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W imieniu rolników 
- sadowników, producen-
tów warzyw, Zarząd Izby 
Rolniczej Województwa 
Łódzkiego wyraża swo-
je niezadowolenie obec-
ną sytuacją na rynku owoców i warzyw. 
Wprowadzenie embarga na owoce takie 
jak jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, 
śliwki oraz odmiany kapusty i kalafiorów 
spowoduje pogłębienie kryzysu na  tych 
rynkach.  Zasadnym jest  podjęcie roz-
mów, które umożliwią eksport polskich 
owoców i warzyw do  innych krajów spo-
za Unii Europejskiej.  Polska jako jeden 
z największych producentów jabłek na 
świecie najbardziej odczuje wprowadze-
nie rosyjskiego embarga, a jego skutki od-
czują producenci rolni. 

Wnioskujemy o stabilizację i utrzy-

manie cen na poziomie pozwalającym sa-
downikom i producentom warzyw w opła-
calny sposób prowadzić swoją produkcję. 
W przeciwnym razie grozi  polskiemu sa-
downictwu i warzywnictwu zaniechanie 
produkcji owoców  i  warzyw. Jako samo-
rząd rolniczy w pełni popieramy wystą-
pienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do Komisji Europejskiej  o rekompensaty 
finansowe za wycofane polskie owoce i 
warzywa z rynku rosyjskiego.

Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego 

Stanowisko Zarządu Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego w sprawie trudnej sy-
tuacji na rynku owoców i warzyw

Od 1 sierpnia zostało wprowadzone 
ograniczenie wwozu do Rosji z Polski 
owoców i warzyw - m.in. świeżych ja-
błek, gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, 
śliwek i wszystkich odmian kapusty (w 
tym białej, pekińskiej, czerwonej, bruk-
selki). Federalna Służba Nadzoru Wete-
rynaryjnego i Fitosanitarnego Federa-
cji Rosyjskiej poinformowała, że zakaz 
wprowadzono w związku z „systema-
tycznym naruszaniem przez stronę pol-
ską międzynarodowych i rosyjskich wy-
mogów fitosanitarnych przy dostawach 
polskiej produkcji roślinnej do Rosji”.

6 sierpnia Rosja wprowadziła embargo 
na produkty z krajów, które zastosowały 
sankcje finansowo – gospodarcze  wobec 
niej,  w związku z sytuacją na Ukrainie. 

Na przełomie sierpnia i września Mini-
sterstwo Rolnictwa planuje złożyć wnio-
sek w sprawie rekompensat za rosyjskie 
embargo.  Wartość sprzedaży sektora 
owoców i warzyw objętego embargiem 
może wynieść ok. 500 mln euro. Eksper-
ci z grupy powołanej w resorcie przed-
stawią w Brukseli informację o sytuacji 
na rynku owoców i warzyw w Polsce. 
Komisja Europejska nie wyklucza wy-
równania strat polskim producentom 
owoców i warzyw, jednak po wprowa-
dzeniu embarga dla innych krajów euro-
pejskich uzyskanie takich rekompensat 
może być znacznie trudniejsze – mówi 
Marek Sawicki Minister Rolnictwa.

Według danych resortu rolnictwa Pol-
ska wyeksportowała do Rosji w 2013 r. 
ponad 804 tys. ton produktów z sektora 
owoców i warzyw, o wartości blisko 336 

mln euro. Samych jabłek wywieziono 
740 tys. ton, co stanowi 54 proc. udział 
w całkowitym eksporcie do tego kraju. 
Natomiast eksport świeżych warzyw do 
Rosji wyniósł w ubiegłym roku 201 tys. 
ton, w tym warzyw kapustnych - 77 tys. 
ton.

