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Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

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

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

Urząd Gminy w Łasku 
ul. Warszawska 14

98-100 Łask, pokój 48

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Kaliska 9a 
 99-100 Łęczyca

510 474 825
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

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

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

ul. Beskidzka nr 124 
91-610 Łódź, pok. 2

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

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

 uL. Cmentarna 3 
98-330 Pajęczno

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

Starostwo Powiatowe 
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek
Leszek Chmielecki

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. Sylwester Libera
Małgorzata Rosa 

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

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

Starostwo Powiatowe
Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz, pok. 309

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Jacek Ossowicz
Roman Rosiński

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Paweł Rochala

ul. Św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Maz., pok. 11

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Krzysztof Wróbel
Zbigniew Szkudlarek

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Adam Ciećka  

 ul. Waryńskiego 14
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

91-455 Łódź
ul. Żurawia 7/9 42/640-68-53, 640-68-54

lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kostromska 37

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

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagiellońska 4

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

Oddział
 Kutnowsko-Łowicki

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

druga lokalizacja: 
99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

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

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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Zakończyła się trzecia edycja Ogólnopolskiego 

Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy  

w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecz-

nymi substancjami”, który został przeprowadzony onli-

ne, z wykorzystaniem platformy Moodle. 

Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu te-

stu o tematyce zapobiegania skutkom niewłaści-

wego stosowania w gospodarstwie rolnym niebez-

piecznych i szkodliwych substancji, m.in. środków 

ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Test rozwiązało 

1 466 rolników z całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem, nagrodzono 100 laureatów, 

którzy zdobyli największą liczbę punktów w najkrót-

szym czasie, a ich zgłoszenia spełniały wymogi formal-

ne. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 

myjek wysokociśnieniowych.

Wśród laureatów znalazło się 6 rolników z wojewódz-

twa łódzkiego:

• Grzegorz Antoniewski z powiatu pabianickiego

• Agnieszka Kasprzykowska z powiatu sieradzkiego

• Witold Miksa z powiatu łowickiego

• Jerzy Sobiński z powiatu łęczyckiego

• Radomir Sokołowski z powiatu brzezińskiego

• Krzysztof Staniszewski z powiatu łowickiego

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie konkur-

sowego wyzwania. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy, by 

ten sukces motywował do dalszego zdobywania wiedzy 

i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach kon-

kursu i innych działaniach prewencyjnych KRUS.

Przemysław Kraska 

OR KRUS w Łodzi 

Szanowni Państwo!
Dzięki współpracy Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego z Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, w li-
stopadzie i w grudniu w całym woje-
wództwie łódzkim odbyły się szkolenia 
rolników na temat obowiązkowych i do-
browolnych ubezpieczeń w rolnictwie 
(str. 8-9). Szczególnie dziękuję Pani Pre-
zes Zarządu TUW „TUW” Ewie Stachura-
-Kruszewskiej oraz Pani Katarzynie Bia-
łek-Traut Dyrektor Biura Regionalnego  
w Łodzi za współpracę i zaangażowanie 
dla samorządu rolniczego.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-
go współpracuje również ze Stacją Do-
świadczalną Oceny Odmian w Sulejo-
wie. W każdym miesięczniku możecie 
Państwo zapoznać się z aktualnymi wia-
domościami dotyczącymi badania ro-
ślin uprawnych. Bardzo dziękuję Panu  
dr. inż. Przemysławowi Majchrowskiemu, 
Dyrektorowi SDOO Sulejów, za tak cenne 
dla rolników informacje. W tym numerze 
przeczytacie Państwo o Złocie z pola -  
rynek kukurydzy w naszym kraju jest 
jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się rynków nasiennych (str. 10-11).

Zachęcam Państwa również do 
przeczytania artykułu Lawendowa Barć 
pod Lasem (str.16). Państwo Sylwia  
i Mieczysław Łabędzcy tworzą gospo-
darstwo pasieczne, uprawiają lawen-
dę oraz ekologiczny ogród ziół i roślin 
miododajnych. W gospodarstwie są or-
ganizowane warsztaty, które służą po-
znawaniu świata przyrody w bezpo-
średnim z nią kontakcie.

Miłej lektury! 

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego

Bezpiecznie z niebezpiecznymi 
substancjami

W Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolni-

ków, które ukończyły kurs e-learningowy pt. „Bezpiecz-

nie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłały 

do 6 listopada br. certyfikat potwierdzający jego ukoń-

czenie wraz z formularzem zgłoszeniowym

Spośród 2527 nadesłanych zgłoszeń Prezes KRUS dr 

Aleksandra Hadzik i Zastępca Prezesa Marek Surmacz 

wylosowali 50 zgłoszeń dzieci, które otrzymają ww. 

nagrody. Wśród laureatów znalazło się pięcioro dzieci  

z województwa łódzkiego:

• Hanna Dominiczak z gminy Galewice

• Agata Frydzińska z gminy Poddębice

• Maja Gajdka z gminy Wodzierady

• Krzysztof Maluga z gminy Daszyna

• Dawid Wachela z gminy Poddębice

Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – 

upadkom zapobiegamy” organizowany od 2019 roku 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy 

pracy i chorobom zawodowym rolników jest z sukcesem 

upowszechniany wśród najmłodszych mieszkańców wsi. 

Narzędzie to w nowoczesnej formie przybliża dzieciom 

wiedzę o zagrożeniach wypadkowych występujących  

w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych 

zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. 

Kurs jest dostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl. 

Dzieci mogą odbyć kurs w czasie wolnym od nauki,  

w towarzystwie kolegów i koleżanek lub rodzeństwa i ro-

dziców, a także sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy 

o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, rozwiązując 

przygotowane przez KRUS zagadki. Na zakończenie kur-

su przewidziano test końcowy, po którego pomyślnym 

rozwiązaniu uczestnik możne uzyskać i wydrukować cer-

tyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców wsi do od-

bycia kursu i udziału w ogólnopolskich konkursach pre-

wencyjnych dla dzieci – plastycznym i na rymowankę, 

które Kasa planuje ogłosić na początku 2023 roku.

Przemysław Kraska 

OR KRUS w Łodzi 

Hulajnogi wylosowane!

Jacek Reszelewski, zastępca dyrektora OR KRUS w Łodzi wręcza nagrodę Grzegorzowi Antoniewskiemu
 z powiatu pabianickiego

Hanna Dominiczak z gminy Galewice
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Import zboża z Ukrainy 
- odpowiedź na wniosek KRIR

W odpowiedzi na  wystąpienie  Zarządu Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych (również IRWŁ wystąpiła 
w tej sprawie), realizujące wniosek przyjęty pod-
czas XIV posiedzenia KRIR V kadencji z 1. grud-
nia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka  
w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sy-
tuacji związanej z nadmiernym importem zboża  
z Ukrainy do Polski. Sekretarz Stanu w MRiRW 
Janusz Kowalski poinformował o działaniach  
podejmowanych przez Rząd RP w tej sprawie:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 21.12.2022 r. w spra-

wie importu zbóż i rzepaku z Ukrainy informuję, że po 

agresji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost przewozu 

produktów rolnych, głównie zbóż, przez polską grani-

cę. Wynika to z ograniczenia wywozu tych produktów  

z Ukrainy przez porty Morza Czarnego.

Do Polski przywożona jest głównie kukurydza. Ko-

rytarze solidarnościowe mają za zadanie pomóc Ukra-

inie w wywozie m.in. zbóż oraz zagwarantować bezpie-

czeństwo żywnościowe w krajach charakteryzujących 

się ich deficytem. Zwiększonemu przywozowi kukury-

dzy z Ukrainy towarzyszy proporcjonalnie wyższy wy-

wóz zbóż z Polski. Niemniej jednak zwiększona podaż 

kukurydzy na rynek krajowy wynika także z faktu, że 

zbiory kukurydzy w Polsce w 2022 r. były wysokie i sza-

cowane są przez Główny Urząd Statystyczny na 8,5 mln 

ton, tj. o niemal 1 mln ton więcej niż w roku ubiegłym.

Monitorujemy także na bieżąco ceny zbóż i rzepaku. 

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informa-

cji Rynkowej MRiRW wynika, że w okresie 12-18 grud-

nia 2022 r. średnia cena netto kukurydzy mokrej w Pol-

sce wzrosła o prawie 6% w porównaniu do ceny sprzed 

tygodnia i wynosiła 837 zł/t. Cena ta była wprawdzie  

o ok. 7% niższa niż miesiąc temu, ale o ok. 57% wyższa niż  

2 lata temu. Natomiast ceny pozostałych zbóż, w tym 

kukurydzy suchej, spadły w ciągu ostatniego miesiąca  

o ok. 2,5-4%, niemniej jednak są wyższe od cen sprzed 

wybuchu wojny na Ukrainie od ok. 9 do ponad 22%.

Ceny zbóż na krajowym rynku podążają za cenami 

na świecie. W okresie przedświątecznym, po wcześniej-

szym okresie spadków cen, odnotowywano wzrosty 

cen zbóż (zarówno kukurydzy jak i pszenicy) na euro-

pejskiej giełdzie MATIF oraz na giełdzie amerykańskiej.

Odnosząc się do postulatu wstrzymania importu 

zbóż i rzepaku z Ukrainy informuję, że wprowadzenie 

takiego zakazu nie jest możliwe ze względu na obo-

wiązujące umowy międzynarodowe zarówno pomię-

dzy Unią Europejską i Ukrainą jak i zasady Światowej 

Organizacji Handlu. W obecnej sytuacji jednym z istot-

nych działań jest intensyfikacja wywozu produktów 

rolnych poza granice Polski zarówno do krajów UE 

charakteryzujących się ich deficytem jak i do krajów 

trzecich uzależnionych od importu.

