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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje o  możliwości 
ubiegania się o przyznanie okresowej 
emerytury rolniczej.
Zgodnie z  art. 15 ustawy z  dnia 11 
maja 2012 r. o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) 
osobie, której  upłynął okres, na  jaki 
została przyznana jej renta struktu-
ralna przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, a która nie 
osiągnęła jeszcze wieku emerytalne-
go, przysługuje okresowa emerytura 
rolnicza do  dnia osiągnięcia tego 
wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przy-
sługuje w wysokości emerytury pod-

Na podstawie art. 11 ust. 1 rozpo-
rządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 
r. ustanawiającego tymczasowe 
nadzwyczajne środki wsparcia dla 
producentów niektórych owoców 
i  warzyw oraz zmieniającego roz-
porządzenie (UE) nr 913/2014 oraz 
§ 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z  dnia 4 września 2014 r. 
w sprawie realizacji przez Agencję 
Rynku Rolnego zadań związanych 
z  ustanowieniem tymczasowych 
nadzwyczajnych środków wsparcia 
producentów niektórych owoców 
i warzyw w związku z zakazem ich 

stawowej, bez względu na posiada-
ny okres podlegania ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu.
W związku z  tym osoby zaintereso-
wane, które utraciły prawo do renty 
strukturalnej, a  które nie osiągnęły 
wieku emerytalnego, mogą zwrócić 
się do  Oddziału Regionalnego lub 
Placówki Terenowej Kasy, właściwych 
ze  względu na  miejsce zamieszka-
nia, z wnioskiem o przyznanie prawa 
do okresowej emerytury rolniczej. Do 
wniosku powinna być dołączona ko-
pia decyzji ARiMR przyznającej rentę 
strukturalną.
Bliższe informacje na temat okreso-
wej emerytury rolniczej znajdują się 
na  stronie internetowej krus.gov.pl 
w zakładce „Zadania – świadczenia”.

p r z y w o z u 
z  Unii Eu-
r o p e j s k i e j 
do Fede-
racji Rosyj-
skiej (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 
1190), Agencja 
Rynku Rolne-
go informuje, że termin 
składania wniosków o  udzielenie 
nadzwyczajnego wsparcia w  ra-
mach mechanizmu „Tymczasowe 
nadzwyczajne wsparcie produ-
centów owoców i warzyw” upływa 
z dniem 15 października 2014 r.

Okresowa 
emerytura 
rolnicza
Termin wypełnienia

udzielenie wsparcia  
nadzwyczajnego
Ostateczny termin składania wniosków

EmBaRGO
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Tegoroczna edycja VII EFG będzie 
obfitowała w sesje plenarne, deba-
ty i  panele dyskusyjne, spotkania 
B2B, w których udział wezmą ludzie 
ze świata biznesu, nauki, instytucji 
rządowych i samorządowych. 
Tradycyjnie drugiego dnia Forum 
organizowane są salony branżowe 
poświęcone wiodącym branżom. 
Izba Rolnicza Województwa Łódz-
kiego zaprasza do udziału w salonie 
branżowym: Innowacyjne rolnictwo 
i  przetwórstwo rolno-spożywcze 
energią rozwoju gospodarczego,  
który odbędzie się 15 października 
br. w godzinach 10:00-14:00, Sala B. 
W szczególności omawiany będzie 

temat konkurencyjności i  atrak-
cyjności polskich firm z  sektora 
przetwórstwa rolno-spożywcze-
go na zagranicznych rynkach ze 
szczególnym uwzględnieniem 
koncepcji marki polskiej żywno-
ści. Ponadto prezentowane będą 
innowacyjne rozwiązania w  za-
kresie dynamiki rozwoju inteli-
gentnych opakowań produktów 
rolno-spożywczych uwzględnia-
jące światowe trendy i rozwiąza-
nia. 

Rejestracja oraz więcej informacji: 
www.forum.lodzkie.pl 

14-15 października  2014 r.
Hotel Doubletree by Hilton
ul. Łąkowa 29, Łódź

Europejskie Forum Gospodarcze 
wyrasta na jedno z  ważniejszych 
przedsięwzięć ekonomiczno-spo-
łecznych w  kraju, jak również 
stanowi platformę wymiany my-
śli i  poglądów ekonomicznych. 
Dyskusje podejmowane podczas 
Forum dotyczą aktualnej sytuacji 
gospodarczej z ukierunkowaniem 
na potencjał regionów, których 
rozwój ma bezpośrednie przeło-
żenie na wzmocnienie kondycji 
gospodarczej naszego kraju.

