estrogenów we krwi samicy po porodzie i od-

blokowaniu uwalniania prolaktyny przysadkowej. Waż-

ne znaczenie dla tego procesu ma m.in. nagła zmiana 

rozdziału krwi zaopatrującej w czasie ciąży łożysko, a po 

porodzie skierowanej do naczyń krwionośnych gruczo-

łu mlekowego oraz laktotropowy odruch ejekcji mleka 

(let down reflex) wyzwolony przez pierwsze ssanie przez 

cielę. Pod wpływem silnych czynników stresowych (ból, 

złe traktowanie) oddawanie mleka zostaje zahamowane 

w wyniku uwalniania dużej ilości adrenaliny, co prowa-

dzi do zmniejszenia przepływu krwi przez gruczoł mleko-

wy, a w konsekwencji zmniejszenia dopływu oksytocyny 

do komórek mięśniowo-nabłonkowych. Komórki te za-

opatrzone są w dwa rodzaje receptorów: receptory alfa 

– wrażliwe na adrenalinę i receptory beta – które mają 

powinowactwo do oksytocyny. Zaburzenia płodności 

powodują wydłużenie okresu międzyciążowego i mię-

dzywycieleniowego, wskutek czego wiele krów w stadzie 

charakteryzuje się przedłużonymi laktacjami. W końco-

wym okresie laktacji krowy produkują małe ilości mle-

ka, co stanowi zagrożenie ich otłuszczenia. Pogorszenie 

wskaźników płodności wpływa na obniżenie liczby i ja-

kości produkowanego mleka. Wydłużona laktacja spowo-

dowana długim okresem międzyciążowym (ponad 120 

dni) skutkuje obniżeniem jej wydajności w końcowym 

jej okresie wraz ze wzrostem liczby komórek somatycz-

nych (LKS) w mleku. Do wzrostu LKS w mleku dochodzi 

również w fizjologicznych czynnościach narządu rodne-

go - w czasie rui oraz w okresie siarowym. Stany patolo-

giczne narządu rodnego, jak np. torbielowatość jajników 

(torbiele tekainowe), powodują spadek produkcji mleka  

i pogorszenie jego jakości higienicznej (wzrost LKS). Na-

tomiast stany zapalne macicy, zatrzymanie łożyska, ronie-

nia, kulawizny w przypadku ostrego przebiegu tych scho-

rzeń mogą przyczynić się do obecności drobnoustrojów 

chorobotwórczych w mleku. Krowy cielne i niecielne 

dają w przybliżeniu tę samą ilość mleka przez pięć mie-

sięcy okresu poporodowego. Po piątym miesiącu laktacji  

u krów cielnych produkcja mleka spada szybciej niż  

u sztuk niezacielonych. Różnica w wydajności powsta-

je na skutek zwiększonego przenikania składników od-

żywczych z gruczołu mlekowego do macicy dla wzrostu  

i utrzymania płodu.

prof. dr hab. Jan Twardoń

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozród a ilość i jakość mleka 

Zjawisko rozrodu i wytwarzania mleka przez samice wszystkich ssaków pozostaje ze sobą w ścisłej zależności już w czasie rozwoju anatomicznego narządów  
odpowiedzialnych za płodność i powstawanie mleka, a następnie zależność ta jest kontynuowana w czasie dojrzewania płciowego oraz przez cały okres reprodukcji. 
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UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE 
DLA ROLNIKÓW

Można wiele mówić na temat konieczności zabezpieczenia swojego zdrowia i majątku poprzez zakup polisy u ubezpieczyciela. Ale w jakim celu został wprowa-
dzony obowiązkowy charakter dla niektórych rodzajów ubezpieczeń? Z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia wiąże się  społeczna potrzeba zabezpieczenia osób  
poszkodowanych na skutek zdarzeń o charakterze często przypadkowym lub żywiołowym, czyli takich na które poszkodowany nie miał wpływu. Do takich wnio-
sków ludzie doszli już w XVII wieku. Pierwsza próba wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia posiadanych nieruchomości od ognia datowana jest na rok 1685,  
kiedy to elektor pruski Fryderyk Wilhelm utworzył „publicznoprawny zakład ubezpieczeń od ognia”.