Ministerstwo Rolnictwa na wniosek 
Izb Rolniczych intensyfikuje działania-
mające na celu pomoc producentom w 
znalezieniu nowych rynków eksporto-
wych. Wydaje się, że są szanse zwięk-
szenia eksportu do Algierii, Maroka i 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Rozpoczyna się kampania promocyjna 
w Chińskiej Republice Ludowej i Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich. W od-
niesieniu do Chin musi jednak nastąpić 
przyspieszona procedura dopuszczająca 
nasze owoce i warzywa na ten rynek. 
Dopiero w dalszej kolejności mają zo-
stać zastosowane instrumenty, takie jak 
wycofanie z rynku, przeznaczenie pro-
duktów na cele nieżywnościowe czy 
utylizacja.– Jest konieczność szerszego 
wsparcia promocji na rynkach trzecich 
oraz gwarancji dla eksporterów, gdyż 
mamy do czynienia z sytuacją kry-
zysową – uważa Minister Rolnictwa. 
Działania podejmowane są na różnych 
płaszczyznach, Krajowa Rada Izb Rol-
niczych zwróciła się do największych 
sieci handlowych działających w Polsce 
o zaopatrywanie się w owoce i warzywa 
u polskich producentów. O wsparcie tej 
inicjatywy wystąpiono również do Pol-
skiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
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Minął rok ciężkiej pracy. Tradycyjnymi dożynkami kończymy żniwa, by roz-
począć nowy okres rolniczego trudu. Tegoroczne zbiory zasługują na dumę i sza-

cunek dla tych, którzy w pocie czoła 
całe dnie pracowali na ten sukces. 

Dziękujemy rolniczym Ro-
dzinom, które z determinacją i wy-
trwałością udowadniały jak wielką 
wartość ma praca na roli. Dzięki 
nim z ogromną radością możemy 
uczestniczyć dziś w dożynkowym 
korowodzie. To cenne kultywowa-
nie tradycji jest ważne dla naszych 

dzieci i przyszłych pokoleń. W czasach tak burzliwych ta tradycja nas współtworzy, 
zakorzeniając w nas wartości, które wyznawali nasi przodkowie. To dzięki chłop-
skiej cierpliwości, uporowi i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno zawsze plonu-
je, na naszych stołach jest zdrowy pyszny polski chleb.

Doceniając Wasz trud i zaangażowanie życzymy pomyślności i satysfakcji z 
pracy oraz szczęścia, zdrowia i bogatych plonów w przyszłym roku.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W Instytucie Europejskim w Łodzi, 
11 lipca odbyło się uroczyste podsu-
mowanie przebiegu konkursu na tere-
nie województwa łódzkiego.

Klasyfikacja etapu wojewódzkiego:

1. Agnieszka i Przemysław Firgano-
wie, ul. Byszewska, Łódź
2. Jadwiga i Grzegorz Kurp, Ciołki, 
gm. Brąszewice, pow. sieradzki
3. Jadwiga i Zdzisław Jedlińscy, Bo-
guszyce, gm. Rawa Mazowicka, pow. 
rawski
Wyróżnienia:

Barbara i Mariusz Grzejszczykowie, 
ul. Lipowa 1, Rzeczyca, pow. toma-
szowski
Katarzyna i Krzysztof Nykiel, Ka-
szewy Kolonia, gm. Krzyżanów, pow. 
kutnowski
Anna i Jarosław Bąkowscy, Krężna, 
gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotr-
kowski
Aleksandra i Sławomir Miłek, Ru-

dunki, gm. Zadzim, pow. poddębicki
Katarzyna i Maciej Wojtuniakowie, 
Wydrzyn, gm. Czarnożyły, pow. wie-
luński
Przemysław Świerczyński, Topola 
Królewska, gm. Łęczyca, pow. łęczyc-
ki

W tym dniu odbyła się również kon-
ferencja poświęcona Konkursowi 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2014. Uczestnicy mieli okazję dys-
kutować na temat działań prewen-
cyjnych instytucji okołorolniczych, 
które mają zapobiegać zdarzeniom 
wypadkowym. 

