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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

ul. Narutowicza 17
98-100 Łask

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

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. 20

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

91-342 Łódź
ul. Swojska 4

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 Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27 A

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

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagielońska 4

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

Oddział
w Łowiczu

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

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

Oddział
w Kutnie

99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

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

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

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

sieradz@tuw.pl

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

leczyca@tuw.pl

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

radomsko@tuw.pl
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Szanowni Państwo,
  Zapraszam do lektury wrześniowego 
miesięcznika IRWŁ W NOWEJ ROLI. 
Izba Rolnicza Województwa Łódzkie-
go oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych 
w celu promowania wśród konsumen-
tów spożycia mięsa wieprzowego i jego 
przetworów oraz zwiększenia udzia-
łu w codziennej diecie mięsa wieprzo-
wego, zorganizowała 28 sierpnia 2021 
roku „Łódzkie Święto Świni – polskie 
smaki wieprzowiny”. Szczególnie dzisiaj 
była ważna promocja mięsa wieprzowe-
go, ponieważ producenci wieprzowiny 
borykają się z niską ceną skupu i z ASF 
(afrykańskim pomorem świń). Zaprasza-
my Państwa do Tematu numeru na stro-
nie 8 i 9. 
Polecam również artykuł ARiMR na stro-
nie 5, dotyczący pomocy na wyrównanie 
kwoty obniżonego dochodu dla produ-
centów świń z terenów objętych restryk-
cjami w związku z ASF.
    Jęczmień ozimy jest gatunkiem o du-
żym potencjale plonowania. Dzięki du-
żej odporności na wiosenną suszę, 
powierzchnia uprawy tego gatunku suk-
cesywnie wzrasta. Artykuł w rubryce 
Dobre praktyki w rolnictwie na stronach 
10 i 11 przygotowany przez COBORU Sta-
cji Doświadczalnej Oceny Odmian w Su-
lejowie, opisuje plonowanie jęczmienia 
ozimego w doświadczeniach PDO oraz 
przegląd nowych odmian.
    Za nami I Ogólnopolski Festiwal „Złota 
Leszczyna” przygotowany przez gminę 
Kutno. Swój kunszt artystyczny oraz ludo-
we śpiewanie i granie mogło zaprezento-
wać 12 zespołów, o których piszemy w ru-
bryce Smaki i pasje z regionu na stronie 12. 
Gratulujemy wszystkim zespołom wspa-
niałych występów, a szczególnie zwycięz-
com „Złotej Leszczyny”.

      Wszystkiego dobrego! 

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego
Prezes Izby Rolniczej Województwa 

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą 
ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa o przyznanie pomocy � nansowej. 
Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wy-
czerpania środków przeznaczonych na realizację 
programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiega-

nia się o dofinansowanie z budżetu państwa przed-

sięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych 

społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zareje-

strowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiej-

skich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość po-

mocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od 

liczby jego członków:  

- 5 tys. zł (do 30 osób),

- 6 tys. zł (od 31 do 75),

- 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy fi nansowej powinien 

zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę 

koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opraco-

wanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-

-kulturalną w środowiskach wiejskich;

2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju ob-

szarów wiejskich;

3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;

4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ży-

cia i pracy kobiet na wsi;

5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, 

gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia go-

spodarstw domowych;

6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich 

wobec organów administracji publicznej;

7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kul-

tury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 

grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycz-

nia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji - https://www.gov.pl/web/arimr/
startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-kgw

Źródło: ARiMR

Startuje nabór wniosków 
o wsparcie dla KGW

Nowe kwoty przychodu decydujące 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 
emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego in-
formuje, że od 1 września 2021 r. zmieniają się kwoty 
miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2021 r. kwoty przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wyno-

szą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

tj. 3 853 zł 20 gr,

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 155 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 

komunikatem z dnia 11 sierpnia 2021 r. Prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 

2021 r. (5 504 zł 52 gr.).

Podstawa prawna:

• Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwar-

tale 2021 r. /M.P. z dnia 10 sierpnia 2021 r. poz. 730/.

• Komunikat Prezesa ZUS z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% 

i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

ogłoszonego za II kwartał 2021 r. stosowanych przy 

zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. 

z dnia 18 sierpnia 2021 r. poz. 750/.

Źródło: KRUS
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ARiMR zaprasza do udziału w konkursie 
„Kubek, dzbanek czy makatka... 
Rękodzieło, to jest gratka!”

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzba-
nek czy makatka… Rękodzieło, to jest grat-
ka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich za-

rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 

Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przed-

miotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. 

Praca konkursowa powinna odwoływać się do tra-

dycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. 

Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywno-

ści i wykorzystania naturalnych surowców. Najlep-

szy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową 

o wartości do 5 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda 

o wartości do 3 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o war-

tości do 2 tys. zł). Wszystkie koła gospodyń wiejskich 

biorące udział w konkursie ARiMR uhonoruje drob-

nymi upominkami.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs trwa od 20 sierpnia 2021 r. do 27 wrze-

śnia 2021 r.
1. Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń 

Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 

Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2021 r. poz. 

165, 1240).

2. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pra-

cę, przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia po-

glądowe (maksymalnie 5 zdjęć).

3. Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy 

własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodziel-

niczego nawiązującego do lokalnych tradycji.

4. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane 

w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wikli-

na, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).

5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określo-

ne w regulaminie dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC
Zgłoszenia oceniane będą pod względem:

• jakości i estetyki,

• oryginalności,

• wykorzystania materiałów naturalnych przy two-

rzeniu pracy,

• możliwości dalszego powielania pracy jako ga-

dżetu do promowania ARiMR.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej 

wiadomości 15 października 2021 r. na stronie in-

ternetowej: www.arimr.gov.pl

Materiały – zgłoszenia, regulamin https://
www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzia-
lu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-
rekodzielo-to-jest-gratka2

Źródło: ARiMR

Czy znasz 
zasady 
bezpiecznego 
przebywania 
w gospodarstwie 
rolnym?

Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg 

ufundowanych przez KRUS!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

go zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 

2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym 

pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom za-
pobiegamy”, który w nowoczesnej formie przy-

bliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach 

rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań pod-

czas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, 

którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlo-

sujemy 100 hulajnóg.

 Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:
 1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.

krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

 Uwaga! – wpisz swoje dane w ekranie na początku 

szkolenia;

 2. pobrać certyfi kat ukończenia kursu oraz formularz 

zgłoszeniowy

 3. przesłać do 31 października 2021 r. certyfikat 

oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 

Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

hulajnoga(at)krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule: „Kurs 

e-learningowy dla dzieci”.

 Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 

592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl .

 Źródło: KRUS
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 |  ARiMR | Specjalista radzi | 

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych 
na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy 
od czwartego kwartału 2020 r.

Uruchomienie pomocy dla producentów świń z te-

renów objętych restrykcjami w związku z ASF wynika 

z § 13zl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycz-

nia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposo-
bów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – 

zmiana opublikowana w dniu 20 sierpnia 2021 r., w Dz. 

U. pod pozycją 1528.

W związku z ww. rozporządzeniem w terminie od 
dnia 28 sierpnia 2021r.do dnia 30 listopada 2021 r. 
producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali 

świnie w siedzibach stada położonych na obszarze ob-

jętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykań-

skiego pomoru świń, mogą składać wnioski o przyzna-

nie pomocy fi nansowej.