Elewarr sp. z o.o., która jest częścią Krajowej Grupy 

Spożywczej S.A., realizuje projekt pn. „Spichlerz Pół-

nocy”, którego celem jest rozbudowanie powierzch-

ni magazynowej w północnej Polsce. Magazyny zbo-

żowe na północy kraju mają szczególne znaczenie ze 

względu na to, że znajdują się w bliskiej odległości 

portów, przez które w dużym stopniu realizowany 

jest wywóz zbóż z kraju, a także tranzyt ukraińskich 

zbóż. Elewarr Sp. z o.o. coraz aktywniej uczestniczy 

także w eksporcie polskiej pszenicy drogą morską.

Mając jednak na uwadze zgłaszane problemy ze 

sprzedażą polskiej kukurydzy informujemy, że Elewarr 

sp. z o.o. prowadzi na bieżąco skup polskiej kukurydzy 

mokrej po cenach rynkowych. Spółka posiada swoje od-

działy również na południowym wschodzie Polski. Z in-

formacji Spółki wynika jednak, że nie ma ze strony rol-

ników dużego zainteresowania sprzedażą tego ziarna.

Odnosząc się do wprowadzenia kaucji zabezpiecza-

jących dla importerów z Ukrainy – z informacji Minister-

stwa Finansów wynika, że instytucja „tymczasowej kaucji” 

nie jest znana Unijnemu Kodeksowi Celnemu i aktom wy-

konawczym i delegowanym – tym samym nie może być 

stosowana na terytorium Unii, w tym na terytorium RP.

W kwestii przywozu do kraju zboża technicznego 

informujemy, że prowadzone są działania we współ-

pracy z Krajową Administracją Skarbową i Państwową 

Inspekcją Sanitarną, mające na celu ograniczenie spro-

wadzania z Ukrainy zboża deklarowanego jako tech-

niczne bez kontroli jakościowej. Wzmocnieniu uległ 

nadzór nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy.

Ponadto w kwestii kontroli przywożonego ziarna in-

formuję, że zasady prowadzenia granicznej kontroli fi-

tosanitarnej (tj. pod kątem występowania szkodników  

i patogenów roślin) towarów importowanych z państw 

trzecich (w tym z Ukrainy) określają przepisy Unii Euro-

pejskiej stosowane w sposób bezpośredni we wszyst-

kich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z prze-

pisów tych wynika jednoznacznie, że wszystkie przesyłki 

zawierające zboże przeznaczone do siewu muszą zostać 

poddane kontroli fitosanitarnej w przypadku wwozu na 

teren Unii Europejskiej. Kontrole takie wykonywane są 

przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-

ślin i Nasiennictwa. Kontrole monitoringowe przepro-

wadzane przez PIORiN jeszcze przed wybuchem wojny 

na Ukrainie nie stwierdzały ryzyka fitosanitarnego zwią-

zanego z importem zbóż z tego kraju.

Z kolei zasady kontroli ziarna konsumpcyjnego pro-

wadzone są przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), 

która nadzorowana jest przez Ministra Zdrowia. Nie-

mniej jednak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi fi-

nansuje badanie dodatkowych, wykraczających poza 

podstawowe zobowiązania prawne dotyczące bezpie-

czeństwa żywności, próbek importowanych z państw 

trzecich (w tym z Ukrainy) płodów rolnych pod ką-

tem pozostałości środków ochrony roślin. Ponadto  

w związku z pojawiającymi się sygnałami, iż sprowadzane  

z Ukrainy ziarno zbóż może nie spełniać wymagań w za-

kresie bezpieczeństwa żywności, w połowie tego roku 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do PIS  

z prośbą o pobranie interwencyjnie próbek towarów 

importowanych z Ukrainy takich jak pszenica, słonecz-

nik, rzepak i rzepik. Próbki zostały pobrane w okresie od 

początku czerwca do połowy lipca 2022 r. Otrzymane 

wyniki badań laboratoryjnych tych próbek nie wykazały 

nieprawidłowości w skontrolowanych towarach.

Jednocześnie informuję, że na forum Komisji Europej-

skiej Polska zgłaszała sprawę zwiększonego obrotu zbo-

żami oraz obciążenia infrastruktury magazynowej i trans-

portowej, zwłaszcza w regionach kraju graniczących  

z Ukrainą. W związku z tym Polska, oprócz działań podej-

mowanych na terenie kraju, wnioskuje do Komisji Euro-

pejskiej o wsparcie na rzecz poprawy tej infrastruktury 

w celu umożliwienia tranzytu jak największej ilości tych 

produktów do krajów charakteryzujących się ich defi-

cytem. Na dalszy rozwój korytarzy solidarnościowych  

i wsparcie globalnego bezpieczeństwa żywnościowe-

go ma zostać przeznaczony 1 miliard euro. Przeznacze-

nie takiej kwoty zapowiedziały we wspólnej deklaracji 

wydanej 11 listopada 2022 r. Komisja Europejska, Polska, 

Czechy, Rumunia, Słowacja, Republika Mołdawii i Ukraina 

oraz Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Od-

budowy i Rozwoju a także Bank Światowy.

Ponadto Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi, Pan Henryk Kowalczyk wystosował do Komisarza 

ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego pismo z prośbą  

o podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskie-

go rynku zbóż oraz rzepaku wobec nadzwyczajnych oko-

liczności związanych z importem z Ukrainy. O podobne 

działania do Komisji zwracają się również inne Państwa 

członkowskie sąsiadujące z Ukrainą bądź takie dla których 

napływ produktów rolnych jest dotkliwy.

Planowane są kolejne działania na forum UE w tej sprawie.

Komisja Europejska potwierdziła, że dostrzega pro-

blem, analizuje możliwości jego rozwiązania i monitoru-

je bardzo uważnie import produktów rolnych na teren 

UE, w tym do krajów sąsiadujących z Ukrainą.”

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych 
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Zmiany klimatu jakie zachodzą w ostatnich latach 

mają znaczący wpływ na zwiększoną emisję dwutlenku  

węgla do atmosfery, a rosnące zapotrzebowanie na ener-

gię sprawia, że wzrasta zainteresowanie odnawialnymi  

źródłami energii (OZE). Dodatkowym impulsem do ich  

wykorzystywania w ostatnim czasie stał się wzrost cen 

energii pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł związany  

m.in. z sytuacją geopolityczną. Odnawialne źródła ener-

gii to również energia ekologiczna, wpływająca na śro-

dowisko naturalne w znacznie mniejszym stopniu od 

konwencjonalnych źródeł energii. Zwiększenie pozyski-

wania energii z OZE może pozwolić cieszyć się przyszłym  

pokoleniom z zasobów naturalnych Ziemi. 

OZE stanowią dla osób prowadzących gospodarstwa 

rolne dobrą alternatywę dla tradycyjnych dostaw ener-

gii. Tym bardziej, że rolnikom, z uwagi na zabudowę za-

grodową, łatwiej jest spełnić niektóre wymagania doty-

czące np. prawidłowego usytuowania takich instalacji,  

a rosnąca świadomość ekologiczna powoduje wzrost 

zainteresowania środowiska rolniczego instalacjami 

OZE, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi.

Uzupełnieniem tych instalacji są także cieszące się 

coraz większą popularnością gruntowe lub powietrz-

ne pompy ciepła, które pozwalają, w bardzo efektywny 

sposób, zamieniać wyprodukowaną energię elektrycz-

ną na energię cieplną służącą do ogrzewania domu lub 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 

Na terenach wiejskich ciekawą propozycją pozyski-

wania energii z OZE mogą być kotły spalające bioma-

sę. Poza dość już popularnym w kraju pelletem, bardzo 

atrakcyjnym i stosunkowo tanim źródłem paliwa może 

być tradycyjne drewno (spalane z wykorzystaniem 

procesu zgazowania), czy też słoma.  Najpopularniej-

szym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, 

jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii genero-

wane jest również w celach elektrycznych.

Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na instala-

cje OZE, będących istotnymi inwestycjami finan-

sowymi, bardzo ważnym aspektem staje się odpo-

wiednie ich ubezpieczenie. Wychodząc naprzeciw 

takiemu zapotrzebowaniu oraz mając na uwadze ko-

nieczność transformacji energetycznej, Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” systematycznie roz-

wija swoją ofertę ubezpieczeniową związaną z wy-

korzystaniem energii ze źródeł odnawialnych także  

w gospodarstwach rolnych.

TUW „TUW” oferuje  w ramach Pakietu Super Rolnik 

możliwość ubezpieczenia, całej gamy mikroinstalacji 

OZE. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną 

szkody powstałe m.in. na skutek działania deszczu na-

walnego, gradu, silnego wiatru, śniegu i lodu,  uwzględ-

niając także i ryzyka przepięcia, powodzi, pożaru, ude-

rzenia pojazdu czy upadku drzewa. Ponadto, szklane 

elementy mikroinstalacji mogą być ubezpieczone od ry-

zyka stłuczenia, które obejmuje ochroną szkody w posta-

ci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak i pęknięcia. Ochrona 

może także zostać rozszerzona o szkody będące następ-

stwem kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. 

TUW „TUW” odpowiada również za uzasadnione i udo-

kumentowane koszty demontażu i montażu oraz trans-

portu uszkodzonych elementów instalacji do miejsca  

naprawy i z powrotem. 