Laureaci i uczestnicy konkursu 
otrzymali atrakcyjne nagrody rze-
czowe ufundowane przez współor-
ganizatorów konkursu, członków 
Wojewódzkiej Komisji do spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 
rolnictwie indywidualnym: Łódzki 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Łódzkiego, 
Oddział Regionalny KRUS w Ło-

dzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa 
Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego, Łódzki Oddział Re-
gionalny ARiMR, Oddział Terenowy 
ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty 
w Łodzi i Metropolitę Łódzkiego.

Konferencja zorganizowana zo-

stała dzięki dofinansowaniu z Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich i 
dużej pomocy pracowników Departa-
mentu Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego.

(Źródło: KRUS)

W dniach 28- 29 czerwca 2014 roku 
w Gminie Buczek odbyła się impreza 
plenerowa pt.”Buczkowska truskawka 
- marką województwa łódzkiego” Patro-
nat nad tegorocznymi obchodami objęli: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ma-
rek Sawicki, Wojewoda Łódzki Jolanta 
Chełmińska oraz Marszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego Witold Stępień.
Święto odbyło się w ramach projektu 
pn.: „Buczkowska truskawka - marką 
województwa łódzkiego” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007 - 2013. Impreza od 6 lat 
już ma rangę imprezy wojewódzkiej. W 
czasie imprezy promowano truskawko-
we specjały. Nowością była prezentacja 
kulinarna deseru kokosowo – wanilio-
wego z truskawkami, w przygotowaniu 
którego pomagał wójt gminy Bronisław 
Węglewski – również Delegat Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego do Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych. Jak co roku 
odbyło się kilka konkursów związanych 
z truskawką: na najsmaczniejsze ciasto 
truskawkowe, nalewkę truskawkową, 
najszybsze zjedzenie gofrów z truskaw-
kami. Zorganizowano również pokaz 
garncarstwa, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem, chętni mogli ulepić 
własne projekty naczyń z gliny. Nie za-
brakło też atrakcji dla najmłodszych: 
specjalnie dla nich przygotowano przed-
stawienie, wesołe miasteczko oraz prze-
jażdżki na kucach. W trakcie imprezy 
odbyła się II runda Mistrzostw Polski i II 
runda Pucharu Polski SUPER ENDURO 
(wyścigi motocrossowe z torem prze-
szkód), a około stu kolarzy (w tym pięć 
pań), głównie z województwa łódzkiego, 

wystartowało do I Truskawkowego Wy-
ścigu Rowerowego, Buczek 2014. Pod-
czas Święta Truskawki odbyła się po raz 
pierwszy rywalizacja siłaczy. Również, 
jak co roku, został rozegrany na boisku 
“Orlik” przy Zespole Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum Publicznego w Buczku 
finał Truskawkowej Ligi Gminy Buczek, 
w którym udział brały cztery najlepsze 
drużyny wyłonione podczas wcześniej-
szych rozgrywek. 

Nie zabrakło też muzyki, na bucz-
kowskiej scenie wystąpiły: zespół Re-
spect, zespół Rafała Brzozowskiego, 
zespół Piersi, zespół Boney M, kabaret 
z Kopydłowa, zespół Michała Wiśniew-
skiego oraz Maryla Rodowicz. 

W tegorocznym święcie truskawki 
wzięło udział ok 50 tys. osób nie tylko z 
gmin i powiatów, ale także województwa 
i kraju. 

(Źródło: Gmina Buczek)

Drodzy Rolnicy  !

