
 

   
 

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego                                                           

za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień  2013 r.  

 
Część merytoryczna:  

Ważną sprawą jaką zajmował się Zarząd w okresie tegorocznych żniw była niska cena 
zbóż oferowana przez podmioty skupowe. Mając na względzie liczne sygnały od 
niezadowolonych rolników Zarząd IRWŁ w dniu 6 sierpnia 2013r. wystosował pismo do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie 
konkretnych działań w celu zrekompensowania rolnikom poniesionych strat, 
przywrócenia opłacalności produkcji zbóż i roślin oleistych, jak również zniesienia 
zakazu uboju rytualnego w Polsce. W dniu 12.08.2013r. otrzymaliśmy wyjaśnienia            
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.: 
- „Analizując sytuację na rynku krajowym należy mieć na względzie, że krajowy rynek 
produktów rolnych w tym zbóż i rzepaku jest powiązany z rynkiem wspólnotowym oraz 
światowym. Niekorzystne warunki agrometeorologiczne, które wystąpiły w 2012r.                  
w krajach głównych eksporterów zbóż i roślin oleistych przyczyniły się do kształtowania 
sytuacji popytowo-podażowej oraz poziomu cen na rynkach rolnych. Rekordowo wysoki 
poziom cen zbóż i roślin oleistych w ubiegłym sezonie był zachętą do zwiększania 
areału światowych upraw przewidzianych do zbiorów w 2013r. Podobne tendencje 
wystąpiły również w Polsce. Prognozowane wysokie zbiory wstępnie oszacowane na 
2,4 do 2,5 mln t tj. od 28,8 do 38,2% więcej od ubiegłorocznych oraz ograniczenie 
przez przemysł paliwowy w całej Unii Europejskiej zapotrzebowania na estry oleju 
rzepakowego spowodowały nadwyżkę podaży nad popytem. Ministerstw szczegółowo 
analizuje wszystkie sygnały dotyczące ewentualnych problemów występujących                     
w skupie płodów rolnych i na bieżąco analizuje sytuację na rynkach rolnych oraz 
konsekwentnie podejmowało i podejmuje działania mające na celu odpowiednio 
szybkie niwelowanie niekorzystnych zjawisk na nich występujących”. 
 
W dniu 8.08.2013r. Zarząd IRWŁ przesłał  propozycje do Planu działania na lata 2014-
2015 dla województwa Łódzkiego do Sekretariatu Regionalnego KSOW . 
 
Zarząd IRWŁ na bieżąco analizował  sytuację w rolnictwie;  opiniował  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.   
- ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. 
rozporządzenia MRiRW w sprawie „ Zalesiania gruntów rolnych” 
- ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
- ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 
Ponadto Zarząd IRWŁ zapoznał się z informacją Agencji Nieruchomości Rolnych 
dotyczącą przetargów na sprzedaż gruntów pochodzących z zasobów ANR  i wydał 
opinie dotyczącą zmiany przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne oraz gruntów 
rolnych na nierolne. 
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W dniu 10.09.2013r. Zarząd IRWŁ przesłał swoje uwagi  do  projektu „Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Zwrócił uwagę na to iż ,   nie 

zostały w nim ujęte działania prorozwojowe „Podstawowe usługi dla gospodarki                 

i ludności wiejskiej”, w szczególności infrastruktura wodno-ściekowa. W związku 
z brakiem pewności, że infrastruktura ta będzie finansowana wg. takich samych zasad 
w programach regionalnych jak w PROW, wydaje się, że najsłabsze gminy będą miały 
problem z uzyskaniem środków. Ponadto usunięcie z PROW 2014 - 2020 infrastruktury 
wiejskiej spowoduje, że na tych obszarach wspierane będzie wyłącznie rolnictwo,                 
a definicja obszarów wiejskich zostanie jednoznacznie skojarzona z obszarem produkcji 
rolnej. 

W PROW 2014 - 2020 nie ma możliwości realizacji projektów podmiotów takich 
jak organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe. Uważamy, że środki 
na w/w cele powinny znajdować w gestii zarządu województwa. Dotychczasowa 
realizacja PROW 2007 - 2013 pokazała, że stanowią one niejednokrotnie fundament 
projektów ważnych dla rozwoju wsi  i budowania tożsamości jej mieszkańców. 

