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NASZE ROZMOWY

Ruszą wypłaty
po Amber Gold
Ponad 12 tysięcy poszkodowanych, przeszło 70 milionów
na koncie, 2200 powództw, prawie 150 zlicytowanych
samochodów, to w skrócie obraz po aferze Amber Gold.
Skala nadużyć była tak wielka, że każdy poszkodowany
może liczyć na około 10 groszy z „zainwestowanej”
złotówki w Amber Gold. Wśród poszkodowanych jest wielu
rolników. Z najprawdopodobniej najbardziej znanym i
rozpoznawalnym syndykiem w kraju, mecenasem Józefem
Dębińskim, rozmawia Piotr Pielecki.
mgr Piotr Pielecki

P

anie mecenasie, czy afera
Amber Gold od tej strony
postępowania upadłościowego zmierza do finału?
- Postępowanie już prawie
dobiega końca, ponieważ
ostatni plan podziału funduszu masy
upadłości z rzeczy zabezpieczonych,
czyli hipotek na nieruchomościach będzie wykonany w marcu. To spowoduje,
że będzie otwarty proces ogólnego planu podziału masy upadłości dla wszystkich, którzy zgłosili swoje wierzytelności do listy wierzytelności, a jest tych
osób fizycznych i prawnych dwanaście
tysięcy dwieście trzy.
Ile środków pieniężnych, jako syndykowi udało się panu odzyskać?
- W tej chwili przygotowanych jest przeszło siedemdziesiąt milionów złotych
dla osób, które będą uczestniczyły w
planie podziału.
Panie mecenasie, kiedy planuje pan
rozpoczęcie przekazywania tych
zgromadzonych i zabezpieczonych
środków finansowych wszystkim
uprawnionym?
- Myślę, że najbliższy termin, jaki będzie
wynikał z tego ostatecznego planu podziału to jest drugi kwartał, tego roku.
Czy osoby poszkodowane w aferze
Amber Gold mogą liczyć na to, że cała
operacja wypłat zakończy się jeszcze
w tym roku?
- Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby proces wypłat zakończył się w
roku bieżącym i jestem przekonany, że
tak będzie.
Czy jest jakaś grupa osób lub podmiotów uprzywilejowanych, która wypłaty otrzyma w pierwszej kolejności?
- Tak, jest taka grupa. Są to byli pracownicy Amber Gold, którzy uczestniczą w
II kategorii zaspokojenia, jak również
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, to jest kwota 926 tys.
zł.
Skoro ma pan już zgromadzone po-

nad 70 mln złotych to, co blokuje podział tej kwoty?
- Blokuje jedna kwestia art.338 prawa
upadłościowego, naprawczego, który
stanowi w ten sposób, że dopóki nie
wykonam planu podziału z hipotek, to
nie mogę przystąpić do ogólnego planu
podziału. Jest to kwestia, która nie wynika z chęci, ale wprost z przepisów.
Czyli w pierwszej kolejności po sprzedaży nieruchomości musi pan zaspokoić te podmioty na rzecz, których
były owe hipoteki ustanowione, a dopiero po tej operacji pozostała kwota
uzupełni konto, na którym gromadzone są odzyskane środki finansowe po Amber Gold - tłumacząc pana
słowa w bardziej przystępny sposób?
- Tak.
Panie mecenasie, która ze spraw albo
która z kwestii związanych z postępowaniem upadłościowym firmy Amber
Gold była pana zdaniem najtrudniejsza?
- W postępowaniu upadłościowym Amber Gold Sp. z o.o. w Gdańsku było kilka
takich sytuacji. Trudność wystąpiła od
ustanowienia do zabezpieczenia środków. Nie mogłem nigdzie w żadnym z
trójmiejskich banków zdobyć zaufania,
aby ustanowić konto bankowe, ponieważ spółka Amber Gold była na liście
ostrzeżeń KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Udało mi się to konto założyć w jednym ze starogardzkich banków, który uznał, że firma Amber Gold

mec. Józef Dębiński
syndyk masy upadłościowej Amber Gold

ma nadzór syndyka i sędziego komisarza, w związku z powyższym nie ma elementu niebezpieczeństwa dla banku. I
do dzisiaj konto to prowadzi ten bank.
Natomiast, jeżeli chodzi o trudne sprawy to, były one związane z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego i ZUS-u z
tytułu wpłat składek na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i inne oraz z tytułu zabezpieczenia środków w 2012 roku
na podatek PIT, CIT i Vat, to była kwota
dwanaście milionów osiemset tysięcy
złotych. Oczywiście ani US, ani ZUS nie
chciały dobrowolnie tych kwot zwrócić,
ale po przegranych sprawach w sądzie
upadłościowym i izbie skarbowej ówczesnej odzyskałem te środki. Jest to
kwota szesnaście i pół miliona złotych.
W takim razie tak dla kontrastu powiedzmy, która aukcja, licytacja cieszyła się największym zainteresowaniem?
- Dużym zainteresowaniem cieszyła
aukcja samochodów osobowych i ciężarowych. Trwała ona kilka dni i praktycznie za każdym razem uczestniczyło

w niej od 150 do 200 osób. Emocje były
tak wielkie, że kilka samochodów nie
zostało zbytych na aukcji, chociaż jej
uczestnicy wpłacili wadium w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, które im
przepadło.
Proszę też zwrócić uwagę, jakim przedsięwzięciem logistycznym były te aukcje, na których wystawiono 145 aut.
Jednak wcześniej te auta trzeba było
zabezpieczyć, aby nie doszło do ich
uszkodzenia czy rozkradzenia.
Na koniec jak byśmy mogli pokusić
się o małe podsumowanie procesu
upadłościowego firmy Amber Gold.
Jak pan ocenia, jako doświadczony
syndyk, tą kwotę ponad 70- milionów
złotych, jako wynik postępowania
upadłościowego?
- Jak zostałem syndykiem w kasie spółki Amber Gold było 600 zł, w tej chwili
jest przeszło 70 milionów, to świadczy
o tym, że musiałem się zaangażować,
aby te pieniądze zdobyć. Środki pozyskiwałem z różnych tytułów: z tytułu
zwrotu darowizn, które zarząd spółki
przekazywał na różne cele, ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości, odzyskania środków z tytułu udzielonych
pożyczek, to była kwota ponad 30 milionów. Proszę zwrócić uwagę, że sporządziłem ponad dwa tysiące dwieście
powództw do sądu, z czego odzyskałem ponad 14 milinów złotych. Trwające procesy to jedno, ale windykacja, to
jeszcze trudniejsze zadanie. Niektórzy
dłużnicy już zmarli, niektórzy popadli
w bankructwo, są to okoliczności, które
udaremniają odzyskanie nawet zasądzonych pieniędzy w całości. Wykonałem dość dużą pracę, jeżeli wolno mi
tak powiedzieć.
Dziękuję za rozmowę.
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Oxytree bezpieczny ideał
Oxytree jest krzyżówką dwóch gatunków Paulowni – jednego
z najszybciej rosnących drzew na świecie. Dzięki odpowiedniej selekcji
odmian Paulownia Elegante i Paulownia Forunei udało się uzyskać
krzyżówkę, która rośnie niezwykle szybko, doskonale radzi sobie
w różnych warunkach klimatycznych, a jednocześnie
daje wysokiej jakości drewno. Oxytree nie jest organizmem GMO
(organizm genetycznie modyfikowany), ponieważ pochodzi z naturalnego krzyżowania. Dzieło hiszpańskich naukowców z Uniwersytetu
Castila-La-Mancha w roku 2011 zostało zarejestrowane
w Urzędzie Odmian Roślin w Unii Europejskiej.
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xytree ma wyjątkowe
właściwości. Rośnie bardzo szybko na słabych i
bardzo słabych glebach
dając w ciągu pierwszych
sześciu lat uprawy przyrost na wysokość dochodzącą do 16 m i średnicy
pnia 25-35 cm. Po ścięciu drzewo odrasta i już w kolejnych 4 latach uzyskuje
podobną wysokość i jakość drewna.
W odróżnieniu od odmian inwazyjnych, Oxytree może rozmnażać się
jedynie w laboratorium. Nie ma zatem
ryzyka, że stanie się gigantycznym
chwastem zagrażającym miejscowej
florze.
Naukowcy zapewniają również, że gigant nie zagraża miejscowej roślinności konkurencyjnością w pozyskiwaniu
wody oraz składników odżywczych. W
przeciwieństwie do nich, bowiem posiada swój niezwykle głęboki system
korzeniowy. Co więcej, w miejscach
narażonych na osuwanie, sadzenie
Oxytree zapewnia świetną stabilizację
gruntu.
Kilka miesięcy temu na naszych łamach Pan Marek Wierzbicki – pionier
z Mazowsza, opisując swoje doświadczenia w uprawie Oxytree wskazywał,
że jest to bardzo wdzięczna i dosyć
prosta w uprawie roślina. Większość
prac Pan Marek wykonał ciągnikiem.
Chwasty zwalczył mechanicznie. W
czasie sadzenia zastosował dojrzały
obornik bydlęcy, a podlewał je korzystając z beczkowozu.
W latach 2016-2017 dr Janusz Lisow-

ski i mgr Henryk Porwisiak z Wyższej
Szkoły Agrobiznesu w Łomży przeprowadzili badania nad Oxytree w celu
analizy wzrostu, cech biometrycznych,
przezimowania przez pierwsze dwa
lata wegetacji.
Zdaniem naukowców czynnikiem decydującym bezpośrednio o wzroście
rośliny jest wystarczająca ilość wody w
glebie jak i odpowiednia temperatura
w całym okresie wegetacji. W swoich
wnioskach z pracy stwierdzili oni także,
że drzewa Oxytree dobrze przetrzymały zimowy okres.
Badania wykonane przez hiszpański
Instytut Badawczy w Zakresie Energii
Odnawialnej Park Naukowo - Technologiczny w Albacete wykazały niską
zawartość popiołu po spaleniu drewna Oxytree, co jest jednym z ważnych
warunków uznania Oxytree za dobry
materiał na źródło energii cieplnej.
Osiągnięto wysoką wartość opałową
przy niskiej wartość emisji węgla, azotu i siarki. Stwierdzono także bardzo
niską zawartość chloru, ten parametr
jest istotny, gdyż chlor jest żrący.
W aspekcie przywołanych informacji
Oxytree znajduje głównie zastosowanie jako:
Wysokiej jakości drewno
Drewno z Oxytree jest bardzo lekkie,
około 320 kg / m3 przy 20% wilgotności. Podlega szybkiemu procesowi suszenia 40 dni na zewnątrz i 2 dni w suszarni. Posiada wysoką wytrzymałość
w stosunku do swojej wagi oraz wysoki

