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Wypłaty dopłat bezpośrerdnich

Zgodnie z unijnymi przepisami 
od 2 grudnia Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpo-
średnich za 2013 rok. Pierwszego dnia 
na konta bankowe 35 tys. rolników 
ARiMR przekazała 73,29 mln zł. Reali-
zacja dopłat bezpośrednich za 2013 
rok potrwa do 30 czerwca 2014 r.
Wysokość stawek płatności bezpo-
średnich za 2013 rok została opubli-
kowana w  rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Stanisława 
Kalemby. Na tej podstawie ARiMR 
mogła rozpocząć naliczanie rolnikom 
przysługujących im płatności. Przy-
znawana za 2013 rok tzw. Jednolita 
Płatność Obszarowa (JPO) do hektara 
będzie wyższa o blisko 100 zł od obo-
wiązującej w zeszłym roku. Płatność ta 
przysługuje każdemu rolnikowi, który 
gospodaruje na co najmniej 1 hekta-
rze gruntów, zgodnie z zasadami do-
brej kultury rolnej. W Polsce jednolitą 
płatnością obszarową jest objętych 
ponad 14 milionów hektarów ziemi.
W Polsce wysokość stawek płatności 
za dany rok uzależniona jest od kursu 
euro do złotówki, który obowiązuje 
w Europejskim Banku Centralnym na 
dzień 30 września. W tym roku kurs ten 
wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy 
przeliczeniowe obowiązują we wszyst-
kich państwach członkowskich, w któ-
rych oficjalną walutą nie jest euro. 
W tym roku przyjęty kurs przeliczenio-
wy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubie-
głym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł 

za euro), czyli jest korzystniejszy dla 
rolników. Polska na dopłaty bezpo-
średnie za 2013 r. dysponuje kwotą  
ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych. 
Stawki płatności bezpośrednich za 
2013 rok zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  
wynikają z:
•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi z  dnia 14 listopada 
2013 r. w  sprawie stawki jednoli-
tej płatności obszarowej za 2013 r.  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1334), 

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 14 listopada 
2013 r. w  sprawie wysokości środ-
ków finansowych przeznaczonych 
na płatność do tytoniu w  2013 r.  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1335),

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 14 listopada 
2013 r. w sprawie stawki płatności do 

pomidorów za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1336), 

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 14 listopada 
2013 r. w  sprawie stawek wsparcia 
specjalnego za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1337),

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 14 listopada 
2013 r. w sprawie stawki płatności 
cukrowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1338),

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 19 listopada 
2013 r. w sprawie stawek płatności 
uzupełniających za 2013 r. (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1360), 

•  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 19 listopada 
2013 r. w  sprawie stawki płatności 
niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1361).

ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2013 r. Ponad 14 mln hektarów gruntów  
rolnych jest objętych w Polsce dopłatami bezpośrednimi. 

źródło: www.arimr.gov.pl

Rodzaj Płatności Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO) 139,39 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) 238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płat-
ność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok 1 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia 5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały 4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych  
i motylkowatych drobnonasiennych 719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne - płatność do krów 602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec 126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru 54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) 167,44 zł/tonę
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I ty możesz mieć kota na punkcie mleka

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Także Sekretariat Regional-
ny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego 
postanowił zrobić bilans i przyjrzeć się bliżej kwotom i liczbom.

Rok 2013 pozwolił nam zrealizować:
•  10 razy targi, warsztaty, festiwale, dożynki   (koszt ok. 925 640 zł brutto)
•  105 razy konkursy i olimpiady  (koszt 221 727 zł brutto)
•  10 razy szkolenia i konferencje (koszt 149 960 zł brutto)
•  4 razy wyjazdy studyjne (koszt 162 250 zł brutto)
•  6 odcinków programu w TVP 3 (koszt 27 900 zł brutto)

Ponadto w 2013 roku wydaliśmy 9 publikacji (koszt 205  600 zł brutto).
Dziękujemy wszystkim za współpracę.

Podsumowanie roku 2013

Polska Izba Mleka wraz z  Polską Fe-
deracją Hodowców Bydła i  Produ-
centów Mleka zainicjowały program 
„Mam kota na punkcie mleka”. Celem 
akcji jest m.in. edukacja i poinformo-
wanie grup docelowych (dzieci i mło-
dzieży oraz matek, rodziców i nauczy-
cieli) o  właściwościach odżywczych 
mleka i  produktów mleczarskich 
(jogurty, sery i  mleko), zwiększenie 

wiedzy na temat racjonalnego odży-
wiania się oraz utrwalenie pozytyw-
nego wizerunku mleka i  produktów 
mleczarskich.
W  województwie łódzkim w  I  roku 
programu wzięło udział 89 szkół, co 
oznacza, że w  programie uczestni-
czyło 8 057 dzieci. Biorąc pod uwagę, 
że wszystkich zarejestrowanych pla-
cówek jest blisko 700, to znakomity 
wynik. Przez dwa lata do programu 
zapisało się 121 szkół i ponad 11 000 
dzieci z  województwa łódzkiego. 
W  tym roku zarejestrowało się kil-
kadziesiąt szkół – to ponad 3  000 
uczniów, ale rejestracja nadal trwa. 
Zainteresowane podmioty, które 
chcą włączyć się w kampanię w 2014 
roku już mogą rejestrować się na 
stronie internetowej kampanii. 
Wszystkie szkoły, które zgłoszą chęć 
uczestnictwa w  akcji „Mam kota na 
punkcie mleka” otrzymają pakiet bez-
płatnych materiałów edukacyjnych, 
wśród których znajdą się broszury dla 
uczniów, rodziców oraz konspekty 
lekcji dla nauczycieli. Materiały te za-
wierają nie tylko zadania do realizacji 
w  trakcie zajęć lekcyjnych, związane 
z mlekiem oraz jego przetworami, ale 

także praktyczne porady dotyczące korzyści płynących 
z włączenia produktów mlecznych do codziennego menu 
całej rodziny. Z myślą o uczniach zostały także stworzone 
dwie gry – edukacyjna gra karciana dla dzieci z klas II–IV 
szkół podstawowych oraz gra on-line dla nieco starszych 
uczestników programu.

źródło: www.mamkotanapunkciemleka.pl
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Pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarcze-
go – Łódzkie 2013 zostały ogłoszone wyniki konkur-
su „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 
2013”. W  tym roku, po raz pierwszy, kategoria „Go-
spodarstwo Rolne” została podzielona na dwie od-
dzielne, dzięki czemu uhonorowane zostały:
–  Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Sylwestra Imioł-

ka, Krępa k. Domaniewic – w  kategorii „Rodzinne 
Gospodarstwo Rolne” oraz,

–  Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorza Krasonia, 
Wola Krzysztoporska – w  kategorii „Przedsiębior-
stwo rolne”.

W  kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo” triumfowała 
Tłocznia Soków z Owoców i Warzyw Wiatrowy Sad - 
Grażyna Wiatr, Kałęczew, gm. Dmosin
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 
2010 fundatorami nagród są Wojewoda Łódzki i Mar-
szałek Województwa Łódzkiego. Nagroda ma charak-
ter honorowy, mimo to konkurs cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem i  wysokim prestiżem wśród 
przedsiębiorców regionu łódzkiego. NGWŁ sprzyja 
promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji 
swoich działań i osiągnięć.