Najbardziej rozpowszechnionymi ubezpieczeniami 

obowiązkowymi są: odpowiedzialność cywilna posia-
daczy pojazdów mechanicznych, odpowiedzialność 
cywilna rolnika i ubezpieczenie budynków wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego. Warunki dotyczą-

ce zakresu tych ubezpieczeń określone zostały w Ustawie  

z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązko-

wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Co to oznacza dla ubezpieczonych lub poszkodo-
wanych? 

Zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla poszkodowa-

nych oznacza to, że żaden z zakładów ubezpieczeń nie 

może dobrowolnie kształtować własnych warunków 

ubezpieczenia. Ważne jest również, że stanowi to gwa-

rancję otrzymania rekompensaty za poniesioną stratę 

majątkową czy uszczerbek na zdrowiu. Wprowadzenie 

powszechnego obowiązku ubezpieczenia odpowiedzial-

ności cywilnej i budynków wchodzących w skład gospo-

darstwa rolnego ma szczególne znaczenie dla rolników, 

dla których gospodarstwo jest nie tylko miejscem do  

życia, lecz także źródłem utrzymania rodziny. 

Przed czym zatem chronią rolnika ubezpieczenia 
obowiązkowe? 

Zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej rolnika 
jest bardzo szeroki, gdyż zakład ubezpieczeń zapłaci każ-

demu poszkodowanemu za doznaną szkodę, którą rolnik 

(lub osoba z nim mieszkająca czy też pracownik rolnika) 

wyrządzi w związku z posiadaniem gospodarstwa rolne-

go.  

Maksymalna odpowiedzialność za szkody spowo-

dowane z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolnika,  

w jednym zdarzeniu wynosi: 5 mln euro w przypadku 

szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mie-

niu. Obowiązek zawarcia umów obowiązkowych ubez-

pieczeń powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospo-

darstwa rolnego.

Drugą obowiązkową umową ubezpieczenia 
jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład  
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń  
losowych. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki  

o powierzchni powyżej 20 m², z wyłączeniem budynków, 

których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, 

budynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów i tu-

neli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem 

ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości 

nowej lub z uwzględnieniem stopnia zużycia. Budyn-

ki ubezpieczone są od skutków zdarzeń wyszczególnio-

nych i zdefiniowanych w ustawie, takich jak: ogień, hura-

gan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady 

śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, 

lawina i upadek statku powietrznego. Obowiązek zawar-

cia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokry-

cia budynku dachem.

Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

rolnika oraz budynków rolniczych są zawierane na okres 

12 miesięcy i ulegają automatycznemu przedłużeniu na 

rok kolejny, jeżeli najpóźniej na jeden dzień przed koń-

cem okresu ubezpieczenia nie zostało złożone pisemne 

wypowiedzenie i składka została opłacona w całości. Brak 

zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia skutku-

je nałożeniem na rolnika kary.

Mając na uwadze obowiązkowy charakter opisa-
nych powyżej ubezpieczeń  Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” przygotowało dla rolników 
atrakcyjną ofertę ubezpieczenia. Zgodnie z zasada-
mi funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wza-
jemnych, każdy ubezpieczający staje się członkiem 
Towarzystwa i może korzystać z przywilejów płyną-
cych z wzajemności ubezpieczeniowej, jak na przy-
kład ze zniżki za staż członkowski czy przynależności 
do Związku Wzajemności Członkowskiej.  

     Pamiętajmy! Niezależnie od tego, czy ubez-
pieczenie jest obowiązkowe czy nie – warto się  

ubezpieczać. Zabezpieczenie własnego gospodar-
stwa rolnego przed negatywnymi skutkami zdarzeń 
losowych winno być priorytetem każdego rolnika.

Zapraszamy do naszego Biura i Oddziałów.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi
ul. Swojska 4, 91-342 Łódź

tel. 42 640-68-53 
e-mail:lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
jest instytucją partnerską w ogólnopolskim pro-
gramie Karta Dużej Rodziny wspierającym rodziny  
z co najmniej trójką dzieci. Na podstawie imien-
nej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny TUW „TUW” 
udziela ubezpieczającym się rodzinom wielodziet-
nym do 15% zniżki w ubezpieczeniach komunika-
cyjnych oraz do 30% zniżki w zakresie ubezpieczeń: 
mieszkań, domów, gospodarstw rolnych i następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Jest to wyraz pro-
społecznej i prorodzinnej działalności TUW „TUW”  
- najstarszego w Polsce towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych założonego w 1991 roku.