współczynnik na zginanie. Rzadko się
odkształca. Wszystkie te elementy decydują o jego bardzo wysokiej wartości
ekonomicznej.
Drewno pozyskiwane z Oxytree z powodzeniem znajduje zastosowanie
w przemyśle, gdzie głównym jego
odbiorcą jest przemysł meblarski. Ze
względu na swoje właściwości nazywane jest drewnianym aluminium.
Możliwości jego zastosowania są praktycznie nieograniczone. Jest to drewno
wysoce cenione w Azji.
Produkcja biomasy z drewna
Oxytree dzięki szybkiemu wzrostowi
jest bardzo interesujące dla produkcji drewna na biomasę. Dzięki swoim
zaletom Oxytree jest bardzo konkurencyjne w stosunku do innych upraw
leśnych, takich jak topola i wierzba.
Dużym plusem jest wspomniana już niska zawartość popiołu, chloru i potasu.
Zdaniem naukowców z hiszpańskiej
Albacete po ustanowieniu właściwej
kultury uprawy, cykle cięcia są co 2-3
lata. Rentowność z plantacji wynosi
wówczas 35 do 40 ton / ha rocznie w
normalnych warunkach.
Inne przestrzenie
zainteresowania
Na nową odmianę Paulowni powinni
zwrócić uwagę pszczelarze nie tylko
ze względu na imponującą wydajność
nektarową, porównywalną z robinią
akacjową, ale i szereg innych zalet oraz
możliwości biznesowych, które niesie

ich uprawa.
Oxytree budzi także zainteresowanie
samorządowców głównie przy rewitalizacji przestrzeni zielonych, jakimi
są na przykład parki. Zainteresowanie
oprócz szybkiego wzrostu budzi okoliczność, że Oxytree produkuje około
dziesięciu razy więcej tlenu niż rodzime drzewa liściaste w Polsce, ponieważ korzysta z wydajniejszego procesu
fotosyntezy, czyli tak zwanej fotosyntezy C4 cechującą się wydajniejszym
przetwarzaniem dwutlenku węgla na
tlen.
Dni otwarte i szkolenia
na plantacji
Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o.
organizuje na swojej firmowej plantacji dni otwarte, które odbywają się
cyklicznie. Spotkania połączone są ze
szkoleniem agrotechnicznym, prowadzonym przez specjalistę ds. uprawy
Oxytree.
W trakcie dni otwartych na własne oczy
można zobaczyć, jak uprawiać Oxytree
na plantacji, dowiedzieć się więcej na
temat przygotowania terenu, warunków glebowych, nawodnienia, nawożenia i innych działań, niezbędnych do
prawidłowego rozwoju drzew.
Firmową plantację Oxytree można odwiedzać nie tylko podczas dni otwartych, ale można także umówić się na
wizytę indywidualną.
Bez wątpienia dużym atutem plantacji
Oxytree jest wysoka zyskowność ekonomiczna.

UPRAWA ROLI I ROŚLIN

w tym roku
zmiany i dotkliwe kary
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Limity
azotu
Od zeszłego roku na terenie całego kraju obowiązuje
„Program działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu”. Z początkiem
roku 2019 rolnikom doszedł nowy obowiązek...
Lucyna Ledwożyw
Program określa m.in.:
- sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych; terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów; warunki
przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, w tym powierzchnie i pojemności
urządzeń do ich przechowywania;
- zasady planowania prawidłowego
nawożenia azotem; sposób dokumentowania realizacji Programu;
harmonogram rzeczowy i czasowy
realizacji Programu.
Kogo dotyczą zmiany
i od kiedy obowiązują?
Zmiany dotyczą wszystkich rolników, którzy przechowują lub stosują
nawozy naturalne oraz/lub prowadzą produkcję rolną na powierzchni
większej lub równej 10 ha użytków
rolnych.
Na wykonanie najtrudniejszego zadania - dostosowania miejsc do przechowywanie nawozów naturalnych
- będzie trochę czasu. Najwięcej dla
podmiotów prowadzących chów lub
hodowlę zwierząt gospodarskich w
liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
Dla nich termin dostosowania określono na 31 grudnia 2024 r. Większe
podmioty mają czas tylko do 31 grudnia 2021 r.
Od czego zacząć?
Wymogi, które już obowiązują, to
skrócone okresy stosowania nawozów. Rolnik, który chce nawozić
grunty orne nawozami zawierającymi
azot lub gnojówką bądź gnojowicą jesienią, to w zależności od tego, gdzie

na mapie Polski usytuowane jest jego
gospodarstwo, może to zrobić do 15,
20 lub 25 października, a po zimie
dopiero od 1 marca. W większości
gmin z wykonaniem nawożenia azotowego oraz wywiezieniem gnojówki
i gnojowicy na gruntach ornych jesienią rolnicy muszą wyrobić się do 25
października. Pilnowanie terminów
to nie wszystkie obowiązki rolnika.
Ważnym wymogiem, którego przestrzeganie może już teraz zostać
skontrolowane przez inspektorów
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest prowadzenie ewidencji stosowania nawozów. Wzór takiej ewidencji można pobrać ze strony PODR. Należy w niej uwzględnić:
datę zastosowania nawozu; rodzaj
uprawy i powierzchni; rodzaj nawozu, zastosowanej dawki oraz termin
przyorania nawozu naturalnego w
przypadku jego stosowania na terenie o dużym nachyleniu.
Wymóg obowiązujący od 1 stycznia
2019, to opracowanie planów nawożenia azotem. Dotyczy on:
- gospodarstw rolnych o powierzchni
powyżej 100 ha użytków rolnych;
- uprawiających uprawy intensywne
na powierzchni powyżej 50 ha gruntów ornych,
- utrzymujących obsadę większą niż
60 DJP.
Wymienione gospodarstwa będą obliczać dawkę nawozów azotowych
mineralnych w oparciu o uproszczony
bilans azotu. Uwzględnia się w nim
m.in. spodziewany plon, pobranie
azotu z uwzględnieniem przedplonów lub międzyplonów (zwłaszcza
bobowatych), nawożenie naturalne.
W internecie dostępne są aplikacje do
obliczeń.
Rolnicy, którzy zgodnie z programem
nie mają obowiązku sporządzania

Za naruszenie norm
określonych przez Program rolnikowi będą
groziły kary. Za przechowywanie odchodów
zwierzęcych niezgodnie
z przepisami będzie groziła kara do 3 tys. zł. Za
stosowanie
nawozów
niezgodnie z przepisami
programu kara wyniesie
do 2 tys. zł. Z kolei za
brak planu nawożenia
azotem lub niewłaściwe
prowadzenie dokumentacji programu działań
rolnik może spodziewać
się kary do 500 złotych.
O tym, czy na dane gospodarstwo
nałożyć
karę czy może wezwać
je do naprawienia uchybień, mają decydować
pracownicy Inspekcji
Ochrony Środowiska,
którzy będą mogli kontrolować każde gospodarstwo pod kątem
stosowania programu
działań OSN. Warto tutaj
nadmienić, że inspektorzy będą mieli prawo w
pełni korzystać z danych
o gospodarstwie, jakie
już posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

planów nawożenia, muszą stosować
nawozy w takich dawkach, aby nie
przekraczać maksymalnych ilości
azotu działającego ze wszystkich źródeł, które zostały określone w załączniku do Programu. Dawka azotu np.
dla pszenicy ozimej wynosi 200 kg N/
ha, kukurydzy na ziarno oraz rzepaku
– 240 kg N/ha, buraków cukrowych –
180 kg N/ha, a ziemniaków – 180 kg
N/ha.
Ważne odległości
Istotną kwestią jest także zachowanie odstępu od cieków i ujęć wodnych.
- 5 m od brzegu jezior i zbiorników
wodnych do 50 ha oraz cieków naturalnych, kanałów i rowów o szerokości powyżej 5 m, w przypadku aplikowania gnojowicy odległość musi
wynieść minimum 10 m;
- 20 m od brzegu jezior i zbiorników
wodnych o powierzchni ponad 50 m,
obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego oraz ujęć wodnych nie posiadających ustalonej strefy ochronnej.
Na terenie całego kraju rolnicy nie
mogą stosować nawozów na glebach
zalanych wodą, zamarzniętych oraz
pokrytych śniegiem. Dopuszcza się
nawożenie nawozami naturalnymi
stawów wykorzystywanych do chowu
lub hodowli ryb.

Choroby zbóż

Septorioza liści
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(Septoria tritici)
Objawy
Porażenie może wystąpić w każdej
fazie rozwoju rośliny. Przeważnie
na liściach, ale także na pochwach
liściowych i źdźbłach owalne albo
podłużne jasnozielone plamy, później zabarwiające się brązowo (martwice). Brak ostrego odgraniczenia
od zdrowej tkanki. Jeśli plamy się
zrosną, może nastąpić zniszczenie
prawie całej powierzchni liścia.
Porażenie rozszerza się od dolnych
liści ku górze. Grzyb tworzy liczne
pyknidia (małe, czarne owocnie grzyba w kształcie kropki), które w przeciwieństwie do pyknidiów septoriozy
kłosa są rozmieszczone rzędami
równolegle do nerwów liści. W odróżnieniu od septoriozy kłosa nie następuje tu porażenie kłosów. W razie
wczesnego porażenia i gwałtownej
infekcji dochodzi na skutek zakłóceń
asymilacji do obniżenia masy tysiąca
ziaren. Patogen może przetrwać kilka miesięcy na resztkach roślinnych
na powierzchni gleby.
Szkodliwość
Największe szkody występują w latach o dużej wilgotności. Choroba
powoduje obniżenie dorodności i
ogólnej masy plonu ziarna. Z chorych kłosów zbierane jest ziarno
słabo wykształcone. Straty w plonie
ziarna wynoszą średnio 5 do 30%
Warunki sprzyjające
rozwojowi choroby
• temperatura 10-15°C,
• wilgotność na poziomie ok. 80%,
• nadmiernie gęsty łan spowodowany zbyt dużą masą wysiewu,
• przenawożenie azotem.
Agrotechniczne działania
zapobiegawcze
- głębokie przyorywanie resztek pożniwnych,
- zwalczanie osypanego ziarna zbóż
Substancje aktywne o największej
skuteczności w zwalczaniu
Fluksapyroksad - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Izopirazam - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Pentiopyrad - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Epoksykonazol - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Protiokonazol - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.

