
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc kwiecień 2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

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 wydał   opinie  dotyczące   projektów 
m.in.   
-ustawy o nasiennictwie; 
- rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dot. 
Sprawności technicznej i sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin, będącego w używaniu; 
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Korzystania           z 
usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objętego PROW na lata 2007-
2013; oraz rozpatrzył wnioski Urzędów Gmin  dotyczące przekształcenia na cele 
nieleśne gruntów leśnych, i zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych. 
Ponadto Zarząd IRWŁ zapoznał się z informacją Agencji Nieruchomości Rolnych 
dotyczącą przetargów na sprzedaż gruntów pochodzących z zasobów ANR oraz 
zapoznał się z wykazem spółek wodnych działających na terenie województwa 
łódzkiego i wielkością przyznanej im pomocy finansowej z budżetu województwa 
łódzkiego na rok 2013.  
 

W dniu 10 kwietnia 2013r. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego podjął 
stanowisko w sprawie „Programu wsparcia produkcji trzody chlewnej w Polsce”. Zarząd 
IRWŁ w sposób stanowczy protestuje przeciwko wdrożeniu wniosków zespołu 
ekspertów pracujących pod kierunkiem Pani Zofii Szalczyk – Wiceminister Rolnictwa              
i Rozwoju Wsi nt. „ Programu wsparcia produkcji trzody chlewnej w Polsce” .                        
Z przedstawionego programu wynika, że wsparciem będą mogły być objęte  tylko te 
gospodarstwa, w których produkcja wynosi co najmniej 150 loch.  Założenia wsparcia              
i dofinansowania produkcji w stadach powyżej 150 loch jest niesprawiedliwe i nie 
zgodne z zasadą równej konkurencji i zdecydowanie sprzeczne z ideą gospodarstw 
rodzinnych.   
 

Mając na uwadze  gospodarcze i finansowe skutki wprowadzenia od dnia                
1 stycznia 2013r. zakazu uboju zwierząt bez ogłuszania tj. uboju rytualnego                     
w dniu 11 kwietnia  Zarząd IRWŁ zwrócił się Wojewody Łódzkiego – Pani Jolanty 
Chełmińskiej  o podjęcie działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie zmian 
przepisów ustawy  o ochronie zwierząt, tak aby umożliwić wykonanie uboju według  
metod wymaganych przez obrzędy religijne  . Od początku roku do Biura Izby wpływają 
niepokojące sygnały   od rolników na temat spadku zapotrzebowania na młode mięso 
wołowe, obniżenia ceny skupu  i tym samym  problemów  ze sprzedażą zwierząt.   
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W dniu 23 kwietnia 2013r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie 

zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana polega na dopuszczeniu 

uboju zwierząt wykonywanego zgodnie z metodami wymaganymi przez obrzędy religijne pod 

warunkiem, że uśmiercanie odbywa się w rzeźni. Tym samym uchylony zostanie ust. 1 artykułu 

34, który zakazywał uboju bez uprzedniego ogłuszania. Trybunał Konstytucyjny 27 listopada 

2012 r. orzekł niezgodność przepisu (par. 8 ust. 2) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju 

wsi z 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków            

i metod uboju i uśmiercania zwierząt z art. 34 ust. 1 i 6 ustawy o ochronie zwierząt, a tym 

samym z Konstytucją. Przepis rozporządzenia utracił moc obowiązującą 31 grudnia 2012 r.  

Oznacza to, że od początku 2013 r., ubój zwierząt prowadzony zgodnie z obyczajami religijnymi 

zarejestrowanych związków wyznaniowych nie jest możliwy, a uśmiercanie zwierząt bez 

uprzedniego ogłuszenia jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczeniu wolności 

albo karze do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto, wobec osób naruszających prawo, sąd może 

zakazać wykonywania zawodu. 