Ogólnokrajowy Konkurs 
Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne 2014 

Dni Buczkowskiej Truskawki
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Lato to pracowity 
czas w rolnictwie, go-
spodarze rozpoczynają  
żniwa. Na wypadki w 
tym okresie narażeni są 
nie tylko sami rolnicy, 
czy ich pomocnicy, ale 
przede wszystkim dzieci. 
Do głównych przyczyn i 
okoliczności wypadków 
należą: nieznajomość 
czy lekceważenie zagro-
żeń, szczególnie przy 
prostych rutynowych 
czynnościach, pośpiech 
oraz stres, nierozważne 
angażowanie do niektó-
rych prac osób w pode-
szłym wieku i dzieci, 
bałagan w obejściu, po-
sługiwanie się maszyna-
mi i ciągnikami po spo-
życiu alkoholu, usuwanie 
zatorów, czyszczenie, 
dokonywanie regulacji 
oraz sprawdzanie działa-
nia maszyn w ruchu, po-
dejmowanie napraw bez 
posiadania kwalifikacji                                 
i oprzyrządowania, brak 
właściwych ubrań robo-
czych. Obok tzw „czyn-
ników ludzkich”, wy-
padki powodowane są 
również przez zły stan 
techniczny maszyn, bu-
dynków gospodarczych, 
schodów, drabin czy na-
rzędzi.

Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych 
„TUW” w swojej ofer-
cie posiada ubezpiecze-
nie, które  obejmuje nie-
szczęśliwe wypadki jakie 
mogą wydarzyć się na 
terenie gospodarstwa rol-
nego oraz w życiu pry-

watnym.
Towarzystwo udziela 
ochrony ubezpieczenio-
wej w zakresie, który 
obejmuje:
1)  śmierć Ubezpieczone-
go;
2) trwały uszczerbek na 
zdrowiu, przez który ro-
zumie się trwałe uszko-
dzenie ciała Ubezpie-
czonego spowodowane 
nieszczęśliwym wypad-
kiem potwierdzone orze-
czeniem lekarza wskaza-
nego przez Towarzystwo;
3) naprawę lub nabycie 
protez i środków pomoc-
niczych;
4) pobyt w szpitalu 
(dzienne świadczenie 
szpitalne).  
Z tytułu umowy ubez-
pieczenia następstw nie-
szczęśliwych wypadków 
Towarzystwo wypłaca 
świadczenia z tytułu:
1) śmierci Ubezpie-
czonego – w wysokości 
100% sumy ubezpiecze-
nia;
2) trwałego uszczerbku 
na zdrowiu – w wyso-
kości takiego procentu 
sumy ubezpieczenia w 
jakim Ubezpieczony do-
znał trwałego uszczerbku 
na zdrowiu;
3) naprawy lub naby-
cia protez i środków 
pomocniczych – w wy-
sokości do 10% sumy 
ubezpieczenia – nie wię-
cej jednak niż wynoszą 
rzeczywiste koszty – pod 
warunkiem, że naprawa/
nabycie zlecone zostały 
przez lekarza przed upły-

wem 3 lat od daty wypad-
ku i naprawa/nabycie nie 
zostały pokryte z innego 
ubezpieczenia;
4) pobytu w szpitalu 
(dzienne świadczenie 
szpitalne) – w wysoko-
ści 0,2% sumy ubezpie-
czenia za każdy dzień po-
bytu w szpitalu. Dzienne 
świadczenie szpitalne 
wypłacane jest od 3-go 
dnia pobytu w szpitalu 
przez maksymalny okres 
100 dni od daty zaistnie-
nia nieszczęśliwego wy-
padku;
Warunkiem wypłaty 
świadczenia jest dostar-
czenie do Towarzystwa 
potwierdzenia hospita-
lizacji Ubezpieczone-
go wystawionego przez 
szpital. Dzienne świad-
czenie szpitalne nie 
obejmuje pobytu w sa-
natoriach, pensjonatach, 
domach opieki, hospi-
cjach.
Ubezpieczeniem mogą 
być objęte osoby po-
siadające gospodarstwo 
rolne oraz osoby bliskie 
Ubezpieczonemu, zgło-
szone do ubezpieczenia i 
wymienione we wniosku 
o ubezpieczenie, które 
nie ukończyły 70 lat. Pod 
warunkiem zachowania 
bezszkodowej ciągło-
ści w ubezpieczeniu na-
stępstw nieszczęśliwych 
wypadków w Towarzy-
stwie, umowa ubezpie-
czenia może być kon-
tynuowana do 75 roku 
życia.
Ubezpieczający doko-
nuje wyboru wysokości 
sumy ubezpieczenia spo-
śród niżej wymienionych 
wariantów:
1) 5.000 zł;
2) 10.000 zł;
3) 15.000 zł;
4) 20.000 zł;
5) 25.000 zł.