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń:
1. któremu został nadany numer identyfi kacyjny 

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo 

średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika 

I do rozporządzenia nr 702/2014,

3. który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzi-

bie stada, której nadano numer na podstawie ustawy 

o systemie identyfi kacji i rejestracji zwierząt, położonej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

• wymienionym w części II lub III załącznika do de-

cyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakre-

sie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego 

pomoru świń w niektórych państwach członkowskich 

i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub

• w części II lub III załącznika I do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwiet-

nia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwal-

czania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 

z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.),

lub

• zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wy-

stąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowio-

nym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwie-

rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty ob-

niżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń 

ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta 

w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży 

świń, od IV kwartału 2020 r. w których producent świń 

uzyskał obniżone dochody.

Kwota pomocy, udzielanej na wyrównanie kwoty 

obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta 

świń ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa 

w §13 zl ww. rozporządzenia ust. 1 pkt 3, stanowi różni-

cę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwar-

tale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży 

świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej 

liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

1. kolejnych trzech latach przed rokiem, którego 

kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny 

sprzedaży świń w tym okresie albo

2. ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprze-

dzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnio-

skiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, 

z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej war-

tości utraconego dochodu.

W przypadku gdy różnica między liczbą świń sprze-

danych w kwartale, za który jest składany wniosek, 

a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu 

do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie 

ze sposobem określonym w §13 zl ww. rozporządzenia 

ust. 11, przekracza 10% większej z tych liczb, do obli-

czenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą licz-

bę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżone-

go dochodu w poszczególnych kwartałach objętych 

wnioskiem.

Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzi-
bie stada utrzymywanie świń w okresie krótszym 
niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, do 
obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się śred-
nią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia 
utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc będzie udzielana na warunkach określonych 

w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 

z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre katego-

rie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na ob-

szarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, 

z późn. zm.), tj. w szczególności pomoc będzie przy-

znawana jako pomoc publiczna.

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta 

świń wskazany w krajowym systemie ewidencji produ-

centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-

cji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski o udzielenie pomocy � nansowej moż-
na składać w Biurach Powiatowych Agencji wła-
ściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę producenta świń  w terminie od dnia 28 
sierpnia 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę, kiedy 

wniosek wpłynie do Biura Powiatowego Agencji.

Materiały – wnioski oraz instrukcja https://www.
gov.pl/web/arimr/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-
obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin-z-
terenow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-asf

Wniosek można przekazać za pośrednictwem plat-

formy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczo-

nego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką 

rejestrowaną. Można także dostarczyć do specjalnych 

wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych 

Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce 

istnieje taka możliwość. Pod warunkiem zachowa-

nia terminu wpływu wniosku do dnia 30 listopada 
2021 r. do Biura Powiatowego.

W przypadku wpływu wniosku do Biura Powiatowe-

go po dniu 30 listopada 2021 r. pomoc na podstawie 

takiego wniosku nie będzie mogła zostać przyznana.

Do wniosku producent świń jest zobowiązany załą-

czyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub in-

nych dowodów księgowych potwierdzających uzyska-

ne dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty 

pomocy (objęty wnioskiem).

Istotnym jest, aby dane zawarte we wniosku i wy-

nikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości 

sprzedanych sztuk świń, były spójne z danymi w syste-

mie identyfi kacji i rejestracji zwierząt (IRZ).

Pomoc nie przysługuje producentowi świń do świń:

1. do których przyznano mu pomoc fi nansową ze 

środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubez-

pieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji 

powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie 

świń lub poddanie ich ubojowi lub

2. które sprzedał w ramach działalności w zakresie:

organizowania targów, wystaw, pokazów lub kon-

kursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b usta-

wy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub

• obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzo-

nego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 

2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), pośrednictwa w tym 

obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 

1 lit. c ustawy wymienionej w lit. a, lub

• prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o któ-

rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej 

w lit. a, lub

• prowadzenia rzeźni, lub

• prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu 

pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne doty-

czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęce-

go, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz 

w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w od-

niesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwol-

nionych z kontroli weterynaryjnych na granicach 

w myśl tej dyrektywy, lub

•  prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 za-

łącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego 

w lit. e.

Podstawa prawna: § 13zl rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektó-
rych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana 

opublikowana w dniu 20 sierpnia 2021 r., w Dz. U. 

pod pozycją 1528.

Źródło: ARiMR

Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu dla producentów świń z terenów 
objętych restrykcjami w związku z ASF
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Działania izby rolniczej - sierpień 2021

Działania Izby Rolniczej – sierpień  2021
Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wy-

daje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na 

cele nierolnicze. 

Sierpień to czas żniw, wytężonej pracy. Tegoroczne 

żniwa w naszym regionie były jedne z najcięższych, czę-

ste opady deszczu nie pozwoliły do tej pory niektórym 

rolnikom zebrać swoich plonów.

Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w rolnictwie 

i podejmuje działania min. kierując wnioski w celu roz-

patrzenia i dalszej realizacji do odpowiednich instytucji 

według ich kompetencji.

W dniu 2 sierpnia 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego przekazał do Prezesa KRIR postu-

laty rolników m.in. o podjęcie działań mających na celu 

wprowadzenie ceny minimalnej na produkty rolne Ceny 

oferowane rolnikom za produkty rolne są niższe niż 

koszty produkcji wyliczone przez ODR jak również przez 

instytut Ekonomiki Rolnictwa. 

W dniu 4 sierpnia 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Woje-

wództwa Łódzkiego popierając wniosek członków Rady 

Powiatowej IRWŁ w Opocznie skierował pismo do Pre-

zesa KRIR Wiktora Szmulewicza o podjęcie działań ma-

jących na celu wyjaśnienie, dlaczego sieć sklepów „Bie-

dronka” podpisała z Pocztą Polską umowę na otwarcie 

sklepów w niedzielę. Takie przepisy umożliwiają obej-

ście zakazu handlu w niedzielę dla wybranej fi rmy. 

W dniu 6 sierpnia KRIR wystąpiła do Prezesa Rady Mini-

strów Mateusza Morawieckiego o wyjaśnienie stworze-

nia możliwości prawnych do podpisania w/w umowy.

W dniu 26 sierpnia 2021r. Zarząd Izby Rolniczej Wo-

jewództwa Łódzkiego popierając wniosek członków 

Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu skierował pismo do 

Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą o podjęcie 

działań mających na celu  zmianę  przepisów dotyczą-

cych wystawiania faktur przy zakupie płodów rolnych 

od rolników ryczałtowych.

Obecne przepisy stanowią, że podmiot kupują-

cy musi wystawić fakturę dostawcy i w ciągu 14 dni 

zapłacić. W przypadku dużych firm taka procedu-

ra jest realna do wykonania. Jest  problem w przy-

padku małych firm, obsługujących często swoje sto-

iska. Rolnik produkuje np. kapustę, jedzie na giełdę, 

gdzie sprzedaje w partiach po 50 główek, czyli za 

bardzo niską wartość, bo ok 100 zł. Kupujący powi-

nien wystawić fakturę na zakup i dokonać według 

obecnych przepisów zapłaty przelewem z uwzględ-

nieniem podatku VAT. Sprzedający znając kupu-

jącego może na taką procedurę przystać, jednak 

w przypadku takiej formy sprzedaży często kupujący 

i sprzedający nie znają się i tym samym nie docho-

dzi do transakcji, lub jest ona dokonywana z pominię-

ciem podatków.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie 
do projektu:

- ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabiliza-

cji Dochodów Rolniczych,

- ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uła-

twienia prowadzenia przez rolników rolniczego han-

dlu detalicznego,

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego 

zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych 

z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół,

- rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków 

o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pro-

duktów GMO,

- ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nar-

komanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa,

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządze-

nie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach 

poddziałania „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie pro-

duktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego 

PROW na lata 2014-2020,

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządze-

nie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organi-

zmów morskich oraz szczegółowych warunków wyko-

nywania rybołówstwa komercyjnego,

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządze-

nie w sprawie szczegółowych warunków trybu przyzna-

wania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach dzia-

łania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Posiedzenie Komisji ds. Statutu, Regulaminów 
i Budżetu Rada Powiatowa IRWŁ w Łęczycy

Rada Powiatowa IRWŁ w Zduńskiej Woli i spotkanie w sprawie ASF

Rada Powiatowa IRWŁ w Sieradzu
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W dniu 24 sierpnia 2021r. odbyło się posiedzenie 

Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego w siedzibie IRWŁ przy ul. 