Brunatna
Plamistość Liści
-DTR
(Drechslera tritici-repentis)
Objawy
Na porażonych liściach ukazują się
małe, owalne żółtawobrązowe plamy
z ciemnym punktowym środkiem. W
późniejszym stadium raczej nieregularnie obramowane zbrązowienia
z żółtym polem wokół i ciemnym
ośrodkiem infekcji. Usychanie liści
postępuje najczęściej od ich końców i
obejmuje cały liść, przy czym pochwy
liściowe często długo pozostają niezaatakowane.
Szkodliwość
Straty plonów polegają na zmniejszeniu się liczby ziaren w poszczególnych kłosach, jak również MTZ.
Warunki sprzyjające rozwojowi
choroby
• wysoka wilg. powietrza (ok. 80 %),
• temp. w przedziale od 10 do 18 °C.
Agrotechniczne działania
zapobiegawcze
- dobre przyoranie resztek pożniwnych,
- zwalczanie perzu (roślina żywicielska),
- rozluźnienie płodozmianu,
- dobór odmian.
Substancje aktywne o największej
skuteczności w zwalczaniu
Tetrakonazol- działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Protiokonazol - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Biksafen - działanie zapobiegawcze,
lecznicze.
Tebukonazol - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Fluksapyroksad - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Metkonazol - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Izopirazam - działanie zapobiegawcze, lecznicze, wyniszczające.
Źródło:
Choroby grzybowe zbóż - BASF
Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów
zbóż uprawianych w województwie
pomorskim - PODR w Lubaniu
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NOWE ODMIANY

Lucyna Ledwożyw

O

dmiany typowo
ziarnowe
Amanova - odmiana
mieszańcowa trójliniowa
(TC), wczesna, FAO 230.
Ziarno typu pośredniego
pomiędzy szklistym i zębokształtnym.
Plon ziarna duży do bardzo dużego.
Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości o
dość dużej odporności na wyleganie.
ES Faraday - odmiana mieszańcowa
dwuliniowa (SC), średnio-późna, FAO
260. Średnio wysoko osadzona kolba.
MTZ – duża. Ziarno typu Dent. Plon
ziarna bardzo duży. Udział ziarna w
masie kolby większy. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie o średniej odporności
na wyleganie. Po dojrzeniu ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
ES Hemingway - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna,
FAO 250. Ziarno typu Dent. MTN duża. Średnio wysoko osadzona kolba.
Plon ziarna bardzo duży. Udział ziarna
w masie kolby średni. Wigor roślin w
początkowej fazie wegetacji średni.
Rośliny wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Po dojrzeniu ziarna,
liście częściowo pozostają zielone.
ES Inventive - odmiana mieszańcowa
dwuliniowa (SC), średnio-wczesna,
FAO 240. Przydatna do użytkowania na
ziarno i bioetanol. MTZ - duża. Średnio
wysoko osadzona kolba. Jest odmianą o ziarnie w typie „Quick Dry”, czyli
szybko i intensywnie oddającym wodę.
Ziarno typu Dent. Plon ziarna bardzo
duży. Udział ziarna w masie kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie

wegetacji średni. Rośliny wysokie o
średniej odporności na wyleganie.
ES Perspective - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna,
FAO 240. Przydatna do użytkowania
na ziarno i bioetanol. Jest to najnowsza
odmiana kukurydzy ziarnowej z grupy
Tropical Dent. MTZ - duża. Bardzo duży
udział skrobi mączystej warunkuje
szybkie dosychanie ziarna, a dodatkowo luźne liście okrywowe kolb wpływają na szybkie oddawanie wody na polu.
Rośliny wysokie. Średnio wysoko osadzona kolba.
Janero - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio-wczesna, FAO 240.
Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonu ziarna według badań z
wielu krajów. Mieszaniec znakomicie
przystosowuje się do różnych warunków uprawy. Rośliny średnio-wysokie,
odporne na wyleganie, nie krzewiące
się, o typie ziarna flint/dent. Młode
rośliny mają bardzo dobry wigor początkowego wzrostu i tolerują chłody
wiosenne.
Joffrey - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna, FAO 240.
Odmiana o wysokim potencjale plonowania i dużej jakości ziarna z przeznaczeniem na cele młynarskie (grys).

kukurydzy
Odmiana wyróżnia się długą kolbą typu
flex, ziarnem flint/dent, cienką osadką
i bardzo dobrym oddawaniem wody.
Optymalna obsada na ziarno na stanowiskach dobrych 82-85 tys. nasion/ha
słabsze 75 – 80 tys. nasion/ha.
Kaprilias - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO 230. Odmiana ta ma bardzo grube ziarno na
długich kolbach o cienkich osadkach
i luźnych koszulkach przed zbiorem.
Zdrowa łodyga aż do zbioru i niskie
ryzyko infekcji fuzariozami. Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno.
Charakteryzuje się też wysoką strawnością całych roślin. Doskonała tolerancja na chłody.
KWS Kampinos - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO
230. Ziarno typu flint/dent. Przydatna
do użytkowania na ziarno i kiszonkę.
Jest to najlepsza wczesna odmiana
ziarnowa wśród najnowszych odmian
w doświadczeniach rejestracyjnych
COBORU w latach 2016-2017 z plonem
suchego ziarna ponad 13 t/ha. Wysoki
plon połączony z doskonałym oddawaniem wody z ziarna - średnia wilgotność 26,9%. W uprawie na kiszonkę
bardzo wysokie zawartości skrobi w
kiszonce - powyżej 57% udziału kolb
w ogólnym plonie suchej masy i wysoka koncentracja energii. Wysoki plon
ogólny suchej masy całych roślin. Może
być uprawiana na słabszych i zimnych
glebach.
KWS Krogulec - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO
230. Ziarno typu flint dent. Przydatna
do użytkowania na ziarno i kiszonkę. W
uprawie na ziarno odmiana o podwyższonej tolerancji na suszę. Daje wybitnie wysokie plony ziarna potwierdzone
oficjalnie w Polsce. Ziarno doskonale
oddaje wodę przed zbiorem. W uprawie na kiszonkę - dobry stay-green

gwarantuje stabilny plon na kiszonkę
i bezpieczny zbiór. Wysoka strawność
całych roślin i najwyższa koncentracja
energii. Może być uprawiana na słabszych i zimnych glebach.
KWS Salamandra - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO
230. Przydatna do użytkowania na
ziarno i kiszonkę. W uprawie na ziarno
odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych we wszystkich regionach uprawy kukurydzy, gdzie dawała
rekordowe plony suchego ziarna. Bardzo duże kolby. Ze względu na wysoki potencjał plonowania zalecamy na
żyzne gleby i maksymalne nawożenie.
W uprawie na kiszonkę, najwyżej plonująca (wg oficjalnych badań COBORU
2016-2017). Drugie miejsce w plonie
kolb (wysoki plon twardego ziarna
flint-dent). Bardzo dobrze reaguje na
nawożenie organiczne.
LG31250 - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średnio-późna, FAO 250260. Ziarno typu flint/dent. Odmiana
charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach uprawy. Bardzo dobry wczesny wigor. Bardzo dobra wymłacalność
ziarna i oddawanie wody, niskie koszty
suszenia. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym.
Udział ziarna w masie kolb średni.
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie, o
średniej odporności na wyleganie. W
fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.
MAS 11K - odmiana mieszańcowa
dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 210.
Konkurencyjny plon ziarna w bardzo
wczesnej grupie. Rośliny dobrze znoszą okres niedoboru wody. Nadaje się
na środowiska podatne na suszę. Podczas dojrzewania dobrze oddaje wodę.
Gwarantuje niską wilgotność zbioru.

Plantus - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna, FAO
250. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Plon
ziarna bardzo duży. Udział ziarna w
masie kolb średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość niskie o średniej odporności na
wyleganie.
RGT Metropolixx - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO
230. Ziarno typu flint dent. Wyjątkowa
zdrowotność odmiany w szczególności
łodygi. Mało podatna na fuzarium kolb.
Bardzo wysoki potencjał plonowania
na ziarno: 120,1 dt/ha = 104% wzorca
(potwierdzony wynikami doświadczeń
rejestrowych, COBORU 2017 r). Dobra
tolerancja na warunki stresowe. Stabilna w plonowaniu.
SM Polonez (d. SMH 39515) - odmiana
mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO 220-230. Typ ziarna pośredni
pomiędzy szklistym i zębokształtnym.
Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie
kolby średni. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny
wysokie, o średniej odporności na wyleganie. W fazie dojrzałego ziarna, liście
częściowo pozostają zielone.
SY Pandoras – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna,
FAO 240. Przydatna do użytkowania na
ziarno. Bardzo wysoki potencjał plonowania. Odmiana o bardzo dobrych cechach pokrojowych Wysoka, odporna
na wyleganie. Rośliny o bardzo dobrej
zdrowotności. Odmiana w typie czysty
flint. Doskonale nadaje się do przemysłu młynarskiego. Odmiana o bardzo
wysokiej zawartości skrobi w ziarnie –
powyżej 37% – polecana do przemysłu
spirytusowego. Nadaje się na wczesne
siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Odmiana o bardzo silnym wczesnym wigorze.

FOTO: PIXABAY

Kukurydza - druga roślina rolnicza pod
względem powierzchni uprawy w naszym
kraju. W ostatnich latach powierzchnię
zasiewów szacuje się na 1,2 mln ha.
W polskim rejestrze odmian, prowadzonym
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych, znajduje się obecnie
ponad 200 odmian kukurydzy,
z tego 23 zostały wpisane
w minionym roku.

FOTO: PIXABAY

Odmiany kiszonkowe
Amalfredo - odmiana mieszańcowa
trójliniowa (TC), średnio-wczesna, FAO
240. Plon ogólny suchej masy i plon suchej masy kolb duży, plon świeżej masy
średni. Plon jednostek pokarmowych
duży, struktura plonu średnia, wskaźnik
koncentracji energii powyżej wzorca.
Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny wysokie. Odpor-

AKTUALNOŚCI

60 000 zł

ność na głownię kukurydzy na kolbach i
łodygach - powyżej wzorca. Strawność
roślin poniżej średniej.
Brigado - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średnio-wczesna, FAO
250.Przydatna do użytkowania na
ziarno i kiszonkę. Przewaga cech flintowych w tej odmianie skutkuje bardzo dobrą tolerancją na chłody. Bardzo
dobry wczesny wigor. Rośliny wysokie
i odporne na wyleganie. Jest to jedna
z najlepszych odmian kiszonkowych.
Plon ogólny suchej masy bardzo duży,
plon suchej masy kolb i plon świeżej
masy duży. Plon jednostek pokarmowych bardzo duży, struktura plonu i
wskaźnik koncentracji energii poniżej
średniego. Wigor roślin w początkowej
fazie wegetacji średni.
Ligato - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 230. Przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Odmiana uniwersalna o dużym
potencjale plonowania. Charakteryzuje
się mocnym wczesnym wigorem, dobrą zdrowotnością i dobrą tolerancją na
wiosenne chłody. Rośliny bardzo wysokie. Plon ogólny suchej masy duży, plon
suchej masy kolb średni, plon świeżej
masy dość duży. Plon jednostek pokarmowych, struktura plonu i wskaźnik
koncentracji energii średnie.

Źródło:coboru.pl
Strony internetowe właścicieli odmian

dla małych gospodarstw
Bezzwrotną premię w kwocie 60 tys. zł można uzyskać
na "Restrukturyzację małych gospodarstw".
ARiMR przyjmuje wnioski od 28 lutego do 29 marca 2019 r.
kowania wieczystego lub przedmiot
dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Pomoc nie może zostać przeznaczona
na działalność w zakresie:
• prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb
akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Lucyna Ledwożyw
Wsparcie na "Restrukturyzację małych
gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.) Dotychczas
przeprowadzone zostały trzy nabory
wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych
afrykańskim pomorem świń. Według
harmonogramu naboru PROW na ten
rok, w maju będzie przeprowadzony
kolejny nabór.