Od 5 września do 3 listopada 2014 roku 
można składać osobiście lub przez 
upoważnioną osobę w oddziałach  re-
gionalnych lub biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa wnioski aktualizacyj-
ne o przyznanie pomocy z działania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Takie 
wnioski aktualizacyjne mogą składać 
osoby, które spełniają dwa opisane 
poniżej warunki. Po pierwsze, ubiegały 
się o wsparcie na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” w czasie naborów 
prowadzonych przez ARiMR w  2011, 

2012 i 2013 roku i wówczas nie dostały 
pomocy z powodu braku środków, to 
znaczy znajdują się na „białej” części 
ostatnio opublikowanych na stronie 
Agencji list wojewódzkich określa-
jących kolejność przysługiwania 
dofinansowania w  poszczególnych 
naborach. Po drugie, nie otrzymały 
z ARiMR do 4 września 2014 roku in-
formacji o  odmowie przyznania im 
pomocy finansowej z tego działania. 
Nie złożenie wniosku aktualizacyjnego 
w tym terminie oznacza, że taka oso-
ba zostanie wykluczona z przyznania 
pomocy z działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”.

Polska stała się liderem realizacji 
Programu w Unii Europejskiej. Bli-
sko 57,5 miliarda złotych wypłaciła 
ARiMR z PROW 2007-13.
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa wdraża Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 w najszybszym tem-
pie pośród wszystkich państw Unii 
Europejskiej. Przekazanie do końca 
sierpnia 2014 r. na konta bankowe 
polskich rolników blisko 57,5 mld 
złotych wsparcia z  PROW 2007- 
-2013 stawia nas bezapelacyjnie na 
pozycji lidera UE. Potwierdzają to 
opracowania przygotowane przez 
Europejską Komisję ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

modernizacja  
gospodarstw rolnych  
ARiMR zaprasza do składania aktualizacji  
wniosków o przyznanie pomocy

Polska 
liderem

Vii Europejskie Forum  
Gospodarcze – Łódzkie 2014  
W centrum Polski w centrum Europy
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Sejm RP Mirosławem Maliszewskim na 
czele, przedstawiciele Związku Pro-
ducentów Papryki Polskiej z Wójtem 
Gminy Klwów, Piotrem Papisem na 
czele oraz przedstawiciele Federacji 
Branżowych Związków Producentów 
Rolnych z  Przewodniczącym Maria-
nem Sikorą na czele.
Protestujący pod Parlamentem Euro-
pejskim i  Komisją Europejską rozda-
wali przechodniom polską paprykę, 
jabłka, śliwki i gruszki. Ponadto Prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor 
Szmulewicz wraz z Prezesem Związku 
Sadowników RP Mirosławem Mali-
szewskim, Wójtem Gminy Klwów Pio-
trem Papisem oraz Przewodniczącym 

Federacji Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych Marianem Sikorą 
przekazali postulaty, skierowane do 
władz organów UE, w których napisali:
W  związku z  rażąco niskim budżetem 
oraz niezadowalającymi stawkami re-
kompensat zaproponowanymi przez 
Komisję ds. Rolnictwa za wycofanie ob-
jętych embargiem do Federacji Rosyjskiej 
produktów rolno-spożywczych, zwraca-
my się z prośbą o szybką interwencję na 
forum Komisji Europejskiej, a w szczegól-
ności Komisji ds. Rolnictwa. Polscy rol-
nicy są mocno zaniepokojeni brakiem 
stanowczej i  szybkiej reakcji Komisji 
Europejskiej w  związku z  nałożonym 
embargiem Federacji Rosyjskiej na pro-

W dniu 26 sierpnia 2014 r. około 200 
przedstawicieli izb rolniczych (w tym 
Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego) oraz producentów owoców 
i  warzyw protestowało w  Brukseli 
przeciwko zaproponowanym przez 
KE zasadom wypłacania rekompen-
sat za straty poniesione w  związku 
z  rosyjskim embargiem na produkty 
rolno-spożywcze z  UE. W  proteście 
zorganizowanym przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych przed siedzibą Komisji 
Europejskiej oraz Parlamentu Europej-
skiego wzięli udział przedstawiciele 
wojewódzkich izb rolniczych z  całej 
Polski, przedstawiciele Związku Sa-
downików RP z Prezesem, Posłem na 