Przezorny zawsze 
ubezpieczony

Zapraszamy na pikniki !

Płatności bezpośrednie 
w latach 2015-2020

•   Piknik drobiowy – 23 sierpnia 
2014 r. o godz. 14:00

Teren Łódzkiego Rynku Hurtowego 
„Zjazdowa” S.A.  w Łodzi ul. Budy 4

Piknik odbędzie się podczas Doży-
nek Owocowo – Warzywnych

W programie 
Promocja i degustacja produktów z 
mięsa drobiowego

Konkursy dla dzieci i młodzieży
Występy artystyczne

Sfinansowano ze środków finanso-
wych Funduszu Promocji Mięsa Dro-
biowego

•   Piknik Zbożowy – 14 września 
2014 r. 

Plac przy Archikatedrze Łódzkiej w 
Łodzi, ul. Piotrkowska 265

Piknik odbędzie się przy okazji Do-
żynek Archidiecezji Łódzkiej 

W programie 
Promocja i degustacja produktów 
zbożowych
Konkursy dla dzieci i młodzieży
Występy artystyczne

Sfinansowano ze środków finanso-
wych Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych

Nowy system wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w Polsce będzie składał się z nastę-
pujących elementów: 
1) jednolita płatność obszarowa, 
2) płatność za zazielenienie, 
3) płatność dla młodych rolników, 
4) płatności związane z produkcją, 
5) płatność dodatkowa, 
6) płatności dla małych gospodarstw, 
7) przejściowe wsparcie krajowe. 
Pomoc będzie kierowana wyłącznie do tzw. 
rolników aktywnych zawodowo. Co do 
zasady płatności nie będą przyznawane oso-
bom fizycznym lub prawnym, które admi-
nistrują portami lotniczymi, wodociągami, 
trwałymi terenami sportowymi i rekreacyj-
nymi, jak również świadczą usługi przewozu 
kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nie-
ruchomościami. Wykluczenie to nie będzie 
jednak obejmować rolników, dla których 
roczna kwota płatności bezpośrednich nie 
przekracza 5 000 EUR. 
W ramach nowego systemu będzie stoso-
wana tzw. degresywność, polegająca na re-
dukcji płatności o 100% nadwyżki kwoty 
jednolitej płatności obszarowej ponad 150 
tys. EUR. Szacuje się, że redukcją płatno-
ści objętych będzie ok. 150 gospodarstw 
(gospodarstwa o powierzchni ok. 1,4 tys. 
ha i większej). Łączna kwota uzyskana w 
wyniku stosowania tego mechanizmu wy-
niesie ok. 20 mln EUR rocznie. Zgodnie z 
przepisami unijnymi, kwota ta zasili budżet 

