
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc czerwiec  2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem omawianego okresu 

sprawozdawczego było VI w IV kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2013r. w gmachu 

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi .  Posiedzenie było podzielone na dwie części. W 
pierwszej części członkowie WZ IRWŁ   jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi 
IRWŁ oraz przyjęli budżet  i plan finansowy na 2013 rok.  Następnie przedstawiciele 
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa przedstawili informacje na temat: 
Najważniejszych działań sanitarno-weterynaryjnych realizowanych  przez Wojewódzki  
Inspektorat Weterynarii w Łodzi w zakładach przetwórczych na terenie województwa 

łódzkiego  - Beata  Chrzanowska   - Zastępca   Łódzkiego  Wojewódzkiego  

Lekarza Weterynarii;  Realizacji  działań w ramach PROW 2007-2013 przez 

regionalny     oddział łódzki  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał 

Rutkowski  Zastępca   Dyrektora  ARiMR  OR w Łodzi; Najważniejszych działań 
realizowanych przez Wojewódzki   Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Łodzi- Włodzimierz Małecki Zastępca Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony 

Roślin  i Nasiennictwa w Łodzi;  Obowiązkowych ubezpieczeniach   w rolnictwie – 

Anna Bieniawska – Dyrektor Biura  Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wśród gości zaproszonych w  posiedzeniu 

uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień , który 

przedstawił informację m.in.  na temat polityki zrównoważonego rozwoju 

województwa łódzkiego , rozwoju obszarów wiejskich , nowoczesnego rolnictwa   

i przetwórstwa w regionie łódzkim , Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Łódzkiego.  Członkowie WZ IRWŁ podjęli liczne wnioski , które 

zostały przesłane odpowiednim instytucjom w celu  rozpatrzenia 
 i dalszej realizacji :  

1. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydłużenia 
terminu składania wniosków o dopłaty  obszarowe do końca maja              
ze względu na występowanie  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych                     
i w związku z tym rolnicy dokonują częstych zmian  w zasiewach upraw 
rolnych. 

2. Wniosek  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia 
kwoty 2 mld złotych na dopłaty do kredytów klęskowych – 1 mld                                    
i inwestycyjnych – 1 mld. W obecnym czasie zdarza się , że  w/w kredyty 
nie są dostępne a rolnicy są zmuszeni  do zaciągania kredytów na 
zasadach komercyjnych. 

3. Podjąć działania mające na celu usprawnienie działania Inspekcji 
Weterynaryjnej i dobrych rozwiązań prawnych z zakresu przepisów 
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weterynaryjnych dobrze służących polskim rolnikom i zrezygnować                  
z tworzenia Agencji Bezpieczeństwa Żywności. 

4. W związku ze zwiększeniem ilości zwierzyny łownej zwiększyć ilość 
odstrzałów redukcyjnych zwłaszcza dzików. Nadmierna ilość zwierząt 
łownych wyrządza duże szkody w uprawach rolnych. 

5. Podjąć działania mające na celu zwiększenie limitu zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej w gospodarstwach o profilu zwierzęcym . 

6. Podjąć działania mające na celu zwiększenie środków finansowych na 
działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” w nowej perspektywie 
finansowej w latach 2014-2020.     

7. Wprowadzić w nowym PROW 2014-2020  działania mające na celu  
wymianę starych  wyeksploatowanych ciągników  na nowe                            
z możliwością skorzystania z pomocy finansowej w wysokości 50 % 
kosztów kwalifikowanych. 

8.  Wniosek dotyczący  zmiany przepisów prawnych w sprawie  
uczestniczenia społeczeństwa przy wydawaniu przez wójtów gmin decyzji 
środowiskowych dla rolników chcących powiększyć lub wybudować  
obiekty  do prowadzenia produkcji zwierzęcej. Często się zdarza ,że 
wójtowie pod presją ludzi nie związanych z rolnictwem   a 
zamieszkujących tereny wiejskie wstrzymują rozwój gospodarstw    o 
profilu zwierzęcym. 

9. Podjąć działania  dotyczące rozszerzenia listy roślin uprawnych     
 objętych dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału   
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy                   
de minimis w rolnictwie o nasiona kukurydzy.     

 10. Podjąć działania mające na celu umożliwić spółkom wodnym  
       składanie  wniosków w związku ze szkodami w urządzeniach  
       melioracyjnych spowodowanymi przez bobry. W myśl  
       obowiązujących przepisów  szkody przez bobry mogą zgłaszać tylko  
       osoby fizyczne.  
 11.  Podjąć działania przeciwko wstrzymaniu przez elektrownie zakupu  
         biomasy  produkowanej ze słomy. 
 12. Wniosek dotyczący poparcia protestu polskich rolników przeciwko  
         sprzedaży państwowej ziemi podmiotom gospodarczym powiązanych       
         z kapitałem zagranicznym oraz ustawowego wsparcia dla małych       
            i średnich gospodarstw rolnych. 
      13.  Podjąć działania legislacyjne  mające na celu pomoc  rolnikom ,   
            którzy ponieśli  szkody w swoich gospodarstwach na skutek  
            wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz    
            uproszczenie procedur związanych z szacowaniem szkód    
            i przyznawaniem   kredytów klęskowych. 
 



    14.   Wniosek o  zmianę przepisów w Ustawie   o Ochronie Roślin 
            i Nasiennictwie polegającą na zniesieniu obowiązku  
              oznakowania numerem producenta ziemniaków w przypadku ich  
            obrotu.  
    15.    Podjąć działania mające na celu zmianę przepisów  prawnych aby  
            płatności zwierzęce przechodziły automatycznie na następcę 
            przejmującego gospodarstwo.  
    