A wszystko w myśl zasady: „Ubezpieczajmy się  
u siebie.”

      Abyśmy zawsze patrzyli z optymizmem 
w nadchodzącą przyszłość!

Na tę przyszłość, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 2017, życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. 

Niech te dni świąteczne przyniosą Państwu wypoczynek 
i radosny czas w gronie najbliższych oraz przekonanie, 

że rok 2017 będzie lepszy niż mijający 2016.

Anna Bieniawska 
- Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW w Łodzi

wraz z Pracownikami  
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Nastrój wieczerzy wigilijnej tworzą nie tylko tradycja 

dzielenia się opłatkiem, ubierania choinki, śpiewania ko-

lęd, obdarowywania prezentami, ale i wyjątkowe dla tej 

chwili potrawy. Od niepamiętnych czasów kolacja wigi-

lijna składa się z postnych dań. Na stół podaje się ryby, 

potrawy z mąki, kaszy, suszonych grzybów, owoców, 

warzyw, miodu i orzechów. Zwyczaj niejedzenia mięsa 

wiąże się z prastarym wierzeniem, że człowiek i zwierzę-

ta stanowią jedną rodzinę. Natomiast potrawy przygoto-

wane z płodów pól, lasów, sadów, rzek i stawów miały 

zapewnić zdrowie, dostatek i urodzaj w nadchodzącym 

roku. Niektórym produktom od czasów przedchrześci-

jańskich przypisywano właściwości magiczne:

Opłatek - symbol zgody i jedności.

Chleb to dobrobyt i początek nowego życia.

Ryba - mająca przede wszystkim znaczenie religijne, 

przypominała o chrzcie, zmartwychwstaniu i nieśmier-

telności, to również symbol płodności i odrodzenia się 

życia.

Ziarno zbóż i wypieki z mąki miały zapewnić pomyśl-

ność w nadchodzącym roku.

Kapusta - symbol życiodajnej siły, miała sprawić od-

rodzenie się przyrody na wiosnę po zimowym uśpieniu.

Groch - chroniący przed chorobami, w połączeniu  

z kapustą gwarantował urodzaj.

Grzyby ułatwiać miały nawiązanie kontaktu ze świa-

tem zmarłych

Mak był symbolem płodności.

Miód miał zapewnić przychylność sił nadprzyrodzo-

nych

Świąteczny stół to nie tylko potrawy, to także ko-
lory. Dawniej z nieskazitelną bielą obrusa kontrastowały 

czerwone jabłka, stół ozdobiony był zielonymi gałązkami 

jodłowymi, a snopy zboża złociły się w rogach izby. Bar-

wy te przywoływane bezwiednie w świątecznych deko-

racjach z pokolenia na pokolenie maja swoje symbolicz-

ne znaczenie:

Biel obrusa jest wyrazem radości i świątecznego na-

stroju. Kolor biały jest symbolem światła, chwały i czysto-

ści.

Czerwień ozdób świątecznych jest symbolem siły  

i młodości. Przypomina kolor wschodzącego i zachodzą-

cego słońca. W starożytności wierzono, ze chroni przed 

zranieniem, odstrasza demony. W liturgii podkreśla się 

jego symboliczny związek z Duchem Świętym, który za-

pala w wiernych ogień miłości.

Zieleń choinki jest kolorem kiełkującej roślinności, 

oczekiwania przyszłych żniw, jest też symbolem nadziei.

Żółć siana - symbol światła i majestatu. To kolor doj-

rzałego zboża oraz złota. W liturgii kolor żółty wskazuje 

na wieczne światło, chwałę, godność i potęgę.

Tekst i zdjęcia: ŁRH „Zjazdowa”

Święta Bożego Narodzenia to najważniejsze u nas święta rodzinne, pełne pięknych tradycji, obrzędów, podniosłego nastroju. Były i są obchodzone bardzo uroczy-
ście, a ich szczególny charakter jak nigdzie na świecie podkreśla wieczerza wigilijna.