PROW. 
W nowym systemie będą obowiązywały 
(tak jak obecnie) normy i wymogi zasady 
wzajemnej zgodności. 
1. Jednolita płatność obszarowa 
W Polsce nadal będzie stosowany uprosz-
czony system płatności bezpośrednich (co 
oznacza kontynuowanie stosowania jednoli-
tej płatności obszarowej). Pozwoli to unik-
nąć kosztów wdrożenia, alternatywnego dla 
systemu uproszczonego, systemu płatności 
opartego na uprawnieniach i administrowa-
nia tym systemem. 
Warunki przyznawania jednolitej płatności 
obszarowej po 2014 r. będą zbliżone do do-
tychczasowych warunków przyznawania tej 
płatności. Dlatego przyjmuje się, że jednolitą 
płatnością obszarową objętych zostanie, tak 
jak obecnie, ok. 14 mln ha użytków rol-
nych, a beneficjentami tej płatności nadal 
będzie ok. 1,35 mln rolników. 
Na płatność tę przeznaczone zostanie 44,7% 
koperty krajowej (tj. ogółu środków unij-
nych przeznaczonych na płatności bezpo-
średnie w Polsce), czyli ponad 1,5 mld 
EUR rocznie. Szacuje się, że stawka jedno-
litej płatności obszarowej wyniesie ok. 110 
EUR/ha. 
2. Płatność za zazielenienie (greening) 
Na płatność z tytułu praktyk rolniczych ko-
rzystnych dla klimatu i środowiska (płatność 
za zazielenienie) przeznaczone zostanie 
30% koperty krajowej, czyli ponad 1 mld 
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Dla dobrych plonów

Pomożemy  
Ci rozkwitnąć
•  Kredyty obrotowe i inwestycyjne,  

w tym na zakup ziemi oraz z dopłatami 
ARiMR − na uproszczonych procedurach  
i atrakcyjnych warunkach cenowych

• Wygodny Leasing − korzystne podatkowo  
i elastyczne finansowanie maszyn, 
urządzeń oraz pojazdów używanych  
w rolnictwie

• Bezpłatne wypłaty ze wszystkich 
bankomatów w Polsce i na całym  
świecie − w Pakiecie Mój Biznes Mobilny

Skontaktuj się z naszymi Doradcami:
Jacek Pilichowski, tel.: (+48) 603 888 168
Witold Popczyński, tel.: (+48) 601 990 351
Anna Zatorska, tel.: (+48) 723 334 034 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; REGON: 000010205; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł, wg stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.

Czujesz potrzebę  
rozwoju?

Pekao_SLONECZNIKI_A4_poziom_040814.indd   1 07/08/14   12:25

Piknik odbędzie się przy okazji Do-
żynek Archidiecezji Łódzkiej 

W programie 
Promocja i degustacja produktów 
zbożowych
Konkursy dla dzieci i młodzieży
Występy artystyczne

Sfinansowano ze środków finanso-
wych Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych

EUR rocznie. Szacuje się, że stawka płatności za zazielenie-
nie wyniesie ok. 74 EUR/ha. 
Zazielenienie będzie realizowane przez trzy praktyki pod-
stawowe: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych 
użytków zielonych oraz utrzymanie obszarów proekolo-
gicznych lub przez praktyki równoważne. 
3. Płatność dla młodych rolników 
Płatność dla młodych rolników to instrument ukierunkowa-
ny na ułatwianie zakładania działalności przez młodych (do 
40 roku życia) rolników i dostosowań strukturalnych ich 
gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności (nie dłużej 
niż 5 lat, licząc od dnia założenia gospodarstwa). 
Planuje się przeznaczenie na tę płatność 2% koperty krajo-
wej (maksymalny odsetek dopuszczony przepisami unijny-
mi), czyli ponad 67 mln EUR rocznie. 
Płatność dla młodych rolników będzie miała postać płatności 
powierzchniowej, a jej stawka wyniesie 25% średniej kra-
jowej płatności na hektar, czyli ok. 62 EUR/ha. Płatność 
będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 50 ha. 
Szacuje się, że do płatności tej kwalifikować się będzie co-
rocznie ok. 110 tys. rolników. 
4. Płatności związane z produkcją 
Celem płatności związanych z produkcją jest wsparcie sekto-
rów, które mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowi-
skowe lub społeczne, i które znajdują się w trudnej sytuacji, 
tj. sektorów bydła, krów, owiec, kóz, owoców miękkich 
(truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, 
buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomi-
dorów, lnu i konopi włóknistych. 
Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sekto-
rach łącznie, zostanie przeznaczone 15% koperty krajowej 
(maksymalny odsetek dopuszczony przepisami unijnymi), 
tj. ponad 500 mln EUR rocznie. 
5. Płatność dodatkowa 
Wsparcie w ramach płatności dodatkowej będzie ukierun-