Warto dodać, że oferta TUW „TUW” obejmuje w zasa-

dzie wszystkie dostępne w kraju źródła OZE, takie jak:  

energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, 

energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pły-

wów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, bioga-

zu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Poza ubezpieczeniem mikroinstalacji OZE w Pakie-

tu  Super Rolnik  TUW „TUW” oferuje możliwość  objęcia 

ochroną ubezpieczeniową m.in.:

• budynków wchodzących w skład gospodar-

stwa rolnego na warunkach określonych w ustawie  

z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązko-

wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  

i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

• budowli, w tym silosów, podjazdów, płyt obor-

nikowych i hal brezentowych, a także obiektów  

małej architektury,

• mienia: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, 

sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rol-

nego oraz ruchomości domowe i stałe elementy  

wykończeniowe budynków,

• szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

• sprzętu rolniczego: kombajny zbożowe, maszyny 

rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagre-

gowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki  

i przyczepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń, w tym tak-

że i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W  Pakiecie Super Rolnik można zawrzeć tak-

że umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rol-

nika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczenia-

mi następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC  

w życiu prywatnym, będzie stanowiło dopełnie-

nie ochrony rolnika i osób pozostających z nim  

we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pakiet Super Rolnik został opracowany nie tylko  

w oparciu o 30-letnie doświadczenie TUW „TUW”  

w obszarze dystrybucji ubezpieczeń rolnych lecz tak-

że z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez 

środowiska rolnicze, z którymi TUW „TUW” współ-

pracuje. Niewątpliwie jego istotną zaletą jest to, że 

umożliwia on objęcie ochroną ubezpieczeniową go-

spodarstwa rolnego na korzystnych dla producen-

ta rolnego zasadach dzięki zastosowaniu systemu zni-

żek m.in. za kompleksowe ubezpieczenie mienia, 

za staż członkowski, płatność jednorazową czy też  

bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

TUW „TUW” dysponuje rozbudowaną siecią agen-

cyjną oraz licznymi placówkami terenowymi, w któ-

rych można uzyskać nie tylko niezbędne informa-

cje na temat Pakietu Super Rolnik lecz także pomoc  

w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW”

Biuro Regionalne w Łodzi

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łodź

telefon: (42) 640-68-53

e-mail: lodz@tuw.pl

www.tuw.pl

* Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie  

 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13

Oferta ubezpieczenia instalacji odnawialnych 
źródeł energii dla rolników  w Towarzystwie 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
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Działania izby rolniczej - grudzień 2022

Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

wydaje opinie w sprawie przekształcenia gruntów  

leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. Również wydaje opinie do wieloletnich 

łowieckich planów hodowlanych. 

VII/VI Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego

VII w VI kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego odbyło się w dniu 12 grud-
nia 2022 r. w sali konferencyjnej siedziby Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 

nr 124. W posiedzeniu  Walnego Zgromadzenia Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli Prze-

wodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz 

goście zaproszeni. Walne Zgromadzenie IRWŁ otwo-

rzył Prezes Bronisław Węglewski, a obrady poprowadził 

Wiceprezes IRWŁ Andrzej Komala. Przedstawiciele rol-

ników województwa łódzkiego w czasie kilkugodzin-

nej debaty omówili tematykę związaną z rolnictwem 

naszego regionu, ale także z rolnictwem Polski. Kata-

rzyna Białek-Traut - Dyrektor Biura Regionalnego To-

warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przepro-

wadziła również szkolenie na temat obowiązkowych   

i nieobowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Człon-

kowie Walnego Zgromadzenia podjęli wnioski, które  

w dniu 13.12.2022r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Wę-

glewski skierował do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza  

w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji. 

1. Podjąć działania mające na celu obowiązkowe 

wprowadzenie badania zboża importowanego z Ukra-

iny na obecność pestycydów. Zboże przywożone  

z Ukrainy, jako zboże techniczne nie podlega badaniom 

a w praktyce  zostaje użyte  do tradycyjnych celów  

np. konsumpcyjnych czy do skarmiania zwierząt.

2. Podjąć działania mające na celu wprowadzenie re-

gulacji prawnych, aby wójtowie gmin mieli obowiązek 

przekazywania Spółkom Wodnym działającym na tere-

nie gmin informacji na temat  ilości hektarów fizycznych 

poszczególnych gospodarstw rolnych. Obecnie spółki 

opierają swoją składkę o stare często nieaktualne dane. 

Występują do wójta i nie uzyskują takich informacji  

ze względu na obowiązujące przepisy.

3. Podjąć działania mające na celu  podwyższenia kwot 

emerytur i rent chorobowych wypłacanych przez KRUS.

4. Podjąć działania mające na celu rozpoczęcie pro-

cedury zniesienia strefy czerwonej w powiecie rawskim  

w związku z ASF. Strefa ta znajduje się w trzech gminach: 

Biała Rawska, Sadkowice, Regnów. Od dłuższego czasu 

w powiecie rawskim i okolicach nie znaleziono ani wiru-

sa choroby w stadzie ani martwego  dzika  z ASF.

5. Podjąć działania mające na celu zmianę zgłasza-

nia kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby  

w okręgu wyborczym w którym liczba danej izby wyno-

si mniej niż 50 członków danej izby posiadających pra-

wo wyborcze. Zgłoszenie kandydatury wymaga popar-

cia co najmniej 10% członków danej izby posiadających 

czynne prawo wyborcze. W praktyce kandydaci mają 

problem ze zebraniem podpisów popracia.

6. Podjąć działania mające na celu, aby rok  2023 był 

rokiem przejściowym dla rolników składających wnioski 

o dopłaty bezpośrednie z uwagi na to, iż rolnicy są już 

po zasiewach jesiennych z zaplanowaną produkcją na 

rok 2023. Na dzień dzisiejszy również jest brak wszyst-

kich wytycznych w sprawie ekoschematów. 

7. Podjąć działania mające na celu zwiększenie dopła-

ty do paliwa rolniczego do kwoty 1,50 za litr.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnic-
twie i podejmuje działania min. kierując wnioski  
w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do odpowied-
nich instytucji według ich kompetencji.

W dniu 6 grudnia 2022r.  w   imieniu Zarządu Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek człon-

ków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Łódzkim-

-Wschodnim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skie-

rował pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza  

o ponowne podjęcie działań mających na celu:

- wprowadzenie skutecznego  systemu zapewniającego 

możliwość zakupu nawozów po akceptowalnych cenach. 

Trzeba zaznaczyć, że ani zapowiedzi dofinansowania zakła-

dów azotowych pomocą publiczną, ani też koncepcja dys-

trybucji nawozów poprzez Krajową Grupę Spożywczą (KGS) 

nie przynosi, póki co, nadziei na zakup nawozów po cenach 

gwarantujących opłacalność produkcji. Nie widać tego  

w obecnie obowiązujących ofertach zakupu nawozów 

(np. saletra amonowa – ok. 3700/t), które w zbliżonych ce-

nach oferowane są, zarówno przez prywatne firmy dystry-

bucyjne, jak i KGS. W dodatku od 1 stycznia 2023 r. wejdzie  

w życie stosowana przed wprowadzeniem „tarczy antyinfla-

cyjnej” stawka VAT na nawozy - wynosząca 8%, co jeszcze  

podniesie cenę nawozów;

- uruchomienie działań służb państwowych celem wpro-

wadzenia kontroli importowanego zboża ze wschodu. Zbo-

że to, jak donoszą informacje od rolników, zaczyna zalewać 

również województwo łódzkie, jako „zboże techniczne”,  

w praktyce jednak służy ono do tradycyjnych celów, jak np. 

do skarmiania zwierząt.  W obliczu rosnących kosztów pro-

dukcji, spadki cen zbóż krajowych wywołane wspomnia-

nym procederem, stanowią ogromne zachwianie stabilności 

i przewidywalności funkcjonowania gospodarstw rolnych. 

W dniu 13 grudnia 2022r. w imieniu Zarządu 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek 

członków Stałej Komisji Problemowej IRWŁ ds. Roz-

woju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Prezes 

IRWŁ Bronisław Węglewski skierował pismo do Pre-

zesa KRIR Wiktora Szmulewicza o ponowne podjęcie 

działań w następujących sprawach:

1. Zwrócić się do MRiRW o utrzymanie na kolej-

ne lata dopłat do zakupu nawozów mineralnych  

do produkcji rolnej.

2. Wnioskować o podwyższenie dopłaty do mate-

riału siewnego kwalifikowanego oraz zniesienie ko-

pert. Kwota dopłaty do kwalifikowanego materiału 

siewnego powinna być z góry ustalona na dany rok  

z uwzględnieniem inflacji. 

W dniu 21 grudnia 2022 r. w imieniu Zarządu 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek 

członków Rady Powiatowej IRWŁ w Powiecie Poddę-

bickim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował 

pismo do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza w celu 

rozpatrzenia i dalszej realizacji:

- Podjąć działania mające na celu przeprowadze-

nie kontroli gdzie trafiło zboże  tzw. techniczne, które  

zostało przywiezione z Ukrainy.

- Podjąć działania,  aby w powołaniach wojskowych  

uwzględnić fakt prowadzenia gospodarstwa.

- Podjąć działania w celu kontroli  spadku cen zbóż  

i kukurydzy.

- Podjąć ponowne działania w sprawie wysokich cen 

nawozów i oleju napędowego.

-  W kolejnym naborze wniosków suszowych uspraw-

nić działanie aplikacji, aby każdy rolnik mógł złożyć 

wniosek w terminie  oraz aby w trakcie naboru wnio-

sków nie zmieniać zasad przyznawania  pomocy i kwoty 

przyznawania pomocy. 

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektu:

- ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich;

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

na 1 litr oleju w 2023r.;

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształce-

nia zawodowego i nabywania umiejętności”; 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków przy-

znawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego PROW na 

lata 2014-2020;

- rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 3.2. „Wspar-

cie działań informacyjnych i promocyjnych realizowa-

nych przez grupy producentów na rynku wewnętrz-

nym” PROW 2014-2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
W dniu 9 grudnia 2022r.  w siedzibie Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124  

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łódź-Wschód
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w Łodzi  odbyło się kolejne posiedzenie Komisji  Re-
wizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Członkowie Komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem 

z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 30.11.2022 r. 

oraz z planowanymi wydatkami do końca roku 2022.

Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Regulaminów  
i Statutu

W dniu 9 grudnia 2022r. w siedzibie Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej 124 w Łodzi  od-

było się posiedzenie Komisji ds. Statutu, Budżetu i Re-
gulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. 
Członkowie komisji zapoznali się  ze  Sprawozdaniem z do-

chodów i wydatków – stan na  30.11.2022 r. oraz  z plano-

wanymi wydatkami   do końca roku 2022 i wydali opinię  

w sprawie przeniesień między grupami wydatków  w pla-

nie finansowym IRWŁ na rok 2022. 

Posiedzenie  Komisji Problemowej ds. Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

W dniu 2 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie 

Stałej Komisji Problemowej Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodni-

czący Komisji - Roman Rosiński, członkowie komisji 

oraz zaproszeni goście: Monika Kawczyńska - przed-

stawiciel Agencji Nasiennej, Jacek Michalak - Kierow-

nik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgo-

wej Stacji Chemiczno Rolniczej w Łodzi. Przewodnimi 

tematami posiedzenia były:                                                             

- znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego  

w integrowanej ochronie roślin, w tym regulacje prawne 

dotyczące ochrony odmian, aspekty wapnowania gleb  

w kontekście dynamicznych zmian na rynku nawozów - 

aktualna sytuacja w rolnictwie województwa łódzkiego.

Członkowie Komisji podjęli wnioski, które zostały 

przekazane w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu  grudniu 2022r. odbyło się 22 posiedzeń 

Rad Powiatowych  IRWŁ  (w dniu 2.12.2022r.  powiatu wie-

luńskiego;  w dniu 9.12.2022r.  powiatu bełchatowskie-

go, rawskiego, sieradzkiego  i zduńskowolskiego; w dniu 

13.12.2022r. powiatu łęczyckiego; w dniu 14.12.2022r. po-

wiatu brzezińskiego, łaskiego,  poddębickiego, radomsz-

czańskiego, w dniu 15.12.2022r. powiatu pabianickiego, 

łódzkiego-wschodniego i zgierskiego, w dniu 16.12.2022r. 

powiatu piotrkowskiego, skierniewickiego, wieruszow-

skiego, w dniu 19.12.2022r. powiatu wieluńskiego,  

w dniu 20.12.2022r. powiatu pajęczańskiego łowickiego  

i łęczyckiego, w dniu 28.12.2022r. powiatu bełchatowskie-

go i opoczyńskiego, w dniu 30.12.2022 r. powiatu toma-

szowskiego. Członkowie dyskutowali  o trudnej sytuacji 

w rolnictwie. Podczas posiedzeń Rad Powiatowych  IRWŁ  

odbyły się szkolenia na temat „Obowiązkowe i nieobo-

wiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie”. Temat szkolenia  

przedstawili przedstawciele TUW „TUW”.  

KSOW
W dniu 16 grudnia 2022r. w ramach konkursu  

nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obsza-

rów Wiejskich na wybór operacji, które będą re-

alizowane w 2023 r.  Izba Rolnicza Województwa  

Łódzkiego złożyła wniosek na wyjazd studyjny  

dla rolników z województwa łódzkiego.  

Targi, konferencje, spotkania,
W dniu 8.12.2022r. odbyło się posiedzenie Rady 

Społecznej w siedzibie OT KOWR w Łodzi. Członkowie  

podjęli uchwały w sprawie rozdysponowania nierucho-

mości Skarbu Państwa. W  posiedzeniu  uczestniczył 

przedstawiciel IRWŁ - Jerzy Kuzański - Przewodniczący 

Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego.  

W dniu 14.12.2022r. odbyło się kolejne spotkanie 

Wojewódzkiej Komisji BHP w rolnictwie przy Okręgo-

wym Inspektorze Pracy w Łodzi. Członkowie Komisji za-

poznali się m.in.  z analizą wypadków przy pracy i cho-

rób zawodowych rolników na terenie województwa 

łódzkiego w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022r. 

, którą przedstawił pan Przemysław Kraska – OR KRUS  

w Łodzi. Informację o chorobach zawodowych w rolnic-

twie w województwie łódzkim przedstawiła pani Bar-

bara Piórkowska PISE WSSE w Łodzi. Podsumowanie XIV 

Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie 

dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych  

w szkołach województwa łódzkiego omówił Pan Prze-

mysław Kraska- OR KRUS w Łodzi. W spotkaniu uczest-

niczyła Beata Rzewuska p.o. Dyrektora Biura IRWŁ.       

Inna działalność IRWŁ
- Biura Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego prowadzą nabór rolników na szkolenia dla użyt-

kowników profesjonalnych  z zakresu stosowania środ-

ków ochrony roślin. Osoby zainteresowane prosimy  

o kontakt z miejscowym Biurem Powiatowym IRWŁ.  

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.   

Wszystkie działania, interwencje  podejmo-
wane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszo-
ne przez IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji 
w rolnictwie są dostępne na stronie interneto-
wej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl oraz na Face-
booku IRWŁ www.facebook.com/IzbaRolnicza-
WojewodztwaLodzkiego.   

Beata Rzewuska 

p.o. Dyrektora Biura IRWŁ 

REKLAMA

Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zduńskowolskiego



8

| Temat numeru | www.tuw.pl |

Szkolenie rolinków z powiatu kutnowskiego

W ramach współpracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w listopadzie i w grudniu zostały zorganizo-
wane szkolenia dla rolników z województwa  łódzkiego z obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie. 

Szkolenia 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
dla rolników z woj. łódzkiego

Uczestnikami szkolenia było około 550 rolników  

z województwa łódzkiego z powiatów: zgierskiego, 

rawskiego, sieradzkiego, bełchatowskiego, zduńsko-

wolskiego, łaskiego, poddębickiego, radomszczańskie-

go, brzezińskiego, kutnowskiego, pabianickiego, łódz-

ko-wschodniego, wieruszowskiego, skierniewickiego, 

piotrkowskiego, wieluńskiego, łęczyckiego, łowickie-

go, pajęczańskiego i opoczyńskiego. Wykładowcami 

byli przedstawiciele oddziałów TUW „TUW” z Piotrko-

wa Trybunalskiego, ze Skierniewic, z Sieradza, Łęczycy,  

Radomska, z oddziału kutnowsko-łowickiego oraz  

z Biura Regionalnego z Łodzi.  

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 

Bronisław Węglewski, podsumowując cykl szko-

leń szczególnie podziękował Pani Prezes Zarządu  

TUW „TUW” Ewie Stachura-Kruszewskiej oraz Pani Ka-

tarzynie Białek-Traut Dyrektor Biura Regionalnego  

w Łodzi za współpracę i zaangażowanie dla samorzą-

du rolniczego. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, 

który w powojennej Polsce rozpoczął działalność 

w formule wzajemnościowej i przez 30 lat umacnia 

ideę wzajemności. Dzięki bliskiej współpracy TUW 

„TUW” z samorządem rolniczym możliwe jest rozpo-

znanie potrzeb ubezpieczeniowych polskich rolni-

ków i  odpowiednie kształtowanie oferty ubezpiecze-

niowej. Istotnym elementem wzajemnej współpracy 

są wspólne działania w zakresie propagowania bez-

pieczeństwa pracy na wsi. Towarzystwo Ubezpie-

czeń Wzajemnych „TUW” uczestniczy także w inicja-

tywach, które promują polską żywność, tradycje oraz 

przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. 

Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie 
Podstawowym aktem prawnym, regulującym obo-

wiązek ubezpieczenia w rolnictwie jest ustawa z dnia 

22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązko-

wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-

nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych  

(Dz.U. 2003 nr 124 poz.1152).

Kwestia ubezpieczeń uregulowana jest także w kodek-

sie cywilnym. Zgodnie z przepisami prawa istnieją cztery 

rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie:

1. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa  

rolnego.

2. ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 

gosp. rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

3. ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt z dopłatą  

z budżetu państwa.

4. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega:

• każdy posiadacz, nie tylko właściciel, gruntu rolne-

go o wielkości większej niż 1 ha,  z którego odprowadza  

w całości lub w części podatek rolny.

• rolnik, który posiada np. uprawy w szklarniach, pro-

wadzi wylęgarnię drobiu, posiada pasieki (działy specjal-

ne produkcji rolnej) – niezależnie od obszaru posiada-

nego gospodarstwa.

Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje w momen-

cie nabycia gospodarstwa i trwa przez cały okres jego 

posiadania. Nie ma znaczenia, czy posiadacz prowa-

dzi jakąkolwiek działalność rolniczą, wystarczy sam fakt 

posiadania gruntu. W razie zmiany właściciela – prawa  

i obowiązki przechodzą na nową osobę. W ciągu  

14 dni od faktu zmiany właściciela gospodarstwa rol-

nego należy poinformować o tym fakcie firmę ubez-

pieczeniową. Obowiązek informacji o zmianie właści-

ciela gruntu należy do dotychczasowego właściciela.  

W razie śmierci dotychczasowego właściciela powyż-

szy obowiązek przechodzi na spadkobiercę.

Bezpieczna Zagroda
Jest to oferta dla osób mieszkających poza miastem, 

posiadających gospodarstwo rolne, lub prowadzących 

Szkolenie rolników z powiatu piotrkowskiego

Szkolenie rolników z powiatu pajęczańskiego

Szkolenie rolników z powiatu radomszczańskiego

Szkolenie rolinków z powiatu łowickiego
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Szkolenie rolników z powiatu łaskiego

działalność rolniczą na własne potrzeby – na małą skalę.