Polscy rolnicy w Brukseli 
Od 1 sierpnia br. zostało wprowadzone ograniczenie wwozu do Rosji z Polski owoców i warzyw 
– m.in. świeżych jabłek, gruszek, wiśni, czereśni, nektaryn, śliwek i wszystkich odmian kapusty 
(w tym białej, pekińskiej, czerwonej, brukselki). Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego 
i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej poinformowała, że zakaz wprowadzono w związku 
z „systematycznym naruszaniem przez stronę polską międzynarodowych i rosyjskich wymogów 
fitosanitarnych przy dostawach polskiej produkcji roślinnej do Rosji”. 
6 sierpnia Rosja wprowadziła embargo na produkty z krajów, które zastosowały sankcje 
finansowo – gospodarcze  wobec niej,  w związku z sytuacją na Ukrainie. 

 (Źródło KRIR)
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Cogeca oraz informacje w  zakresie 
wsparcia dla unijnego sektora rolne-
go w odpowiedzi na embargo nało-
żone przez Rosję na produkty rolne 
UE. Polska delegacja przekazała także 
postulaty do Sekretarza Generalnego 
Copa-Cogeca Pekki Pesonena w celu 
lobbowania polskich interesów w KE.

Przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego – Martina Schulza, Przewod-
niczącego Komisji Europejskiej – José 
Manuela Barroso, Komisarza ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w KE – Daciana Ciolosa, Komisarza ds. 
Zdrowia w KE – Tonio Borga, Komisa-
rza ds. Handlu w KE – Karla De Guchta, 
Komisarza ds. Budżetu w KE – Jacka 
Dominika, Przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego – Czesława Siekierskie-
go, Przewodniczącego Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu Europej-
skiego – Elmara Broka, Przewodni-
czącego Komisji Handlu Międzyna-
rodowego Parlamentu Europejskiego 
– Bernda Langego, Przewodniczącego 
Komisji Budżetowej Parlamentu Euro-
pejskiego – Jeana Arthuisa, Dyrekto-
ra Generalnego Komisji Europejskiej 
w  Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Jerze-
go Plewy. Delegacja spotkała się także 
z Jerzym Plewą – Dyrektorem Gene-
ralnym Komisji Europejskiej w Dyrek-
cji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Czesławem 
Siekierskim – Przewodniczącym Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamen-
tu Europejskiego. Po zakończonym 
proteście grupa udała się do siedziby 
Copa-Cogeca, gdzie spotkała się ze 
starszym doradcą ds. ogrodnictwa, 
warzyw i  owoców Dominique De-
jonckheere, która przedstawiła struk-
turę organizacyjną i  działanie Copa-

dukty rolno-spożywcze. Roczna wartość 
kontraktów eksportowych polskiej żyw-
ności do Federacji Rosyjskiej wynosiła 
ponad miliard Euro. W obecnej sytuacji 
niewyeksportowane produkty muszą 
zostać wycofane z  rynku lub przezna-
czone na inne niż dotychczas obszary 
handlowe, również w Unii Europejskiej. 
Stoimy na stanowisku, że absolutnie 
niedopuszczalne jest dyskryminowa-
nie indywidualnych rolników, którym 
zaproponowano tylko połowę stawki 
rekompensat przysługujących organi-
zacjom producenckim. Uważamy, że KE 
nie może ignorować specyfiki polskiego 
rolnictwa, które w dużej mierze składa 
się z  indywidualnych gospodarstw rol-
nych. Uważamy, że Komisja Europejska 
powinna jak najszybciej zweryfikować 
zaproponowane stawki rekompensat, 
w szczególności zrezygnować z dyskry-
minacji polskiego rolnictwa indywidu-
alnego i wprowadzić takie same zasady 
dla wszystkich rolników i producentów 
w  Unii Europejskiej. Polscy producenci, 
z  powodu wprowadzonego embarga, 
ponoszą straty od początku sierpnia, 
a  nie od 18.08.2014 r., co nie znajduje 
odzwierciedlenia w  propozycjach KE. 
Popieramy działania w  tym zakresie 
polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Pana Marka Sawickiego oraz polskiej 
Rady Ministrów, przekazując powyższe 
postulaty.
Powyższe postulaty przekazane zo-
stały do Przewodniczącego Rady 
Europejskiej – Hermana Van Rompuy, 

