
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc marzec 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  6 opinii  dotyczące   projektów 
m.in.   
-rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu 
kierowania przez KRUS na rehabilitacją leczniczą oraz udzielania zamówień na 
świadczenia i usługi rehabilitacyjne, 
- rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które 
prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez 
przepisu lekarza, 
- Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/2014;                 
2014-2015,2015/2016, 
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych cen mleka 
i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 
2013/2014; 
-rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu  zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu 
powodującego raka krwi, 
-rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych  sposobu 
postępowaniu przy zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca, 
oraz dokonał rozpatrzenia wniosku Koła Łowieckiego DZIK z/s w Borkach gm. Dmosin 
dotyczącego w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego położnego w większości 
na terenie powiatu łowickiego. Ponadto zapoznał się z listą odmian zalecanych do 
uprawy na terenie województwa łódzkiego w roku 2013 dla odmian rzepaku ozimego, 
pszenicy , pszenżyta, jęczmienia, żyta ozimego  oraz pszenicy , jęczmienia, owsa i 
pszenżyta jarego oraz ziemniaków dla poszczególnych grup wczesności;  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 omawianym okresie odbyło się 9 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, 
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- 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 : 

W miesiącu marcu 2013r.  odbyły się ostatnie 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. Izba 
Rolnicza Województwa Łódzkiego łącznie zorganizowała 35 dwudniowych  szkoleń 
podczas których zostało przeszkolonych 700 producentów rolnych. Podczas szkoleń 
rolnicy poszerzyli wiedzę z zakresu  zasady wzajemnej zgodności.   
 

W omawianym okresie Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego rozpoczęła realizację 
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”.   
 
W dniu  7.03.2013r. odbyło się spotkanie pracowników Biur Powiatowych IRWŁ 
podczas którego omówiono bieżące sprawy oraz pracownicy  uczestniczyli w szkoleniu 
na temat zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2013 prowadzonego 
przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Bełchatowie.  
 

Ważne: 

 

ARiMR 

 

Wypalanie gruntów jest zabronione. 
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości 
roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś 
zostanie złapany na gorącym uczynku to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna 
do 5 tys. zł, a w przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru 
stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe kary 
finansowe, jeśli okaże się, że doszło do świadomego podpalenia trawy przez rolnika. 
Zakaz wypalania traw wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej 
przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe             
w ramach PROW 2007 - 2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności 

na zalesianie gruntów rolnych). Rolnikowi, który nie przestrzega tych norm grozi 

zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów płatności o 3%. Wysokość 

kary może wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje 

indywidualnie   i może karę zwiększyć albo zmniejszyć.  W zależności od 

dotkliwości, zasięgu trwałości stwierdzonej niezgodności względem norm, 

należna rolnikowi kwota płatności może zostać pomniejszona do 1% jak                       

i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. 

Kary mogą być też jeszcze podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. 

udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy                  

z rodzajów płatności o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia 



uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty 

płatności obszarowych za dany rok. 
Z danych posiadanych przez ARiMR wynika, że w 2011 roku wypalanie na gruntach 
rolnych stwierdzono u 114 rolników, przy czym tylko 10 zrobiło to celowo. 
 
 

 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. 

Od   27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można  składać wnioski o przyznanie pomocy    
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR przeprowadzi nabór 

takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, 

małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. 
Przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia na "Modernizację 
gospodarstw rolnych" w ośmiu województwach, wynika z faktu, że tylko w tych 
regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit 
środków został wyczerpany w poprzednich naborach, które przeprowadzone były                  
w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. 



podkarpackim). Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście lub 
przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, 
podlegającego takiemu oddziałowi. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową, zaadresowaną do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność 
przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych 
w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym 
tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy 
cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, 
brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na 
operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Na 
realizację operacji przewidziane jest łącznie ok. 510 mln zł. Maksymalne 
dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji 
gospodarstw rolnych" w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. 
złotych na jedno gospodarstwo  i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych przez beneficjenta    na realizację jego inwestycji. 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie 

przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem 

woj. wielkopolskiego. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się 
osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na 
obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli 
firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln 
euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą 
otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą 
uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc 
pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych 
miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w 
oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, 
albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje 
suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych                  w 
rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, 
podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych 
miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej 
kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co 
najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych 
dochodach podatkowych.  

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 

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. 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                       

 

 
 
 
 
 
 

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


       
 