Jednocześnie od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009 z 

września 2009 r., w którego preambule podkreślono, że na podstawie dyrektywy 93/110 

dopuszczalne jest odstępstwo od konieczności ogłuszania zwierząt w uboju rytualnym 

odbywającym się w rzeźni. Dopuszczenie do uboju rytualnego na terenie Polski pozwoli: 

 zachować prawa grup wyznaniowych do obrzędów religijnych, 

 zachować tysiące miejsc pracy dla pracowników firm zajmujących się ubojem zwierząt 

wykonywanym zgodnie z obyczajami religijnymi, 

 utrzymać konkurencyjność branży mięsnej na rynku europejskim i światowym. 

 W większości państw członkowskich UE oraz EFTA dokonywany jest ubój zwierząt zgodny          

z obyczajami religijnymi, czyli bez ogłuszania. W 2010 r. takich uśmierceń zwierząt 

dokonywano m.in. w Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech, Grecji, Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Portugalii. W niektórych krajach – Austria, Finlandia, Słowacja i Estonia – 

obowiązywały ograniczenia. Bezwzględny zakaz uboju bez ogłuszania obowiązywał w Szwecji, 

Norwegii                    i Szwajcarii. 

 
W omawianym okresie odbyło się 5 posiedzeń  Rad Powiatowych IRWŁ podczas 
których  członkowie omówili  m.in. sytuację w rolnictwie, a przedstawiciele instytucji 
sektora rolnego  przedstawili informację na temat : 
- 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  
 
W dniu 25 .04.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej IRWŁ . Członkowie 
Komisji  zapoznali się ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu  Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego za 2012 rok”. oraz  ze Sprawozdaniem Finansowym za 2012 
rok. 
 
 
  
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.  
 



Szkolenia : 
 

 Obecnie trwa realizacja szkoleń finansowanych   ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na temat                                 

„ Przestrzegając  zasady cross-compliance chronisz wody gruntowe przed 

zanieczyszczeniami azotanami”.   
 

Ważne: 

 

 Wypłata dopłat bezpośrednich za 2012 rok. 

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat 
bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku 
wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, 
a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności 
rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat 
dziennie, jednak tempo realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków              
i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo Finansów. Od rozpoczęcia 
realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 15 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła 10,5 
mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe blisko 1,2 mln rolników. 
 W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszystkich państw 
członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją 
finansową realizowaną przez europejską agencję płatniczą. Na wypłatę dopłat 
bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych - 90% tej 
kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu 
krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie 
przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe 

mogą być realizowane do 30 czerwca 2013 r.  

  

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku pracownicy oraz delegaci IRWŁ 

pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat 

bezpośrednich.  Przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, 

ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, rozpoczęło się 15 marca i  potrwa               

 do 15 maja 2013r. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale nie 
później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku na beneficjentów 
nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% 
za każdy roboczy dzień opóźnienia. Warto też dodać, że starający się o jednolite 
płatności obszarowe, płatności uzupełniające, specjalne płatności obszarowe                    
do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności 
ONW oraz płatności rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już złożonych w 
Agencji wnioskach.  Bez żadnych sankcji finansowych można to zrobić do 31 maja 
2013 roku. Natomiast złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później 
niż   do  10 czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po 
upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla 
których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 
1%  za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej  

Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie               

, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów 
rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane 
organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez 
takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie 
przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, 

od 13 maja  do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać 



wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-
spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego 
lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, 
a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie 
można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane 
w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji 
operacji.  

ARR 

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać 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 

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku rolnicy mogli odwiedzić stoisko Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
podczas  XXI Targów  Rolnych  AGROTECHNIKA 2013 w dniach 20-21 kwietnia 2013r . Targi  cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród  odwiedzających. Wystawcy  zaprezentowali nowoczesne  środki produkcji dla rolnictwa, 
ciągniki, maszyny, materiały budowlane, wyposażenie budynków inwentarskich, samochody osobowe            i 
dostawcze. Odbyły się również konkursy m.in.  „Maszyna Targów”  gdzie jednym z fundatorów pucharów był 
Zarząd IRWŁ. 
W dniu 28.04.2013r. odbyły się VIII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze PAMIĘTAJMY O OGRODACH , gdzie Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego miała swoje stoisko.   

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. 35  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                       
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