Z ostatniej cHwili…

Copa-Cogeca zintensyfikowała swój 
apel o dodatkowe wsparcie dla unij-
nego sektora rolnego w odpowiedzi 
na embargo nałożone przez Rosję na 
produkty rolne UE, ostrzegając, że 
rolnicy mogą stracić swoje środki do 
życia, a ceny są rekordowo niskie. Re-
akcja Copa-Cogeca jest odpowiedzią 
na demonstrację polskich rolników 
wołających o  dodatkowe wsparcie, 
która miała miejsce w Brukseli w dniu 
26 sierpnia 2014 r.
Copa-Cogeca wyraziła zadowolenie 
z  działań podjętych przez Komisję 
Europejską obejmujących wspar-
cie dla sektora warzyw i  owoców, 
jednak w  niektórych przypadkach 
ceny zbytu spadły nawet o  50%, 
więc zaproponowana pomoc będzie 
niewystarczająca. Pozostałe sektory 
dotknięte embargiem, jak np. sektor 
produktów mlecznych, również po-
trzebują wsparcia.
Copa-Cogeca apeluje o  wdrożenia 
nadzwyczajnych środków rynko-
wych, jeśli ten ruch znajdzie uzasad-
nienie w sytuacji rynkowej. Mowa tu 
o przyśpieszeniu terminu wypłace-
nia płatności bezpośrednich, przy-
śpieszeniu kampanii promocyjnych 
w celu pobudzenia popytu i znalezie-
nia nowych rynków zbytu, np. w Chi-
nach czy na Bliskim Wschodzie.
Pierwsze szacunki wskazują, że straty 
mogą znacznie przekroczyć 400 mln € 
rezerwy kryzysowej WPR. Instrumenty 
wsparcia nie powinny więc być finan-
sowane wyłącznie z  budżetu WPR, 
lecz również z innych funduszy.  

Źródło: Copa-Cogeca



|  W regionie |

Wielka promocja  
rolnictwa województwa 

łódzkiego 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jako samorząd rolniczy wyraźnie zaznacza swoje miejsce 
w przestrzeni organizacji rolniczych. Stara się godnie reprezentować interesy wszystkich rolników. 

Jednym z zadań Izby jest promowanie polskich produktów sektora rolno-spożywczego na różnych 
płaszczyznach. Między innymi w czasie Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2014 Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego będzie organizatorem salonu branżowego: Innowacyjne 
rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze energią rozwoju gospodarczego (informacje str. 1)  

Oprócz działań na forum dyskusyjnym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizuje projekt: 
Promocja marki „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” (współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), którego celem jest promocja tradycyjnych, 
regionalnych produktów jako rozpoznawalnej marki regionu, propagowanie unikalności 

kultury i tradycji oraz autentycznego obrazu wsi województwa łódzkiego na tle Polski i Europy. 
Ważnym elementem projektu jest również popularyzowanie kształcenia zawodowego, postaw 

prośrodowiskowych, bezpieczeństwa pracy oraz zastosowanie nowoczesnych, wydajnych 
i innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa województwa łódzkiego. Tak ważna budowa 

wewnętrznej spójności z zachowaniem różnorodności województwa łódzkiego na tle Polski 
zwiększy jego atrakcyjność i konkurencyjność oraz umocni tożsamość kulturalną regionu.

Sylwia Skulimowska 

Rolnictwo 
energi� region� �����iego
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tora Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, 
Witold Gerlicz Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Łodzi, Walter Cassul 
szef Sekcji Ekonomicznej Ambasady 
Angoli, Stanisław Kosmowski Dyrek-
tor Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie 
(1 impreza z projektu), Arkadiusz Bie-
lecki Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie, 
ks. Jarosław Leśniak – Duszpasterza 
Rolników Archidiecezji Łódzkiej, Karol 
Karolak Wiceprezes Łódzkiego Rynku 
Hurtowego „Zjazdowa” S.A.,  Anna 
Bieniawska Dyrektor Towarzystwa 

Witold Stępień, patron honorowy tego 
rolniczego święta, Mieczysław Łuczak 
Poseł na Sejm RP, Cezary Tomczyk Po-
seł na Sejm RP, Iwona Korczak Dyrek-
tor Departamentu Spraw Społecznych 
i  Oświaty Rolniczej MRiRW, Witold 
Wierzbiński Dyrektor Biura Promocji 
Żywności ARR, Elżbieta Nawrocka Dy-
rektor KRUS OR w Łodzi, radna Sejmi-
ku Województwa Łódzkiego, Tomasz 
Mroczek Dyrektor ŁODR w Bratosze-
wicach, Maria Kaczorowska Dyrektor 
Departamentu Funduszu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Włodzimierz Ma-
łecki zastępca Wojewódzkiego Inspek-

