
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc luty 2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

 

Ważnym wydarzeniem w miesiącu lutym 2013 r. były odbywające się w Łodzi w Atlas 
Arenie w dniach 22-24.02.2013 XIII Międzynarodowe   Targi  Ferma Bydła oraz XVI 
Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu.  Z  inicjatywy Prezesa Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego podczas Targów  odbyła się Debata 

Rolna  nt. „Jaka Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie finansowej, jakiej 

polityki rolnej oczekują rolnicy oraz problemy rolnictwa województwa łódzkiego” 

z udziałem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisława Kalembę, który omówił 
bieżącą sytuację Polskiego rolnictwa na tle innych państw członkowskich UE. 
Przedstawił projekt finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.  
Polska jest wielkim zwycięzcą tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba . Środki na Wspólną Politykę Rolną w Unii 

Europejskiej dla wszystkich państw spadły o 10 %, a dla Polski udało się utworzyć mechanizmy, 

aby budżet ten mógł wzrosnąć o 10 % – powiedział minister Stanisław Kalemba. Według 

przyjętych propozycji mogą nastąpić przeniesienia do 25 % z II filaru na I filar Wspólnej Polityki 

Rolnej. Dzięki temu płatności bezpośrednie dla polskich rolników zostały obronione i w 

kolejnych latach powinny osiągnąć poziom średniej unijnej, co było naszym celem w toczących 

się negocjacjach. Przesunięte środki będą mogły być uzupełnione z budżetu krajowego, a część 

zadań dotychczas realizowanych z tego filara będzie sfinansowana środkami z funduszy 

spójności.                       Spójność dotyczy całego obszaru Polski. Mamy strategię rozwoju 

obszarów wiejskich i założenia do umowy partnerskiej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w 

sprawie wykorzystania części funduszy spójności na terenach wiejskich m.in. w zakresie budowy 

dróg lokalnych czy szerokopasmowego Internetu. Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę, 

że konieczna jest solidna praca aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie unijne środki, których 

dla Polski jest więcej niż w poprzednich latach. Warto inwestować w rolnictwo, gdyż jest ono 

naszą szansą na dalszy, dynamiczny rozwój, bowiem już teraz sprzedajemy ¼ naszej produkcji 

rolnej zagranicę,   a osiągane dodatnie saldo tej wymiany wynosi ponad 3,5 mld euro. To sektor, 

która osiąga wyniki, dzięki którym uzyskujemy nadwyżki przy jednoczesnym utrzymaniu setek 

tysięcy miejsc pracy w kraju – podkreślił minister Stanisław Kalemba. Rolnicy uczestniczący 
w debacie mieli możliwość zadawania pytań i nurtujących ich problemów. W debacie 
oprócz rolników ; udział wzięli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych 
pracujących na rzecz rolnictwa oraz członkowie Zarządu Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego. 
 

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  2 opinie  dotyczące   projektów 
m.in.   
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- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wartości 
standardowej na rok 2013. 
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej w ramach działania          „  
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Objętego PROW na lata 2007-
2013” oraz rozpatrzył wniosek gminy dotyczący wydania opinii w sprawie przeznaczenia 
na cele nieleśne gruntów leśnych Zapoznał się z informacją na temat ofert ANR  w 
sprawie ogłoszonych przetargów na sprzedaż gruntów z zasobów Agencji na terenie 
województwa łódzkiego. Ze względu na dużą ilość wniosków od  rolników dot. 
uregulowania spraw związanych z posadowieniem na gruntach rolników sieci 
- słupów energetycznych , stacji transformatorowych, z inicjatywy Zarządu IRWŁ                 
w posiedzeniu  uczestniczyli przedstawiciele energetyki PGE Dystrybucja Oddział Łódź- 
Teren, panowie Henryk Goździkowski- Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji  
i Stanu Prawnego Sieci oraz Tadeusz Jabłoński- Kierownik Wydziału Przyłączania 
 i Rozwoju. Przedstawiciele PGE Dystrybucja wyjaśnili, że każda sprawa sporna 
wymaga indywidualnego potraktowania. Rolnicy niejednokrotnie są wprowadzani                 
w błąd przez różnych doradców, którzy obiecują im uzyskanie wysokich odszkodowań. 
Rolnicy są proszeni  aby  kontaktowali się bezpośrednio z PGE.  
Jeśli  linie, słupy energetyczne mają 30 lat i więcej to jest tzw. „zasiedzenie służebności 
przesyłu ” i żadne odszkodowanie nie przysługuje. 
Rolnik domagający się odszkodowania za posadowione na jego gruncie słupy i inne 
urządzenia energetyczne powinien: 

 wystąpić z wnioskiem do PGE; 

 udokumentować własność gruntu, działki; 

 następnie PGE robi aparat operat szacunkowy i sprawa jest indywidualnie 
rozpatrywana. 

Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa                   
z dniem 3 sierpnia 2008 r. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednie przepisy                         
o służebnościach gruntowych.  
 
W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia  Rad Powiatowych IRWŁ podczas 
których  członkowie omówili  m.in. sytuację w rolnictwie, a przedstawiciele instytucji 
sektora rolnego  przedstawili informację na temat : 
- 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, 
  
Ponadto 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, Targi  
 

W miesiącu lutym odbyły się kolejne szkolenia  na temat  „ Normy i wymogi 

wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności 

bezpośrednie” w   ramach konsorcjum Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s 
w Bratoszewicach , Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s  w Częstochowie , 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego , Śląskiej Izby Rolniczej.  
 
 
 

 



ARR 

Informujemy , że pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest aplikacja ELF, służąca                  

do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de 

mini mis w rolnictwie oraz Formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. 

Aplikacja ELF została wyposażona w szereg sprawdzeń i podpowiedzi, które umożliwiają proste        

i szybkie wypełnienie obu formularzy, a następnie ich wydrukowanie. Po wydrukowaniu 

powyższych dokumentów, należy je podpisać i przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub 

złożyć osobiście we właściwym OT 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. 

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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