W świątecznym 
nastroju…

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

LUDOWE PRZYSŁOWIA ŚWIĄTECZNE

Od Łucji do wigilii patrz na dni o przyszłym 
roku powiedzą Ci.

Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie 
po lodzie.

Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak 
cztery tygodnie.

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na 
Wielkanoc będą śniegiem przywalone.

Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po 
nich następują.

Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.

Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie 
urodny.

W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały 
styczeń chodzi.
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Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga już XV wieku, stąd można śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego”, która udoskonalana przez  
wieki, daje imponujące rezultaty hodowlane. Karpie z Bełdowa cechuje bezłuskowa skóra, mała głowa oraz silne wygrzbiecenie i umięśnienie ciała, a dzięki  
prawdziwie ekologicznej hodowli, bełdowski karp znany jest i ceniony nie tylko w regionie łódzkim, ale w całej Polsce. Udokumentowane jest to licznymi nagrodami,  
wyróżnieniami i certyfikatami posiadanymi przez gospodarstwo rybackie w Bełdowie.

Pan Karp z Bełdowa

Gospodarstwa Rolno-Rybackie Bełdów, w którym hodu-

je się bełdowskiego karpia, użytkuje Adam Michaś, członek 

Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

w Zgierzu, delegat IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

Wraz z rodziną i współpracownikami gospodaruje na 300 

ha gruntów, z czego 150 ha stanowią stawy hodowlane.  

Na pozostałych 150 ha gruntów produkowane są zboża, 

które w większości stanowią paszę dla karpi (w ciągu roku 

zjadają one ponad 200 ton zboża). Warto wspomnieć, że 
gospodarstwo bazuje na tradycyjnej metodzie chowu 
tzw. Metodzie Dubisza. Polega ona na takim przygoto-
waniu  stawu, poprzez zabiegi hodowlane, aby wytwo-
rzyły się warunki pokarmowe odpowiednie do wyma-
ganej określonej grupy wiekowej karpi. Ryby w trakcie 
cyklu produkcyjnego przenoszone są ze stawu do sta-
wu i stąd metoda ta, często jest również określana jako 
„metoda przesadkowania”. W efekcie, gospodarstwo 
stawowe składa się z szeregu stawów różnych kate-
gorii, przeznaczonych do rozrodu, wychowu narybku, 

odchowu i przetrzymywania karpi towarowych. Jak 
zaznacza Adam Michaś, cykl hodowli karpia tą metodą 
trwa 3 lata. Oprócz metody chowu, równie istotną rolę 
w procesie produkcji ryb z Bełdowa stanowi umiejsco-
wienie bełdowskich stawów. Położone wśród lasów  
i łąk, z dala od aglomeracji miejskich, zasilane są czy-
stymi wodami rzeki Bełdówki. 

Choć gospodarstwo zajmuje się głównie hodowlą kar-

pia (stanowi ona 90% produkcji ogólnej), pan Adam Michaś 

wprowadził też inne gatunki ryb, m.in.: amura, suma, tołpy-

gę, szczupaka, sandacza, jesiotra i inne. Ryby te sprzedawa-

ne są w ilościach hurtowych i detalicznych przez cały rok. 

Gospodarstwo do przewozu żywych ryb dysponuje spe-

cjalistycznym samochodem o ładowności jednorazowej do 

1500 kg i dowozi ryby do odbiorców w całym kraju. 

Dla uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa, zosta-
ły wyodrębnione 2 stawy pod łowiska wędkarskie 
dla pasjonatów z terenu gminy Aleksandrów Łódzki  
i województwa łódzkiego. W minionym roku rekor-
dzista w jednym ze stawów - tylko w jednym dniu -  
złapał 84 karpie. Na łowisku większość ryb jest w wiel-
kości konsumpcyjnej, ale można tam też złowić okazy 
kilku, czy kilkunastokilogramowe, które dla uatrakcyj-
nienia przygody wędkarskiej wpuszcza się do sta-
wów. Rekord łowiska w Bełdowie to karp ważący 12,5 
kg, szczupak o wadze 11,3 kg i 23-kilogramowy sum.  
Co ważne, z łowiska mogą korzystać osoby nieposia-
dające uprawnień wędkarskich PZW. W ramach dalszej 
modernizacji łowiska, planowana jest także rozbudo-
wa bazy gastronomiczno-turystycznej. Warto zazna-
czyć, że Gospodarstwo Rolno-Rybackie w Bełdowie 
objęte jest stałą opieką weterynaryjną, co daje kupują-
cemu pewność pochodzenia i jakości zdrowotnej ryb. 