Beskidzkiej 124 w Łodzi. Obradom przewodniczył Pan 

Marian Kacprzak – Przewodniczący Komisji ds. Statutu, 

Regulaminów i Budżetu IRWŁ. Członkowie Komisji za-

poznali się ze sprawozdaniem z wykonania planu fi nan-

sowego na dzień 31 lipca 2021r. oraz propozycją zmian 

w budżecie    i planie fi nansowym na 2021 rok.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W miesiącu sierpniu odbyło się 3 posiedzenia Rad Po-

wiatowych IRWŁ (w dniu 11.08.2021r. w Zduńskiej Woli,  

w dniu 12.08.2021r. w Łęczycy w dniu 31.08.2021r. w Sie-

radzu. Członkowie omówili aktualną sytuację w rolnic-

twie. Odbyło się Szkolenie dla rolników z zakresu ASF 

– Bioasekuracja. Natomiast przedstawiciele instytucji sek-

tora rolnego przedstawili informacje istotne dla rolników.  

Targi, konferencje, spotkania, 
W dniu 21 sierpnia 2021r. w Rogowie odbył się jak 

co roku Konkurs Orki. Wzorem lat ubiegłych Izba Rolni-

cza Województwa Łódzkiego również w tym roku była 

fundatorem nagród rzeczowych dla wszystkich uczest-

ników konkursu orki a za dwa pierwsze miejsca ufun-

dowała puchary.

W dniu 22 sierpnia 2021r. Przedstawiciele IRWŁ 

uczestniczyli w Dożynkach Województwa Łódzkiego, 

które odbyły się w Rogowie. 

W dniu 22 sierpnia 2021r. w Białej Rawskiej od-

było się „Święto Plonów w Jabłkowej Krainie 2021” na 

którym uczestniczyła Rada Powiatowa IRWŁ w po-

wiecie rawskim. 

W dniu 28 sierpnia 2021r. Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego zorganizowała „Łódzkie  Święto Świni 

„Polskie smaki wieprzowiny” (sfi nansowanego z Fun-

duszu Promocji Mięsa Wieprzowego) przy Radzie Osie-

dla  „Dolina Łódki” w celu promocji i degustacji produk-

tów mięsa wieprzowego. Ponadto odbyły się konkursy 

dla dzieci i dorosłych.                                                                                                          

Inna działalność IRWŁ
- Na wniosek urzędów gmin członkowie Rad Powia-

towych IRWŁ uczestniczą w komisjach szacujących 

straty w gospodarstwach rolnych powstałe w wyniku 

działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

- Mając na uwadze trudny czas dla rolników, pro-

ducentów żywności   z inicjatywy  Zarządu IRWŁ na  

stronie IRWŁ publikowana jest  lista  producentów 

rolnych z województwa łódzkiego, którzy mogą za-

oferować swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, 

owoce poprzez dowóz w konkretne miejsce, odbiór 

osobisty lub wysyłkowo. 

- 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” trafi a do rolni-

ków, mieszkańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników.                           

Wszystkie działania, interwencje podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego oraz odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez 
IRWŁ  oraz informacje na temat sytuacji w rolnic-

twie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ 
www.izbarolnicza.lodz.pl       

Roman Wodzyński

Specjalista ds. rolnictwa i ekologii   

„Święto Plonów w Jabłkowej Krainie 2021”
22 sierpnia 2021r. w Białej Rawskiej odbyło się „Świę-

to Plonów w Jabłkowej Krainie 2021”.  Uroczystości do-

żynkowe rozpoczęły się dziękczynną Mszą Świętą za 

zebrane plony oraz w intencji  rolników i sadowników. 

Mszę celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Łowic-

ki Andrzej Franciszek Dziuba oraz Ksiądz Proboszcz Pa-

rafi i pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białej 

Rawskiej - Bogdan Zatorski. Po Mszy Świętej odbył się 

obrzęd chleba, prezentacja wieńców i koszy z owocami 

oraz okolicznościowe przemówienia. Następnie przy-

szedł  czas na rozrywkę i oderwanie się od codziennych 

obowiązków, które towarzyszą rolnikom przez cały rok. 

Organizatorzy postawili na sprawdzone rozwiązania, 

które z pewnością zagwarantowały dużą dawkę do-

brej zabawy. W programie znalazł się występ Bialskiej 

Kapeli Ludowej oraz zespołu Marzenie z Regnowa. Na 

bialskiej scenie wystąpił: Skalar’s, Daj to głośniej, Antony 

Esca, Ronnie Ferrari i Boney Fame. Na zakończenie świę-

ta przed publicznością wystąpił zespół Łobuzy. 

W obchodach święta plonów uczestniczyli trady-

cyjnie przedstawiciele izb rolniczych, na czele z Sylwe-

strem Liberą Przewodniczącym Rady Powiatowej IRWŁ 

w powiecie rawskim. Wzorem lat ubiegłych Rada Po-

wiatowa IRWŁ przygotowała stoisko wystawiennicze. 

W namiocie IRWŁ można było skosztować owoców se-

zonowych tj, jabłek, grusz i śliw z sadu Przewodniczą-

cego RP IRWŁ Sylwestra Libery. Na stoisku można było 

poczęstować się chlebem z tegorocznych zbóż, po-

smarowanym smalcem z dodatkiem ogórka kiszonego 

oraz pyszną szarlotką, a także  napić się soków tłoczo-

nych z bialskich jabłek. Na stoisku przestrzegane były 

wszystkie wymogi sanitarne (tj. płyn do dezynfekcji 

oraz rękawiczki).

Rada Powiatowa IRWŁ w powiecie rawskim, skła-

da serdeczne podziękowania Burmistrzowi Mia-

sta i Gminy Biała Rawska Panu Wacławowi Jacko-

wi Adamczykowi za zaproszenie na Święto Plonów

w Jabłkowej Krainie oraz udostępnienie miejsca na sto-

isko wystawiennicze.

Małgorzata Rosa 

BP IRWŁ w powiecie rawskimNamiot IRWŁ w czasie Święta Plonów w Jabłkowej Krainie 2021

Święto Plonów w Jabłkowej Krainie 2021

REKLAMA
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„Łódzkie Święto Świni - polskie smaki wieprzowi-

ny” obyło się na imprezie Rady Osiedla „Dolina Łódki” 

w Łodzi. Łódzkie Święto Świni zostało sfinansowane 

ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa 

Wieprzowego. Imprezę otworzyli Prezes Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego - Bronisław Węglewski 

oraz Wojciech Pisarski - Przewodniczący Rady Osie-

dla „Dolina Łódki”. Powitali m.in. posła na Sejm RP - 

Krzysztofa Piątkowskiego oraz dyrektora Wydziału 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska w UM w Łodzi - Mi-

chała Baryłę. W trakcie powitania rozmawiano nieste-

ty również o ASF oraz niskiej cenie wieprzowiny. 