Osoby posiadające status rolnika podlegają obowiąz-

kowemu ubezpieczeniu budynków w gospodarstwie 

rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych – w za-

kresie określonym w Ustawie o ubezpieczeniach obo-

wiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Z uwagi na to, 

że ustawodawca nie uwzględnił wszystkich czyhają-

cych zagrożeń, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

„TUW” stworzyło pakiet Bezpieczna Zagroda umożliwia-

jący dobrowolne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia  

o skutki innych zdarzeń, takich jak: fala naddźwiękowa, 

dym i sadza, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu w bu-

dynek, zalanie, upadek drzew i masztów, przenikanie 

wód gruntowych. W pakiecie można dodatkowo ubez-

pieczyć inne obiekty - budowle (też nagrobki) i budynki 

o powierzchni mniejszej niż 20 m².

Osoby, które nie posiadają statusu rolnika mogą 

 w pakiecie Bezpieczna Zagroda dobrowolnie ubez-

pieczyć wszystkie swoje budynki i budowle od 

ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakre-

sie. Można także rozszerzyć zakres ochrony o zwrot 

kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

 Pakiet Bezpieczna Zagroda daje ponadto możliwość 

ubezpieczenia:

• mienia ruchomego – od zdarzeń losowych, ale też 

od kradzieży lub dewastacji,

• mienia związanego z prowadzeniem gospodar-

stwa rolnego (czyli sprzęt rolniczy, materiały i zapasy,  

zwierzęta gospodarskie oraz ziemiopłody). 

Można je ubezpieczyć w różnych wariantach – na 

terenie siedliska lub całego gospodarstwa od zdarzeń 

losowych, ale też od kradzieży czy skutków przepięć 

w urządzeniach elektrycznych, natomiast sprzęt rolni-

czy w trakcie prac polowych może być ubezpieczony 

od zdarzeń losowych również poza gospodarstwem, 

ubezpieczeniem można też objąć szyby i przedmioty 

szklane od stłuczenia, w tym też kolektory słoneczne  

i ogniwa fotowoltaiczne, ubezpieczenie budowli  

np. silosów, ogrodzeń, hal pokrytych brezentem.

Osoby, które przeprowadziły remont kapitalny czy 

modernizację budynków – mają możliwość ubezpie-

czenia poniesionych nakładów inwestycyjnych, co jest 

ważne w przypadku, gdy remont starego budynku  

zdecydowanie podniósł jego wartość.

Ważnym tematem jest ubezpieczenie odpowie-

dzialności cywilnej w życiu prywatnym – ta część  

pakietu uzupełnia ochronę dla rolnika, jaką posiada 

realizując ustawowy obowiązek zawarcia ubezpie-

czenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,  

a pozostałym osobom zapewnia pełną ochronę  

w przypadku roszczeń osób trzecich.

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  
„TUW”oferuje   również ubezpieczenie OC z tytu-
łu wykonywania usług koszenia – dla kombajnisty 
oraz ochronę prawną.

Bardzo ważną sprawą jest ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków właściciela gospodarstwa 

oraz członków jego rodziny, jak również jego pracowni-

ków. Gdy zdarzy się wypadek - uzyskane odszkodowa-

nie pozwoli poprawić jakość leczenia czy rehabilitacji.

W pakiecie Bezpieczna Zagroda znajduje się  także  kom-

pleksowa oferta dla prowadzących gospodarstwa agro-

turystyczne, która obejmuje ubezpieczenie OC z tytułu 

świadczenia usług agroturystycznych – w różnych warian-

tach zależnych od profilu działalności agroturystycznej 

– od jazdy konnej po uprawianie narciarstwa i atrakcji na 

wodzie. Dodatkowo można zagwarantować turystom od-

szkodowanie w razie wypadku lub gdy zniszczeniu ulegnie 

ich mienie, a właściciel gospodarstwa agroturystycznego 

może ubezpieczyć się od utraty zysku.

Dla pszczelarzy TUW przygotował   ubezpiecze-
nie uli pszczelich i pszczół, oraz ubezpieczenie  
OC pszczelarza.

Jedna polisa pakietowa Bezpieczna Zagroda zapew-

nia bardzo szeroką i zróżnicowaną ochronę. Składka może 

być dopasowana do potrzeb i możliwości poprzez odpo-

wiedni wybór propozycji pakietu. Obowiązuje zasada, że 

im szerszy zakres ochrony – tym korzystniejsza cena polisy. 

Dodatkowo za  kontynuację, staż członkowski czy zawarcie 

innych umów ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” oferuje atrakcyjne zniżki.

Małgorzata Rosa

Biuro Powiatowe IRWŁ w Rawie Mazowieckiej

Szkolenie rolników z powiatu rawskiego

Szkolenie rolników z powiatu sieradzkiego

Szkolenie rolników z powiatu poddębickiego

Szkolenie rolników z powiatu łęczyckiego
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Złoto z pola
- wstępne wyniki plonowania kukurydzy 
w doświadczeniach PDO w 2022 roku

Rynek kukurydzy w naszym kraju jest jednym z naj-

dynamiczniej rozwijających się rynków nasiennych, do-

minują w nim odmiany zagraniczne. Kukurydza stano-

wi źródło pożywienia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, 

a także cenny surowiec wykorzystywany w różnych ga-

łęziach przemysłu np. spożywczym, farmaceutycznym, 

kosmetycznym. Uprawiane obecnie odmiany mieszań-

cowe są przystosowane do wzrostu w warunkach cen-

tralnej Polski. Według danych GUS powierzchnia kukury-

dzy wynosi prawie 1,3 mln hektarów. Na sukces uprawy 

kukurydzy wpływa wiele czynników, obok agrotechniki 

oraz pogody kluczowe znaczenie ma wybór odpowied-

niej odmiany. W Krajowym Rejestrze jest ponad 250 od-

mian kukurydzy, a w Katalogu UE (CCA) ponad 5 tys. Od-

miany zgłoszone do KR deklarowane są jako przydatne 

do uprawy na ziarno, na kiszonkę lub oba kierunki użyt-

kowania. Decyzję o doborze odmian do badań PDO po-

dejmują hodowcy, zgłaszają oni najlepsze odmiany. 

W województwie łódzkim w sezonie wegetacyjnym 

2021/2022 w doświadczeniach Porejestrowego Do-

świadczalnictwa Odmianowego (PDO) badano odmia-

ny mieszańcowe kukurydzy użytkowanej na ziarno i na 

kiszonkę. Wyniki plonowania podzielono na grupy: od-

miany wczesne, średniowczesne i średniopóźne. W do-

świadczeniach z kukurydzą kiszonkową badano 7 od-

mian z grupy wczesnej, 12 odmian średniowczesnych  

i 8 odmian średniopóźnych. Dla odmian wczesnych 

średni plon wynosił 559,1 dt/ha, dla średniowczesnych 

586,7 dt/ha i średniopóźnych 676,7 dt/ha. Najlepiej plo-

nującą odmianą wczesną było Keltico, w grupie śre-

dniowczesnej wysokie plony uzyskały: polska odmiana 

SM Perseus oraz ES Skytower, natomiast w grupie śred-

niopóźnej wyróżniała się odmiana KWS Adaptico.

Przy wyborze odmiany przeznaczonej na ziarno po-

winniśmy się kierować nie tylko odpowiednią wczesno-

ścią, wysokością i stabilnością plonowania, ale także od-

pornością na patogeny, suszę oraz wyleganie. 

W doświadczeniach na ziarno analizie poddano 21 od-

mian wczesnych, 23 odmiany średniowczesne oraz 11 

odmian średniopóźnych. Wśród odmian z grupy pierw-

szej najlepiej plonowały odmiany: RGT Alyxx, Almondo, 

LID1015C oraz P8754.  W tej grupie wilgotność ziarna  

w trakcie omłotu oscylowała w granicach 26,3 %. Wyróż-

niającymi się odmianami średniopóźnymi były Farmpo-

wer, LG31240, LID2210C,P8904 i Jakobo. Wilgotność ziarna 

podczas zbioru wynosiła 28,1 %. W grupie średniopóźnej 

najlepiej plonowały odmiany P9610 oraz P9978. Odmiany 

średniopóźne cechowały się wilgotnością 30,9 %.

Dobierając odmianę do siewu, należy sprawdzić, czy 

nadaje się do lokalnych warunków glebowo-klimatycz-

nych. Warto kierować się tu rejonizacją uprawy kukury-

dzy, która wykazuje jaka wczesność odmiany gwaran-

tuje sukces. Na przełomie stycznia i lutego Wojewódzki 

Zespół PDO podejmie decyzję o aktualizacji Listy Od-

mian Zalecanych do uprawy na terenie wojewódz-

ka łódzkiego na 2023 rok. Lista zostanie opublikowana 

m.in. na stronie www.sulejow.coboru.gov.pl.

Odmiany kukurydzy charakteryzują się zróżnicowa-

niem cech rolniczych, dlatego warto zapoznać się z ich 

charakterystyką:  

Almondo odmiana dwulinowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 

dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny śred-

niej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Od-

porność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość duża, 

na fuzariozę i głownię łodyg – średnia; na omacnicę 

prosowiankę – dość mała.

Ashley odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu 
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zbliżonego do dent. Plon ziarna duży do bardzo du-

żego. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności 

na wyleganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość 

mała, na fuzariozę kolb, głownię łodyg i kolb oraz 

omacnice prosowiankę – średnia.

Dolmino odmiana trójliniowa (TC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 240. Ziar-

no typu zbliżonego do flint. Plon ziarna duży. Rośli-

ny dość wysokie, o średniej odporności na wylega-

nie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – średnia, 

na głownię łodyg i kolb – dość duża; na omacnicę 

prosowiankę – średnia. 

ES Midgard odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do  uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu po-

średniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. Plon 

ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość wysokie,  

o średniej odporności na wyleganie. Odporność na fu-

zariozę łodyg i kolb – duża, na głownię łodyg i kolb oraz 

omacnicę prosowiankę – średnia. 

ES Midway odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczo-

na do  uprawy na ziarno, średniopóźna, FAO 260. Ziar-

no typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośli-

ny bardzo wysokie, o średniej odporności na wyleganie. 