W jakiej formie i wysokości otrzymuje
się wsparcie?
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój
swojego małego gospodarstwa, może
uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w
dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu
warunków określonych w decyzji o
przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.
Na co może być wydana premia?
Katalog inwestycji, na które można

Kryteria oceny wniosku
Każdy wniosek jest punktowany. O
kolejności przysługiwania pomocy
decyduje suma uzyskanych punktów.
Można je uzyskać m.in. docelową
wielkość ekonomiczną gospodarstwa
- im większa, tym więcej punktów,
deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na
dodatkowe punkty może także liczyć
młody rolnik.
FOTO: DANUTA NIEDŹWIECKA

Kto może ubiegać się o pomoc?
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który
jest posiadaczem gospodarstwa obejmującego co najmniej 1 ha gruntów
ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy
sadów lub nieruchomości służącej do
prowadzenia produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys.
euro.
Złagodzono warunek ubezpieczenia
KRUS - ubiegający się o premię musi
być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące
bezpośrednio poprzedzające miesiąc,
w którym składa wniosek i w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.
Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc
zostanie przyznana, będzie miał 3 lata
na jego zrealizowanie. W tym czasie
wielkość ekonomiczna gospodarstwa
powinna wzrosnąć do co najmniej 10
tys. euro oraz o co najmniej 20 proc.
w stosunku do wielkości z roku, w
którym złożono wniosek o przyznanie
pomocy.

FOTO: PIXABAY

Odmiany uniwersalne
Agro Janus - odmiana mieszańcowa
trójliniowa (TC), średnio-wczesna, FAO
240. Przydatna do użytkowania na kiszonkę i ziarno. Jedna z 10 najlepszych
odmian średnio wczesnych kukurydzy
na kiszonkę w badaniach PDO w 2018
roku. Typ ziarna pośredni pomiędzy
szklistym i zębokształtnym. Plon ziarna
duży do bardzo dużego. Udział ziarna
w masie kolby większy. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji średni.
Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. W użytkowaniu na
kiszonkę plon ogólny suchej masy, plon
suchej masy kolb, plon świeżej masy
duży. Plon jednostek pokarmowych
duży, struktura plonu i wskaźnik koncentracji energii średnie.
Keops - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO 220. Przydatna do użytkowania na kiszonkę i
ziarno. Odmiana dedykowana do uprawy na glebach słabych i mozaikowatych. W uprawie na ziarno charakteryzuje się przyśpieszonym dojrzewaniem
reszty rośliny, doskonały dry-down dosychanie ziarna na polu. Dobrze znosi uprawę w monokulturze. W uprawie
na kiszonkę - najwyższa koncentracja
energii i wysoki plon ogólny całych roślin oraz skrobi. Polecana do uprawy na
bardzo wczesną kiszonkę.
SM Pokusa - odmiana mieszańcowa
trójliniowa (TC), wczesna, FAO 230.
Przydatna do użytkowania na ziarno i
kiszonkę. Plon ziarna duży. Udział ziarna w masie kolby mniejszy. Wigor roślin
w początkowej fazie wegetacji średni.
Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. W użytkowaniu
na kiszonkę plon ogólny suchej masy
duży, plon suchej masy kolb średni,
plon świeżej masy duży. Plon jednostek
pokarmowych średni, struktura plonu
średnia, wskaźnik koncentracji energii
poniżej średniego.
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przeznaczyć otrzymane pieniądze,
jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę
lub modernizację budynków, zakup
nowych maszyn i urządzeń, sprzętu
komputerowego i oprogramowania.
Premię można zainwestować w sady
i plantacje wieloletnie, można kupić
grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym
inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80%
kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• nie mogą być rozpoczęte przed
dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy;
• mogą dotyczyć zakupu wyłącznie
nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej,
może być uwzględniona inwestycja,
która będzie położona na gruntach
stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użyt-

Punktacja:
• rodzaj planowanej produkcji (od 1 do
3 pkt);
• kompleksowość biznesplanu (od
0,25 do 7 pkt);
• wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
• powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
• 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
• 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
• wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu
złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40
lat – 1 pkt;
• zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako
rolnik lub małżonek rolnika oraz nie
prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej
12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.
Wnioski można składać osobiście, za
pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką
nadaną w placówce Poczty Polskiej.
W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania
przesyłki.
Źródło: ARMIR
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Chwasty, które leczą

Bylica Piołun

Zaliczki na podatek dochodowy
i składki na ubezpieczenie
zdrowotne z emerytur
i rent rolniczych w 2019 r.

Lucyna Ledwożyw

Wzrasta zainteresowanie ziołolecznictwem. Na świecie
występuje obecnie około dwóch tysięcy gatunków
roślin leczniczych, z czego 900 ma znaczenie w obrocie
handlowym. W Polsce zbiera się rocznie około 20 tysięcy ton
suchego surowca zielarskiego z upraw polowych, a ze stanu
naturalnego już tylko około czterech ton. Jedną z roślin o
„cudownych” właściwościach, którą można spotkać wśród
chwastów na polu, jest bylica piołun...

B

ylica piołun, zwana powszechnie piołunem, a
niekiedy także psią rutą,
wermutem lub absyntem
rośnie dziko niemal w całej Europie, północnej Afryce, w zachodniej części Azji oraz w Ameryce
Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze, szczególnie na nieużytkach, przydrożach, miejscach kamienistych, zrębach, polanach leśnych.
Piołun ma pędy wzniesione rozgałęzione do 80 cm wysokie, srebrzyste
owłosione. Liście jedwabistofilcowate, od strony górnej szarozielone,
spodem białawe, l- 3-krotnie pierzastosieczne z odcinkami podłużnie
lancetowatymi, tępymi. Kwiaty drobne, żółtawe, zebrane w małe, niepozorne koszyczki na wierzchołkach
rozgałęzień łodygi. Do celów zielarskich zbiera się od lipca do września
przyziemne liście lub górne części
pędów i suszy w sposób naturalny w
przewiewnych i zacienionych miejscach.
Związki czynne
Ziele piołunu zawiera gorycze gwajenolidowe (np. absyntynę, artabsyntynę), które w żywej roślinie mogą
być przetwarzane w chamazulen. Ponadto w zielu znajduje się około 0,5%
olejku eterycznego, którego składnikami są tujon (do 50%), tujol (około
10%), felandren, pinen, chamazulen
i inne. Są również w zielu flawonoidy
(np. artemetyna), związki pelanolidowe (np. ketopelanolid A i B), kwasy
organiczne, garbniki i sole mineralne.
Działanie
Piołun przede wszystkim zwiększa
wydzielanie soków trawiennych,
poprawia przyswajanie pokarmów,
działa rozkurczowo na cały przewód
pokarmowy, przewody żółciowe,
trzustkowy oraz moczowe, a także
na macicę. Wyciągi z ziela piołunu
zwiększają u niektórych chorych ilość

nad parą przez pół godziny. Odstawia
się go następnie do naciągnięcia na
dalsze 10 minut i odcedza. Pije się od
1/2 do jednej łyżki na godzinę przed
posiłkami przez kilka dni lub stosuje
w postaci lewatyw lub wcierań.
Uwaga: piołunu nie należy używać
przez dłuższy czas, ani jako leku, ani
jako przyprawy. Nie wolno go podawać kobietom w ciąży. Zbyt długie
używanie piołunu może spowodować
przekrwienie błony śluzowej żołądka
i wymioty.

FOTO: PIXABAY

wydalanego moczu, zwłaszcza u osób
z upośledzonym przesączaniem kłębkowym. Napar piołunowy w postaci lewatywy jest również pomocny
przy owsikach i glistach jelitowych
u dzieci, a także w formie wcierań i
obmywań przy świerzbie i wszawicy.
Napar taki przygotowuje się zalewając łyżeczkę ziela piołunu szklanką
wrzątku i trzymając pod przykryciem

Informacje z KRUS

Ciekawostki
Jako roślinę leczniczą znano piołun
już w starożytnym Babilonie i Asyrii,
a słynny grecki „ojciec medycyny”
Hipokrates wymienia go w swych
pracach jako lek żołądkowy i skuteczny w leczeniu żółtaczki. W Algierii
wódkę piołunową podawano niegdyś
żołnierzom przeciw malarii, a w wielu innych krajach uważano piołun za
uniwersalny środek przeciw wszelkim
szkodnikom. Dodawano go nawet do
atramentu, co miało chronić napisane księgi przed myszami. W celu odstraszenia insektów posypywano nim
również pościel oraz wkładano do
kop żyta, aby wypłoszyć myszy. Bukiety z piołunu zawieszano niegdyś w
pomieszczeniach, aby wypłoszyć muchy, a zmielonym suchym zielem obsypywano konie i bydło wyprowadzane na pastwisko. W mocnym odwarze
z ziela kąpano psy w celu wytępienia
u nich pcheł. Piołunowym odwarem
opryskuje się warzywa i drzewa owocowe, niszcząc w ten sposób żerujące na nich gąsienice. Zauważono, że
obecność piołunu w ogrodzie odstrasza bielinka kapustnika.
Źródło:
„Zioła w ogrodzie”, Monika Fijołek
„Rośliny lecznicze i ich praktyczne
zastosowanie”, Aleksander Ożarowski,
Wacław Jaroniewski
„Apteka natury”, Jadwiga Górnicka

K

asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako
płatnik emerytur i rent
- zgodnie z art. 34 ust.
1 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
od wypłacanych świadczeń.
Od 1 stycznia 2019 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej

18% świadczenia
uzyskanego
w danym miesiącu
minus miesięczna
kwota zmniejszająca
podatek równa
46,33 zł
(ustalona od obowiązującej do końca
2016 r. kwoty zmniejszającej podatek
- 556,02 zł, która po podzieleniu na 12
miesięcy wynosi 46,33 zł).
Jeżeli dochód emeryta/rencisty (sumując świadczenia od początku roku)
przekroczy 85.528 zł, to wówczas od
kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie
potrącanie zaliczki w wysokości 32%
dochodu bez zmniejszania o 46,33 zł.
Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257 zł
miesięcznie, zaliczki na ten podatek
nie będą pobierane.
Kasa wyjaśnia, że w myśl ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175),
roczna kwota zmniejszająca podatek
w 2019 r. wynosi od 0 zł do 1.440 zł
w zależności od wysokości rocznego
dochodu.
Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla
każdego emeryta/rencisty dopiero w
rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2019,
a zaliczki potrącane będą w opisany
wyżej sposób z zastosowaniem (jak
dotychczas) kwoty 556,02 zł. Kasa
dodaje, że w przypadku emerytów/

rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8.000 zł - kwota
zmniejszająca podatek wyniesie
1.440 zł.
Emerytom/rencistom, których roczne
dochody wyniosą powyżej 8.000 zł
i nie przekroczą 13.000 zł odliczona
zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1.440 zł a 556,02 zł.
W przypadku emerytów/rencistów,
których roczne dochody przekroczą
13.000 zł, ale nie przekroczą 85.528 zł
roczna kwota zmniejszająca podatek
wyniesie jak dotychczas 556,02 zł.
Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1938 ze zm.) Kasa oblicza i pobiera
z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości

9%
podstawy
wymiaru
składki

z tym, że 7,75% podstawy wymiaru
składki pokrywane jest z zaliczki na
podatek dochodowy, a pozostałe
1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury
lub renty.
Źródło: KRUS
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Gmina Zblewo

gospodyniami stoi
Gmina Zblewo (woj. pomorskie) jest prawdziwym
fenomenem jeśli chodzi o aktywność Kół Gospodyń
Wiejskich oraz wspieranie ich aktywności przez lokalny
samorząd. A efekty tej współpracy widać jak na dłoni.