Na początku spotkania odbyła się uroczysta msza 

dożynkowa odprawiana przez proboszcza Para-

fii Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Łodzi, ks. kan. Marka Izy-

dorczyka. Złożono dary dożynkowe, a po mszy za-

prezentowały się zespoły ludowe: „Gospochy”, „No-

wosolna”, „Pieśniarze z Ukrainy” oraz zespół taneczny 

„ATUT”. Na boisku można było skorzystać z konkur-

sów sprawnościowych, a przy scenie z konkursu ta-

lentów. W czasie wydarzenia na dorosłych i dzieci 

czekały także konkursy oraz zabawa taneczna. 

Beata Rzewuska 

„Łódzkie Święto Świni 
- polskie smaki wieprzowiny”

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych w celu promowania wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego
 i jego przetworów oraz zwiększenia udziału w codziennej diecie mięsa wieprzowego zachęcała dzieci i dorosłych 28 sierpnia na imprezie
„Łódzkie Święto Świni - polskie smaki wieprzowiny” w „Dolinie Łódki” w Łodzi do degustacji wyśmienitych potraw z mięsa wieprzowego.
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Plonowanie jęczmienia 
ozimego 
w doświadczeniach PDO i  przegląd nowych odmian  

Jęczmień ozimy jest gatunkiem o dużym potencjale 

plonowania. Dzięki  dużej odporności na wiosenną su-

szę powierzchnia uprawy tego gatunku sukcesywnie 

wzrasta. Badania w ramach Porejestrowego Doświad-

czalnictwa Odmianowego (PDO) tego gatunku  pozwa-

lają wyróżnić odmiany, które najlepiej sprawdzają się w 

danych rejonach Polski. Hodowla nowych odmian to 

przede wszystkim selekcja wysokoplennych odmian, 

charakteryzujących się ziarnem wysokiej jakości. Waż-

nym kierunkiem w hodowli jęczmienia ozimego jest 

podwyższona zimotrwałość, tolerancja na niskie pH gle-

by, odporność na choroby. Jednak uprawa jęczmienia 

ozimego obarczona jest dość dużym ryzykiem, z uwagi 

na małą odporność na wymarzanie. Rolnikowi przy wy-

borze odmiany potrzebna jest informacja na temat zi-

motrwałości, zarówno odmian z Krajowego rejestru, jak 

i tych z katalogu unijnego. Ocenę zimotrwałości wyko-

nuje się przez oszacowanie procentu martwych roślin 

w doświadczeniach polowych, badaniu zimotrwałości 

w komorach niskich temperatur oraz obserwacji od-

mian w warunkach prowokacyjnych. Zmiany klimatycz-

ne w naszej strefi e geografi cznej, w tym okresowe nie-

dobory opadów powodują, że uprawa tego gatunku 

stanie się bardziej powszechna. 

Rekomendacja odmian oparta jest nie tylko na wy-

nikach plonowania odmian, ale również ich stabilności 

w latach. Uwagę należy zwrócić na jakość plonu oraz 

najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe. Dobór do 

uprawy odmian odpornych na choroby i tolerancyj-

nych na niskie pH i wymarzanie jest istotnym czyn-

nikiem ograniczającym straty w plonie. Źródłem 

informacji o odmianach są wyniki Porejestrowych Do-

świadczeń Odmianowych. 

W doświadczeniach PDO w województwie łódz-

kim w sezonie 2020/2021 badano 10 odmian jęcz-

mienia ozimego. Doświadczenia założono jako 

dwuczynnikowe (Tabela) i zlokalizowano w SDOO 

Sulejów, ZDOO Masłowice i ZDOO Lućmierz. Uśred-

niony plon jęczmienia ozimego w roku 2021 na po-

ziomie podstawowym wyniósł 83,4 dt/ha, natomiast 

na intensywnym poziomie plon był wyższy o 9,3 dt/

ha. Odmiany KWS Morris, Melia, Jakubus i Lautetia 

wykazały się największym potencjałem plonotwór-

czym na obu poziomach agrotechniki. 

Dzięki opracowanym wynikom użytkownicy od-

mian mają możliwość indywidualnego określenia pre-

ferencji przy wyborze odmiany do potrzeb swojego 

gospodarstwa. Przed zakupem materiału siewnego 

warto skorzystać z Listy odmian zalecanych do upra-

wy na obszarze naszego województwa, dostępnej na 

stronie internetowej www.sulejow.coboru.gov.pl

SDOO w Sulejowie koordynując  badania odmiano-

we w ramach PDO w woj. łódzkim, uwzględnia bieżą-

ce wyzwania rolnictwa. Za jeden z nadrzędnych celów 

stawia rekomendację odmian dla ważnych rolniczo ga-

tunków. Analizując cechy rolniczo-użytkowe nowych 

odmian jęczmienia jarego i wyniki doświadczeń w ra-

mach realizowanego programu PDO z roku 2021 rolni-

cy maja możliwość wyboru właściwej odmian jęczmie-

nia ozimego do siewu. Krajowy rejestr liczy obecnie 41 

odmian jęczmienia ozimego. W 2021 roku zarejestro-

wano 12 odmian jęczmienia ozimego. 

Poniżej charakterystyka nowo zarejestrowanych odmian.  

Bohun - odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna średni do dużego. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powy-

żej przeciętnej. Zimotrwałość na tle gatunku przecięt-

na (5O). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę 

jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i ciemno-

brunatna plamistość – średnia, na plamistość siatkową 

– dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewa-

nia przeciętny. Masa 100 ziaren dość mała, wyrówna-

nie dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym śred-

nia. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 

zakwaszenie gleby nieco poniżej średniej. 

Esprit - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy uprawie 
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na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przecięt-

nej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5O). 

Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmie-

nia, rynchosporiozę - średnia na ciemnobrunatną pla-

mistość – dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej od-

porności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 

przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna śred-

nie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawar-

tość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. 

Giewont - odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-

motrwałość na tle gatunku powyżej średniej (5,5O). 

Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmie-

nia – dość duża, na plamistość siatkową i rynchospo-

riozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość 

mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na 

wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania 

przeciętny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziar-

na dość duże, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. 

Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na za-

kwaszenie gleby przeciętna. 

Picasso - odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-

motrwałość na tle gatunku średnia (5O). Odporność na 

rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatko-

wą i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysoko-

ści, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kło-

szenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość 

duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Senta - odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-

motrwałość na tle gatunku średnia (5O). Odporność na 

rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość – dość 

duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową 

i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, 

o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłosze-

nia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość 

duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-

nie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

SU Midnight - odmiana wielorzędowa, typu pa-

stewnego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plo-

nu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki 

przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5O). 

Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość 

siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, 

na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośli-

ny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyle-

ganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania 

przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie 

ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. 

Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na za-

kwaszenie gleby dość mała.

Tajfun - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. 

Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wy-

sokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 

na tle gatunku dość mała (4O). Odporność na ciemno-

brunatną plamistość – duża, na plamistość siatkową, 

rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na mącz-

niaka prawdziwego dość mała. Rośliny dość wysokie, 

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kło-

szenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 

ziaren i  wyrównanie ziarna dość duże, gęstość ziarna 

w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie 

dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Aleksandra - odmiana dwurzędowa, typu pastew-

nego. Plon ziarna bardzo duży do bardzo dużego. 

Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie 

agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku 

prawie średnia (4,5O). Odporność na rdzę jęczmienia – 

duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową 

i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na ryncho-

sporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości o małej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wcze-

sny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, 

wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie 

zsypnym duża. Zawartość białka w ziarnie dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby mała. 

Bordeaux - odmiana dwurzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna bardzo duży do bardzo dużego. Przyrost 

plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki 

przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku prawie śred-

nia (4,5O). Odporność na ciemnobrunatną plamistość– 

dość duża, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – śred-

nia, na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową 

– dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej 

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewa-

nia przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziar-

na i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże. Zawar-

tość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna. 

LG Casting - odmiana dwurzędowa, typu pastew-

nego. Plon ziarna bardzo duży. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przecięt-

ny. Zimotrwałość na tle gatunku dość mała (4O). Od-

porność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mącznia-

ka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę 

i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny niskie 

do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wy-

leganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewa-

nia przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna 

średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. 

Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na za-

kwaszenie gleby przeciętna. 

Padura - odmiana wielorzędowa, typu pastewne-

go. Plon ziarna średni do dużego. Przyrost plonu przy 

uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przecięt-

ny. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5O). 

Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia 

i ciemnobrunatną plamistość – dość duża, rynchospo-

riozę – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. 

Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wylega-

nie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 

ziaren duża, wyrównanie ziarna  i gęstość ziarna w stanie 

zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie dość duża. 

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 

Suez - odmiana dwurzędowa, typu browarnego. 

Plon ziarna średni do dużego. Przyrost plonu przy upra-

wie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-

motrwałość na tle gatunku dość mała (4O). Odporność 

na ciemnobrunatną plamistość - dość duża,  na mącz-

niaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmie-

nia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny niskie do bardzo 

niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 

kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 

1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość 

ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Zawar-

tość białka w ziarnie duża. Tolerancja na zakwaszenie 

gleby przeciętna.

Iwona Michalska

 COBORU

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian

w Sulejowie

www.sulejow.coboru.gov.pl
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20 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystosowało odpowiedź na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2021 r. i wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
w sprawie redukcji dzikiego ptactwa wyrządzającego szkody w uprawach rolnych oraz zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików.

Gatunki ptaków występujące w Polsce są chronio-

ne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatun-

kowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), obejmujące ogrom-

ną większość gatunków ptaków (427 gatunki objęte 

ochroną ścisłą oraz 9 gatunków objętych ochroną czę-

ściową) a także rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatun-

ków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45 poz. 433, z późn. 

zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 

marca 2005 r. w sprawie ustalenia okresów polowań 

na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 poz. 459, z późn. zm.) 

ustanawiających łowne gatunki ptaków i określających 

okresy polowań na te gatunki.

Według obowiązującego w Polsce ustawodaw-
stwa, ptaki objęte ochroną gatunkową nie � gurują 
na liście gatunków wymienionych w art. 126 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), a więc za szkody 
wyrządzone przez którykolwiek gatunek ptaka ob-
jętego ochroną gatunkową nie przysługuje usta-
wowe odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Drogą 
do uzyskania odszkodowania za powstałe w wyni-
ku żerowania ptaków szkody może być natomiast 
powództwo cywilne. Podobnie zgodnie z usta-
wą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowiec-
kie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) zwanej 
dalej „Prawem łowieckim”, ptaki łowne również nie 
wchodzą do katalogu zwierząt łownych za które 
wypłacane są odszkodowania.

Należy zauważyć, że w przypadku szkód wyrzą-
dzonych przez ptaki na polach uprawnych nawet 
zmiana warunków atmosferycznych (w szczegól-
ności wystąpienie opadów) może istotnie utrud-
nić, a nawet uniemożliwić, ocenę rozmiarów szkód, 
jak również określenie gatunku, który je spowodo-
wał — głównie z uwagi na często znaczną rotację 
stad, a także obecność gatunków nieżerujących na 
zasiewach. Wymienione powyżej kwestie powodu-
ją, że oszacowanie szkody i udowodnienie, iż zo-
stała ona wyrządzona przez konkretny gatunek, za 
którego wyrządzone szkody mogłoby ewentual-
nie przysługiwać odszkodowanie, byłoby niezwy-
kle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz nie-
możliwe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na 

podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 

września 2015 r. sygn. akt K 20/14, obowiązująca regula-

cja w zakresie zasad odpowiedzialności Skarbu Państwa 

za szkody powodowane przez niektóre gatunki zwie-

rząt (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) jest zgod-

na z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Ponadto, 
Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciwko 
całkowitej automatyzacji refundacji szkód, zwra-
cając uwagę, że działania odszkodowawcze Skar-
bu Państwa winny być powiązane z oceną działań 
prewencyjnych podejmowanych przez właścicieli 
i posiadaczy mienia, w którym zaistniała szkoda, 
zaś instytucje państwa nie mogą być pociągane do 
odpowiedzialności za szkody, nawet jeśli istnieje 
wola do rekompensowania właściwych szkód.

Należy jednak wskazać, iż fakt objęcia gatunków 
ochroną nie uniemożliwia podejmowania przeciw-
ko nim jakichkolwiek działań. Na podstawie art. 56 
ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, regionalni 
dyrektorzy ochrony środowiska, na wniosek pod-
miotów, w których interesie jest zminimalizowanie 
szkód, wydają zezwolenia m.in. na płoszenie i nie-
pokojenie osobników gatunków objętych ochroną 
oraz na eliminację osobników gatunków objętych 
ochroną częściową. Generalny Dyrektor Ochrony Śro-

dowiska może wydać zezwolenie na eliminację osob-

ników gatunków objętych ochroną ścisłą. Należy 
podkreślić fakt, iż zezwolenia na odstępstwa od za-
kazów wydawane są na wniosek podmiotu, w któ-
rego interesie leży dana czynność. Należy przy tym 

wskazać, iż wydane decyzje przyznają stronom prawo 

do odstępstwa od obowiązujących zakazów, nie mają 

zaś charakteru nakazowego. Wnioskodawca może więc 

wykorzystać udzieloną derogację w całości lub w czę-

ści, jednak nie ma takiego obowiązku.

W przypadku gatunków ptaków łownych ogra-
niczanie problemów generowanych przez te zwie-
rzęta może odbywać się w trakcie trwania okresu 
polowań na ptactwo łowne we współpracy z dzier-
żawcami i zarządcami obwodów łowieckich. Po-
nadto każdy posiadacz upraw może wystąpić do 
właściwego terytorialnie marszałka województwa 
o wydanie zezwolenia na płoszenie ptaków łow-
nych w celu ochrony przed szkodami, na podsta-
wie art. 9a ust. 1 Prawa łowieckiego.