kowane na grupę gospodarstw średnich. Pozwoli to na sku-
teczniejsze wspieranie dochodów tych gospodarstw, które 
nie osiągają takich korzyści wynikających ze skali produkcji, 
jak gospodarstwa największe, niemniej jednak mają szanse 
na trwały rozwój. 
Płatność dodatkowa będzie przysługiwała wszystkim rolni-
kom do gruntów mieszczących się w przedziale od 3-ciego 
do 30-stego ha. 
Na płatność dodatkową przeznaczone zostanie 8,3% kra-
jowej koperty finansowej (ok. 280 mln EUR rocznie). 
Stawka tej płatności wyniesie ok. 41 EUR/ha. Szacuje się, 
że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co 
stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności 
bezpośrednich w Polsce. 
6. Płatności dla małych gospodarstw 
Przy pomocy płatności dla małych gospodarstw realizowany 
będzie w szczególności cel uproszczeniowy, polegający na 
zwolnieniu rolników w nim uczestniczących z kontroli norm 
i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także z obo-
wiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia. 
Do systemu dla małych gospodarstw rolnicy będą mogli 
przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w 
roku 2015. Rolnicy otrzymujący nie więcej niż 1250 EUR 
będą włączani do systemu automatycznie. Wystąpienie z 
tego systemu będzie możliwe w dowolnym momencie, przy 
czym będzie to wiązało się z brakiem możliwości ponowne-
go w nim udziału w kolejnych latach. 

Kwota płatności przysługująca danemu rolnikowi w ramach 
płatności dla małych gospodarstw to suma wszystkich płat-
ności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, 
gdyby pozostał w systemie standardowym, przy czym 
kwota ta nie może przekraczać 1 250 EUR. 
Do systemu dla małych gospodarstw będzie mogło przystą-
pić każde gospodarstwo (brak jest jakichkolwiek ograniczeń, 

np. w zakresie powierzchni użytków rolnych), niemniej jed-
nak – z uwagi na kwotowy limit wsparcia (max. 1 250 EUR/
gospodarstwo) – zakłada się, że uczestnictwem w tym sys-
temie zainteresowane będą tylko gospodarstwa najmniejsze. 
Szacuje się, że w systemie dla małych gospodarstw będzie 
uczestniczyć ok. 680 tys. gospodarstw, co stanowi prawie 
połowę całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośred-
nich w Polsce. 

(Źródło: www.minrol.gov.pl)

Rolniku pamiętaj !
• 15 września upływa termin płatności III raty 
podatku rolnego.

• Od 1 sierpnia do 30 sierpnia można składać wnioski 
do urzędów gmin o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa 
rolniczego.

• Masz krowy? Będziesz miał dopłaty!Już wkrótce, 
zaraz po zakończeniu konsultacji z Brukselą, w Polsce 
zacznie obowiązywać nowa zasada: „Masz krowy? 
Będziesz miał dopłaty”. Małe stada krów i bydła – do 30 
sztuk – otrzymają unijne wsparcie: od ponad 400 do 600 
zł rocznie do każdego zwierzęcia.Unijne wsparcie zachęca 
rolników do prostej inwestycji. Masz trzy krowy? Postaraj się 
o kolejne! Z konsultacji wynika, że dodatkowym wsparciem 
finansowym zostanie objęte bydło i krowy od trzech do 30 
sztuk – informuje Paweł Hawrylewicz z Agencji Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu. Korzystne dla 
hodowców rozwiązania wejdą w życie w 2015 roku – 
dokładnie wtedy, gdy uwolniony zostanie rynek mleka, a 
ceny surowca najprawdopodobniej drastycznie spadną .