Za zasadne Zarząd IRWŁ uznał  wpisanie do projektu PROW 2014 - 2020 
możliwości wdrażania przez samorządy województw działań regionalnych dla 
dotychczasowych podmiotów,  również działań rozwijających przedsiębiorczość na 
obszarach wiejskich. Powinno się zapewnić środki na rozwój małych zakładów 
przetwórczych, powstających na bazie gospodarstw rolnych – rodzinnych. 

W opinii samorządu rolniczego działania mające na celu wspieranie Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich powinny zostać pod nadzorem samorządu województw 
(samorządy mają potencjał administracyjny do zapewnienia odpowiedniego poziomu 
tych działań), ponieważ tego typu struktura byłaby najbliżej obszarów wiejskich. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazały,     że wydatkowanie środków z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich pomaga  w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności i jest 
dobrze odbierane przez rolników, instytucje działające na obszarach wiejskich                         
i partnerów społecznych.   

Zarząd IRWŁ za zasadne uznał  utrzymanie II filaru (środki na podnoszenie 
konkurencyjności rolnictwa oraz rozwój terenów wiejskich), którego podstawowym 
celem jest premiowanie przede wszystkim gospodarstw rodzinnych. Gospodarstwa 
rodzinne powinny być objęte priorytetem w programie działań wynikających z PROW 
2014 – 2020. Kolejnym ważnym działaniem jest objęcie szczególną pomocą młodych 
rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach prowadzić innowacyjne metody 
produkcji.  

Zarząd IRWŁ zaproponował również zmniejszyć ilości działań w programie 
PROW 2014 - 2020, a zaoszczędzone w ten sposób środki przekazać na działanie - 
modernizacja gospodarstw rolnych (rodzinnych). Ponadto : 

W działaniu „ Premia dla młodych rolników” 
 - Zarząd IRWŁ zasugerował: zmniejszenie   wielkości ekonomicznej gospodarstwa na 
nie mniejszą niż 5 tys. euro i nie większą niż 100 tys. euro. Beneficjentem działania 
powinna być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uzupełni je w ciągu 3 lat    
z uwzględnieniem terminu zakończenia roku szkolnego.  
 - Objęcia  możliwością skorzystania z pomocy także przez młodych rolników 
prowadzących gospodarstwa o profilu hodowli drobiu. 
 

W działaniu Modernizacja Gospodarstw Rolnych Zarząd IRWŁ zgłosił uwagi: 
-  Utworzyć linię wsparcia dla możliwości wymiany starych co najmniej  
20-letnich ciągników na nowe z możliwością wsparcia do 100 tys. zł.   
kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. 
 - Uwzględnić możliwość zakupu używanych maszyn i urządzeń dla małych  
i średnich gospodarstw rolnych (nie starszych niż 10 lat),  których zakup nie jest objęty 
programem pomocowym. 
 - W ramach tego działania umożliwić zakup zwierząt jako materiału hodowlanego. 



 - O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne  
o powierzchni co najmniej 1 ha  -  bez konieczności ubezpieczenia w rozumieniu 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
 - Wykreślić obligatoryjny zapis - w gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość 
rolnicza. 
 - Wielkość ekonomiczną  gospodarstwa stanowi co najmniej - 5 tys. euro  
(zamiast proponowanych 15 tys. euro). 
 - Wykreślić zapis: - nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu 
(fermy drobiu też wymagają modernizacji). 
 - Finansowanie do kwoty nie przekraczającej 200 tys. zł. 
 

Ponadto Zarząd IRWŁ zaproponował utrzymanie w nowej perspektywie 

finansowej na rok 2014 - 2020 działania - renty strukturalne. Wysokość renty 
strukturalnej może być zbliżona do świadczenia KRUS. Powinno to stworzyć możliwość 
wcześniejszego przekazywania gospodarstw na rzecz młodych rolników w celu 
powiększenia gospodarstw rolnych i poprawy struktury agrarnej.  