Odporność na fuzariozę łodyg i głownię łodyg – średnia, 

na fuzariozę kolb – duża, na głownię kolb – dość mała; 

na omacnicę prosowiankę – średnia. 

ES Skytower odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczo-

na do uprawy na kiszonkę, średniowczesna, FAO 250. 

Plon ogólny suchej i świeżej masy bardzo duży. Rośli-

ny bardzo wysokie. Odporność na głownię łodyg – dość 

mała, na głownię kolb – średnia. Strawność roślin mała. 

Farmalou odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczo-

na do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno 

typu pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształt-

nym. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 

średniej wielkości, o dość dużej odporności na wyle-

ganie. Odporność na fuzariozę łodyg – dość duża, na 

fuzariozę kolb – dość mała, na głownię łodyg i kolb 

oraz omacnicę prosowiankę – średnia. 

Farmarquez odmiana dwuliniowa (SC), przezna-

czona do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 230. Plon 

ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy duży do 

bardzo dużego. Rośliny średniej wysokości. Odporność 

na głownię łodyg – średnia, na głownię kolb – mała. 

Strawność roślin dobra.

Farmbeat odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczo-

na do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 230. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. 

Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny dość niskie,  

o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

fuzariozę łodyg – duża, na fuzariozę kolb, na głownię  

łodyg i kolb oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. 

Fieldplayer odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na kiszonkę, wczesna, FAO 220. Plon ogólny 

suchej masy bardzo duży, plon świeżej masy duży do 

bardzo dużego. Rośliny wysokie. Odporność na głownię 

łodyg i kolb – dość duża. Strawność roślin średnia. 

Garantio odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, wczesna, FAO 210. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. 

Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny średniej 

wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. 

Odporność na fuzariozę łodyg oraz na głownię łodyg  

i kolb – średnia, na fuzariozę kolb – dość mała; na 

omacnicę prosowiankę – mała.

Interago odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona 

do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno 

typu dent. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Rośliny 

dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odpor-

ność na fuzariozę łodyg i głownię kolb – dość duża, na 

fuzariozę kolb – duża, na głownię łodyg oraz na omacni-

cę prosowiankę – średnia.

 Justy odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 250. Ziarno typu 

pośredniego pomiędzy szklistym a zębokształtnym. 

Plon ziarna duży. Rośliny średniej wysokości, o przecięt-

nej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę 

łodyg i kolb, głownię łodyg i kolb – oraz na omacnicę 

prosowiankę – średnia.

Kristallo odmiana dwuliniowa (SC), przeznaczona do 

uprawy na ziarno, wczesna, FAO 220. Ziarno typu zbli-

żonego do flint. Plon ziarna duży. Rośliny bardzo wyso-

kie, o dość małej odporności na wyleganie. Odporność 

na fuzariozę łodyg i głownię kolb – średnia, na fuza-

riozę kolb – dość duża, na głownię łodyg – dość mała;  

na omacnicę prosowiankę – średnia. 

KWS Camillo odmiana dwuliniowa (SC), przezna-

czona do uprawy na ziarno, średniowczesna, FAO 

250. Ziarno typu dent. Plon ziarna duży. Rośliny śred-

niej wysokości, o dość dużej odporności na wyle-

ganie. Odporność na fuzariozę łodyg i kolb – duża,  

na głownię kolb – dość duża, na głownię łodyg – 

średnia; na omacnicę prosowiankę – dość duża. 

Nina Stańczyk 

COBORU Stacja Doświadczalna

Oceny Odmian w Sulejowie 

www.sulejow.coboru.gov.pl
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Na czym polega hodowla twórcza?
Aby otrzymać odmianę o wymaganych parametrach, 

hodowca wzmacnia lub osłabia określone cechy dzie-

dziczne rośliny. Firmy hodowlane zajmują się również 

hodowlą zachowawczą już istniejących odmian, produ-

kując elitarny materiał siewny, o cechach w najwyższym 

stopniu odpowiadających wzorcowi odmiany. 

Prace nad nową odmianą rośliny zwykle trwają ok.  

10 lat, wiele z nich wykonywanych jest ręcznie. Kolejne 

2-3 lata zajmuje procedura rejestracji odmiany. Nie jest to 

mało, tym bardziej, że w większości przypadków najwięk-

szy popyt na nową odmianę trwa tylko około 5 lat. 

Hodowla twórcza wymaga ogromnych nakładów fi-

nansowych. Niezbędna jest aparatura laboratoryjna, 

sprzęt polowy i specjalistyczne pomieszczenia. Kosz-

towny jest dostęp do zasobów genetycznych roślin, 

nowoczesne technologie oraz wykształceni pracow-

nicy. Wyhodowanie odmiany, jej rejestracja i ochrona 

prawna kosztują kilka milionów zł.

Czemu służy ochrona wyłącznego prawa?
Odmiana rośliny, stworzona przez hodowcę, stano-

wi jego własność intelektualną. Zgodnie z przepisa-

mi krajowymi i wspólnotowymi, hodowca ma pra-

wo chronić swoją własność intelektualną, obejmując 

taką odmianę ochroną wyłącznego prawa. Dzięki 

temu może on zarabiać na swoich odmianach, sprze-

dając licencje. Z wpływów z tytułu ochrony wyłącz-

nego prawa, czyli opłat licencyjnych i za odstępstwo 

rolne, finansowany jest postęp odmianowy. 

Ochrona wyłącznego prawa oznacza, że tylko ho-

dowca ma prawo wytwarzać, rozmnażać, przygo-
towywać do rozmnażania, oferować do sprzedaży, 
sprzedawać lub zbywać w inny sposób, eksporto-
wać, importować i przechowywać materiał siew-
ny swojej odmiany chronionej. Firma lub rolnik, któ-

rzy chcą zarobkowo wykonywać któreś z tych działań, 

muszą zwrócić się do hodowcy o pisemną zgodę,  

w przeciwnym razie naruszą wyłączne prawo. Ta zgo-

da udzielana jest w formie umowy licencyjnej, okre-

ślającej zakres licencji, a także zobowiązanie licencjo-

biorcy do uiszczania opłaty licencyjnej dla hodowcy.

Jak korzystać z odstępstwa rolnego?
Do siewu odmian chronionych wyłącznym prawem 

rolnik może użyć tylko kwalifikowanego materiału 

siewnego albo nasion lub sadzeniaków z własnego 

zbioru, w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolne-
go. Odstępstwo rolne zezwala na siew ze zbioru bez 

pisemnej zgody hodowcy pod warunkiem uiszcze-

nia opłaty w wysokości 50% stawki opłaty licencyjnej 

za każdy wysiany kg nasion ze zbioru. Stawkę opła-

ty można sprawdzić bezpośrednio u hodowcy lub  

w Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Obowiązek opłaty za odstępstwo rolne jest nieza-

leżny od charakteru gospodarstwa (konwencjonal-

ne lub ekologiczne), wielkości i struktury upraw lub 

sposobu wykorzystania zbiorów. Jedynym kryterium 

zwolnienia z opłaty jest powierzchnia posiadanych 

gruntów rolnych, własnych i dzierżawionych: <10 ha 

dla ziemniaków i <25 ha dla pozostałych gatunków 

dozwolonych do siewu ze zbioru.

Decydując się na siew ze zbioru, rolnik winien każdo-

razowo sprawdzić, czy wybrana odmiana jest chronio-

na wyłącznym prawem, a jeśli tak, to czy jest to ochro-

na krajowa, czy unijna. Może to zrobić w Centralnym 

Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych COBO-

RU lub w Agencji Nasiennej, albo też skorzystać z wy-

ABC ochrony wyłącznego prawa i odstępstwa 
rolnego
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szukiwarek internetowych (linki dostępne na stronie  

www.agencjanasienna.pl). Powinien też upewnić się, 

czy dana odmiana jest prawnie dozwolona do odstęp-

stwa rolnego. Niedozwolone do siewu ze zbioru są nie-

które odmiany soi i łubinu wąskolistnego oraz odmiany 

syntetyczne i mieszańcowe (F1) – za taki siew hodowca 

może obciążyć rolnika odszkodowaniem. 

W myśl przepisów krajowych i wspólnotowych, 
opłatę należy wpłacić w następującym terminie:
•	 dla	odmian	chronionych	na	poziomie	krajo-

wym - w terminie 30 dni od daty siewu; 
•	 dla	odmian	chronionych	na	poziomie	wspól-

notowym – niezwłocznie po siewie, ale nie póź-
niej niż do 30 czerwca roku gospodarczego,  
w którym ten siew miał miejsce.

Rolnik musi samodzielnie dopilnować rozliczenia  

w ustawowym terminie. Jeśli hodowca posiadający wy-

łączne prawo do wysianej przez niego odmiany jest zrze-

szony w Agencji Nasiennej, rolnik może rozliczyć się za  

jej pośrednictwem, wysyłając następujące informacje: 

1) swoje imię, nazwisko i adres; 

2) gatunek, nazwę odmiany i ilość kg nasion  

wysianych ze zbioru;

3) miesiąc i rok wykonania siewu (np. wrzesień 2022);

4) powierzchnia posiadanych gruntów rolnych.

Na podstawie tych informacji Agencja Nasienna 

wystawi rolnikowi fakturę, a otrzymaną od niego 

wpłatę przekaże odpowiednim hodowcom. Jeśli ho-

dowca nie jest zrzeszony w Agencji Nasiennej, rolnik 

winien skontaktować się z nim bezpośrednio i usta-

lić warunki rozliczenia za odstępstwo rolne. Siew od-

miany chronionej z własnego zbioru bez uiszczenia 

opłaty narusza wyłączne prawo.

Wnioski o udzielenie informacji – czy muszę 
odpowiadać?