Odnosząc się do postulatu redukcji liczebności pta-

ków objętych ochroną gatunkową, MKiŚ informuje, że 

znakomita większość ptaków objęta jest monitorin-

giem w ramach Monitoringu Ptaków Polski (MPP; mo-

nitoringptakow.gios.gov.pl). Monitoring Ptaków Polski 

jest to system programów dedykowanych grupom ga-

tunków ptaków lub pojedynczym gatunkom ptaków 

(np. czapla, kormoran, łabędź). Każdy podprogram wy-

korzystuje metody dostosowane do specyfi ki monito-

rowanej grupy ptaków i jest prowadzony w odpowied-

nim sezonie. Przykładowo w wyniku prowadzonego 

monitoringu trend liczebności populacji wędrownej 

żurawia został sklasyfi kowany jako umiarkowanie wzro-

stowy, w ostatnich latach zaznaczył się spadek liczeb-

ności gawrona (jego wskaźnik liczebności zmniejszał 

się przeciętnie o 4% rocznie), stwierdzono umiarko-

wany wzrost liczebności kruka, trend liczebności kor-

morana klasyfi kuje się jako stabilny, chociaż w 2020 r. 

całkowita liczebność kormorana w Polsce spadła o 4% 

w porównaniu do 2019 r.

Jak zapewnia resort klimatu wszystkie badania wy-

konywane w ramach Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska są wykonywane według najwyższych standar-

dów, przy zastosowaniu specjalistycznych metodyk, 

co zapewnia najwyższą jakość i rzetelność wyników. 

Wszystkie wyniki Monitoringu Ptaków Polskich są 

w sposób stały udostępnione społeczeństwu poprzez 

portal mapowy PM GIS, dostępny pod adresem: http://

monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/. Portal jest ak-

tualizowany regularnie, 2 razy w roku, po zakończeniu

i opracowaniu wyników odpowiednio, sezonu lęgowe-

go oraz sezonu migracji i zimowania. Ponadto, opraco-

wanie i przystępne dla każdego odbiorcy omówienie 

wyników każdego programu można znaleźć w corocz-

nych raportach, dostępnych pod adresem: https://

monitoringptakow.gios.gov.pl/raporty.html, gdzie za-

mieszczane są również tzw. raporty końcowe, cyklicz-

nie podsumowujące kilka lat badań w ramach każdego 

realizowanego programu monitoringowego.

Odnosząc się do kwestii podniesienia odstrzału 
dzików informuję, że obecnie minister właściwy ds. 
środowiska jest odpowiedzialny za realizację reko-
mendacji Międzyresortowego zespołu ds. łagodze-
nia skutków związanych z wystąpieniem przypad-
ków afrykańskiego pomoru świń (zwany dalej „MZ 
ds. ASF”). Rekomendacje zobowiązują do maksy-
malnego odstrzału planowego dzików oraz dzia-
łań związanych z poszukiwaniem dzików padłych 
w celu eliminacji ich ze środowiska naturalnego.

Ww. rekomendacje MZ ds. ASF zostały przekazane do 

realizacji, do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 

i Polskiego Związku Łowieckiego, a raporty dotyczące 

odstrzału dzików oraz poszukiwań dzików padłych są 

przekazywane do tut. Ministerstwa oraz Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cyklu miesięcznym.

Dodatkowo MKiŚ informuje, że kwestie odstrzału sa-

nitarnego dzików nie leża w kompetencjach Minister-

stwa Klimatu i Środowiska, lecz Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.

Źródło: KRIR

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
w sprawie szkód w uprawach rolnych



13

| Smaki i pasje z regionu |

Festiwal otworzyła Wójt Gminy Kutno Justyna Ja-
sińska, witając gości honorowych. Finał Festiwalu rozpo-

czął się od przesłuchań 12 zespołów, które zostały wyło-

nione podczas I etapu eliminacji – 3 w kategorii „Kapele 
ludowe” oraz 9 w kategorii „Zespoły wokalno – instru-
mentalne”. Mieliśmy okazję wysłuchać zespołów: Rusto-

wianki, Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie’, Zespół 

Folklorystyczny „Spod Strzechy”, Zespół Oktawa, Krzysz-

tof Czarnecki, Łanięckie Słowiki, Zespół Pieśni i Tańca „Do-

broń” oraz Zespołu Ludowego Leszczynianki.

W kategorii Kapele ludowe wzięły udział: Kape-

la Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, Odnowa Folk 

oraz Kapela Po Kopie.

Występy oceniane były przez Jury w składzie: Przewod-

nicząca Jury Alicja Borkowska – Solistka w Państwowy Ze-

spół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Kinga Szczepanik 

– Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie 

i Joanna Krysiak – Nauczyciel Muzyki w Szkole Podsta-

wowej im. Władysława Reymonta w Gołębiewku.

Czekając na ogłoszenie wyników, na scenie mogli-

śmy posłuchać występów Kornelii Baranowskiej, Anny 

Misztal wraz z kapelą Odnowa Folk.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

W kategorii „Kapela Ludowa”
• I miejsce - Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”
• II miejsce - Odnowa Folk
• III miejsce - Kapela Po Kopie
W kategorii „Zespół wokalno-instrumentalny”
• I miejsce - Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”
• II miejsce - Zespół Ludowy „Leszczynianki”
• III miejsce - Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”
W tej kategorii jury przyznało dodatkowo  wyróż-

nienia, które otrzymały zespoły:
1. Śleszynianki
2. Zespół Folklorystyczny „Spod Strzechy”                                                                                                                           
Nagrody fi nansowe o wartości 1.000 zł, 700 zł oraz 500 

zł odpowiednio za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trze-

ciego miejsca w kategorii „Kapela Ludowa” ufundowała 

Dyrekcja Inwestycji w Kutnie, natomiast w kategorii „ Ze-

spół wokalno - instrumentalny” Państwo Złotowscy z fi rmy 

Hydrobud. Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród. 

Po ogłoszeniu wyników zwycięskie zespoły ponow-

nie zaprezentowały swój kunszt artystyczny na scenie, 

a następnie mogliśmy podziwiać występ Zespołu Pieśni 

i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Podczas prezentacji fi lmowej 

z występem Orkiestry Gminy Kutno zabrzmiały znane 

i lubiane przeboje w nowych aranżacjach, a fi lm „Poznaj-

my się - Gmina Kutno zaprasza” ukazał zebranym walory 

i uroki naszej gminy. Na zakończenie Festiwalu do wspól-

nej biesiady tanecznej zaprosiła Kapela Krośniewiacy, 

która grała do późnych godzin wieczornych. 

Poza wspaniałymi występami artystycznymi było wie-

le innych atrakcji. Można było wziąć udział w warszta-

tach makramy i wikliniarstwa, a także podziwiać piękne 

rękodzieła malarskie, rzeźby i witraże czy biżuterię. Dla 

najmłodszych był przygotowany szereg interesujących 

zabaw i animacji, a pyszne lokalne specjały wykonały lo-

kalne Koła Gospodyń Wiejskich.

Festiwal był doskonałą okazją do zapoznania się 
z bogatym dorobkiem artystycznym zespołów z róż-
nych regionów Polski.  Wydarzenie organizowane 
w ramach trwałości projektu pn. „Rozwój gospodar-
ki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzysta-
nie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturo-
wego” współ� nansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Kutno 

W sobotę 21 sierpnia br. w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku odbył się Finał I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna”, nad którym 
patronat objęli: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Za nami 
I Ogólnopolski Festiwal 
„Złota Leszczyna” 
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„Bezpieczna Podróż z TUW-em”

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w for-

mie umowy indywidualnej, umowy grupowej lub 

umowy rodzinnej. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ 

ofertuje do wyboru cztery warianty ubezpieczenia: 

MINI, STANDARD, KOMPLEKS, VIP różniące się między 

sobą sumami ubezpieczenia oraz sumami gwaran-

cyjnymi, natomiast podstawowy zakres ubezpiecze-

nia jest jednakowy dla każdego z wariantów. Każdy 

z czterech wariantów można rozszerzyć o  dodatko-

we ryzyka.