We wrześniu poznaliśmy 
laureatów „Wojewódz-
kiego konkursu na naj-

lepsze gospodarstwo agrotury-
styczne Złota Grusza”, a  już teraz 
możemy zapoznać się z  ofertą 
zwycięskich agrokurortów. 
Wszystko za sprawą zaktualizowa-
nego wydawnictwa „Wczasy pod 
gruszą w  Łódzkiem”. Publikacja, 
wzbogacona o propozycje wypo-
czynku w  gospodarstwach, które 
w  tym roku do konkursu zgłosiły 
się po raz pierwszy, dostępna jest 
w siedzibie Departamentu Fundu-
szu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12).
Katalog prezentujący gospodar-
stwa agroturystyczne został także 
wydany w  językach angielskim 
i niemieckim.

Od 1 grudnia 2013 zmieniły się 
kwoty przychodu decydujące 
o  zmniejszeniu lub zawieszeniu 
emerytur i rent.
Ogłoszenie wysokości przecięt-
nego miesięcznego wynagrodze-
nia w  trzecim kwartale 2013 roku 
(3 651,72 zł) spowodowało zmiany 
kwot przychodu decydującego 
o  zmniejszeniu lub zawieszeniu 
emerytur i rent.
Wynoszą one: 
70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia 2.556 zł 20 gr (dot. 
emerytur, rent rolniczych z  tytułu 
niezdolności do pracy oraz rent ro-
dzinnych), 
130% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia 4.747 zł 30 gr (dot. 
emerytur/rent rolniczych z  tytułu 
niezdolności do pracy oraz rent ro-
dzinnych).

źródło: www.krus.gov.pl

Nowe 
wczasy  
pod gruszą

KRUS 
informuje

Nagroda 
Gospodarcza 
Województwa 
Łódzkiego 2013



Łódzki chrzan 
z wizytą w Bawarii

Andrzej Siewierski
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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| Widzieliśmy |

W 2007 roku Chrzan znad Środko-
wej Warty w  laskach trafił na listę 
produktów tradycyjnych. W  roku 
2008, w ślad za nim, Chrzan nadwar-
ciański po staropolsku i  Obrowska 
zupa chrzanowa. W  czerwcu tego 
roku utworzono Grupę Producen-
tów Chrzanu i  Warzyw „Nadwar-
cianka”, a w  listopadzie producenci 
chrzanu odwiedzili Bawarię, by pod-
patrywać rozwiązania tamtejszych 
producentów i nawiązywać kontak-
ty handlowe.
Przygotowany przez Bawarczyków 
program wyjazdu zakładał nie tylko 
wiele spotkań z  przedstawicielami 
władz, odpowiedzialnymi za rozwój 
miejscowego rolnictwa, ale także 
wizyty w gospodarstwach i na po-
lach niemieckich rolników. Polscy 
sąsiedzi dołożyli ogromnych starań, 
aby wizyta łódzkiej delegacji prze-
biegła w  sposób pozwalający na 

maksymalne wykorzystanie czasu 
spędzonego w Bawarii. 
Przedstawiciele Łódzkiego poznali 
największych przetwórców chrzanu 
w  Bawarii: braci Schamel, którzy 
uprawiają i przetwarzają na ogrom-
ną skalę „Bayerischer Meerrettich” 
– „Bawarski Chrzan”. Ta wizyta była 
bardzo ważna ze względu na do-
świadczenia jakie właściciele mają 
w  związku z  certyfikowaniem pro-
duktów firmy w  Europejskim Sys-
temie Oznaczeń Geograficznych. 
Spotkanie zakończyło się odwiedze-
niem Muzeum Chrzanu w  Bayers- 
dorf, które mieści się w  dawnym 
budynku administracyjnym firmy 
Schamel, a poświęcone jest historii 
gospodarczej regionu,  w szczegól-
ności historii produkcji chrzanu.
W  jednym z  bawarskich gospo-
darstw, zajmującym się uprawą 
i przetwórstwem chrzanu, było moż-

na przyjrzeć się specjalistycznym 
maszynom wykorzystywanym do 
uprawy tego warzywa. Co ciekawe 
maszyny te zostały skonstruowane 
przy wsparciu inżyniera oddelego-
wanego z  ministerstwa rolnictwa 
Bawarii, który kierując się wskazów-
kami producenta stworzył maszynę  
ułatwiającą pracę przy sadzeniu i ko-
paniu chrzanu.
Podczas wizyty delegacja odwiedzi-
ła także Państwowy Instytut Upraw 
Winorośli i  Ogrodnictwa w  Bam-
berg, gdzie miała okazję zapoznać 
się z projektami badawczymi reali-
zowanymi przez instytut oraz wy-
słuchać specjalistycznej prelekcji 
dot. problematyki uprawy i  zbioru 
chrzanu.
Teraz czekamy na przyjazd Bawar-
czyków, którzy zostali zaproszenie 
na rewizytę do województwa łódz-
kiego.

Co do tego, że łódzkie jest zagłębiem chrzanowym, nie ma wątpliwości. Zlokalizowane 
jest ono w południowo-zachodniej części województwa, a tworzą je gminy Działoszyn, 
Kiełczygłów, Osjaków, Rusiec i Siemkowice. Uprawy chrzanu zajmują tutaj około 700 ha i to 
tutaj koncentruje się większość upraw tego warzywa w kraju. Na tym terenie znajduje się wiele 
przetwórni produkujących tarty chrzan oraz przetwory, gdzie składnikiem jest właśnie chrzan. 

WARTO WIEDZIEĆ!

Chrzan pospolity 
(Armoracia rusticana) – 
gatunek rośliny z rodziny 
kapustowatych. Chrzan 
to roślina przyprawowa 
o dużej zawartości 
cennych składników 
odżywczych. W kuchni 
wykorzystywana jako 
dodatek i znana ze 
swych właściwości 
konserwujących. 
Tradycja uprawy 
chrzanu w południowo-
-zachodniej części 
województwa 
łódzkiego w regionie 
Środkowej Warty sięga 
historią do okresu 
międzywojennego, do 
roku 1926. Oskar Paschke 
(Paszke) – ówczesny 
właściciel Beresi 
Małych, niewielkiego 
majątku ziemskiego, 
sprowadził z Niemiec 
pierwsze sadzonki. 
Wraz z sadzonkami 
otrzymał instrukcje 
uprawy i warunki 
transakcji. Korzeń 
handlowy miał odsyłać 
do Niemiec, sadzonki 
zaś uprawiać na swych 
polach, nikomu innemu 
ich nie odstępując. 
I tak było, aż do wojny. 
Dopiero po zakończeniu 
II wojny światowej 
i rozparcelowaniu 
majątku chrzan trafił do 
okolicznych wsi i rolników. 
W gospodarstwach 
zaczęto uprawiać 
tę roślinę w latach 
pięćdziesiątych, na 
niewielkich, kilkuarowych 
powierzchniach. 
Z czasem chrzanowe pola 
zaczęły zajmować coraz 
większą powierzchnię. 
Obecnie uprawiany jest 
przez kilkuset rolników 
w gminach województwa 
łódzkiego: Kiełczygłów, 
Siemkowice, Osjaków, 
Rusiec i innych na 
powierzchni ponad 
700 ha, ekstensywnie, 
metodami tradycyjnymi. 
Natomiast na terenie 
gminy Działoszyn 
zlokalizowane są liczne 
przetwórnie chrzanu.

Wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński z uczestnikami 
wyjazdu w jednym z bawarskich gospodarstw, produkujących chrzan. 
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Następni wśród 
przyjaznych Magdalena Kochanowska 

SR KSOW Województwa Łódzkiego

Oczyszczalnia 
ścieków 
i kanalizacji 
w Słupi, 
fot. gm. Słupia

Budynek 
wyremontowanej 
świetlicy 
w Jankowicach, 
fot. gm. Ładzice

|  Widzieliśmy  |

Od pięciu już lat za sprawą konkursu „Przyjazna Wieś” zmienia się oblicze wsi polskiej, a w tym również łódzkiej. 
Beneficjenci, czerpiący ze środków unijnych dla swoich małych ojczyzn, zgłaszając wnioski na konkurs, pragną 
pochwalić się światu swoimi osiągnięciami. Jest czym, ponieważ łódzkie zmienia się bardzo, a innowacyjne 
projekty, realizowane przy wsparciu unijnych środków polepszają infrastrukturę, otoczenie i jakość życia 
mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki przedsięwzięciom, takim jak konkurs „Przyjazna Wieś”, znaczne grono 
odbiorców może zobaczyć, jak wiele się zmienia, jak bardzo pięknieją nasze rodzime obszary wiejskie.
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„Przyjazna wieś” to organizowany 
w  ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich konkurs na najlepszy 
projekt wspierający rozbudowę in-
frastruktury na terenach wiejskich, 
współfinansowany z  funduszy eu-
ropejskich. W  tegorocznej edycji 
konkurs realizowany jest w podzia-
le na dwie kategorie: infrastrukturę 
techniczną i infrastrukturę społecz-
ną oraz w dwóch etapach: I – regio-
nalnym i  II – ogólnopolskim. Jego 
ideą jest wskazanie i  docenienie 
przykładów infrastruktury wiej-
skiej, która służy nam wszystkim, 
chroniąc środowisko naturalne 
i  dziedzictwo kulturowe polskiej 
wsi. To okazja do wypromowania 
tych, którzy przy wsparciu fundu-
szy unijnych realizują innowacyjne 
projekty, budując wieś przyjazną 
ludziom i  środowisku. Założenie 
konkursu jest jasne – promocja 
innowacyjnych projektów współ-
finansowanych z  funduszy unij-
nych, które podnoszą jakość życia 
i  bezpieczeństwo mieszkańców 
obszarów wiejskich. Jednak wybór 
tego najbardziej przyjaznego, z 27 
zgłoszonych w tym roku projektów, 
dostarczył komisji nie lada proble-
mów. 
Ostatecznie, podczas uroczystej 
konferencji, marszałek wojewódz-
twa łódzkiego Witold Stępień, czło-
nek zarządu Województwa Dariusz 
Klimczak i dyrektor Departamentu 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Maria Kaczorowska rozdali 
nagrody zwycięzcom wojewódz-
kiego etapu konkursu. Najlepsze 
spośród zgłoszeń to: gmina Słupia 
w kategorii technicznej za projekt 
pod nazwą: „Budowa oczyszczalni 
ścieków i  kanalizacji w  Słupi” oraz 
gmina Ładzice w kategorii społecz-
nej: „Remont i  przebudowa oraz 
wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w  miejscowości Jankowice”. Pozo-
stałe miejsca na podium przypadły 
w udziale także gminom: Drzewica, 
Maków i  Łanięta oraz Gminnemu 

Domowi Kultury w  Żelechlinku. 
Liderem w  kategorii technicznej 
okazała się Słupia, która wycho-
dząc naprzeciw innowacyjności 
wybudowała gminną oczyszczalnię 
ścieków – drugą w Polsce wybudo-
waną w  takiej technologii przez 
samorząd gminny, a  więc jest się 
czym pochwalić. Celem, jaki przy-
świecał gminie podczas realizacji 
projektu, była poprawa warunków 
życia mieszkańców i  stworzenie 
korzystnych perspektyw dla dal-
szego rozwoju i  funkcjonowa-
nia podmiotów gospodarczych, 
a samo przedsięwzięcie pozwoli na 
uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie gminy. 
Ponadto została wybudowana sieć 
kanalizacji sanitarnej oraz 5 prze-
pompowni ścieków wraz z  ich in-
frastrukturą. Gminna oczyszczalnia 
ścieków w Słupi wykonana została 
w zaawansowanej i wydajnej tech-
nologii AeroMem™ z bioreaktorem 
membranowym wykorzystującym 
membrany ultrafiltracyjne zamiast 
osadników wtórnych. Jest to tech-
nologia, która zapewnia bardzo 
wysokie parametry oczyszczania 
– ścieki są pozbawione wirusów 
oraz bakterii. Ze względu na liczne 
w okolicy stawy rybne wymagane 
są tu zaostrzone normy czystości 
ścieków oczyszczonych – a  więc 
najbardziej zaawansowana ochro-
na wód.
Gmina Ładzice wywalczyła sobie 
pierwsze miejsce w kategorii spo-
łecznej, bo dba o  swoich miesz-
kańców i wszystkich, którzy gminę 
odwiedzają. Projekt, jaki zgłosili 
do konkursu, polegał na remoncie 
i  przebudowie świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Jankowice, do któ-
rej zakupiono też niezbędne i no-
woczesne wyposażenie. Najważ-
niejsze z korzyści, jakie przyniosła, 
to podniesienie standardu usług 
społecznych i  kulturalnych czy 
wzmocnienie aktywności miesz-
kańców wsi  i  odwiedzających 

miejscowość turystów. Adresatami projektu są właści-
wie wszyscy: tak dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe; 
mieszkańcy sołectwa Jankowice i  turyści, odwiedza-
jący najbliższe okolice. Świetlica to miejsce, w którym 
odbywa się wiele imprez i wydarzeń, a między innymi 
biwaki szkolne, imprezy integracyjne czy spotkania 
mieszkańców. Atrakcyjność miejsca po remoncie za-
chęca do korzystania z niego i jego wyposażenia, dzięki 
czemu są tu organizowane i podejmowane wyjątkowe 
inicjatywy kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe.
Zwycięzcy zostali zgłoszeni do etapu ogólnopolskiego 
konkursu „Przyjazna wieś”. Teraz o miano gminy prospo-
łecznej i innowacyjnej łódzcy laureaci powalczą z inny-
mi województwami. Pozostaje pogratulować zwycię-
stwa na szczeblu wojewódzkim i życzyć powodzenia 
w etapie krajowym. 