N

a terenie gminy Zblewo
aktywnie działa aż 11 Kół
Gospodyń Wiejskich, z
których wiele ma długoletnie tradycje. Wystarczy wspomnieć, iż jedno
z największych, gminnych kół - KGW
Zblewo, świętowało w zeszłym roku
60-lecie nieprzerwanej działalności!
Wójt gminy Zblewo Artur Herold nie
kryje, że KGW są jedną z najpiękniejszych wizytówek gminy, a aktywność
Pań – i to na wielu płaszczyznach –
jest wzorcowa! Dlatego właśnie samorząd wspiera Panie Gospodynie
we wszystkim, w czym może okazać
się pomocny. I jest to nie tylko wsparcie finansowe. Jak zaznacza bowiem
wójt A.Herold ważne jest, aby z jednej strony zapewnić Gospodyniom
jak najlepsze warunki do działalności,
a z drugiej - by otoczyć je opieką i troską, aby czuły, że są prawdziwą dumą
gminy Zblewo.
Właśnie dlatego pomoc w działalności Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Zblewo ma szeroki zakres. To
m.in. zakup strojów regionalnych czy
doposażanie kuchni w świetlicach
wiejskich, ale także pełne wsparcie
w promocji działalności kół w regionie (wójt zapewnia m.in. transport
oraz organizację stoiska, pełną promocję udziału KGW w imprezach,
targach, jarmarkach, przeglądach,
dożynkach itp.). Zblewskie Koła Gospodyń Wiejskich biorą więc udział
w najważniejszych regionalnych, ale
i ogólnopolskich wydarzeniach. W
gminie Zblewo nie brak także konkursów adresowanych do Kół Gospodyń
Wiejskich – m.in. na wieńce dożynkowe, potrawy regionalne, bukiet z

polnych kwiatów itp. Gospodynie z
gminy Zblewo są zawsze widoczne na
wszystkich imprezach gminnych, w
tym na największej, letniej imprezie
plenerowej – Festynie Kociewskim w
Zblewie, podczas którego promują
swojską, lokalną kuchnię.
Co warte podkreślenia, wójt Artur

Herold zawsze towarzyszy gminnym
Kołom Gospodyń Wiejskich podczas
wszystkich imprez i wydarzeń, w których biorą one udział.
Wójt powołał także specjalnego koordynatora gminnego, który realizuje
współpracę na linii samorząd – Koła
Gospodyń Wiejskich. Organizowane
są również cykliczne spotkania z gospodyniami, by na bieżąco monitorować potrzeby kół. Wójt wspiera także
wszystkie oddolne inicjatywy KGW.
A jest ich wiele. Gospodynie z Gminy
Zblewo organizują bowiem nie tylko
własne kiermasze, stoiska promocyjne, ale także wiele autorskich wydarzeń kultywujących lokalną kulturę
i tradycję. Jest ich wiele. To m.in.
kiszenie kapusty, darcie pierza, Noc
Kupały czy regionalne wydawnictwa.
W 2018 roku dzięki pomocy wójta
ukazała się książka napisana w języku kociewskim pt. „W naszych stronach po naszamu” – a jej autorką była
członkini jednego z KGW.
Wójt dba także o pełną integrację
tego środowiska – w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich
- wójt organizował lub wspierał cyklicznie wycieczki dla Kół Gospodyń
Wiejskich, wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, spotkania opłatkowe lub noworoczne. W tym roku zaś
po raz pierwszy odbędzie się I Turniej
dla KGW z terenu gminy.
Pięknym podziękowaniem dla Pań
Gospodyń jest specjalne, uroczyste
spotkanie noworoczne, na które wójt
zaprasza Panie z KGW. A one same
nie kryją, że gdy ma się takie wsparcie i czuje się życzliwość, to po prostu
– Gospodyniom aż chce się działać!
I – dodajmy – są tego piękne efekty.
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EDUKACJA

Hodowla koni nie tylko w nazwie
O edukacji młodzieży w dziedzinie hodowli koni, z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie Alfredem Portée
oraz Kierownikiem kształcenia praktycznego Arkadiuszem Trochowskim, rozmawia Piotr Pielecki.
AP - Jeżeli chodzi o hodowle koni to od
dwóch lat staliśmy się takim centrum
kształcenia nie tylko dla młodzieży z
naszego regionu, ale przyjeżdżają do
nas uczniowie z całej Polski. Mamy też
uczniów z college’u z Bretanii we Francji, którzy po prostu przyjeżdżają do
nas na praktyki hodowli i użytkowania
koni. W mojej ocenie jest to początek
europejskiej edukacji rolniczej w Bolesławowie.

mgr Piotr Pielecki
- Ile jest albo lepiej powiedzieć pozostało jeszcze szkół rolniczych takich
jak ta w Bolesławowie w Polce?
AP - Szkoła w Bolesławowie powstała
już w 1945 roku w oparciu o majątek
junkra niemieckiego i szkoliła młodzież
oraz osoby dorosłe. Odpowiadając
bezpośrednio na pytanie pana redaktora to, gdy nastąpiła reforma samorządów w Polsce, to różnego rodzaju
typów szkół rolniczych było w naszym
kraju około 360, a pozostało niewiele.
Jeżeli chodzi o szkoły z takim kompleksem rolniczym, jaki mamy w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, mam tutaj na myśli: pola podzielone na sześć 20 ha obszarów,
gdzie możemy prowadzić precyzyjne
rolnictwo, budynki do prowadzenia dobrego chowu i hodowli koni, tak znaczną ilość zwierząt, z którymi młodzież
może bezpośrednio prowadzić zajęcia
praktyczne w całym cyklu pewnie nie
wiele zostało w Polsce.
- Co jest cechą charakterystyczną
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie?
AP- Cechuje nas to, że dla każdego
zawodu, którego nauczamy mamy
stosowną ilość sprzętu rolniczego, pomieszczeń dydaktycznych, zwierząt
tak, ażeby prowadzić te wszystkie kierunki na wysokim poziomie. Wymieniony sprzęt byłby bezwartościowy, gdyby
nie bardzo dobrze i fachowo przygotowana kadra do prowadzenia zajęć.
To jest coś, czym z całą pewnością się
wyróżniamy. Wspomnę także o utrzy-

mywanych od bardzo wielu lat bezpośrednich kontaktach z gospodarstwami
i szkołami w państwach zachodnich.
- Jednym z kierunków kształcenia jest
technik hodowca koni, to chyba już
unikatowa specjalizacja, nawet w serialu „Sami swoi” kręconym w latach
70-tych padło stwierdzenie – „koń to
przeżytek”, jakie są więc końskie realia?
AT - Polskie konie są teraz modne, lecz
zupełnie inaczej pojmowane, ale zawsze szanowane. Jeżeli chodzi o technikum hodowli koni to, jako absolwent
mogę powiedzieć, że Zespól Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie jest jedyną tego
rodzaju szkołą w Polsce. Edukację w
tym zawodzie rozpoczęliśmy już 1997
roku. Postawiliśmy sobie wówczas je-

den główny cel, aby hodowla nie była
tylko w nazwie. Był czas, kiedy mieliśmy ponad 40 koni teraz mamy ich 21,
po to, aby młodzież uczyła się zawodu
w sposób bezpośredni i codzienny, aby
nie powiedzieć całodobowy, siedem dni
w tygodniu, bo często te najtrudniejsze
a jednocześnie najciekawsze rzeczy
dzieją się w sobotę albo niedzielę. Nie
da się nauczyć hodowli koni przy jednorazowym wyjeździe. W naszej szkole
odbywają się pokazy zwierząt hodowlanych, pokazy ogierów. Sami uczestniczymy w pokazach na terenie Polski. Za
niedługo będziemy prezentować naszą
klacz na Mistrzostwach Polski w Skokach Luzem. Jesteśmy członkiem Pomorskiego Związku Hodowców Koni.
Mamy cykl kształcenia od źrebaka do
konia dorosłego, ponieważ obecnie
koń jest wart tyle ile potrafi.

- Jakie kwalifikacje zdobywają
uczniowie na wspomnianym kierunku - Technik hodowca koni?
AT - Zawód technik hodowca koni
oparty jest na dwóch kwalifikacjach:
Organizacja chowu i hodowli koni oraz
Szkolenie i użytkowanie koni. Dodatkowo w naszym centrum hodowli koni
zorganizowaliśmy kursy dotyczące
masażu koni, dotyczące odznak jeździeckich. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się kurs rozrodu koni. Posiadamy cały niezbędny sprzęt potrzebny do
przeprowadzenia tego rodzaju specjalistycznego kursu.
W zeszłym roku w ramach odrębnego
kursu przeszkoliliśmy i wyszkoliliśmy
młodzież w umiejętności powożenia.
Kurs ten cieszył się wielką popularnością, tym samym wracamy do tradycji
kociewskich, starogardzkich, gdzie
Zygmunt Waliszewski był jedenastokrotnym mistrzem Polski w powożeniu,
wicemistrzem świata, a w roku 1985 był
numerem 1 w rankingu najlepszych zaprzęgów na świecie. Młodzież z Francji,
która przyjeżdża do nas na praktyki jest
zafascynowana powożeniem, ponieważ u nich takich zajęć nie ma.
AP - Młody człowiek wychodząc z naszej szkoły jest w pełni przygotowany
do wykonywania wyuczonego zawodu.
A popyt na naszych absolwentów jest

duży.
- Czy i jak wielkie jest zapotrzebowanie na usługi absolwentów Zespołu
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie?
AT - Wielu prywatnych właścicieli
ośrodków jeździeckich czy hodowlanych dzwoni do nas do szkoły i składa
zapytania o naszych absolwentów,
oferując im pracę. Część naszych absolwentów podejmuje pracę w branży
koniarskiej w Europie. Część oczywiście kontynuuje edukację na wyższych
uczelniach.
- Mają państwo w szkole uczniów
praktycznie z całej Polski, jakie są
możliwości kwaterunkowe dla młodzieży?
AP – Wszyscy, którzy nie mają możliwości bezpośredniego dojazdu do
szkoły, chociażby ze względu na odległość szkoły od domu, mają zagwarantowane miejsce w naszym internacie.
Nasz internat nie jest zbyt duży, ale zawsze dla wszystkich zainteresowanych
i chętnych znalazło się miejsce.
- Czy obóz jeździecki organizowany
przez szkołę należy traktować w kategoriach edukacyjnych czy to tylko
rekreacja?
AP - Zdecydowanie obóz jest organizowany w celach edukacyjnych. My nie
idziemy ani w komercję ani w rekreację. Zapraszamy corocznie młodzież
zainteresowaną hodowlą koni, zapraszamy młodzież, która kocha konie na
obóz, podczas, którego otrzymuje ona
w pigułce to, czego będzie się uczyć w
szkole przez kilka lat. W tym roku na
50 uczestników obozu 32 osoby złożyły deklaracje, że chce przyjść do nas do
szkoły.