W obliczu rosyjskiego embarga i strat 
poniesionych przez polskich rolni-
ków ogromnie ważna jest promocja 
polskiego rolnictwa i  poszukiwanie 
nowych rynków zbytu dla produktów 
wytwarzanych przez polską wieś. Pro-
mowanie polskiej żywności, polskiego 
rolnictwa staje się nie tylko obowiąz-
kiem, ale koniecznością.  W  ramach 
realizacji projektu: Promocja marki: 
„Rolnictwo energią regionu łódz-
kiego” Izba Rolnicza Województwa 
Łódzkiego 7 września br. w  Szadku 
zorganizowała już drugie wydarzenie 
kulturalno-edukacyjno-wystawien-
nicze (pierwszy etap projektu odbył 
się 1 czerwca br. w Nowych Zdunach 
pod Łowiczem). Imprezę promocyjną 
otworzył Prezes Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego Andrzej Górczyń-
ski, Wiceprezes IRWŁ Krzysztof Nowak, 
członkowie Zarządu IRWŁ Dariusz 
Kowalczyk, Jan Znyk oraz Burmistrz 
Gminy i  Miasta Szadek Artur Ławni-
czak.  Zaprezentowano założenia pro-
jektu oraz przedstawiono dalsze dzia-
łania mające na celu szeroką promocję 
rolnictwa województwa łódzkiego.
Wydarzenie kulturalno-edukacyjno-
-wystawiennicze odwiedziło wielu 
znakomitych gości, wśród nich byli: 
Marszałek Województwa Łódzkiego 

Red. Magdalena Michalak, Andrzej Górczyński Prezes Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego, Artur Ławniczak Burmistrz Miasta i Gminy Szadek

Odwiedzającymi stoiska byli m.in. Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego 
oraz Elżbieta Nawrocka Dyrektor KRUS OR w Łodzi, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
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pieczona kaczka nadziewana mięsem 
mielonym z  przyprawami – to tylko 
niektóre ze smakołyków dostępnych 
dla zaproszonych gości. Nie zabrakło 
również tradycyjnego chleba, swoj-
skiego masła, serów, miodu, pachną-
cego smalcu, kiszonych ogórków oraz 
wiejskich wyrobów wędliniarskich. 
Na straganach piętrzyły się koloro-
we kapusty, papryki, jabłka, gruszki, 
śliwki, a nawet ogromne dynie. Każ-

woju Wsi.  Na stoiskach Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Lokalnych Grup Dzia-
łania przygotowano wystawy tema-
tyczne, na których królowały produk-
ty polskiej wsi. Pyszne potrawy, wśród 
nich barszcz na kiszonce ze smażonką 
(popularna zupa gotowana po świnio-
biciu w gospodarstwach gminy Sza-
dek), schab dojrzewający w naturalnej 
marynacie, suszony na strychu, czerni-
na z kaczki z łazankami własnej roboty, 