Rolnik może otrzymać od hodowcy lub organiza-

cji hodowców wniosek o udzielenie informacji, czy  

w danym sezonie skorzystał z odstępstwa rolnego, wy-

stosowany w oparciu o przepisy wspólnotowe: Rozpo-

rządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r.  

w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian 

roślin oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95  

z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wyko-

nawcze w zakresie odstępstwa rolnego (…). Wniosek 

dotyczy tylko odmian chronionych na poziomie wspól-

notowym, ale w odpowiedzi rolnik może wykazać 

również wysiane z własnego zbioru odmiany krajowe  

i przy tej okazji rozliczyć się za odstępstwo rolne.

Pisemna odpowiedź na taki wniosek jest obowiąz-

kowa, nawet jeśli rolnik nie wysiewał materiału z wła-

snego zbioru albo nie wykonywał żadnych zasiewów. 

Z tego obowiązku zwolnieni są rolnicy posiadający 

grunty o powierzchni <30 ha (dla gatunków innych 

niż ziemniaki) i <10 ha (dla ziemniaków). Warto jed-

nak, aby powiadomili oni Agencję Nasienną na piśmie, 

że takiemu zwolnieniu podlegają, zamiast zostawiać 

otrzymany wniosek bez żadnej odpowiedzi.

Nielegalny obrót materiałem do siewu
Jeśli zamiast rozmnożenia własnego rolnik de-

cyduje się na zakup materiału do siewu, powinien 

pamiętać, że nabywanie w tym celu niekwalifiko-

wanych nasion lub sadzeniaków z ogłoszenia, np.  

w Internecie, targowiska lub sąsiada narusza wy-

łączne prawo. Z tego samego powodu nie może on 

również oferować i sprzedawać materiału z własne-

go zbioru do siewu, a jedynie na cele niesiewne. Aby 
legalnie handlować materiałem do siewu, nale-
ży najpierw uzyskać licencję od hodowcy, zare-
jestrować się w Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) jako prowadzący 
obrót materiałem siewnym oraz zgłosić posiadane 

plantacje. Plantacje te, a później zebrane z nich na-

siona lub sadzeniaki poddane zostaną szczegółowej 

kontroli, zanim PIORiN dopuści je do obrotu.

Warto wiedzieć, że nielegalny obrót szkodzi ho-

dowlom roślin rolniczych oraz licencjonowanym 

producentom materiału siewnego, dla których jest 

nieuczciwą konkurencją. Szkodzi też jednak samym 

rolnikom, którzy nabywają ziarno niewiadomego 

pochodzenia, często zanieczyszczone lub zarażone 

chorobami, a w razie problemów z uprawą nie mają 

do kogo zwrócić się o rekompensatę.

Ochrona wyłącznego prawa – korzyść dla  
hodowcy i rolnika

Wobec postępujących zmian klimatycznych i ma-

lejących zasobów ziemi uprawnej na świecie, rola 

hodowli roślin i postępu odmianowego jest szcze-

gólnie ważna. Finansowaniu postępu odmianowego 

w hodowli służą opłaty z tytułu ochrony wyłącznego 

prawa. Wpływy za odstępstwo rolne są drugim po 

opłatach licencyjnych źródłem funduszy na tworze-

nie nowych odmian roślin rolniczych. Przeznaczane 

są one na hodowlę twórczą odmian roślin o większej 

wydajności, odporności na choroby, mróz lub suszę.  

Dzięki pracy hodowcy rolnik ma dostęp do no-

wych, lepszych odmian roślin, dostosowanych do 

warunków glebowych i lokalnego klimatu, mniej 

wrażliwych na patogeny i anomalie pogodowe.  

Korzystając z postępu odmianowego, rolnik może 

produkować więcej, taniej i zdrowiej. Warto więc 

inwestować w licencjonowane nasiona uznanych 

hodowli oraz rzetelnie rozliczać się za odstępstwo 

rolne; wysokie plony i zarobek dla gospodarstwa  

to najlepszy zwrot z tej inwestycji.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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Aby pestycyd tanio kupić? 
– rolniku pamiętaj, możesz stracić wiele razy! 

Przełom roku to dla rolników czas planowania prac 

w gospodarstwie i wyboru odpowiednich środ-

ków do produkcji. Dlatego też w tym okresie zwięk-

sza się aktywność przestępców oferujących środ-

ki ochrony roślin spoza legalnego źródła. Kuszące 

oferty na aukcjach internetowych, nielegalny im-

port, kupno od sąsiadów czy obwoźnych sprzedaw-

ców, to nie są legalne kanały sprzedaży środków.  

Z raportu Unii Europejskiej wynika, że aż co siódmy śro-

dek ochrony roślin w Europie może być podrobiony.

Czym są podrobione środki ochrony roślin?
Podrobione środki ochrony roślin są łudząco podob-

ne do oryginalnych produktów. Podobieństwo to doty-

czy jednak tylko wyglądu zewnętrznego – oszuści bu-

dują zaufanie do oferowanych produktów zaopatrując 

je w podrobione etykiety i oznaczenia łudząco podobne 

to tych, stosowanych przez legalnie działających produ-

centów. Faktycznie jednak nie mają one nic wspólnego  

z oryginalnymi środkami. Skład takich produktów jest za-

wsze inny, a trzeba pamiętać, że w przypadku środków 

ochrony roślin każda, nawet najdrobniejsza zmiana, czy-

ni poważną różnicę. Po badaniu okazuje się, że w opako-

waniu jest np. zupełnie inna substancja, towarzyszą jej 

inne zanieczyszczenia, zdarzają się substancje o zupeł-

nie innej klasie toksyczności. Tymczasem każdy oryginal-

ny środek ochrony roślin zanim trafi na rynek jest bar-

dzo skrupulatnie badany, badania takie trwają średnio  

10 lat i wymagają inwestycji rzędu 250 mln euro. 

Kto ryzykuje?
Rolnik bierze na siebie największe ryzyko. Po pierwsze, 

po zastosowaniu nieznanego preparatu może całkowi-

cie zniszczyć swoje plony. Po drugie, jeśli nie wie czym 

robi oprysk, nie może odpowiednio ustalić dawki, okre-

ślić okresu karencji czy prewencji, a także dobrać odzieży 

ochronnej. A przecież to podstawa. Nawet jeśli środek nie 

spali uprawy, nie wiadomo, jak zadziała w roślinie, czy nie 

wykaże niedozwolonych pozostałości oraz jak długo po-

zostanie w glebie, a w konsekwencji czy nie zadziała fito-

toksycznie na kolejne uprawy. Oryginalne środki są skru-

pulatnie przebadane i sprawdzone pod tym względem, 

natomiast w przypadku podróbek można spodziewać się 

wszystkiego. Tym bardziej dziwi fakt, że rolnicy są skłon-

ni zaufać przestępcom oferującym podejrzane produkty, 

a nie legalnie działającym producentom. Konsekwencje 

finansowe to kolejny krok: od ryzyka utraty dotacji unij-

nych, przez karę grzywny czy odpowiedzialność karną.  

Ryzyko po stronie rolnika i bezpieczeństwa nas 

wszystkich nie da się nawet porównać do obiecywa-

nej przez oszusta oszczędności finansowej. Dlatego 

polskie służby celne, władze administracyjne i organy 

ścigania angażują się i wspólnie walczą z tym niebez-

piecznym procederem. Z roku na rok wzrasta liczba 

zatrzymanych towarów na granicy wschodniej Polski  

a także w portach morskich. To stamtąd nielegalne pre-

paraty trafiają do nielegalnej sprzedaży, a potem do 

rolnika. Ale działania operacyjne to nie wszystko. Po-

trzebna jest też edukacja. Stosowanie środków ochro-

ny roślin wymaga bowiem odpowiedniej wiedzy. 

Wiedza ta jest niezbędna, by robić to w sposób prawi-

dłowy i zgodny z prawem. Jeśli szukasz wiedzy doty-

czącej stosowania środków ochrony roślin „w pigułce”  

zapraszamy do Akademii PSOR – platformy eduka-

cyjnej stworzonej dla profesjonalnych użytkowni-

ków środków ochrony roślin, dostępnej pod adresem  

www.akademiapsor.pl. W dedykowanych modułach  

znajdują się materiały dotyczące bezpiecznego, zgod-

nego z prawem stosowania środków ochrony roślin. 

Wszystkie materiały dostępne są bezpłatnie. 

Archiwum PSOR 
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Przyprawy korzenne 
nie tylko od święta

ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Cynamon, goździki i imbir– to przyprawy korzenne, które bardzo chętnie stosujemy do potraw przygotowywanych na święta Bożego Narodzenia. Warto ich 
 używać także na co dzień. Poza wyrazistym, charakterystycznym smakiem i aromatem zawierają także cenne substancje, które mają pozytywny wpływ na zdrowie 
i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wszystkie trzy doskonale komponują się w rozgrzewającej zimowej herbatce.

Cynamon
Cynamon był znany już w czasach starożytnych. 

Stosowano go m.in. do balsamowania ciał, a także 

aromatyzowania piwa i wina. Ze względu na jego 

właściwości przeciwtrądzikowe był dodawany do 

kosmetyków. Obecnie jest to popularna przyprawa 

używana głównie do doprawiania wypieków, zwłasz-

cza tych z jabłkami, a także napojów. Jest także sto-

sowany w kosmetologii i farmacji.

Swoje prozdrowotne właściwości cynamon za-

wdzięcza przede wszystkim zawartości związków 

polifenolowych, które mają działanie antynowotwo-

rowe, przeciwzapalne i wzmacniające odporność.  

Z kolei aldehyd cynamonowy ma silne działanie 

dezynfekujące – przeciwgrzybicze, antybakteryj-

ne (zwłaszcza w stosunku do Salmonella typhimu-

rium i Escherichia coli), przeciwiwrusowe i przeciw-

pasożytnicze. Zawarte w korze cynamonowca olejki 

eteryczne stymulują ślinianki i zwiększają apetyt.