KategoRia techniczna:

Miejsce i   

„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi”  

– Gmina Słupia 

Miejsce ii   

„Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” 

– Gmina i Miasto Drzewica 

Miejsce iii 

  „Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę 

jakości w gminie Maków” – Gmina Maków

KategoRia SPołeczna:

Miejsce i   

„Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Jankowice” – Gmina Ładzice 

Miejsce ii 

  „Ludowy taniec, śpiew, stroje i spotkania – by zachować 

od zapomnienia tradycję i kulturę ludową w gminie 

Żelechlinek” – Gminny Dom Kultury w Żelechlinku 

Miejsce iii  

 „Przebudowa budynku „zameczek” na GOKiS 

w Łaniętach” – Gmina Łanięta

LaUReaci tegoRoczneJ 
eDYcJi KonKURSU:

|  Widzieliśmy |
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Boczki Chełmońskie  
na kieleckiej scenie

Sesja terenowa

|  Fotoreportaż  |

BOCZKI CheŁMOńSKIe

Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Boczki Chełmońskie” 
powstał w 1974 r. przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boczkach k/Łowicza. 
Wyłonił się z grupy młodzieży 
przygotowującej gminne 
dożynki. Przez kilka lat 
działał pod patronatem 
różnych instytucji lokalnych 
i wojewódzkich.
Obecnie Zespół Boczki 
Chełmońskie tworzy 
kilkudziesięciuosobowa 
grupa tańczącej i śpiewającej 
młodzieży z terenu 
powiatu łowickiego. Swoje 
umiejętności ćwiczą pod 
okiem instruktora Stanisława 
Wróbla. Instruktorem 
muzycznym jest Daniel 
Boczek. Zespołowi przygrywa 
kapela w składzie:
Daniel Boczek – klarnet oraz 
Marek Siejka – akordeon.
Zespół występuje 
w oryginalnych strojach 
łowickich i podregionu 
łowickiego: kocierzewskich. 
Stroje wykonywane są 
wyłącznie przez twórczynie 
ludowe z terenu gminy, które 
dbają o ich niepowtarzalność.
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VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów 
Artystycznych Wsi Polskiej spowodował, że 
świętokrzyskie w dniach 11-13 października 

mieniło się całą paletą barw. Wśród 
haftowanych koszul, bogato zdobionych 

kamizelek, chust z frędzlami, rogatywek 
i kapeluszy, butów z cholewką znalazły 

się i nasze łowickie pasiaki. Województwo 
Łódzkie reprezentował Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie”, który 

z imprezy wrócił z wyróżnieniem i nagrodą 
finansową. 

|  Fotoreportaż  |

Fetsiwal 
przeniósł się 
także na ulice 
Kielc. Barwny 
korowód był 
doskonałym 
dopełnieniem 
imprezy, 
a Boczki 
Chełmońskie 
prezentowały 
się pięknie.
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Każda z  kreowanych dziś opi-
nii podyktowana jest troską 
o  możliwość dalszej realizacji 

kluczowych dla rozwoju obszarów 
wiejskich inwestycji, od tych infra-
strukturalnych, warunkujących zrów-
noważony rozwój, do tych w obsza-
rach czysto społecznych, niezwykle 
ważnych dla budowania kapitału 
społecznego na wciąż wyludniającej 
się dziś wsi. Znany nam dziś wszyst-
kim pierwszy projekt nowego pro-
gramu wywołał dziesiątki dyskusji, 
podejmowanych stanowisk oraz 
opinii kierowanych do wszystkich 
środowisk instytucjonalnych związa-
nych z polską wsią. Na obecnym eta-
pie tworzenia dokumentów, łatwiej 
jest przytoczyć w niniejszym tekście 
formułowane wnioski niż przedsta-

wiać sam dokument, który przecież 
jest w fazie projektu, i co do którego 
większość z  nas ufa, wprowadzone 
zostaną zmiany będące wypadkową 
opinii i stanowisk. Dobrą stroną całej 
sprawy (dobrą w kwestii znajomości 
tematu) jest dziś wiedza na temat 
budżetu, który został zatwierdzony 
i  co do którego nie ma już wątpli-
wości. Nie trzeba znawcy tematu, by 
zorientować się, jakie środki zostaną 
w I a  jakie w II filarze Wspólnej Poli-
tyki Rolnej. I nie trzeba dziś znawcy 
tematu, by wiedzieć, że w  drugim, 
tak istotnym dla zmian infrastruktu-
ralnych filarze, środków będzie mniej. 
Stoimy dziś w komfortowej sytuacji 
umiejętności artykułowania potrzeb. 
Tych rzeczywistych, opartych na do-
świadczeniu, opartych na obszarach 

już zrealizowanych. Umiemy dziś 
z  dokładnością zegarmistrza zwe-
ryfikować potrzeby i  odnieść je do 
możliwości. A te, całkiem przychylne 
się nie wydają. 
W minionych miesiącach, tej jesieni, 
Związek Gmin Wiejskich przepro-
wadził badanie w  kierunku osza-
cowania potrzeb, sumując wartość 
inwestycyjną wydatków majątko-

Ile tortu 
w torcie?
Maria Kaczorowska, Dyrektor Departamentu Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego

Podjęty budżet Unii Europejskiej, dostępne 
projekty kluczowych dokumentów, nie 
sposób więc nie odnieść się do próby 
podjęcia cyklu opinii wokół toczonych 
w różnych gremiach dyskusji nad kształtem 
i kierunkami działań nowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jaki będzie? 
Inny? Lepszy? Gorszy? Dla kogo? Dziś pytają 
o to praktycy. Ludzie, którzy w warunkach 
realizacji własnych inicjatyw sięgają z dużym 
powodzeniem po środki unijne. Ludzie, którzy 
w tej dużej machinie biorą bezpośredni udział, 
samorządowcy.

Umiemy dziś z dokładnością 
zegarmistrza zweryfikować potrzeby 
i odnieść je do możliwości.
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|  Temat numeru  |

wych planowanych do realizacji 
w latach 2014-2020. Rzecz dotyczy 
inwestycji w  zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, infrastruktury 
drogowej, oświaty i  wychowania, 
infrastruktury sportowej i turystycz-
nej, szerokopasmowych sieci tele-
informatycznych, obiektów kultury 
oraz usług „e-urząd”. Wynik bada-
nia jest dowodem na ogromny po-
tencjał rozwojowy gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich, bowiem łączna 
wartość planowanych inwestycji 
oscyluje wokół kwoty blisko stu 
miliardów złotych. I  nie sposób, 
nie postawić w  tej chwili pytania 
o możliwości finansowe i  idące za 
nimi źródła finansowania. Według 
szacunków, gminy deklarują zdol-
ność finansowania udziału własne-
go, a  ten, jak wiemy zamyka się w 
1/3 wartości tych przedsięwzięć. 
Zewnętrzne źródła stanowić więc 
powinny, w 7 letniej perspektywie, 
ponad 60 miliardów złotych. Sto-
imy więc w obliczu trudnej wiedzy 
o  niewspółmiernie niskim w  sto-
sunku do potrzeb, zdefiniowanym 
budżetem w  II filarze WPR. Z  jed-
nej strony mniejszy budżet, z dru-
giej, nowe zadania, nowe kierunki 
wydatków. Pytania o  to, jak mogą 
być realizowane i  gdzie należy 
spodziewać się korekt w projekcie 
nowego PROW są dziś uzasadnione 