AKTUALNOŚCI

Wkrótce wypłata

emerytur matczynych

Od 1 marca b.r. można składać wnioski o emeryturę
z Programu Mama 4+. Program ten zakłada
m.in. minimalną emeryturę dla matek, a w niektórych
przypadkach ojców, przynajmniej czwórki dzieci.

Lucyna Ledwożyw
Kto może się ubiegać
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma na
celu zapewnienie dochodu osobom, które ze
względu na wychowywanie dzieci zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły i przez to nie
nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura
jest niższa od najniższej emerytury.
O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w
wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat - mężczyźni. Mężczyźni będą mogli ubiegać się o
świadczenie w przypadku, gdy matka porzuciła
rodzinę lub umarła.
Matczynej emerytury nie będzie mogła pobierać
osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej
lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci; gdy po przyznaniu
świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających.
Wysokość świadczenia
W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej
emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi
1100 złotych. Natomiast, w przypadku osoby nie
mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

„Matczyna emerytura” będzie przysługiwać na
wniosek, który należy złożyć w oddziale Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do
KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o
ww. świadczenie legitymuje się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami
pracy w gospodarstwie rolnym, które są krótsze
niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej.
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składać
mają z kolei osoby, które legitymują się jakimkolwiek okresem podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone.
Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku.
Do wniosku prócz aktów urodzenia dzieci, informacji o numerach PESEL dzieci należy dołączyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Każdy zgłoszony
wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w
drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio
przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.
Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego
dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie
wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ile osób skorzysta z programu?
Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta
ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do
emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które
pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. W budżecie państwa na 2019 rok
na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano ponad 801 mln złotych.
Źródło: gov.pl
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Konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa,
czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup,
lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne
poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji
istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

6

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

1
2

Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę
może być poddane ubojowi z konieczności ?
a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być
przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i
wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i
tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

3

Kto może dokonać uboju z konieczności ?
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

4

W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?
W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt
jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej
dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno
być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady
nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po uboju tusza powinna
być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy
należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą
przewieźć do rzeźni.

5

Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami
wewnętrznymi zwierzęcia ?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:
a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano
zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów
karencji;
b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport
potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla
przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma
konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

7

Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?
Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W
przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
2) tusza może być: a) poddana utylizacji lub b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do
skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z
powiatowym lekarzem weterynarii). Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia
w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność
lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

8

Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz
z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?
W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju
w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji,
w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9

Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?
Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku
poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni.
Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek. Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza
zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi. Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna
do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii
przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

10

Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło,
owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania
uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r.
poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń
termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z
dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).
Opracowano w: Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Bezcenny spokój hodowcy

P

owodów do strachu dla
hodowcy jest wiele. A to
straszy go ptasia grypa,
a to przeraża afrykański
pomór świń, a to czai się
strach przed brakiem zbytu bydła bo
wybucha afera z przerobem chorych
krów. Pamiętamy niedawne wybijanie całych hodowli drobiu. Pamiętamy także wybijanie całych hodowli
trzody chlewnej. Jakie plagi jeszcze
mogą spaść na polskiego hodowcę?
Przyszłość jest niewiadoma. Na to,
co stanie się na zewnątrz gospodarstwa, co stanie się w kraju to hodowca praktycznie nie ma bezpośredniego wpływu. Monity, manifestacje,
strajki są najczęściej mało skuteczne. Hodowca musi więc sam zabezpieczyć się przed tym aby żadna z
plag nie wtargnęła do jego gospodarstwa. Narzędzi do tej walki jest
wiele. Najważniejsza jest bioasekuracja. I jest ona stosowana, w taki lub

Bezsenne noce i nieustanny stress to codzienność polskiego hodowcy.
Hodowcy drobiu, trzody chlewnej, bydła, koni. Czy tak musi być?
Czy polski hodowca musi żyć w nieustannym strachu?
inny sposób powszechnie. Jednak
często zawodzi tak zwany "czynnik
ludzki". Wie o tym każdy hodowca.
Stała, bezpośrednia kontrola przez
hodowcę wszystkich pracowników i
wszystkiego co dzieje się w gospodarstwie jest praktycznie niemożliwa. Hodowcy musi więc pomóc
nowoczesna technika. Jak? Bardzo
prosto. Trzeba zamontować całodobowy monitoring zwierząt i obejść
gospodarskich.
- Już ponad rok temu zamontowałem w moim gospodarstwie monitoring i jestem nareszcie spokojniejszy
- mówi hodowca białych indyków
z gminy Skórcz. - Proszę bardzo,
wszystko panu pokażę.
Wchodzimy do sporego biura. Na
biurku plik dokumentów, komputer,
pilot. Na ścianie przed biurkiem wisi
duży ekran telewizyjny. Na nim dziewięć, kolorowych pól z obrazami gospodarstwa i kurnika.

- Tu widzę wszystko. Całe gospodarstwo. Widzę kto i gdzie wchodzi. Widzę cały kurnik. Nawet w nocy widzę
i to bez potrzeby zapalania światła
- mówi hodowca. - A dzięki bezprzewodowej transmisji danych mam
podgląd na monitorowane stanowiska nie tylko z domu, ale również
na smartfonie, laptopie, tablecie
czy komputerze w każdym miejscu,
gdzie jest dostęp do Internetu. Teraz
nawet jak jestem w trasie to widzę
wszystko co dzieje się w gospodarstwie. I to wszystko jest nagrywane.
Hodowca włącza swój smartfon i pokazuje mi dokładnie to co aktualnie
jest wyświetlane na dużym ekranie
wiszącym na ścianie.
- To naprawdę bardzo mi pomaga i
daje poczucie bezpieczeństwa. Od
chwili założenia monitoringu czyli od ponad roku nie mam żadnych
kłopotów z tymi urządzeniami. Działają bezawaryjnie. Zamontowała mi
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wszystko firma ze Skórcza - mówi
hodowca. - O, widzi pan? Kamera
numer 3. Właśnie wjeżdża samochód

do gospodarstwa.
I tak to wygląda. Monitoring zapewnił hodowcy bezcenny spokój.
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Oficjalna premiera w Polsce
nowego modułu od 365FarmNet
Renata Struzik

D

la 365FarmNet, Centralne
Targi Rolnicze w Nadarzynie zakończyły się z
potrójnym sukcesem. Po
pierwsze, odbyła się tu
oficjalna premiera nowej
funkcjonalności programu: Protokołu
Transportu Zbiorów. Po drugie, nagroda targów - Złoty Żuraw Rolnictwa – trafiła właśnie do 365FarmNet.
I w końcu, po trzecie, program oraz
stoisko firmy spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników, obecnych
na miejscu mediów, przedstawicieli
świata nauki, a nawet wiceministra
rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego.
Premiera najnowszego
rozwiązania od 365FarmNet
Protokół Transportu Zbiorów, bo o
nim mowa, to rozwiązanie, dzięki któremu rolnik może prześledzić jeszcze
bardziej szczegółowo drogę produktu od pola do przetwórni. Uściślając
– wykorzystując ActiveBox’y oraz
aplikację na smartfonach w naszych
maszynach, można prześledzić drogę
przyczepy do kombajnu lub sieczkarni
i dalej do wagi oraz od wagi do miejsca rozładunku (np. silosu czy odbiorcy końcowego). W programie, dodatkowo, zapisywane są dane z urządzenia ważącego – takie jak waga netto,
brutto i tara oraz parametry plonu, jak
zawartość suchej masy. Zapisywany
jest również czas przejazdu.
Kluczowe jest tu pytanie: jakie korzyści płyną z zastosowania tego właśnie
modułu? Podstawową, jest wiedza
dotycząca naszych pól i plonów. Mając informację bardziej szczegółową,
niż tylko ta o średnim plonie, uzyskanym ze wszystkich pól lub wszystkich
ich części, możemy odpowiednio zadbać o to, aby w przyszłym sezonie

Zakończone już Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie były okazją
do zaprezentowania nowego modułu 365FarmNet.
Ale to nie koniec - już niedługo planowane są kolejne nowości.
zaingerować tam, gdzie ten plon był
gorszy.
To jednak tylko jedna z wielu zalet
nowości od 365FarmNet. - Protokół
Transportu Zbiorów znacznie ułatwi
pracę usługodawcom – można tu
usprawnić rozliczanie pracy. Nowa
funkcjonalność optymalizuje logistykę zbioru i odbioru plonów czy
upraszcza monitoring procesu zbiorów – wymieniał Jerzy Koronczok z firmy Agrocom Polska Jerzy Koronczok,
koordynator ds. rozwoju w firmie
365FarmNet w Polsce. - Dodatkowo,
Protokół może mieć zastosowanie nie
tylko przy zbiorze kukurydzy czy zbóż,
ale też np. zielonki – mówił.
Złoty Żuraw Rolnictwa wylądował w
365FarmNet
Protokół Transportu Zbiorów został
doceniony przez kapitułę konkursową
targów. Po wnikliwej ocenie, przyznała ona firmie 365FarmNet cenne wyróżnienie: Złotego Żurawia Rolnictwa.
- Przyjechaliśmy tu po Złotego Żurawia i… wracamy z Żurawiem – śmiała się Monika Cieniawska z firmy
365FarmNet. - Chociaż to nie sama
nagroda jest dla nas ważna, a fakt, że
nowe rozwiązanie zostało docenione
przez ekspertów i znawców tematu.
Szczególnie, że dopiero zostało ono
zaprezentowane. To daje nam pewność, że nasze przypuszczenia o jego
przydatności i skuteczności sprawdzą
się i również użytkownicy docenią
nową funkcjonalność programu –
podkreślała.
Jury konkursowe doceniło innowacyjność nowego modułu 365FarmNet,
ale też sprawność i szybkość pozyskiwania danych oraz możliwość wykorzystania uzyskanych informacji
w poprawieniu wyników ekonomicz-