Ubezpieczeń Wzajemnych TUW OR 
w Łodzi, Wojciech Świerczyński MACIF 
Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych, Agnieszka Galanciak Bank 
BGŻ, Bronisław Węglewski delegat Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, członko-
wie Walnego Zgromadzenia i Rad Po-
wiatowych Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego, wójtowie, przewodniczący 
rad gminnych, radni powiatowi, sołtysi, 
przedstawiciele Związku Zawodowego 
Centrum Narodowe Młodych Rolników, 
a  także przedstawiciele Związku Mło-
dzieży Wiejskiej.
Rolnicy województwa łódzkiego 
w  czasie spotkania na szadkowskim 
stadionie LKS Victoria w  30 wysta-
wowych domkach zaprezentowa-
li to, czym szczyci się łódzka wieś. 
Wszyscy ci, których zainteresowała 
idea imprezy i przyjechali do Szadku, 
mieli okazję skosztowania  żytnich 
chlebów i  wędzonek szadkowskich 
(„Jakość Tradycja”) z  Gminnej  Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Szad-
ku oraz  Nadwarciańskiego Chrzanu po 
Staropolsku Michała Cieśli z Ignacewa, 
które są wpisane na listę produktów 
tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Roz- Promocja rolnictwa na stoisku Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Barwne stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Grzybowa.
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Michalak rozmawiała z zaproszonymi 
gośćmi o rosyjskim embargu, proble-
mach z nim związanych, sile polskiego 
rolnictwa, a także o tak ważnej dla pol-
skiej wsi roli kobiety. W reportażach, 
które mieli okazję obejrzeć widzowie, 
rolnicy województwa łódzkiego dzie-
lili się swoją pracą, sukcesami z  nią 
związanymi, ale i problemami. 
Wydarzenie kulturalno-edukacyjno-
-wystawiennicze promujące pro-
jekt: Promocja marki „Rolnictwo 
energią regionu łódzkiego” cieszyło 
się ogromną popularnością, impre-
zę odwiedziło ponad 15 tys. osób, 
wśród nich przede wszystkim miesz-
kańcy miast, którzy mogli na własne 
oczy zobaczyć, jaki potencjał ma 
rolnictwo i  przetwórstwo woje-
wództwa łódzkiego.  Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego, kontynu-
ując cele projektu, zamierza rozsze-
rzyć działania promujące rolnictwo 
i  przetwórstwo rolno-spożywcze, 
które są jednymi z głównych gałęzi 
gospodarki regionu. Warto promo-
wać polską zdrową żywność. Warto 
promować wieś województwa łódz-
kiego, bo to właśnie rolnictwo jest 
energią tego regionu.

byli: Halina Frąckowiak, zaśpiewała ona 
najpiękniejsze swoje piosenki, oraz ze-
spół Kombii, prezentujący m.in. dwie 
muzyczne premiery. W  Szadku były 
również obecne instytucje i firmy pra-
cujące na rzecz rolnictwa oraz szkoły 
rolnicze, które przecież kształtują przy-
szłe pokolenia rolników. Na szadkow-
skim stadionie odbywała się też wysta-
wa maszyn i sprzętu rolniczego, która 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Żywo dyskutowano o  innowacyjnych 
technologiach w rolnictwie.
Łódzka telewizja, która objęła patro-
natem wydarzenie w  Szadku, przez 
całe niedzielne popołudnie, w kolej-
nych wejściach, relacjonowała prze-
bieg imprezy. W plenerowym studiu 
telewizyjnym, redaktor Magdalena 

dy mógł spróbować naturalnych 
soków z owoców i warzyw.  To tyle 
dla ciała. Było również coś dla ducha. 
Haftowane i  szydełkowane obrusy, 
papierowe kwiaty, ozdoby ze zbóż, 
owoców, warzyw i  kwiatów, łowic-
kie pasiaki i hafty to piękno polskiej, 
łódzkiej wsi. Ale nie tylko. Na scenie 
brzmiała energetyczna muzyka nie-
zwykle barwnych zespołów folklory-
stycznych, m.in. „Ludowa Biesiada” 
z  Czarnocina, a  także dziecięcych 
i młodzieżowych z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Szadku. Gromkimi bra-
wami została nagrodzona najmłodsza 
formacja Zespół Pieśni i Tańca, który 
zatańczył polkę i odśpiewał wiązan-
kę piosenek ludowych. Najbardziej 
oczekiwanymi gwiazdami wieczoru 

|  W regionie |

Nadwarciański Chrzan po Staropolsku - produkt tradycyjny wpisany na listę MRiRW

Zespół „Czerniewiczanie”
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Izbach Rolniczych oraz na spotkaniach 
organizowanych przez jednostki certy-
fikujące. Najlepszą formą poznania eko-
logicznej metody gospodarowania jest 
bezpośredni kontakt z rolnikami, którzy 
już uzyskali odpowiednie certyfikaty 
w rolnictwie ekologicznym. Nawiąza-
ne kontakty pozwalają na wymianę 
doświadczeń i  stanowią podstawę 
integracji środowiska rolników ekolo-
gicznych. 

ANAlIZA MOżlIWOśCI 
GOSPODARSTWA
Kolejnym krokiem jest dokładne prze-
analizowanie stanu gospodarstwa 
rolnego i  jego możliwości w spełnie-
niu kryteriów rolnictwa ekologiczne-
go. Przeprowadzenie zmian w trakcie 
przestawiania i dostosowania systemu 
gospodarowania będzie obejmowało 

Podstawowym wyróżnikiem tego spo-
sobu gospodarowania, w potocznym 
rozumieniu, jest eliminacja środków 
technologii chemicznej (nawozów, 
pestycydów i innych środków) z pro-
dukcji rolniczej.
Należy podkreślić, że rolnictwo eko-
logiczne stawia sobie za cele wytwa-
rzanie żywności o wysokich walorach 
odżywczych i w dostatecznej ilości.