i oczywiste. Wielu oponentów dziś 
projektowanych dokumentów pro-
gramowych zastrzega konieczność 
podjęcia takich rozwiązań, które 
w uzupełnieniu do Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich mogłyby 
stanowić zabezpieczenie przyszłych 
realizacji infrastrukturalnych na ob-
szarach wiejskich. Mowa tu o fundu-
szu spójności i jasnych deklaracjach 
w  postaci wydzielonych dla tych 
celów limitów, zastrzeżonych dla 
grupy beneficjentów poza aglome-
racjami, nie ukierunkowanych na 
realizację projektów wzmacniają-
cych ośrodki wzrostu czy będących 
poza zintegrowanymi inwestycjami 
terytorialnymi. Bezpieczeństwo 
realizacji inwestycji infrastruk-
turalnych w  gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich, pozostających 
dziś poza wsparciem na obsza-
rach poniżej 2000 RLM, leży dziś 
u  podstaw szeroko podejmowa-
nych dyskusji. Mają one prowadzić 
do znajdowania takich rozwiązań, 
w wyniku których mówić będziemy 
o  podejściu do zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, będą-
cego mechanizmem zatrzymania 
postępującego procesu dyspropor-

cji rozwojowych miast i gmin wiej-
skich a także będącego narzędziem 
przeciwdziałania negatywnej ten-
dencji depopulacji. Zmiany liczby 
ludności w województwie łódzkim 
budzą słuszne obawy o jutro. Ba! Są 
one na tyle niekorzystne, również 
dla obszarów wiejskich, że wywo-
ływać muszą pilne działania wszyst-
kich środowisk. Analiza danych GUS 
pokazuje wyraźnie spadek liczby 
ludności na obszarach wiejskich. Ta 
niekorzystna tendencja osiągnęła 
już status stale pogłębiającej się. 
Ma ona oczywiście potwierdzenie 
również w  obszarach aglomeracji, 
jest nas mniej, ale to mniej staje się 
wypadkową zarówno zmniejsza-
jącej się dynamiki przyrostu stanu 
ludności (choć obserwuje się do-
datni przyrost rzeczywisty ludno-
ści, to tempo tego przyrostu jest 
znacznie wolniejsze w stosunku do 
zachodzących zmian) jak i wyboru 
samych mieszkańców co do miejsca 
życia. Te wybory determinowane są 
w  szczególności poszukiwaniem 
łatwiejszych, dostępniejszych wa-
runków życia, a te z kolei są warun-
kowane wydolnością inwestycyjną. 
Jak domino zatem dochodzimy do 
sedna sprawy, w której kluczowym 
pytaniem staje się, jak dzielić unijny 
tort, jak dzielić budżety gmin wiej-
skich, miejsko-wiejskich, by w kon-
sekwencji działań inwestycyjnych, 
tworzyć takie miejsca życia, które 
koncentrują, stabilizują ale i  wy-
wołują korzystne zmiany nowych 
osiedleń na wsi. Bo ta wieś, dziś 
poszukiwana również w celach sie-
dliskowych, rezydencjonalnych, ma 
być wsią dobrych warunków gospo-
darowania sektora rolnego i  rolno-
-pożywczego, na którym opiera się 
polska gospodarka, a to możliwe nie 
jest bez solidnego wsparcia środka-
mi zewnętrznymi, również z dużego 
jak wiemy unijnego tortu, z którego 
Polsce, przyszło dzielić w nowej per-
spektywie finansowej całkiem solid-
ne porcje.

Wynik badania jest 
dowodem na ogromny 
potencjał rozwojowy 
gmin wiejskich 
i miejsko-wiejskich, 
bowiem łączna 
wartość planowanych 
inwestycji oscyluje 
wokół kwoty blisko  
stu miliardów złotych.

Kluczowym pytaniem 
staje się, jak dzielić 
unijny tort, jak dzielić
budżety gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich, by 
w konsekwencji działań
inwestycyjnych, tworzyć 
takie miejsca życia, które 
koncentrują,
stabilizują ale 
i wywołują korzystne
zmiany nowych osiedleń 
na wsi.
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|  Rzetelny materiał  |

Ochotnicza Straż Pożarna w  internecie? Po co dru-
hom wirtualna tożsamość?
Żyjemy w  świecie, który jest zdominowany przez 
nowoczesne technologie informacyjne. Chcemy iść 
z duchem czasu, dlatego pomyśleliśmy, że warto by-
łoby zaistnieć w globalnej sieci. Naszymi działaniami 
interesuje się wielu ludzi, dzięki witrynie mogą nas 
lepiej poznać. Przez dziesięciolecia wokół straży na-
rosło wiele niesympatycznych stereotypów, którym 
staramy się zadać kłam. Poza tym nasza witryna po-
zwala internautom znaleźć się  w centrum interesują-
cych wydarzeń.

Szczególną popularnością cieszą się zapewne akcje 
gaśnicze?
Statystyki odsłon poszczególnych relacji dowodzą, że 
tak właśnie się dzieje. Dzięki fotografiom wykonanym 
przez strażaków, walczących z pożarem, materiał jest 
bardzo rasowy. Pokazuje z jednej strony zaangażowa-
nie ratowników, a  z  drugiej tragedię ludzką. W  poża-
rach ludzie często tracą swój cały dobytek. Prezen-
tując dramatyczne kadry, dajemy do zrozumienia, że 
igranie z ogniem  czy też bagatelizowanie przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego może mieć tra-
giczne skutki.

A  więc strona Ochotniczej Straży Pożarnej może 
mieć duże znaczenie dla profilaktyki?  
Jak najbardziej. I tu internet bardzo dobrze się spraw-
dza, bo dostęp do sieci mają dzisiaj wszyscy. Jeśli 
chociaż jeden gospodarz zapozna się z naszą relacją, 
wyciągnie wnioski z pożaru na przykład stodoły, a po-
tem sprawdzi u  siebie stan instalacji elektrycznej, to 
poczytujemy to za sukces. Nasze teksty, fotoreportaże 
mają dawać do myślenia. 

Czy sami strażacy też korzystają z owego wirtualne-
go dobrodziejstwa?
Członkowie jednostek OSP, w szczególności tych, któ-
re należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego, muszą uczestniczyć w cyklicznych szkoleniach. 
Do niedawna odbywały się one w tradycyjny sposób, 
trzeba było udać się do właściwej Komendy Państwo-
wej Straży Pożarnej i  tam wziąć udział w  wykładach 
teoretycznych. Dzisiaj nasi druhowie nigdzie nie mu-

Co druh  
robi w sieci?
Wszyscy wiedzą, jak ważną rolę odgrywają. Strażacy 
ochotnicy niosą pomoc, często są liderami pobudzając 
lokalne społeczności do działania. Siegają po środki unijne 
pokonując wiele trudności. Coraz częściej idą z duchem czasu. 
Nie straszne im ogień i powódź, nie boją się także nowych 
wyzwań, jakie niesie XXI wiek. Są w sieci i dobrze im  z tym.

Rozmowę ze Sławomirem Jeżem, strażakiem ochotnikiwm, 
administratorem witryny internetowej OSP w Skomlinie 
przeprowadził Przemysław Chrzanowski. 

źródło: www.witrynawiejska.org.pl

Jeśli chociaż jeden gospodarz zapozna się z naszą 
relacją, wyciągnie wnioski z pożaru na przykład stodoły, 
a potem sprawdzi u siebie stan instalacji elektrycznej, to 
poczytujemy to za sukces.
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szą jeździć, ponieważ wszystkie materiały udostępnia 
się im w internecie. Stawiennictwa w KPP wymaga już 
tylko sam egzamin sprawdzający. 