nych gospodarstwa i usprawnieniu
pracy w gospodarstwie oraz poprawieniu skuteczności dokumentowania pełnej ścieżki produkcji
żywności od pola do stołu konsumenta.
365FarmNet przyciąga
Na stoisku 365FarmNet odwiedzający nie mogli się nudzić. Już z
daleka uwagę zwiedzających przyciągał pomarańczowy Star 744 4x4
z 1994 roku. Brał on udział wraz z
załogą Agrodex Rally Team w zeszłorocznym Złombolu – charytatywnym rajdzie po Europie. Firma
365FarmNet była darczyńcą, dzięki czemu załoga zaprzyjaźnionych
rolników mogła wziąć udział w rajdzie.
Na stoisku była również interaktywna piaskownica Sandbox
– świetna zabawa nie tylko dla
dzieci. Jest to swojego rodzaju
wirtualna mapa, na której z piasku można usypywać dowolne
wzniesienia, tworzyć zagłębienia
„terenu” z wodą, a w tym samym
czasie mapa ta jest oświetlana
odpowiednim kolorem, tworząc
efektywne poziomice.
Jednak to nie te atrakcje przyciągały najbardziej. Rolnicy mogli
dowiedzieć się sporo nt. usprawnienia pracy w gospodarstwie
poprzez zautomatyzowanie dokumentacji. Przedstawiciele firmy
365FarmNet wyjaśniali wszelkie
wątpliwości, odpowiadali na pytania i podpowiadali jak korzystać z

programu.
- Tegoroczne Centralne Targi Rolnicze są dla nas świetną okazją
do zaprezentowania możliwości
programu 365FarmNet oraz naszej
nagrodzonej nowości: Protokołu
Transportu Zbiorów. Najbardziej
jednak liczy się dla nas kontakt z
użytkownikami programu. Możemy im podpowiedzieć, jak jeszcze bardziej usprawnić korzysta-

nie z platformy 365FarmNet, jak
usprawnić pracę i dokumentowanie tej pracy w gospodarstwie… A
co najważniejsze – możemy dowiedzieć się, czego naszym użytkownikom brakuje w programie,
czego jeszcze potrzebują. To ich
sugestie i podpowiedzi są dla nas
kluczowe w rozwijaniu i usprawnianiu programu – mówiła Monika
Cieniawska.
Zapowiedź
kolejnych nowości
Przedstawiciele firmy zapowiadają również, że w najbliższej przyszłości program będzie jeszcze
bardziej usprawniony.
- Planujemy stworzyć kolejny moduł, który na pewno doceni większość rolników. Sytuacja na rynku
się zmienia, a naszym celem jest
jak najszybsze dostosowanie się
do niej i sprostanie wymaganiom
naszych użytkowników. Podczas
Centralnych Targów Rolniczych
w Nadarzynie wskazywali oni na
swoje potrzeby. Teraz, w odpowiedzi na to, będziemy wcielać w
życie kolejne nowe rozwiązania –
zapowiadał Jerzy Koronczok.
Co nowego pojawi się wkrótce
w programie 365FarmNet? Tego
przedstawiciele firmy nie zdradzili. Zapowiedzieli jednak, że uchylą
rąbka tajemnicy już podczas targów Agrotech w Kielcach. Szczegóły będzie można poznać na
stoisku 365FarmNet w hali F (przy
stoisku Claas). Zapraszamy!
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Zwrot akcji w zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze
22 lutego Sejm znowelizował ustawę regulującą zwrot podatku akcyzowego
zawartego w paliwie rolniczym. Nowelizacja naprawia błąd wcześniejszej ustawy,
w której pominięte zostały niektóre kody paliw.

ŹRÓDŁO: MRIRW

mgr Piotr Pielecki

K

osztowny błąd
W ustawie z dnia z dnia 9
listopada 2018 r. o zmianie
ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, która weszła w życie z dniem 1
stycznia 2019 r. został pominięty kod
za paliwo rolnicze oznaczone symbolem CN 2710 20 11. Wprowadzone
przepisy spowodowały brak możliwości ubiegania się o zwrot podatku
za paliwa już zakupione, opatrzone
kodami, nieujętymi w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r., jednocześnie też
nie pozwalały rolnikom skorzystać ze
zwiększonego limitu zwrotu.
Dotarliśmy do poufnej instrukcji jednej z firm handlującej paliwami, która
zakazywała sprzedaży przez przedstawicieli paliwa B7, czyli pominiętego w
wykazie, aby nie narażać swoich kontrahentów – rolników na potencjalne
straty, związane z odmową zwrotu
akcyzy. Przywołana instrukcja nakazywała sprzedaż wyłącznie paliwa B0.
Niektórzy handlowcy postanowili wykorzystać błąd ustawodawcy i zwiększyć swoje marże poprzez obniżenie
upustów dla rolników.
Resort rolnictwa prezentował i prezentuje stanowisko wedle, którego na
fakturze nie jest wymagane podanie
kodu CN oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, ale z drugiej
strony, przyjęcie faktury przez urzędnika w gminie nie oznacza zwrotu akcyzy, gdyż kod paliwa może być zweryfikowany przez organy kontrolne.
W związku z napływającymi sygnałami od rolników w sprawie odmowy
przyjęcia faktur przez Urzędy Gmin za
paliwo rolnicze oznaczone symbolem
CN 2710 20 11 w trakcie ubiegania się
o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego, Zarząd
KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi o pilną interwencję w poniższej sprawie.
Zwrot akcji
22 lutego Sejm przyjął Poselski projekt

ustawy o zmianie ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głosowanie
za nowelizacja ustawy było praktycznie jednogłośne - za ustawą głosowało
426 posłów.
Najważniejsze są dwa pierwsze artykuły nowelizacji, a mianowicie art.1
otrzymał brzmienie - „Ustawa określa
zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem
podatku”, zawartego w cenie oleju
napędowego oznaczonego kodem
CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem
CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz
kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej
„olejem napędowym”. Tym samym
został naprawiony błąd w kwestii kodów.
Nowy zapis treści art. 2 ustawy brzmi
– „W 2019 r. pierwszy termin, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, upływa z dniem 31 marca.”. Taki zapis przedłużający termin
składania wniosków o zwrot akcyzy
z dnia 28 lutego do końca marca stanowi naturalną konsekwencje zmiany art.1, ponieważ uzupełnienie listy
kodów bez wydłużonego terminu nie
wywołałoby skutków prawnych, ze
względu na upływ terminu, co byłoby
sprzeczne z wola ustawodawcy i protestujących rolników.
Warto zauważyć, że wydłużony termin
składania wniosków o zwrot akcyzy do
końca marca dotyczy zgodnie z treścią
nowelizacji ustawy tylko roku 2019.
Znowelizowaną ustawą na swoim posiedzeniu 26 lutego zajął się Senat, jeżeli nie wniesie on żadnych poprawek,
a jest na to duża szansa, ponieważ
Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych zaopiniowały pozytywnie nowelizację składając wniosek o
jej przyjęcie bez poprawek, to ustawa
trafi do Prezydenta RP celem podpisu. Zgodnie z zapisami zwartymi w
ustawie wejdzie ona w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia, z
mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.
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Wirus ASF wciąż groźny
Tylko w roku 2018 potwierdzono 2443 przypadki ASF u dzików,
z czego 326 stanowiły dziki odstrzelone, a pozostałe
przypadki stanowią dziki padłe, w tym powypadkowe.
W tym roku potwierdzono już ponad 398 przypadków
ASF u dzików. Liczba ta cały czas rośnie.
Lucyna Ledwożyw

A

Coraz więcej przypadków
Po raz pierwszy ASF został stwierdzony i opisany przez Montgomerego, w
1921 roku, w Kenii. Na kontynencie europejskim choroba pojawiła się po raz
pierwszy w 1957 roku, po jej zawleczeniu z Angoli do Portugalii. Z Portugalii
wirus ASF przedostał się do Hiszpanii,
a następnie do innych krajów Europy.
Do Polski przedostał się w lutym 2014,
gdzie stwierdzono go u dzików. Od
tego czasu do końca roku 2018 odnotowano w naszym kraju 3407 przypadki. Tylko w roku 2018 potwierdzono
2443 przypadki ASF u dzików, z czego
326 stanowiły dziki odstrzelone, a pozostałe przypadki stanowią dziki padłe, w tym powypadkowe. W tym roku
potwierdzono już ponad 398 przypadków ASF u dzików (stan na 25.02.2019
r.). Liczba ta cały czas rośnie, Główny
Lekarz Weterynarii sukcesywnie, co
tydzień, publikuje kolejne komunikaty. Niestety odnotowano w tym roku
jeden przypadek ogniska ASF w gospodarstwie, w którym utrzymywano 67
świń. Wdrożone tam zostały procedury
związane z likwidacją choroby.
Wyjątkowo odporny
Na podkreślenie zasługuje znaczna
oporność wirusa na działanie czynników środowiskowych np. temperatury
czy czynników chemicznych. Przykładowo w mięsie mrożonym od świń
zakażonych wirus przeżywa 1000 dni,
w mięsie suszonym -300 dni, w mięsie
solonym 182 dni, a w mięsie mielonym
105 dni, w szpiku kostnym zakaźny wirus zidentyfikowano po 6 miesiącach,
we krwi przechowywanej w temperaturze pokojowej zarazek utrzymywał
się w stanie zakaźnym przez 10-18 tyg.,
a w kale -11 dni. Według innych danych
wirus zachowywał zakaźność w temperaturze 5oC przez 6 lat, a w temperaturze pokojowej przez 18 miesięcy. Z
przytoczonych informacji wynika, że w
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frykański pomór świń
(African swine fever, ASF)
to śmiertelna, zakaźna
oraz zaraźliwa choroba
świń oraz dzików. Nie ma
możliwości leczenia ASF
oraz nie opracowano dotychczas skutecznej szczepionki przeciwko tej chorobie. ASF nie zagraża życiu i zdrowiu
człowieka. Powoduje jednak znaczne
straty dla właścicieli zwierząt oraz dla
branży mięsnej.