PIERWSZE KROKI 
Proces „przestawiania” gospodarstwa 
na produkcję metodami ekologiczny-
mi rozpoczyna się od zgromadzenia 
niezbędnych informacji i  fachowej li-
teratury. 
Źródeł wiedzy na temat rolnictwa eko-
logicznego możemy szukać u dorad-
ców rolno-środowiskowych w Ośrod-
kach Doradztwa Rolniczego (ODR), 

m.in. stworzenie planu przestrzenno-
-funkcjonalnego gospodarstwa, dobór 
roślin i wypracowanie odpowiedniego 
płodozmianu, dostosowanie warun-
ków żywienia i  bytowania zwierząt, 
stworzenie parku maszyn i  narzędzi. 
Rozpoznanie potencjalnych możliwości 
zbytu produktów rolnictwa ekologicz-
nego pozwala na określenie kierunku 
produkcji. Bardzo ważne jest poznanie 
uregulowań prawnych w  rolnictwie 
ekologicznym (patrz: Ustawodawstwo) 
oraz specyfiki produkcji ekologicznej. 
Warto zapoznać się z wykazami: 
• środków ochrony roślin dopuszczo-

nych do stosowania w  rolnictwie 
ekologicznym; 

• nawozów i środków poprawiających 
właściwości gleby zakwalifikowanych 
do stosowania w  rolnictwie ekolo-
gicznym; 

Od gospodarstwa
kOnWEncjOnalnEGO DO EkOlOGicZnEGO

 Roman Wodzyński 
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wadzone dodatkowo niezapowiedzia-
ne kontrole; są one bezpłatne i mają na 
celu weryfikację systemu kontroli.

ZMIANA ZASAD UDZIElANIA 
DOTACjI DO KOSZTóW KONTROlI
W ROlNICTWIE EKOlOGICZNyM
Od 2009 roku zmieniły się zasady przy-
znawania dotacji do kosztów kontroli 
gospodarstw ekologicznych. 
• Dla gospodarstw o  powierzch-

ni większej niż 10 ha. Producenci 
mogą ubiegać się o  dotację (nie 
więcej niż 996 zł) do kosztów kon-
troli gospodarstwa ekologicznego, 
składając wniosek do Oddziału Re-
gionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i  Modernizacji Rolnictwa zgod-
nie z  Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 
stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 
119) w sprawie szczegółowych wa-
runków i  trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w  ra-
mach działania „Uczestnictwo rolni-
ków w systemach jakości żywności” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
które zostało zmienione rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
(Dz. U. Nr 60, poz. 497). 

Wniosek zawiera m.in. oświadczenie, 
że producent rolny wytworzył pro-
dukty przeznaczone bezpośrednio 
lub po przetworzeniu do spożycia 
przez ludzi. 
Jednostka Certyfikująca w zależnoćci 
od wyniku kontroli wystawia odpo-
wiednie dokumenty nadające status 
gospodarstwa:
• w okresie przestawiania (konwersji), 
• z certyfikatem.
Dokumenty te są potrzebne w przy-
padku, jeśli rolnik będzie starać się 
o  płatności do powierzchni objętej 
produkcją ekologiczną. 

DOTACjE DO PRODUKCjI 
W ROlNICTWIE EKOlOGICZNyM
Wejście Polski w struktury UE pozwo-
liło realizować dopłaty dla rolnictwa 
ekologicznego w ramach Programu 

• producentów i  dostawców ekolo-
gicznego materiału siewnego i we-
getatywnego materiału rozmnoże-
niowego.

ZGŁOSZENIE DZIAŁAlNOśCI
W ROlNICTWIE EKOlOGICZNyM 
Po podjęciu decyzji o przestawieniu 
gospodarstwa na metody produkcji 
ekologicznej rolnik zobowiązany jest 
zgłosić działalność jednocześnie do: 
• wybranej dowolnie Jednostki Certy-