Ale straż pożarna na wsi nie kojarzy się jedynie 
z  uczestnictwem w  akcjach gaśniczych czy działa-
niach związanych z  ratownictwem drogowym. Wo-
kół OSP zawsze wiele się działo, jednostki pełniły 
nierzadko rolę kulturotwórczą, skupiały społeczny 
aktyw. Czy to też pokazujecie na swoje witrynie?
Niekoniecznie musimy o  tym mówić w  czasie prze-
szłym. Wiele jednostek nadal działa bardzo aktywnie 
także poza sferą ratowniczo-gaśniczą. Jesteśmy obec-
ni podczas różnego rodzaju uroczystości państwo-
wych czy kościelnych. Strażacy rokrocznie strzegą 
Grobu Pańskiego, uczestniczą w celebrze Bożego Cia-
ła, włączają się w  obchody narodowych świąt, swoją 
obecnością uświetniają ponadto imprezy rekreacyjne. 
Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek uroczystość bez 
naszej orkiestry dętej. Wszystko to potem opisujemy, 
robimy bogatą dokumentację fotograficzną i publiku-
jemy na naszej stronie w internecie.

Sporo miejsca poświęcacie własnej historii. Stare 
fotografie przenoszą czytelnika w zupełnie inny wy-
miar czasowy.    
Początki straży ogniowej w  Skomlinie sięgają 1905 
r. Miejscowy obywatel ziemski Ignacy Bąkowski, nie 
czekając na zgodę władz carskich, a  wykorzystując 
zamieszanie związane z wybuchem rewolucji w Rosji, 
założył w  swoim majątku Pogotowie Ogniowe. Po-
czątkowo należała do niego służba dworska i  ochot-
nicy ze wsi.  O  tym wszystkim szczegółowo piszemy, 
zamieszczamy sporo archiwalnych zdjęć. Nasza strona 
daje zatem krótką lekcję historii – nie tylko odnoszącą 
się do straży pożarnej, ale i całej miejscowości.   

Poza aktualnościami i historią  w naszych działach zna-
lazło się miejsce dla prezentacji sprzętu, który mamy 
do dyspozycji. W  osobnej zakładce przedstawiamy 
nasz nowy wóz bojowy. Podajemy jego ogólną cha-
rakterystykę i  usprzętowienie. W  menu strony nie 
mogło również zabraknąć podstawowych informacji 
o  składzie zarządu jednostki, o  jej statucie czy dys-
tynkcjach i  umundurowaniu. Poza tym jest zakładka 
przeznaczona dla dzieci, najmłodsi mogą poprzez wir-
tualną zabawę poznawać strażackie rzemiosło.

Czy witryną zajmuje się pan samodzielnie, czy jed-
nostka korzysta z profesjonalnej obsługi?
Na zlecenie prowadzenia witryny firmie zewnętrznej 
pewnie nie byłoby nas stać. Ale zawsze możemy liczyć 
na pomoc administratora oficjalnej witryny internetowej 

miejscowości Skomlin. Pan Damian Reszka zaprojektował 
i zbudował naszą stronę, doskonale wie, jak poradzić so-
bie z każdym problemem. Zaraz na początku pokazał mi, 
jak należy poruszać się w menu administratora, opano-
wałem podstawowe kroki, co poskutkowało tym, iż dziś 
potrafię godnie zaopiekować się serwisem. 

Dlaczego w okolicy funkcjonuje tak mało podobnych 
witryn? Doliczyłem się zaledwie trzech...
Mnie także trudno to zrozumieć. Tym bardziej, że Ko-
menda Gówna Państwowej Straży Pożarnej stwarza 
możliwości podjęcia podobnych inicjatyw, bezpłatnie 
udostępniając miejsce na swoich serwerach. Myślę, że 
problem leży w ludziach, którzy nie widzą w tym żad-
nego sensu.

A  co trzeba w  sobie mieć, by zapałem pracować na 
rzecz strażackiej strony internetowej?
Ja się tym pasjonuję. Relacjonowanie wydarzeń 
związanych z  miejscową jednostką OSP to poniekąd 
przygoda dziennikarska. Cieszę się, że mogę to robić. 
Czuję, że spełniam się w tym całkiem dobrze. Zadowo-
lenie dają przychylne komentarze ludzi i stale rosnąca 
ilość odsłon strony, którą prowadzę. Dziś jest ich już 
prawie 20 tysięcy, co w tak niewielkim środowisku jest 
sporym osiągnięciem. Nie ukrywam, że wszystko to 
motywuje mnie do dalszej pracy. Zawsze mam przy 
sobie aparat i  coś do pisania, w  razie jakiegokolwiek 
zdarzenia jestem stale na dziennikarskim posterunku. 

A czy wasza jednostka ma profil na Facebooku?
To oczywista oczywistość – jak mawiał jeden z  poli-
tyków. Nasza obecność na tym portalu społeczno-
ściowym to poniekąd wymóg XXI wieku. Dziś na Fa-
ceebooku są wszyscy, a skoro tak, to nas także tam nie 
może zabraknąć. W końcu wszystko robimy po to, by 
być bliżej ludzi.

Początki straży ogniowej w Skomlinie 
sięgają 1905 r. Miejscowy obywatel 
ziemski Ignacy Bąkowski, nie czekając na 
zgodę władz carskich, a wykorzystując 
zamieszanie związane z wybuchem 
rewolucji w Rosji, założył w swoim 
majątku Pogotowie Ogniowe. 

Dziś na Faceebooku są wszyscy, 
a skoro tak, to nas także tam nie może 
zabraknąć. W końcu wszystko robimy po 
to, by być bliżej ludzi.
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Kilkadziesiąt uczestniczek z  terenu całego woje-
wództwa usłyszało o  kosztach założenia firmy 
oraz o procedurze jej rejestracji. Nie zabrakło też 

praktycznych informacji dotyczących sporządzania biz-
nesplanu, wypełniania wniosków kredytowych i ubiega-
nia się o dotacje pomagające rozkręcić własny biznes. 
Czyli to, co zazwyczaj najbardziej przeraża i zniechęca 
do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, teraz 
przestało być czymś nieosiągalnym. 
Zakładając, że panie nie spoczną na laurach i dołączą 
do grona bizneswomen, podczas szkolenia warsztaty 
przeprowadził Dariusz Ślusarczyk, który od lat zajmuje 
się carvingiem. Jest to nic innego, jak fantazyjne wycina-
nie w owocach i w warzywach, dzięki czemu przybierają 
one bardzo interesujące formy. Umiejętności niezwykle 
przydatne dla tych, którzy postanowią swoją przyszłość 
związać z branżą kulinarną. 

Biznes na wsi  
całkiem realny

Panie zamieszkujące małe miejscowości 
i wsie mają szansę na własny biznes 

w zasięgu ręki, często nie zdając sobie z tego 
sprawy. Zainteresowanie zdrową, tradycyjną 

żywnością i rękodziełem ludowym nie 
maleje. Warto to wykorzystać i zostać 

przedsiębiorczą kobietą. Przekonywały się  
do tego panie podczas szkolenia, które 

odbyło się w dniach 8-10 listopada.