niskiej temperaturze ASF jest żywotny
i zjadliwy przez kilka lat, ciepło natomiast niszczy go relatywnie szybko: w
temperaturze 55oC ginie po 45 min., a
w temperaturze 60oC po 20-30 minutach. Wirus ASF jest oporny na warunki
środowiskowe, a szczególnie na wysychanie i gnicie.
Objawy i drogi zarażenia
Wirus może być przenoszony ze zwierząt zakażonych na zdrowe przez kontakt bezpośredni albo przez zakażone
pasze zawierające mączki mięsno-kostne z surowca pochodzącego od
zwierząt chorych, wodę, środki transportu, inne przedmioty oraz przez żywiące się krwią owady. Bardzo ważnym
źródłem zarazy jest mięso, produkty
mięsne oraz nie gotowane odpadki
kuchenne i poubojowe, pochodzące od
świń chorych lub nosicieli.
Pierwszym objawem choroby u świń
jest wzrost temperatury - 41-42oC,
któremu jednak nie towarzyszą inne
symptomy. Gorączkujące świnie mają
na ogół zachowany apetyt, poruszają
się normalnie i tylko niektóre wykazują
objawy podniecenia lub dużo leżą. Stan
taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do
momentu spadku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej normy, który ma miejsce zwykle 24 godziny przed śmiercią.
Wtedy pojawiają się inne objawy, które
ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Należą do nich:
sinica skóry uszu, brzucha i boków
ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny
w skórze, duszność, pienisty wypływ z
nosa, wypływ z worka spojówkowego,
biegunka,często z domieszką krwi, wymioty oraz niedowład zadu. Maciory
prośne z reguły ronią.
Jak uniknąć ASF
Główny Inspektorat Weterynarii infor-

muje, by w celu ograniczenia ryzyka
zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są
świnie należy wdrożyć zasady:
• nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
• nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami
(w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
• unikanie kontaktu z padłymi świniami
(lub dzikami) - w przypadku kontaktu z
padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować
środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
• zabezpieczenie budynku, w którym
są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
• utrzymywanie świń w budynkach, w
których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
• zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc
przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
• rezygnacja z udziału w polowaniach;
• nie wnoszenie do gospodarstw części
dzików;
• zachowanie podstawowych zasad higieny:
• odkażanie rąk i obuwia,
• stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
• okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
• zastosowanie mat dezynfekcyjnych
na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków
inwentarskich;
• uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo
zwierzętami lub leczeniem zwierząt w

Nowe laboratorium diagnostyczne ASF
25 lutego b.r. w Gdańsku otwarto Pracownię Wirusologiczną Zakładu Higieny Weterynaryjnej, w której prowadzone będą badania w kierunku afrykańskiego pomoru
świń (ASF).
W uroczystym otwarciu uczestniczył minister Jan
Krzysztof Ardanowski, towarzyszyli mu główny lekarz
weterynarii Paweł Niemczuk, a także wojewoda pomorski Dariusz Drelich.
– To kolejne laboratorium, które zgodnie z zapowiedziami zostało otwarte, aby przyspieszyć analizowanie próbek, co przekłada się na zwiększenie skuteczności walki
ASF – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.
Dotychczasowy zakres badań został rozszerzony o dwie
metody do diagnostyki afrykańskiego pomoru świń.
Pierwsza pozwala na wykrycie przeciwciał przeciwko
wirusowi ASF. Druga to metoda PCR, która ma zastosowanie przy izolacji i identyfikacji materiału.
– Pracownia została zaprojektowana tak, aby umożliwić wysoką wydajność pracy oraz sprawne i szybkie
wydanie wyniku. A czas jest niezwykle istotny w zwalczaniu tej jednostki chorobowej. Posiadane wyposażenie umożliwia wykonanie około 500 próbek dziennie
co może stanowić zabezpieczenie diagnostyczne dla
północnej części kraju - mówi kierownik Pracowni Parazytologii i Mykologii Zakład Higieny Weterynaryjnej w
Gdańsku Agnieszka Świątalska.
ZHW w Gdańsku jest piątym laboratorium regionalnym,
które będzie wspierać badania prowadzone przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Jego wyposażenhie i przystosowanie kosztowało około 3 mln.zł.

danym gospodarstwie) wchodzenia zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią
lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których
utrzymywane są świnie.

Źródło: „Afrykański pomór świń.
Materiały szkoleniowo - informacyjne
dla lekarzy weterynarii”, Zakład Chorób Świń
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach,
Główny Inspektorat Weterynarii

AKTUALNOŚCI

21

Ostatnie dni na złożenie oświadczenia
w sprawie płatności bezpośrednich

W

łaścicielom małych
gospodarstw pozostawiono, tak jak
było to w 2018 r.,
możliwość
złożenia uproszczonego
oświadczenia. Oświadczenia składa się
wyłącznie w wersji papierowej, do 14
marca, w biurze powiatowym ARiMR.
Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje
data stempla pocztowego. Od 15 marca ruszy nabór wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich oraz płatności
obszarowych z PROW 2014-2020. Te
składać będzie trzeba obowiązkowo

Tylko do czwartku, 14 marca 2019 r., rolnicy mogą składać w biurach powiatowych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenia w sprawie
dopłat bezpośrednich za 2019 rok.
przez internet - za pomocą aplikacji
eWniosekPlus.
Kiedy wystarczy oświadczenie
Oświadczenie może złożyć jedynie
rolnik, który we wniosku o przyznanie
płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą
niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
• jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność
do owiec, płatność do kóz, płatność
niezwiązaną do tytoniu,
• płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność

ONW) (PROW 2014-2020),
• wypłatę pomocy na zalesianie
(PROW 2007-2013),
• premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak
zmian w odniesieniu do wniosku o
przyznanie płatności złożonego w
2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019
r. o te same płatności, co w roku 2018.
Jak informuje ARiMR, w ubiegłym roku
z możliwości złożenia oświadczeń w
formie papierowej skorzystało ok. 431
tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys.
rolników przesłało do Agencji wnioski
o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Foto: Pixabay

Lucyna Ledwożyw
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Dziedziczenie
gospodarstw rolnych
Zasady dotyczące dziedziczenia polskich gospodarstw rolnych
– podobnie jak dziedziczenia w ogólności uregulowane zostały
obecnie w Kodeksie cywilnym (ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku
– Kodeks cywilny).

I

stotna jest data śmierci spadkodawcy, bowiem do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy.
Obecnie zniesiono ograniczenia
w dziedziczeniu gospodarstw rolnych
i wszyscy spadkobiercy, jeżeli nie odrzucili spadku, uprawnieni są do dziedziczenia.
Jeżeli jednak śmierć spadkodawcy
nastąpiła przed 14 lutego 2001 roku,
możliwość odziedziczenia gospodarstwa rolnego była ograniczona
przez obowiązujące wówczas przepisy prawa. Konieczne było wówczas
spełnienie jednej z czterech przesłanek, to jest: 1) stałego pracowania
bezpośrednio przy produkcji rolnej
albo 2) posiadania przygotowania
zawodowego do prowadzenia produkcji rolnej, albo 3) niepełnoletność,
bądź też pobieranie nauki zawodu lub
uczęszczanie do szkół, albo 4) trwała
niezdolność do pracy.
Ponadto, wspomniane ograniczenia
w okresie od 1 października 1990

roku do 14 lutego 2001 roku miały
zastosowanie tylko dla gospodarstw
rolnych, których powierzchnia przekraczała 1 ha.
Zatem istotne jest ustalenie, jakie
przepisy mają zastosowania przy
dziedziczeniu konkretnego gospodarstwa rolnego.
Po ustaleniu właściwych przepisów,
konieczne jest sprawdzenie kto jest
uprawniony do dziedziczenia po konkretnym spadkobiercy, czy spadkobierca pozostawił testament, czy któryś ze spadkobierców został uznany
za niegodnego dziedziczenia.
Dziedziczenie następuje najczęściej
w drodze stwierdzenia nabycia spadku, którego dokonuje Sąd po rozpoznaniu wniosku. Wniosek musi być
należycie opłacony, należy do niego
załączyć odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich zainteresowanych
w sprawie oraz odpisy z ksiąg wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.
Dodatkowo w toku postępowania
spadkowego można dokonać podzia-

łu spadku na kilka sposobów. Ziemię
można na przykład podzielić między
spadkobierców w naturze lub przyznać ją jednemu lub kilku spośród
nich. Wówczas w zależności od stanowiska stron Sąd orzeka o braku spłaty
lub określa kwotę jaka w zamian za
udział winna być zapłacona.
Dopiero w oparciu o rozstrzygnięcie
Sądu możliwe jest złożenie wniosku o
dokonanie wpisu prawa własności do
ksiąg wieczystych. Wówczas również
trzeba spełnić wszystkie wymagania
formalne, wniosek należycie opłacić
oraz załączyć wszystkie niezbędne
dokumenty.
Problematyka procesu towarzyszącego stwierdzeniu prawa do spadku
w zakresie gospodarstwa rolnego
związana jest zatem nie tylko z koniecznością ustalenia szeregu okoliczności, ale także ze zgromadzeniem szeregu dokumentów. Wskazane jest przy tym bieżące regulowanie
stanu prawnego nieruchomości, co
znacznie usprawnia proces gromadzenia niezbędnych dokumentów.

Czekamy na Państwa zapytania do naszego prawnika.

TEL: +48 514 33 55 10
MAIL: kancelaria@gautier.com.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
www.gautier.com.pl

Adw. Adam Gautier
doktorant Uniwersytetu w Strasbourgu
Kancelaria Adwokacka Adam Gautier w Gdańsku

ADRES: al. Grunwaldzka 40/3
80-241 Gdańsk
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Szlakiem
kulinarnym

KGW

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich są niewyczerpanym źródłem wiedzy kulinarnej. Bardzo często przepisy te przekazywane są w formie niepisanej z pokolenia na pokolenie,
babci na córkę czy wnuczkę. Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej kucharskiej wiedzy. Dlatego też w naszym kąciku kulinarnym spróbujemy odkryć dla Państwa tajemnice
Kociewskiej kuchni, przybliżając jednocześnie działalność
poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Gościmy dzisiaj w
KGW Borzechowo i prezentujemy przepisy na wypieki, co ma
oczywiście bezpośredni związek z nadchodzącymi świętami
Wielkanocnymi. Czekamy na zgłoszenia kolejnych kół gospodyń wiejskich. Chętnie opublikujemy wasze przepisy!

STRUCLA MAKOWA
rozczyn: 10 dkg drożdży rozrobić z
1 szklanką mąki i 1 szklanką mleka
oraz 1 szklanką cukru.
Produkty na ciasto: 1 kg mąki, 2 jaja
(w tym 1 całe i 1 żółtko), szczypta
soli, 1,5 kostki palmy.
Z mąki i rozczynu wyrobić ciasto i
zamoczyć go w zimnej wodzie, aż
do wypłynięcia (włożyć go w worek
foliowy)
Masa: 0,5 kg maku (zmoczyć mak
na noc i przemielić dwa razy) , 3 jaja,
olejek migdałowy, powidła śliwkowe (4 łyżki), śliwki suszone, orzechy,
rodzynki, migdały, 2 łyżki masła roztopione oraz 1 i 3/4 szklanki cukru.
Ciasto podzielić na 3 części, rozwałkować, posmarować masą i zawinąć w rulonik. Owinąć w papier do
pieczenia i piec 40-50 minut w 200
stopni C.

BORZECHOWSKIE BUŁECZKI
(do żurku)
rozczyn: 1 kostka drożdży, 0,5 l ciepłego mleka, 1 łyżka cukru, 3 łyżki
mąki - odstawić to do wyrośnięcia.
ciasto:1/2 kg mąki przesiać na miskę, rozgrzać 1/2 kostki tłuszczu
(niegorący), dodać 3 całe jajka,
szczypta soli, garść cukru, skórka z
pomarańczy, na koniec dodać wyrośnięty rozczyn. Wyrobić ciasto i
odstawić do wyrośnięcia.
Formować małe bułeczki, które
można przesmarować żółtkiem i posypać makiem lub sezamem.