Gospodarstwo w Bełdowie produkuje również duże  

ilości materiału zarybieniowego, z czego znaczna część 

przeznaczona jest do sprzedaży. Dominującymi formami są:

• Wylęg karpia w miesiącach maj-czerwiec w zależności 

od terminu tarła.

• Lipcówka karpia w wadze 2-5 g/sztukę w miesiącach 

czerwiec-lipiec.

• Narybek (Różnych gatunków), czyli ryby jednoroczne  

w wadze ok. 50 g/szt. Miesiące marzec-kwiecień i paździer-

nik-listopad.

• Kroczek, (Różnych gatunków), czyli ryby dwuletnie  

w wadze ok 250 g/szt. Miesiące marzec-kwiecień i paździer-

nik-listopad.

• Palczaka sandacza (narybek jesienny) w miesiącu  

październiku

Prowadzenie gospodarstwa rybackiego to ciężka pra-

ca przez cały rok. Latem, rybom, zagrażają zbyt wysokie 

temperatury, które wpływają negatywnie na ich przyrosty  

i żerowanie. Zimą natomiast, niebezpieczny jest brak tle-

nu, stąd konieczna jest kontrola jego zawartość w wodzie 

pod lodem. Pracy nie ułatwia również presja drapieżników.  

Straty spowodowane przez gatunki chronione takie jak: 

kormoran czarny, wydra, czapla siwa są olbrzymie i docho-

dzą nawet do 50-60% ubytków ryby w stawach. Niestety  

z tego tytułu nie ma żadnych rekompensat, ani odszko-

dowań od państwa. Ale to nie jedyny problem producen-

tów. W związku z tegoroczną suszą produkcja w cały kraju  

i w bełdowskim gospodarstwie jest niższa od ubiegłorocz-

nej o 30%. W związku z tym ceny karpia w tym roku będą 

wyższe o 1-2 złote. 

Gospodarstwa Rolno-Rybackie Bełdów należy do po-

wstałej niedawno Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  

„Z ikrą”, w której pan Adam Michaś został wybrany Wice-

prezesem Zarządu.  Idea wspólnego działania umożliwia 

bardziej efektywne korzystanie ze środków europejskich,  

które dają rybakom i samorządom możliwość inwestowa-

nia w rozwój gospodarstw i infrastruktury.

- To wielka szansa dla naszego regionu na rozwój i 

pozyskanie dodatkowych środków dla naszych gospo-

darstw, nie tylko rybackich - twierdzi nowy Wiceprezes 

RLGR „Z ikrą”. Sam chciałby pozyskać środki m.in. na za-

kup nowego transportu specjalistycznego do przewozu 

żywych ryb. 

Wielkimi krokami zbliża się czas Świąt Bożego  
Narodzenia. To okres wzmożonej sprzedaży karpia. 
Odłowy w Bełdowie zakończyły się w połowie listopa-
da, a teraz karpie oczekują na sprzedaż w specjalnych 
stawach, które nazywane są magazynami handlówki. 
Są to głębokie stawy o niewielkiej powierzchni, ale 
za to z dużym przepływem świeżej wody. Każdy staw 
zaopatrzony jest w specjalne aeratory i dyfuzory do-
tleniające wodę. Dzięki tym zabiegom karpie po-
zbywają się mulistego posmaku i oczyszczają swoje  
organizmy z resztek kwasu mlekowego, który wytwa-
rza się w organizmie ryb podczas stresu wywołanego 
np. odłowem. To, między innymi, sekret wspaniałego 
smaku „Karpia Bełdowskiego”. Choć na walory sma-
kowe ,,Pana Karpia z Bełdowa”, co warto jeszcze raz  
zaznaczyć, ma przede wszystkim wpływ naturalny, 
ekologiczny sposób hodowli i karmienie ryb wyłącz-
nie zbożami z własnego gospodarstwa. 

 Sylwia  Skulimowska

 (www.karpzbeldowa.pl    www.zikra.org.pl )