Tym samym Ubezpieczający może dostosować za-

kres ochrony ubezpieczeniowej do swoich wyma-

gań i potrzeb oraz podjąć decyzję, który z wariantów 

ochrony ubezpieczeniowej będzie najbardziej speł-

niał jego oczekiwania.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia „Bezpieczna 

Podróż z TUW-em” w każdym z czterech wariantów 

jest ubezpieczenie :

- kosztów leczenia i assistance,

- następstw nieszczęśliwych wypadków,

- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

- bagażu podróżnego.

Wychodząc naprzeciw podróżującym, którzy coraz 

częściej dzielą czas odpoczynku między błogim wy-

poczynkiem i uprawianiem sportów, Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ po opłaceniu do-

datkowej składki ubezpieczeniowej umożliwia roz-

szerzenie zakresu ubezpieczenia w każdym z czte-

rech wariantów ubezpieczenia o ryzyka związane 

z: uprawianiem sportów zimowych i uprawianiem 

sportów ekstremalnych, które zapewniają ochronę 

w zakresie NNW , a także chronią przed wysokimi 

kosztami leczenia.

Oprócz podróży w celach wypoczynkowych, 

Klienci coraz częściej poszukują pracy poza granica-

mi kraju, więc Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych „TUW”  w podstawowym zakresie umowy ubez-

pieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową wykonywanie pracy umy-

słowej, a po opłaceniu dodatkowej składki ubezpie-

czeniowej także wykonywanie pracy fizycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest 

ryzyko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wy-

padku Ubezpieczonego zaistniałych podczas podróży. 

Zakresem ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest 

organizacja pomocy medycznej oraz pokrycie kosz-

tów tej pomocy, obejmujących m.in.: koszty hospitali-

zacji i leczenia ambulatoryjnego Ubezpieczonego, kosz-

ty wizyt lekarskich i koszty badań pomocniczych, koszty 

transportu do placówki medycznej lub między placów-

kami, koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, 

transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania, trans-

port zwłok Ubezpieczonego.

W ramach ubezpieczenia assistance Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  organizuje usłu-

gi assistance i pokrywa ich koszt w okresie ubezpie-

czenia podczas podróży Ubezpieczonego. Zakresem 

ubezpieczenia assistance objęte są m.in. następu-

jące usługi: przedłużenie ochrony ubezpieczenio-

wej do 48h w przypadku opóźnienia powrotu Ubez-

pieczonego w wyniku awarii lub odwołania środka 

transportu oraz zdarzenia losowego, pokrycie kosz-

tów poszukiwań i ratownictwa, pomoc psychologa 

po akcji ratowniczej, całodobowy dyżur telefoniczny, 

pomoc tłumacza w zawiązku z pomocą medyczną, 

pomoc prawna, pomoc w przypadku utraty środków 

płatniczych i dokumentów, pomoc w przypad-

ku przekazania kaucji, opieka nad niepełnoletnimi 

dziećmi, transport członka rodziny Ubezpieczonego, 

kontynuacja podróży Ubezpieczonego. Ubezpiecze-

nie assistance obejmuje również usługi z zakresu po-

mocy domowej oraz z zakresu usług pogrzebowych 

na terenie RP. 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nie-

szczęśliwych wypadków Ubezpieczonego polegają-

ce na wystąpieniu i ujawnieniu urazu ciała w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzial-

nością Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku nie-

szczęśliwego wypadku. Wysokość świadczeń z tytu-

łu urazów ciała została określona w Tabeli zawartej 

w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Bezpieczna 

Podróż z TUW-em”- jako procent sumy ubezpiecze-

nia. W razie śmierci Ubezpieczonego na skutek nie-

szczęśliwego wypadku, przed upływem 12 miesięcy 

od daty jego wystąpienia, wypłacane jest świadcze-

nie w wysokości sumy ubezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę, że w zakresie ubezpiecze-

nia kosztów leczenia i assistance oraz następstw nie-

szczęśliwych wypadków Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW“ ponosi odpowiedzialność za 

koszty leczenia zdarzeń będących następstwem za-

ostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzial-

ność cywilna Ubezpieczonego podczas podróży 

w związku z czynami niedozwolonymi za szkody wy-

rządzone osobom trzecim w związku z wykonywa-

niem czynności życia prywatnego. Oznacza to, że 

ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno szko-

dy na osobie jak i szkody rzeczowe powstałe z winy 

Ubezpieczonego podczas czynności wykonywa-

nych w trakcie podróży np. potrącenie osoby trze-

ciej podczas jazdy na rowerze lub nartach na sku-

tek niewystarczającej ostrożności, pogryzienie przez 

psa zabranego ze sobą w podróż, nieumyślne szkody 

w mieniu osób trzecich podczas wyjazdów. 

W ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego 

przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróż-

ny: walizy, torby, plecaki, paczki wraz z ich zawarto-

ścią w postaci odzieży i rzeczy osobistych należą-

cych do Ubezpieczonego oraz sprzęt sportowy od 

ryzyka utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia podczas 

podróży w wyniku: zdarzeń losowych, prowadze-

nia akcji ratowniczej, kradzieży, zaginięcia, wypadku 

w komunikacji lądowej, powietrznej lub wodnej, roz-

boju, kradzieży z włamaniem. W ramach ubezpie-

czenia bagażu pokrywane są również koszty zakupu 

przedmiotów pierwszej potrzeby, takich jak odzież 

czy przybory toaletowe w przypadku udokumento-

wanego opóźnienia w dostarczeniu przez przewoźni-

ka bagażu o co najmniej 4 godziny.

Planując wyjazd i kupując wycieczkę nie zawsze 

jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć i zdarza-

ją się sytuacje w życiu, które potrafią zniszczyć na-

wet najlepsze plany urlopowe. Dla osób  które chcą 

czuć się bezpiecznie i mieć wszystko pod kontrolą 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferu-

je po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenio-

wej możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubez-

pieczeniowej o ubezpieczenie kosztów rezygnacji 

z wyjazdu i skrócenia uczestnictwa w imprezie. Przed-

miotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji z wyjaz-

du, co oznacza koszty jakimi Ubezpieczony zostałby 

obciążony przez organizatora wyjazdu, w przypad-

ku rezygnacji przez Ubezpieczonego z uczestnictwa 

w imprezie lub rezygnacji przez Ubezpieczonego 

z noclegu lub rezygnacji przez Ubezpieczonego 

z biletu, przed datą rozpoczęcia wyjazdu wskazaną 

w umowie ubezpieczenia. 

W zakresie likwidacji szkód pakiet obsługiwany 

jest przez firmę Mondial Assistance, z którą Towarzy-

stwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ współpracuje 

już w zakresie dom assistance oraz auto assistance, 

a która gwarantuje bezgotówkową likwidację szkód 

za granicą na bardzo wysokim poziomie.  

Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-

-em” gwarantuje Ubezpieczonym przede wszyst-

kim możliwość kompleksowej ochrony ubezpiecze-

niowej w każdym miejscu na Świecie. Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje szeroką 

i zróżnicowaną ochronę ubezpieczeniową, która po-

zwala na precyzyjne dopasowanie wybranego za-

kresu ubezpieczenia do zróżnicowanych oczekiwań 

i potrzeb klientów. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ po-

siada wyspecjalizowaną sieć jednostek na terenie RP 

do których zaprasza w celu poznania oferty i zawar-

cia umowy ubezpieczenia. Adresy jednostek dostęp-

ne na stronie internetowej www.tuw.pl. 