 

 Na działce Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  na ulicy Beskidzkiej nr 124 w dniu 
31 sierpnia br., odbyło się wspólne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Rolnictwa, Wsi               
i Ochrony Środowiska, Komisji ds. Reorientacji Zawodowej Rolników i Agroturystyki, 
Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Promocji Produktów Rolnych. W posiedzeniu 
komisji problemowych uczestniczyli członkowie Zarządu IRWŁ . Uczestniczyli również 
członkowie Zarządu IRWŁ: Prezes Andrzej Górczyński Wiceprezes Krzysztof Nowak, 
Jan Znyk, Dariusz Kowalczyk, oraz Przewodniczący Rad Powiatowych. W spotkaniu 
udział wzięli zaproszeni goście, mi.in.: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Zawodowego Centrum Młodych Rolników, Członek Walnego Zgromadzenia 
IRWŁ  – Adam Michaś, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Urzędzie 
Marszałkowskim – Maciej Kokotek, Dealer firmy „Agroskład” Tomasz Pietrzak , BonArte 
- Agnieszka Pierzchała ,Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – Anna 
Bieniawska Przedstawiciel BGŻ - Agnieszka Galanciak ,  Prezes ŁRH „Zjazdowej” -  
Cezary Kołota, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.- Tomasz 
Sadzyński. W pierwszej części spotkania Prezes Andrzej Górczyński przedstawił zakres 
prac wykonanych w celu zagospodarowania działki przy ulicy Beskidzkiej nr 124. 
Wiceprezes Krzysztof Nowak wspomniał o konieczności poczynienia inwestycji na 
nieruchomości IRWŁ co niestety wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi. 
Posiedzenie Komisji przy Beskidzkiej było połączone z promocją i degustacją 
produktów regionalnych   a  także z pokazem sprzętu rolniczego zorganizowanym przez 
firmę „Agroskład”. Wszyscy zgromadzeni mieli również szansę zapoznać się                       
z wystawionymi produktami rolniczymi   i środkami do produkcji rolnej. 

 Zaproszeni goście, członkowie Komisji, członkowie Rad Powiatowych, rolnicy                        
w merytorycznej dyskusji podsumowali tegoroczne żniwa, które z powodu niskich cen 
zbóż, niskich plonów i ciężkich warunków pogodowych nie należały do udanych. 
Rozmawiano także na temat współpracy IRWŁ z  Łódzkim Rynkiem Hurtowym 
„Zjazdowa” S.A. w Łodzi i szerokiego działania obu instytucji na rzecz tworzenia rynku 
rolnego i promocji produktów pochodzących od rolników z naszego województwa.                  
Z apelem do zgromadzonych o promowanie polskich płodów rolnych i polskich 
produktów na ŁRH „Zjazdowa, wystąpił członek Zarządu Jan Znyk. Zgromadzeni rolnicy 
dyskutowali na temat sposobów działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, 
a także promowania ich eksportu. Uznano, że ważnym elementem jest inicjowanie 
działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń 
producentów rolnych i leśnych. W czasie spotkania omówiono również najważniejsze 
aspekty nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 



Podczas Dożynek  Owocowo-Warzywnych na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego 
Zjazdowa S.A. przy ul. Budy 4 odbył się Piknik Wołowy finansowany ze środków 
Funduszu Promocji Mięsa Wołowego organizowany przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego.  

Prezentacja multimedialna przedstawiona na stoisku przez Pana Romana 
Wodzyńskiego , broszury, tablica na temat wołowiny  wraz z opisanymi rasami                       
i popularnymi daniami  z wołowiny  oraz konkursy wiedzy dla dorosłych i konkursy                  
w postaci zagadek i quizu  dla dzieci doskonale wpisały się w cel imprezy, którym było 
promowanie spożycia mięsa wołowego i jego przetworów poprzez zwiększenie udziału 
w codziennej diecie mięsa wołowego i jego przetworów. Przygotowane do degustacji 
potrawy z mięsa wołowego miały zachęcić konsumentów aby na polskim stole nie 
królował tylko kurczak, czy wieprzowina ale właśnie wołowina.  Uczestnicy pikniku mieli 
okazję degustować wyśmienite potrawy z mięsa wołowego  takie jak: flaki wołowe , 
gulasz wołowy z kaszą gryczaną, roladę wołową z pieczarkami , pulpety wołowe , 
paszteciki wołowe , pałeczki wołowe. 

Podczas Gminnych Dożynek w Czerniewicach w dniu 1.09.2013r. miał miejsce Piknik 
Drobiowy finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego 
organizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. Celem imprezy  było 
promowanie spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów poprzez zwiększenie 
udziału w codziennej diecie mięsa drobiowego i jego przetworów. Przygotowane do 
degustacji potrawy z mięsa drobiowego miały zachęcić konsumentów aby na polskim 
stole nie królował tylko kurczak, ale inne potrawy z mięsa drobiowego.   

