
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc styczeń 2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

 

W dniu 17 stycznia 2013r. zostały przekazane do Prezesa Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wnioski podjęte na V/IV kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego  w celu rozpatrzenia i przekazania odpowiednim instytucjom 
do realizacji.     

1. Wniosek  do Ministra Ochrony Środowiska o wprowadzenie na terenie województwa 

łódzkiego odstrzału redukcyjnego ptaków krukowatych - gawrony, kruki, wrony, które niszczą 

zasiewy zbóż kukurydzy, łubinu. 

2. W obliczu realnego niebezpieczeństwa dopuszczenia stosowania w Polsce technologii GMO            

w rolnictwie, kierując się troską o przyszłość ekonomiczną tradycyjnych i ekologicznych 

gospodarstw wzywamy Krajową Radę Izb Rolniczych  do zajęcia jednoznacznie negatywnego 

stanowiska dla upraw GMO w Polsce oraz podjęcie działań informacyjnych mających na celu 

opracowanie szerokiego programu opierającego produkcję rolną o rośliny i uprawy wolne od 

GMO. Rolnictwo polskie posiada doskonałe predyspozycje  do rozwijania takiego kierunku 

produkcji. Dostępność i powszechność programu produkcji rolniczej wolnej od GMO tworzy 

nowe możliwości działania polskim rolnikom, a szczególnie w dzisiejszych czasach  cenne                     

i pożądane jest pokazanie walorów zdrowej polskiej żywności.  

3. Wystąpić  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o spowodowanie, aby po zakończeniu  

10-letniego okresu przejściowego zawartego w traktacie akcesyjnym nastąpił wolny przepływ                

i handel ziemniakami konsumpcyjnymi między wszystkimi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej.  

Od maja 2004 roku do Rzeczypospolitej Polskiej (członka UE) sprowadzane są ziemniaki  

z pozostałych krajów członkowskich (Francja, Niemcy, Holandia itd.)bez żadnych dokumentów 

fitosanitarnych natomiast polskie ziemniaki nie mogą być sprzedawane w taki sam sposób                 

do krajów UE. Każde ziemniaki wysyłane do krajów UE muszą być zaopatrzone w dokumenty 

fitosanitarne. Dzięki skomplikowanej procedurze sprzedaży ziemniaków  

do krajów UE obrót jest ograniczony a wręcz niemożliwy. Wynika to z konieczności przebadania 

całego miejsca produkcji tj. wszystkich ziemniaków w gospodarstwie. Wysyłając ziemniaki                 

z Polski do UE w lipcu niemożliwe jest wykopanie ziemniaków z całego gospodarstwa w tym 

np. ziemniaków późnych będących w okresie pełnej wegetacji tylko dlatego aby wysłać transport 

20 ton z gospodarstwa. Natomiast w drugą stronę do Polski następuje swobodny przywóz 

ogromnych ilości ziemniaków. W tej sytuacji wydaje się to ogromnie niesprawiedliwe, gdyż w 

jednej Wspólnocie Europejskiej rolnicy są nierówno traktowani. Wnioskujemy by w przypadku 

sprzedaży ziemniaków z bardzo wczesnego zbioru badanie i wystawianie świadectwa 

fitosanitarnego dotyczyło określonej wykopanej partii bulw bez konieczności wykopania                        

i przebadania wszystkich ziemniaków w gospodarstwie. 

4. Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dokonanie zmian w nazewnictwie: 

nazwa "ziemniaki młode" powinna być zarezerwowana do ziemniaków pochodzących  

z polskiej produkcji z łuszczącą się skórką. "Ziemniaki młode" to wręcz warzywo  
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o niepowtarzalnym smaku. W okresie zimy i wczesnej wiosny konsumenci są wprowadzani 

 w błąd, gdyż ziemniaki pochodzące z produkcji basenu Morza Śródziemnego są w pełnej 

dojrzałości a opatrzone są etykietą z nazwą "ziemniaki młode". 

5. Gospodarstwa w których została wykryta bakterioza powinny podlegać dodatkowej pomocy           

w formie dotacji dlatego wnioskujemy o zwiększenie na ten cel  środków w budżecie Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa . Dotacja winna wynosić 50 % ceny zakupu materiału 

sadzeniakowego ziemniaka w okresie trwania kwarantanny w gospodarstwie. Ponadto 

wnioskujemy o zabezpieczenie środków w budżecie na rekompensatę dla rolników                              

za utylizowane ziemniaki.  

6. Wniosek o uwzględnienie w dopłatach do materiału siewnego pszenic twardych.  Zwiększenie 

dopłaty do materiału siewnego i sadzeniakowego  w stosunku do dopłat obecnie obowiązujących 

odpowiednio do ha powierzchni gruntów rolnych 

 150 zł- w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych. 

 240 zł- w przypadku roślin strączkowych. 

 750 zł-w przypadku ziemniaków. 

7. Zachować ubój rytualny zwierząt na dotychczas obowiązujących zasadach. 

 

 
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  5 opinii  dotyczących   projektów 
m.in.   
- rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „ Odtwarzanie potencjału produkcji  leśnej zniszczonego przez katastrofy 

oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich                

na lata 2003-2013, 

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości  materiału 

siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych. 