Z badań naukowych wynika, że cynamon może 

zapobiegać skokom poziomu cukru we krwi i chronić 

przed insulinoopornością, a przez to zapobiegać rozwo-

jowi cukrzycy. Oczywiście takiego działania nie będzie 

miał cynamon spożywany jako dodatek do ciastek. Po-

móc mogą zawierające tę przyprawę suplementy die-

ty. Dr Amy Stockert, profesor bio chemii na Ohio Nor-

thern University Raabe College of Pharmacy prowadziła 

badania naukowe wśród pacjentów z cukrzycą typu 2.  

W 2015 r. udowodniła, że osoby, które przyjmowały cy-

namon w postaci suplementów diety, miały niższy po-

ziom cukru we krwi także po zaprzestaniu stosowania 

preparatu. Wynika z tego, że cynamon może indukować 

w organizmie zmiany na poziomie komórkowym. Spo-

żywanie codziennie powyżej 1g tej przyprawy obniża 

poziom glukozy, triglicerydów i cholesterolu.

Nie znaczy to jednak, że możemy zajadać się cyna-

monem do woli. Nadmierne jego spożycie może dopro-

wadzić do uszkodzenia wątroby i nerek. O ile niezwykle 

trudno, jest przedawkować cynamon w postaci przypra-

wy (ze względu na jego charakterystyczny gorzki smak), 

to zarówno przyjmowanie suplementów diety bez kon-

troli lekarza, jak i włączenie  tej przyprawy do codziennej 

diety przez dłuższy czas, mogą okazać się niebezpieczne.

Cynamonu powinny unikać osoby cierpiące na kamicę 

wątrobową i zaburzenia funkcjonowania woreczka żółcio-

wego – zawarty w tej przyprawie eugenol może bowiem 

niekorzystnie modyfikować i osłabiać właściwości żółci.

Imbir
Jedną z lepiej rozpoznawanych obecnie przypraw 

korzennych jest imbir. W sklepach imbir możemy spo-

tkać w postaci surowej, a także jako przyprawę suszona  

i rozdrobniona, popularny jest również imbir maryno-

wany, wykorzystywany do sushi, kandyzowany i w po-

staci konfitur. Zapach kłączy imbiru jest silny, aromatycz-

ny, a smak silnie palący i korzenny. Imbir jest również 

bardzo cennym surowcem używanym w medycynie 

konwencjonalnej i ziołolecznictwie. Należy do środków 

silnie pobudzających i rozgrzewających, a w mniejszych 

dawkach do wzmacniania żołądka i poprawiania trawie-

nia. Imbir działa przeciwzapalnie, stosowany jest przy 

zapaleniu stawów, zapaleniu oskrzeli, działa żółciopęd-

ne oraz pobudza motorykę przewodu pokarmowego. 

Działa profilaktyczne w chorobie lokomocyjnej, a także 

przeciwbólowo, przeciwmigrenowo, przeciwwirusowo, 

przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczo. Reguluje i obni-

ża poziom cholesterolu we krwi, zmniejsza oksydacje 

frakcji LDL i wynikające z tego działanie przeciwmiaż-

dżycowe. Imbir zawiera wiele substancji biologicznie 

czynnych determinujących jego właściwości przeciwu-

tleniające. Miarą jego wartości przyprawowej jest zawar-

tość olejku eterycznego i gingerolu, które odpowiadają 

także za jego charakterystyczny smak.

Goździki
Są to suszone nierozwinięte pąki aromatyczne-

go tropikalnego drzewa – goździkowca. Przypra-

wa ta jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy, dzię-

ki czemu posiada silne właściwości antyutleniające 

oraz eugenolu, organicznego związku chemicznego 

o właściwościach odkażających, a także wzmacnia-

jących odporność organizmu przed bakteriami oraz 

wirusami.  Goździki od wielu lat wykorzystywane 

były w medycynie naturalnej. Działają znieczulająco, 

m.in. potrafią niwelować ból zęba – w tym celu nale-

ży trzymać je w ustach przez 1-2 minuty. Natomiast 

jeśli chcemy zastosować goździki bezpośrednio na 

skórę, to warto sięgnąć po olejek goździkowy.

Właściwości bakteriobójcze olejku goździkowego 

dorównują stosowanym w szpitalach środkom dezyn-

fekcyjnym. Dodatkowo, eugenol zawarty w goździkach 

niszczy niektóre antybiotykooporne szczepy bakterii.

Badania naukowe dowodzą także, że dzięki licz-

nym związkom biologicznie czynnym o charakterze 

przeciwutleniającym, występujących w goździkach,  

przyprawa ta zmniejsza ryzyko wystąpienia nowo-

tworów. Dodatkowo warto pamiętać o tym, by wy-

bierać całe goździki. Podczas rozdrabniania tracą  

one swoje właściwości.

Źródło: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl
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Lawendowa Barć pod Lasem

Lawendowe i pszczele warsztaty
W  sezonie   letnim   odbywają   się   w Lawendowej Braci 

warsztaty   dotyczące   życia   pszczół  –  jednych z najważ-

niejszych istot żyjących na ziemi oraz apiterapii, czyli leczni-

czym zastosowaniu miodu i produktów pszczelich w ludz-

kim życiu i zdrowiu. Uczestnicy obserwują życie pszczelich 

rodzin w ich naturalnym środowisku, tworzą świece z węzy 

pszczelej oraz degustują miody. Dużym zainteresowaniem 

cieszą się również warsztaty dotyczące właściwości lawen-

dy, jej stosowania oraz wpływu  na  zdrowie  i  samopoczu-

cie.  Podczas  nich  m.in.  ma  miejsce destylacja lawendy  

w miedzianym alembiku, pozyskiwanie olejku i wody la-

wendowej oraz warsztaty florystyczne (wiankowe, fusetko-

we, bukietowe). Warsztaty skierowane zarówno do dzieci, 

młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Służą poznawaniu świata 

przyrody w bezpośrednim z nią kontakcie.

Letnie plenery
W Lawendowej często pojawiają się pasjonaci lawendo-

wych plenerów i naturalnych ogrodów. W letnich miesiącach 

odbywa się kilka intymnych ogrodowych koncertów. W nie-

dzielne popołudnia w sezonie letnim Lawendowa jest otwar-

ta dla gości. Można ją również odwiedzać po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym w pozostałe dni tygodnia.

Lawendowy sklep 

W wyniku lawendowego i pszczelego zapotrzebowa-

nia ludzi kochających przyrodę, właściciele postanowili 

spełnić te marzenia.  Wszystko, co znajduje się w ofercie 

sklepu jest wytworem pracy rąk gospodarzy i ich latają-

cych podopiecznych w sezonie 2022. Zapraszamy do 
Lawendowej Braci pod Lasem w Internecie www.la-
wendowabarcpodlasem.pl

Miłość od pierwszego wejrzenia oczami właścicielki…
- Tak, to była miłość od pierwszego wejrzenia, z dala od innych 

siedlisk, z dala od drogi, z dala od słupów energetycznych, blisko 

lasu, wśród starych wysokich drzew…

Miłość, a potem... kupa roboty! – zaznacza pani Sylwia - Kupili-

śmy Lawendową (oczywiście wtedy nie była jeszcze Lawendową) 

w 2005 roku. W ciągu 10 lat wsadziliśmy las, wyremontowaliśmy 

oborę (stodoła sama się rozwaliła), założyliśmy leszczynowy sad, 

pasiekę i zasadziliśmy lawendę. W takiej właśnie kolejności. Szar-

paliśmy się z ogrodem, ale nawet po przywiezieniu dziesiątek 

przyczep dobrej ziemi i obornika nie mieliśmy żadnych efektów 

Ugór to ugór. Któregoś dnia, usłyszeliśmy to słowo: PERMAKUL-

TURA. To zmieniło wszystko. Ciekawe, że Gosia, nasza przyjaciół-

ka, która przybliżyła nam permę, powiedziała: ależ u was właśnie 

jest permakulturowo. No cóż, nigdy nie zachwycaliśmy się rzę-

dami tuj, wysokimi płotami. Mój mąż od kiedy przywiózł pierw-

sze ule, dbał o pokarm dla swoich dziewczyn, co objawiało się 

sianiem i sadzeniem roślin właśnie dla pszczół. Zaczęliśmy usy-

pywać rabaty, wały, grządki... Dzisiaj dalej tworzymy, oczywi-

ście tylko i wyłącznie permakulturowo. Nie przekopujemy ziemi,  

nie przynosimy chemicznych świństw, wystarczy to, co daje  

natura.  Nie wystawiamy kosza BIO, nie marnujemy trawy ani liści.  

Stosujemy metodę NO DIG. Szpadel jest potrzebny tylko na  

początku i potem przy wsadzaniu roślinek. Po upływie roku  

zasilamy rabaty warstwą kompostu i zrębek. 

Zapraszamy do Lawendowej Barci pod Lasem! 
Chajczyny 39, 97-425 Zelów 
Tel. 605 088 302
kontakt@lawendowabarcpodlasem.pl
www.lawendowabarcpodlasem.pl
 Sylwia Skulimowska

Lawendowa Barć pod Lasem jest gospodarstwem pasiecznym, lawendowym polem, ekologicznym ogrodem ziół i roślin miododajnych oraz permakulturo-
wym siedliskiem. Właścicielami Lawendowej są Sylwia i Mieczysław Łabędzcy. Pani Sylwia zajmuje się morzem lawendy rosnącej na farmie, a Pan Mieczysław 
pracuje z pszczołami. Wspólnie uprawiają też przepiękny ogród. W Chajczynach pod numerem 39 w gminie Zelów, gdzie jest Lawendowa Barć, znajduje się 
również siedziba Fundacji Edukacyjnego Centrum Ekologicznego. Po prostu, w Lawendowej stawia się na ekologię i naturalność! 