(źródło: tvp.pl)



- 6 -

Bogdan Gołąb 
powiat bełchatowski

Małgorzata Gabryel-
czak - powiat łęczycki

Krzysztof Juszyński
powiat opoczyński

Tomasz Kowalski
powiat piotrkowski

Jan Kołodziejczyk
powiat sieradzki

Krzysztof Wróbel
powiat wieluński

Jerzy Karsznia
powiat wieruszowski

Ryszard Starek
powiat wieruszowski

Krzysztof Jan Nowak
powiat zduńskowolski

Adam Michaś
powiat zgierski

Jerzy Kuzański
powiat zgierski

Krzysztof Hubert  
Nowak 

powiat zduńskowolski

Tomasz Baliński
powiat sieradzki

Andrzej Kowara
powiat skierniewicki

Jacek Ossowicz
powiat skierniewicki

Dariusz Kowalczyk
powiat tomaszowski

Wiesław Matera
powiat tomaszowski

Józef Stępień
powiat wieluński

Ewa Bednarek
powiat poddębicki

Mariusz Gortat
powiat poddębicki

Andrzej Gruszczyński
powiat radomszczański

Andrzej Komala
powiat radomszczański

Małgorzata Rosa
powiat rawski

Mariusz Cheba
powiat rawski

Marek Sarwa
powiat opoczyński

Czesław Dzierżawski
powiat pabianicki

Maria Lubowicka
powiat pabianicki

Jacek Koziński
powiat pajęczański

Paweł Sikora
powiat pajęczański

Bogdan Pietrykowski
powiat piotrkowski

Marek Chwiałkowski
powiat łęczycki

Donata Wrona
powiat łowicki

Eugeniusz Supera
powiat brzeziński

Jan Znyk
powiat łowicki

Jan Woźniak - powiat 
łódzki - wschodni

Władysław Glubowski
powiat łódzki  - 

wschodni

Piotr Kociołek  
powiat bełchatowski

Tomasz Piechota  
powiat brzeziński

Andrzej Górczyński
powiat kutnowski

Jacek Maćczak
powiat kutnowski

Bronisław Węglewski
powiat łaski

Wojeciech Augustyniak 
powiat łaski

CZŁONKOWIE WALNEGO ZGROMADZENIA IRWŁ
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DRUK I SKŁAD: 

Inter...Test
96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6
tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64,
kom. 606 26 26 70, www.it3.pl

WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.
RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak,
Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak,
Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska;
REKLAMA W GAZECIE: Piotr Kociołek, kom. 692-467-000
NAKŁAD: 10.000 szt.

Składniki:
- 2 jajka
- 8 łyżek mąki
- 100 gram twarogu
- łyżka śmietany
- szklanka jagód
- duży jogurt naturalny
- oliwa do smażenia
- cukier

Sposób przygotowania:  

Omlet
Oddzielamy żółtka jajek. Żółtka, 3/4 
szklanki wody, śmietanę, mąkę, drobno 
pokruszony twaróg mieszamy razem w 
misce. Do ciasta dodajemy szczyptę soli. 
Białka wraz z cukrem ubijamy na sztyw-
no. Cukier dodajemy w ilości uzależnio-
nej od naszego upodobania do słodkości. 
Ubite białka dodajemy do ciasta i delikat-

nie mieszamy. Smażymy na rozgrzanej 
patelni. 

Jagodowy sos
Przygotowanie sosu to tylko chwila. Jo-
gurt naturalny miksujemy razem z jago-
dami i cukrem. Omlety podajemy polane 
sosem i posypane całymi owocami jagód. 
Do przygotowania sosu możemy wyko-
rzystać również inne sezonowe owoce. 
Smacznego!
           Anna Janicka 

Omlety z sosem jagodowym