Natomiast w dniu 8.09.2013r. podczas Dożynek Archidiecezji Łódzkiej przy placu 
Katedralnym w Łodzi odbył się Piknik Wieprzowy finansowany ze środków Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego organizowany również przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego. Celem imprezy  było promowanie spożycia mięsa wieprzowego i jego 
przetworów poprzez zwiększenie udziału w codziennej diecie mięsa wieprzowego i jego 
przetworów  i  wyeksponowanie zarówno jego wysokich walorów smakowych, jak 
również wartości odżywczych i obalenie fałszywych mitów i przekłamań krążących na 
temat wieprzowiny. Przygotowane do degustacji potrawy    z mięsa wieprzowego  miały 
zachęcić konsumentów aby na polskim stole  królowała wieprzowina pod wieloma 
postaciami.    

 

Jednym z wydarzeń tegorocznych Dożynek Prezydenckich Spała 2013 w dniu 
14.09.2013r.  było Forum Debaty Publicznej ”Kobieta wiejska we współczesnym 
świecie”, którego gościem honorowym była małżonka prezydenta RP, Anna 
Komorowska. Panie w interesującej dyskusji zwracały uwagę, że w postrzeganiu 
kobiety na wsi nastąpiły duże zmiany. Kobiety bardziej angażują się w działalność 
polityczną i społeczną, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia. „Kobieta wiejska               
to brzmi dumnie” zaznaczyła Anna Komorowska. Współczesne, wiejskie kobiety to 
świadome siebie, pełne uczestniczki życia publicznego. W forum udział wzięły delegatki 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.  
 
W miesiącu wrześniu 2013r.  odbyły się 4 Rady Powiatowe 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,  
-  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, 



 
-  ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach w uprawach rolnych,  
 

Targi , dożynki, konferencje. 

W dniach 24-25.08.2013r. miała miejsce XXII Promocyjna – Handlowa Wystawa 
Rolnicza ROL-SZANSA  podczas której IRWŁ miała stoisko informacyjne na którym 
rolnicy mogli pobrać prasę rolniczą. Zarząd IRWŁ ufundował  puchary dla laureatów. 

W dniu 7.09.2013r. odbył się V Powiatowy Konkurs Orki na terenie Gminy Jeżów.  
Kunszt rolników oraz nowoczesny sprzęt podziwiało kilkaset osób. Zarząd IRWŁ 
ufundował  puchary dla laureatów  

W dniach 7-8.09.2013r. po raz pierwszy na terenie Atlas Areny odbył a się kolejna 
edycja Mixera Regionalnego. Mixer  to przede wszystkim impreza wystawienniczo-
kulturalna  z centrami tematycznymi. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego miała 
swoje stoisko na którym pracownicy rozdawali prasę rolniczą i inne materiały 
promocyjno-informacyjne.  

W dniach 19-20 września 2013r. w Łodzi odbył II Międzynarodowy Kongres 
Bioekonomii , promujący innowacyjne działania w zakresie biogospodarki. Europa wraz 
z resztą świata zmaga się z nowymi wyzwaniami środowiskowymi, ekonomicznymi                    
i społecznymi. Poszukiwane jest rozwiązanie , które powinno zmienić sposób życia                 
i pracy. Przejście od zależności od paliw kopalnych do biomasy jako odnawialnego 
materiału dla przemysłu stanowią podstawę zintegrowanej Bioekonomii. 
Przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego m.in. Prezes IRWŁ – Andrzej 
Górczyński uczestniczyli w  poszczególnych panelach tematycznych.   

 Członkowie Zarządu oraz delegaci  IRWŁ uczestniczyli w dożynkach gminnych 
powiatowych, wojewódzkich. 

W dniu 25.09.2013r. w Warszawie odbyło się seminarium organizowane przez  
Fundację Programów dla Rolnictwa na  temat „ Szkolenia zawodowe dla osób 
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie – Działanie 111 w ramach PROW 2007-2013 . 
Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z procedurami przyznania pomocy oraz 
weryfikacją wniosku o płatność w ramach działania 111 PROW 2007-2013. Ponadto 
omówiono perspektywę finansową WPR na lata 2014-2020.   

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 prawny dla 
rolników.    W omawianym okresie  zostało udzielonych ok. 100 porad. 
 
 
                                                                                         Prezes  
                                                                                 Izby Rolniczej  
                                                                              Województwa Łódzkiego 
 
                                                                             /-/  Andrzej  Górczyński                       
 
  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       
 