 

Zapraszamy do naszego Biura i  Oddziałów.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
,,TUW”

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

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

www.tuw.pl

Informacja stanowi materiał promocyjny Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą 
w Warszawie  02-793 Warszawa, ul. Raabego 13

Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ przeznaczo-
na jest dla osób fizycznych udających się w podróż poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraj zamieszkania Ubezpieczone-
go. Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” zapewnia całodobowe, kompleksowe wsparcie w każdym miejscu na Świecie
w nagłych sytuacjach.
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Dlaczego warto jeść pomidory?
ŚWIEŻE I ZDROWE BO ZE ZJAZDOWEJ 

Jak to z pomidorem było?
Ojczyzną pomidora (Lycopersicon esculentum Mill) 

jest Środkowa i Południowa Ameryka, skąd został 

przywieziony do Europy i rozprzestrzenił się dość 

szybko na inne kontynenty.

Historia wzięła swój początek w Peru. To właśnie tam 

upatruje się miejsca pochodzenia pomidorów. Uznaje 

się, że dziki przodek dzisiejszych pomidorów pochodził 

z południowej części tego kraju. Jednak ta andyjska forma 

nie była ani urodziwa (owoce były wielkości czereśni), ani 

smaczna (owoce miały gorzki smak). Pomidory zagościły 

w codziennej kuchni, dopiero gdy trafi ły do Meksyku i zo-

stały „udomowione” przez Azteków. Ich smak jednak na-

dal znacząco odbiegał od tego, który znamy dziś. Owoce 

pierwszych form uprawnych miały złocisto-żółtą barwę, 

były drobne (średnica 2 cm) inaczej kwaśnie.

Do Europy owoce pomidorów zostały przywiezione 

w 1496 roku przez Krzysztofa Kolumba razem z ziemnia-

kami i tytoniem. Sadzonki dotarły do Sycylii i okazało się, 

że klimat tej wyspy wyjątkowo tym roślinom odpowiada. 

Zaczęły bujnie rosnąć i swobodnie krzyżować się pomię-

dzy sobą. Do dalszych prac hodowlanych wybierano tyl-

ko te krzewy, których owoce były słodkie.

Pomidor na zdrowie
Swoje właściwości prozdrowotne pomidory za-

wdzięczają zawartości związków biologicznie czynnych, 

w szczególności witaminy C (15-30mg/100 g ś.m.), ka-

rotenoidów (likopenu 3-30 mg/100 g ś.m. i beta-ka-

rotenu 0,5 –1,5mg/100 g ś.m.), fl awonoidów (kwerce-

tyny 0,5-2,0mg/100 g ś.m., glikozydu-3-O-kwercetyny 

0,1-0,5mg/100 g ś.m., rutyny 1,0-4,0mg/100 g ś.m., my-

rycetyny 0,2-1,2mg/100 g ś.m., a także zawartości ma-

kroelementów: potasu (200-400mg/100 g ś.m.), wapnia 

(10-30 mg/100 g ś.m.) i magnezu (5-10 mg/100 g ś.m.). 

Witamina C, karotenoidy i fl awonoidy posiadają wła-

ściwości przeciwutleniające, neutralizują wolne rodniki 

i przeciwdziałają rozwojowi nowotworów.

Wartość odżywcza:
Cukry (udział w puli cukrów):
• Glukoza 70%

• Fruktoza 5-10%,

• sacharoza 20%

Kwasy organiczne (udział w puli kwasów orga-
nicznych):

• Kwas cytrynowy 70-80%,

• Szczawiowy 10%

• Jabłkowy 10%

Witamina C:
• Kwas l-askorbinowy 90%

• Kwas dehydroaskorbinowy 10%

Karotenoidy (udział w puli karotenoidów):
• Likopen 83-90%

• beta-karoten 5-10%

• fytofl uen 2-4%

• fytoen 1-2%

Kwasy fenolowe:
• galusowy,

• chlorogenowy,

• p-kumarynowy,

• kawowy.

Flawonole:
• rutyna,

• kwercetyna,

• glikozyd-3-O-kwercetyny,

• kempferol,

• myrycetyna.

Flawony:
• apigenina,

• luteolina.

Właściwości zdrowotne likopenu zawartego 
w pomidorach

Głównym cennym związkiem, jaki można znaleźć 

w pomidorze jest likopen. Związek ten jest dominującym 

karotenoidem w owocach pomidora i występuje w więk-

szych stężeniach niż beta-karoten czy inne karotenoidy. 

Istnieje hipoteza, że pełni on istotną rolę w ludzkim syste-

mie odpornościowym. Poza tym jest substancją niepolar-

ną (wykazuje powinowactwo do tłuszczów), w związku 

z tym zmniejsza syntezę „złego” cholesterolu (LDL), a pod-

wyższa aktywność frakcji HDL.

Ponadto, likopen jest bardzo silnym przeciwutle-

niaczem i może zapobiegać poważnym schorzeniom 

jak np. chorobom serca. Większe stężenie likopenu w 

organizmie chroni organizm przed chorobami cywili-

zacyjnymi, a także zapobiega występowaniu chorób 

nowotworowych poprzez to, że oddaje swoje elektro-

ny wolnym rodnikom neutralizując je, zanim uszko-

dzą komórki ciała.

Co ciekawe, biodostępność likopenu wzrasta w wyni-

ku obróbki cieplnej pomidorów. Oznacza to, że jest lepiej 

przyswajany przez organizm, jeśli znajduje się w przetwo-

rach, np. soku, koncentracie czy ketchupie.

Prozdrowotne działanie likopenu potwierdzone 

w badaniach naukowych

Kurczaki, którym podawano w diecie 45 g/dobę liko-

penu, miały istotnie obniżony poziom podziału i rozwo-

ju komórek nowotworowych, w porównaniu do grupy 

otrzymującej 26 g/dobę likopenu.

Podobne wyniki zaprezentował Kucuk (2018), któ-

ry wykazał, że włączenie do diety produktów bogatych 

w likopen (soki, ketchupy) istotnie przyczyniło się do 

spadku zachorowalności na nowotwór prostaty (u męż-

czyzn) i piersi (u kobiet).

W doświadczeniu klinicznym przeprowadzonym 

z udziałem 18207 osób stwierdzono pozytywny wpływ 

konsumpcji produktów zawierających likopen i zmniej-

szeniem się ryzyka wystąpienia nowotworu jamy ustnej, 

krtani i przełyku.

CIASTO POMIDOROWE
Składniki:
• 200 g mąki (pszennej lub ryżowej)

• puszka pomidorów krojonych

• 30 g oleju kokosowego

• 60 g ksylitolu

• łyżeczka proszku do pieczenia

• szczypta cynamonu

• szczypta imbiru

Przygotowanie: Do miski wsypać mąkę, dodać po-

midory (po odsączeniu zalewy), olej kokosowy, ksylitol, 

proszek do pieczenia i przyprawy. Wszystko dokładnie 

zblendować na jednolitą masę. Przełożyć do keksówki 

i piec przez ok. 45 min w 180 stopniach.

Źródło: www.akademiadobregosmaku.sggw.pl

Zapraszamy po pomidory na ZJAZDOWĄ!

Zupa pomidorowa, sosy do pizzy, liczne dania, które bez pomidorów po prostu nie smakują tak samo. Dziś nie wyobrażamy sobie diety bez tych warzyw 
I słusznie, bo są bardzo wartościowym składnikiem naszej diety. Warto jednak wiedzieć, że ich walory smakowe odkryliśmy stosunkowo niedaw-
no i w dodatku przypadkiem.
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