Anna Rzeźnik-Osuwniak
SR KSOW Województwa Łódzkiego

NAJWAŻNIEJSZY OCZYWIŚCIE JEST POMYSŁ NA BIZNES. WARTO OCENIĆ 
WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI, ABY KROK W „PÓJŚCIE NA SWOJE” 
OKAZAŁ SIĘ SUKCESEM, A NIE KLAPĄ.

REJESTRACJI FIRMY DOKONUJEMY W URZĘDZIE MIASTA LUB GMINY. 
NIEZBĘDNY BĘDZIE DOWÓD OSOBISTY ORAZ WNIOSEK CEIDG-1.
Wniosek ceiDg-1 musi zawierać:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Adres wykonywania działalności (może być ten sam co zamieszkania lub 

zameldowania)
• Numer NIP (jeżeli jeszcze nie mamy, Urząd Skarbowy nada nam w ciągu kilku dni),
• Numer PESEL
• Nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko lub może być samym imieniem 

i nazwiskiem)
• Datę rozpoczęcia działalności (nie może być wsteczna)
• Rodzaj działalności wg Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 – każdy rodzaj 

działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać do wniosku
• Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania
• Aktualny Urząd Skarbowy
• Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU URZĄD MIASTA LUB GMINY PRZESYŁA DANE DO 
CEIDG, KTÓRA DOKONUJE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ORAZ PRZESYŁA INFORMACJĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ ZUS 
O ZAŁOŻONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

PO WIZYCIE W URZĘDZIE MIASTA LUB GMINY NALEŻY UDAĆ SIĘ DO ZUS-U, 
PONIEWAŻ CEIDG PRZESYŁA TYLKO INFORMACJĘ DO ZUS-U, ŻE POWSTAŁA 
FIRMA JAKO PŁATNIK SKŁADEK, NATOMIAST NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA 
PRZEDSIĘBIORCY JAKO UBEZPIECZONEGO.
Wysokość składki zUS
Przez pierwsze 24 miesiące nowy przedsiębiorca może opłacać niższą, 

1

2

3

WŁASNA FIRMA – JAK TO ZROBIĆ w 6 krokach?

Uczestniczki 
szkolenia 
podczas zajęć 
teoretycznych
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preferencyjną składkę ZUS. Podstawą ustalania składki jest wysokość 30% 
minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Wysokość składek nie jest uzależniona od 
przychodów, jakie osiąga przedsiębiorca, zawsze pozostaje taka sama.
Składki preferencyjne obowiązujące w 2013 r.
• ZUS razem z chorobowym: 153,12 zł
• ZUS bez chorobowego: 141,36 zł
• Składka zdrowotna: 261,73 zł
• Składka zdrowotna jest stała dla wszystkich przedsiębiorców, nie obowiązuje 

preferencyjna zniżka.
Nowa firma podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia:
• Rentowe – jest ubezpieczeniem na wypadek trwałej bądź nietrwałej zdolności 

do pracy;
• Emerytalne – ubezpieczenie mające na celu wypłatę przyszłej emerytury;
• Wypadkowe – na okoliczności wypadku przy pracy;
• Zdrowotne – Składka zdrowotna dotyczy każdego przedsiębiorcy, z każdego 

tytułu prowadzonej działalności. Jest podstawą do wizyty u lekarza.

Umowa o pracę właściciela firmy
Osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona u innego 
pracodawcy na umowę o pracę przynajmniej na płacę minimalną, jest zwolniona 
z obowiązku opłacania części składek ZUS. W tej sytuacji przedsiębiorca opłaca 
tylko składkę zdrowotną, po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia na druku ZZA.

Regon – jest zbiorem informacji o działających podmiotach gospodarczych 
w Polsce, aktualizowanym na bieżąco przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy 
przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania unikatowego numeru REGON.  
Zakładając działalność gospodarczą numer REGON zostanie przydzielony 
nam automatycznie. Wypełniając dane we wniosku CEIDG-1, niejako wnosimy 
o nadanie numeru REGON. CEIDG przesyła informację do GUS-u o założeniu 
nowej firmy, od tego momentu w ciągu 7 dni Urząd Statystyczny nada nam 
numer REGON. W związku z tym, numer zostanie nam przydzielony praktycznie 
bez wychodzenia z domu, za wyjątkiem wizyty przy rejestracji firmy.

WIZYTA W URZĘDZIE SKARBOWYM
CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 
z wyborem formy opodatkowania, który został przez nas wybrany i zaznaczony we 
wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób, 
które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne 
jest wypełnienie druku VAT – R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie 
Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty 170 zł na rzecz gminy.
W druku VAT –R określamy:
•  dane osobowe;
•  adres zamieszkania,
•  datę, od której rezygnujemy ze zwolnienia (dobrowolnie) lub mamy 

obowiązek podlegania pod podatek VAT;
• wybieramy terminy rozliczania się z Urzędem Skarbowym – miesięcznie lub 

kwartalnie;
• określamy od którego miesiąca lub kwartału zaczniemy składać deklarację VAT 

7 (miesięcznie) lub VAT 7K (kwartalnie).

ZAŁOŻENIE KONTA BANKOWEGO, WYROBIENIE  
PIECZĄTKI FIRMOWEJ
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania 
rachunku bankowego. Jednak nie musi być to rachunek wyłącznie firmowy, może być 
połączony razem z prywatnym (także wspólny z małżonkiem). 
Założenie konta zajmuje zwykle kilka minut i często nie wymaga naszej wizyty 
w banku, można to zrobić przez internet.
Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jest to jednak 
spore ułatwienie w codziennej pracy np. przy wystawianiu ręcznie faktur lub przy 
wizytach w urzędach. Również kontrahenci mogą wymagać czasami, aby dla 
uwiarygodnienia umowy oprócz podpisu była również firmowa pieczątka.

CIESZYĆ SIĘ WŁASNĄ FIRMĄ I ZARABIAĆ PIENIĄDZE

W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących 
przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym 
działalność, informacje i dofinansowanie.  
Gdzie ich szukać? 

• Krajowy System Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorców (KSU) 
Adresy punktów konsultacyjnych w poszczególnych 
województwach znajdziemy na stronie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

• Fundusz Mikro – pożyczki dla małych firm  
Przedsiębiorcy – klienci Funduszu Mikro – są 
obsługiwani przez doradców klienta w 37 oddziałach 
znajdujących się na terenie całego kraju. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej:  
www.funduszmikro.pl.

• Bank Gospodarstwa Krajowego – fundusz kredytu 
technologicznego 
Ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego 
są udzielane kredyty technologiczne przeznaczone 
na inwestycje wdrażające nowe technologie. 
Więcej informacji znajduje się na stronach Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

• Fundusze poręczeń kredytowych 
Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami 
o charakterze non profit. Świadczą pomoc finansową 
w formie poręczeń dla małych rozwojowych firm 
nieposiadających wystarczającej historii kredytowej  
lub wymaganych przez bank zabezpieczeń.  
Więcej informacji znajdziemy na stronie Krajowego 
Stowarzyszenia Funduszy Doręczeniowych.