Zarząd IRWŁ na bieżąco analizuje sytuację w rolnictwie;  opiniuje projekty ustaw, 
rozporządzeń   z zakresu regulacji prawnych dotyczących rolnictwa  oraz akty prawa 
miejscowego, samorządu wojewódzkiego i terytorialnego.   
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w omawianym okresie wydał   opinie  
dotyczące   projektów m.in.   
- rozporządzenia MRiRW w sprawie „ Zalesiania gruntów rolnych” 
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie  
  działalności gospodarczej, 
- ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , zmianie ustawy           
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych ustaw,  
Ponadto Zarząd IRWŁ zapoznał się z informacją Agencji Nieruchomości Rolnych 
dotyczącą przetargów na sprzedaż gruntów pochodzących z zasobów ANR . 
 
W dniu 5.06.2013r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo 
do Wojewody Łódzkiego w sprawie podjęcia  stosownych działań mających na celu 
udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom, u których wystąpiły szkody 
spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące liczne 
podtopienia w uprawach rolnych i budynkach.  
 
W dniu 6.06.2013r. na wniosek rolników Zarząd IRWŁ wystosował apel do prezydentów 
,burmistrzów, wójtów Miast , Miast-Gmin, Gmin  o szacowanie strat 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 
 
Na wniosek urzędów gmin na dzień 30 czerwca 2013 ;  40 członków  IRWŁ zostało 
oddelegowanych do pracy  w komisjach szacujących szkody spowodowane przez 
niekorzystne warunki atmosferyczne.  
 

W dniu 5.06.2013r.  Komisja Rewizyjna IRWŁ  odbyła   posiedzenie podczas którego  
członkowie Komisji podjęli wniosek o udzielenie absolutorium  dla Zarządu IRWŁ za rok 
2012 oraz sporządzili sprawozdanie z pracy komisji za rok 2012. 
 
W omawianym okresie odbyło się 6 posiedzeń  Rad Powiatowych IRWŁ podczas 
których  członkowie omówili  m.in. sytuację w rolnictwie, a przedstawiciele instytucji 
sektora rolnego  przedstawili informację na temat : 
- procedur szacowania szkód spowodowanych  wystąpieniem  niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych w uprawach rolnych,  
- zasad przyznawania płatności bezpośrednich  w roku 2013 
- realizacji wypłat płatności bezpośrednich dla rolników  za rok 2012 , 
-  wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników w 2013 roku, 
- zastosowania ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych, 
- szkód  łowieckich  wyrządzonych  w uprawach rolnych przez zwierzęta leśne i łowne, 
- zmian w ustawie o nasiennictwie w kontekście GMO 
-  ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach w uprawach rolnych  
  



Bieżące informacje z pracy IRWŁ znajdują  się na naszej stronie internetowej oraz 
ważne pisma dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich są przesyłane drogą  e-mailową 
do członków IRWŁ oraz urzędów gmin.  
 

Ważne: 
  

ARR 

W dniu  25 czerwca 2013 r. upłynął termin  ubiegania  się o dopłaty  z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące 
materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek 
zbożowych i pastewnych - zakupionego    i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie 

od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.  UWAGA: W 2013 r. obowiązuje 

NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. Łączna kwota pomocy de minimis                
w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy   i instytucje) 
producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony 

wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może 

przekroczyć 7500 euro. Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w 

wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować 

o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może 

skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej 

wysokości wraz z odsetkami. 

Targi , konferencje 
W dniach 22-23.06.2013r. w Bratoszewicach  odbyły się TARGI ROLNE „W sercu 
Polski” XV WOJEWÓDZKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. Głównym 
celem wystawy była prezentacja bydła hodowlanego przez najlepszych hodowców               
z województwa łódzkiego, prezentacja potencjału hodowlanego województwa łódzkiego 
w produkcji zwierzęcej (bydło, trzoda, owce, kozy, konie, drób, króliki, pszczoły). 
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku IRWŁ była współorganizatorem tego 
przedsięwzięcia. Ponadto  Prezes Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego wręczył   
Puchary  dla Najlepszych Hodowców Zwierząt oraz statuetkę dla Łódzkiego Związku 
Hodowców Bydła z okazji jubileuszu XX- lecia . 

W dniach 29-30.06. 2013r. w Buczku odbyły się Truskawkowe Żniwa 2013  w których 
uczestniczyli Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Andrzej Górczyński oraz 
Prezes Krajowej Rady Izb  Rolniczych – Wiktor Szmulewicz . 

Inne 
Od czerwca 2011r. wydawany jest miesięcznik  Izby Rolniczej  Województwa Łódzkiego pt. „ W nowej 
ROLI”. Bezpłatne egzemplarze trafiają do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.   

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych   dla  rolników.     
W omawianym okresie  zostało udzielonych ok. 30  porad.      
 - Rolnicy nieodpłatnie mogą zamieszczać ogłoszenia, a firmy sektora rolnego w formie      
  zamieszczonej reklamy promować swoją działalność na stronie giełdy rolnej  
  www.rolgielda.pl 
 

 
                                                                                         Prezes  
                                                                                   Izby Rolniczej  
                                                                              Województwa Łódzkiego 
 
                                                                             /-/  Andrzej  Górczyński                       
 

  

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=177
http://www.rolgielda.pl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       
 