-  ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 

- ustawy Prawo Wodne ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji                 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

- rozporządzenia MRiRW w sprawie działania PROW 2007-2013 „ Ułatwienia startu młodym 

rolnikom, 

oraz rozpatrzył wniosek gminy dotyczący wydania opinii w sprawie przeznaczenia na cele 

nieleśne gruntów leśnych i wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego 

wydania opinii w sprawie  sprzedaży spółce z udziałem kapitału zagranicznego nieruchomości 

rolnej . Ponadto Zarząd IRWŁ rozpatrzył wniosek Koła Łowieckiego i wydał opinię w sprawie 

wydzierżawienia  obszaru dla tego koła. Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego             

i prowizorium  budżetowego IRWŁ na rok 2013. Zapoznał się z informacją na temat ofert ANR 

w sprawie ogłoszonych przetargów na sprzedaż gruntów z zasobów Agencji na terenie 

województwa łódzkiego. Zarząd IRWŁ  na pismo skierowane do KRIR  otrzymał odpowiedź ,      

że dzieci rolników korzystający z pomocy lekarskiej muszą posiadać zaświadczenie z KRUS                    

o objęciu ich ubezpieczeniem zdrowotnym. W nagłych przypadkach zaświadczenie może być 

dostarczone  w ciągu 7 dni.  

 

W dniu 9 stycznia 2013 r.  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o zbadanie o bazy adresowej będącej          

w posiadaniu Agencji Nasiennej i czy zakup licencji odbył się zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych. Niestety dotychczas nie uległy zmianie budzące zastrzeżenia przepisy ustawy                     

o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1300),                    

na podstawie której rolnicy zobowiązani są do wnoszenia opłaty na rzecz hodowcy za używanie                 



do siewu materiału nasiennego z własnego zbioru. Zarząd KRIR nadmienił również, że wielu 

rolników, którzy otrzymali pocztą kwestionariusze z Agencji Nasiennej zgłaszających się                      

do wojewódzkich izb rolniczych i bezpośrednio do KRIR informuje, że nie wyrażali zgody                            

na udostępnianie swoich danych osobowych.  

 

Zarząd IRWŁ na bieżąco współpracuje z instytucjami sektora rolnego.  Zostały złożone wnioski 

do sekretariatu regionalnego KSOW w Łodzi na organizację szkoleń oraz wyjazdów studyjnych 

dla producentów rolnych . 

Dbając o dobro najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich,  IRWŁ włączyła się                         

w organizację wypoczynku zimowego dla dzieci w wieku szkolnym. 

 

W dniu 21 stycznia 2013r. Dyrektor Biura IRWŁ uczestniczył w spotkaniu w Wojewódzkim 

Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi poświęconemu wstępnej oceny wniosków, 

które zostały przez samorządy gminne , spółki wodne oraz rolników złożone w celu 

przygotowania wojewódzkiego programu potrzeb w zakresie regulacji koryt cieków naturalnych 

wód istotnych dla poprawy stosunków wodnych ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza rzeki 

Bzury i innych rzek położonych na terenie województwa łódzkiego. Zostało złożonych 456 

wniosków. 

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  
 

Od stycznia 2013 r. do 19 marca  2013 roku odbywają 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  do 19 marca  2013r.  przeprowadzi                               
14  dwudniowych szkoleń na terenie województwa łódzkiego  W 1 szkoleniu może 
uczestniczyć grupa 20 producentów rolnych.  
 

Na przełomie miesiąca lutego marca 2013r. zostaną przeprowadzone szkolenia 
finansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  na temat  „ Przestrzegając  zasady cross-compliance chronisz wody 

gruntowe przed zanieczyszczeniami azotanami”.  Szkolenia odbędą się po jednym 
w powiecie oraz jedno wojewódzkie szkolenie.  Podczas szkoleń 470 producentów 
rolnych  poszerzy wiedzę z zakresu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami 
– azotanami. 
 

Wzorem roku ubiegłego również w tym roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
włączyła się w organizację  XIII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła  oraz XVI 
Międzynarodowych Targów Fermy Świń i Drobiu , które odbędą się w dniach              
22-24.02.2013r. w Hali Atlas Arena w Łodzi. Podczas targów odbędzie się Forum 
hodowli ,produkcji mleka i  żywca wołowego oraz forum hodowli i produkcji trzody 
chlewnej oraz drobiu. W dniu 23.02.2013r.(sobota)  o godz. 14.00  - sala A ; odbędzie 

debata organizowana przez Izbę Rolniczą  Województwa  Łódzkiego  pt. :   ”Jaka 

Polityka Rolna  w nowej perspektywie   finansowej lat 2014- 2020, jakiej 
polityki rolnej oczekują rolnicy, problemy rolnictwa województwa łódzkiego" 
w której uczestniczyć będą rolnicy, przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz 
rolnictwa w województwie łódzkim. 

 



Ważne dla rolnika 

GMO 

 
Od dnia 28 stycznia br.  w Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian 

GMO. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin                   

i Nasiennictwa może kontrolować zasiewy i nakładać kary na producentów rolnych, którzy nie 

będą przestrzegali zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. 

W związku z tym resort rolnictwa apeluje do wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali            

o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, 

którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. 

 Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli 

przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych 

genetycznie. Jednocześnie przypomina, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym 

pochodzeniu materiału siewnego.  

 

W dniu 28 stycznia 2013 r. wchodzą w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy 

odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. 

(Dz. U.   z 2012, poz.1512) oraz wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 

rozporządzenia Rady Ministrów: 

 w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810; 

 w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora. 

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. 

MRiRW 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy 

używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT: 

- w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek                   

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 

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


wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego                    

w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., 

- w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek             

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego                   

w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 

na 2013 r. Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.             

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany                 

we wniosku. 

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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