• Sieć Aniołów Biznesu  
Anioł Biznesu (ang. Business Angel) to inwestor 
prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje 
w nowe, dobrze rokujące firmy. Dzięki zastrzykowi 
kapitałowemu mogą one szybko (w ciągu 2–4 lat) 
rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost 
wartości jego udziałów. 
Więcej informacji o Sieci Aniołów Biznesu znajdziemy 
na stronach: 
www.lba.pl, 
www.polban.pl.

• Dotacje z funduszy strukturalnych 
Szczegółowe informacje na temat programów 
operacyjnych, funduszy strukturalnych są umieszczone 
na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
w portalu funduszy strukturalnych, a przede wszystkim 
na stronach właściwych urzędów marszałkowskich (ich 
adresy znajdziemy na stronie MSWiA).

• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
Więcej informacji i adresy punktów konsultacyjnych na 
stronie internetowej PARP.

4
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ORgANIZAcJE WSpIERAJącE 
pRZEDSIęBIORcóW

Warsztaty 
z mistrzem 
carvingu
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Ciocia poleca 
Kapuściane gotowanie

W programie wyjazdu znala-
zły się spotkania z agencją 
płatniczą na Węgrzech 

– MVH (Agencja Rolnicza i  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich),  z  Narodową 
Izbą Rolnictwa i  Narodową Agencją 
Ekonomiki Rolnictwa.  W  rejonie To-
kaj grupa z Polski miała okazję zwie-
dzić kompleks obejmujący winnicę, 
przetwórnię winogron oraz restau-
rację. Właściciele przedstawili zakres 
i  formę działalności gospodarstwa 
produkującego i  przetwarzającego 
winogrona.  W  kolejnej miejscowości 
Satu-Mare w Rumunii odbyło się spo-
tkanie z  przedstawicielami Agencji 
Płatniczej, Rozwoju Obszaru Wsi i Ry-
bołówstwa (APIA). 
W  Rumunii zostały zorganizowane 
spotkania z  lokalnymi grupami dzia-

łania G.A.L., w czasie których uczest-
nicy wymienili się doświadczeniami 
w  zakresie finansowania i  rozliczania 
projektów unijnych. Gospodarze 
szczegółowo charakteryzowali regio-
ny, w  których działają lokalne grupy, 
a  także przedstawiali projekty reali-
zowane w gminie z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Przedstawiciele 
z  ministerstwa rolnictwa zwrócili 
szczególną uwagę na znaczenie lo-
kalnych grup działania i  funkcję, jaką 
pełnią w Rumunii. Uczestnicy wyjaz-
du studyjnego mieli okazję odwie-
dzić kilka gospodarstw nastawionych 
na produkcję mleka i mięsa wołowe-
go. Zapoznano się również z produk-
cją owczarską, która odgrywa duże 
znaczenie gospodarcze, ponieważ 
stanowi alternatywę dla małych go-

spodarstw funkcjonujących w Rumu-
nii. Przedstawiciele LGD oraz polscy 
rolnicy odwiedzili farmę strusią, gdzie 
zostały zaprezentowane metody za-
rządzania tego rodzaju produkcją. 
W  spotkaniach ze strony państw 
członkowskich UE uczestniczyli 
przedstawiciele: rumuńskiego mini-
sterstwa i parlamentu, departamentu 
rolnictwa urzędu wojewódzkiego, 
wojewódzkiej inspekcji weteryna-
ryjnej, węgierskiej i  rumuńskiej izby 
rolniczej, jak również burmistrzowie 
i  przedstawiciele gmin zrzeszeni 
w  G.A.L Sud Vest i  G.A.L. Euro – Cri-
sana oraz miejscowi rolnicy. Strony 
zadeklarowały chęć współpracy na 
wielu płaszczyznach ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki rolnej 
i rozwoju obszarów wiejskich.

Wizyta u rumuńskich 
i węgierskich rolników

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego we współpracy z Izbą Rolniczą Województwa 
Łódzkiego w dniach 5-12 października 2013 roku zorganizował wyjazd studyjno-szkoleniowy Węgry – 
Rumunia.  Grupa rolników specjalizujących się głównie w produkcji zwierzęcej oraz przedstawiciele Lokalnych 
Grup Działania z terenu województwa łódzkiego mogli zapoznać się z możliwościami dostosowania 
gospodarstw rolnych do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance), a także 
z systemem doradztwa rolniczego na Węgrzech i w Rumunii. 

Uczestnicy 
wyjazdu
fot. Izba Rolnicza 

Woj. Łódzkiego

Sylwia Skulimowska, Izba  Rolnicza Województwa Łódzkiego
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Ciocia poleca 
Kapuściane gotowanie

Kalendarium:
17-26 stycznia
Targi Grune Woche, 
Niemcy

30 stycznia-02 lutego  
– POLAGRA PREMIERY,  
Międzynarodowe Targi  
Mechanizacji Rolnictwa,  
Poznań

05-07 lutego
Targi Fruit Logistica, 
Niemcy

11-12 lutego
Ogólnopolska Konferencja  
Ochrony Roślin Sadowniczych, 
Ossa k. Białej Rawskiej

12-15 lutego
Targi Biofach, 
Niemcy

21-23 lutego
Targi Na Styku Kultur, 
Łódź

07-09 marca 
XX Międzynarodowe  
Targi Techniki Rolniczej, 
Kielce

11-13 kwietnia
Targi AGROTRAVEL, 
Kielce

| Na koniec |

Ukisiliście kapustę? Mam nadzieję, że tak. Teraz się przyda.  
Do kapusty z grochem i do kapusty z grzybami, do pierogów 

i bigosu, do kulebiaków i łazanek z kapustą. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Taka kapusta z  grzybami, niby nic, 
ale w  wigilię smakuje wyjątkowo. 
Nabiera ciemnego koloru od suszo-
nych grzybów i jest aromatyczna. Co 
ważne, jest łatwa w przygotowaniu. 

Składniki:
•  1 kg kiszonej kapusty
•  15 dag suszonych grzybów
•  cebula
•  3 łyżki oleju 
•  2 liście laurowe
•  2 ziarna ziela angielskiego
•  sól, pieprz

Przygotowanie:
Dzień wcześniej warto zalać suszone 
grzyby i  odstawić. Następnie goto-
wać ok. 40 minut. Ugotowane grzy-
by kroimy w paski i zabieramy się za 
kapustę. Wodę od gotowania grzy-
bów wykorzystujemy do jej dalsze-

go przyrządzenia. Kapustę mocno 
odcisnąć. Jeżeli jest zbyt kwaśna, lek-
ko przepłukać,  ponownie odcisnąć 
i wrzucić do garnka.  Cebulę obrać, 
drobno posiekać i zrumienić na ole-
ju, a następnie dodać do kapusty. Do 
garnka należy wrzucić także grzyby, 
liście laurowe, ziele angielskie, sól 
i pieprz. Gotować ok. 1-2 godzin, aż 
kapusta będzie miękka.

Jeśli nie uda się skonsumować całej 
kapusty z grzybami, nie ma się czym 
martwić. Można ją zamrozić i  niech 
czeka na lepsze czasy, kiedy za nią 
zatęsknimy. Można ją także wyko-
rzystać jako farsz do pierogów czy 
krokietów.

Smacznego! 
Ciocia R.