fikującej upoważnionej do przepro-
wadzania kontroli oraz wydawania 
i  cofania certyfikatów w  zakresie 
rolnictwa ekologicznego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekolo-
gicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgło-
szenie podjęcia działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, o  którym 
mowa w art. 28 ust. 1 Rozporządzenia 
nr 834/2007, przyjmują podmioty upo-
ważnione do działania w  rolnictwie 
ekologicznym jako jednostki certyfi-
kujące, zwane dalej „jednostkami cer-
tyfikującymi”. 
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy 
o  rolnictwie ekologicznym z  dnia 25 
czerwca 2009 r. producenci ekologiczni 
nie przekazują już zgłoszenia podjęcia 
działalności w zakresie rolnictwa ekolo-
gicznego lub jego korekty wojewódz-
kiemu inspektorowi JHARS. 
Zgłoszenia podjęcia działalności w za-
kresie rolnictwa ekologicznego dokonu-
je się na formularzu opracowanym przez 
Głównego Inspektora JHARS i udostęp-
nionym na stronie internetowej JHARS.
Aktualny wykaz Jednostek Certyfiku-
jących znajduje się na stronach IJHARS. 

KONTROlE 
W GOSPODARSTWIE ROlNyM 
Od chwili wysłania zgłoszenia działalno-
ści rolnik rozpoczyna proces przestawia-
nia produkcji na metodę ekologiczną 
i udostępnia gospodarstwo do kontroli 
przez inspektorów Jednostki Certyfiku-
jącej. Kontrole (obligatoryjne) odbywają 
się raz w roku ustawowo i prowadzone 
są według cennika danej Jednostki Cer-
tyfikującej. Mogą być również przepro-

Rozwoju Obszarów Wiejskich w za-
kresie działania „Wspieranie przedsię-
wzięć rolnośrodowiskowych i popra-
wy dobrostanu zwierząt”. Wsparcie 
finansowe dostępne jest jednak pod 
warunkiem realizacji programu rol-
nośrodowiskowego. Aby uzyskać do-
płaty z  tytułu realizacji pakietu Rol-
nictwo ekologiczne w ramach tego 
programu, rolnik zobowiązany jest: 
• złożyć wniosek do Agencji Restruk-

turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
wraz z zaświadczeniem o posiadaniu 
statusu gospodarstwa w  systemie 
produkcji ekologicznej (przyjętego 
do kontroli, w okresie przestawiania 
lub z certyfikatem);

• sporządzić 5-letni plan rolnośrodo-
wiskowy dla swojego gospodarstwa. 

Kwoty dopłat w ramach pakietu „Rol-
nictwo ekologiczne” są zróżnicowane 
w zależności od stanu zaawansowania 
gospodarstwa w przestawianiu na pro-
dukcję ekologiczną. Dopłaty są wyższe 
dla gospodarstw będących w trakcie 
przestawiania z uwagi na ponoszone 
w tym okresie straty produkcyjne. 

Rolnictwo ekologiczne ma w  Polsce 
duże możliwości rozwoju. Sprzyjać 
temu może niski poziom zużycia na-
wozów mineralnych i  pestycydów 
i – co jest z  tym związane – bardziej 
ekstensywny charakter produkcji rol-
niczej w porównaniu do stanu w wy-
soko rozwiniętych państwach Europy 
Zachodniej. Należy również zaznaczyć, 
że w krajach Unii Europejskiej, zgodnie 
z  zasadami Wspólnej Polityki Rolnej, 
podejmuje się różnorodne działania, 
mające na celu ekstensyfikację produk-
cji rolniczej i promowanie metod eko-
logicznych. A zatem również w Polsce 
istotne jest popieranie takich metod 
produkcji, połączone z  kampanią in-
formacyjną wśród konsumentów.
Na świecie obserwuje się rosnące za-
interesowanie spożywaniem żywno-
ści ekologicznej, a z analizy tendencji 
wynika, że w przyszłości to zjawisko 
będzie się nasilać. Produkty tego rol-
nictwa mogą zatem stać się naszym 
cennym atutem eksportowym.



składniki:
•  1 kg mąki pszennej
•  1 szklanka mąki żytniej 
•  1 łyżka soli
•  1 łyżka oleju 
•  1 litr letniej wody
•  5 dag drożdży 
•  1/2 szklanki nasion dyni i słonecznika 
•  mak 
sposób przygotowania
oba rodzaje mąki, dodajemy sól, olej i 
3 szklanki wody. W pozostałej wodzie 
rozpuszczamy drożdże. Mieszamy 
łyżką do połączenia się składników. 
Następnie dodajemy nasiona i mie-
szamy. Odstawiamy do wyrośnięcia, 
aż podwoi objętość. Następnie wy-
kładamy na 2 blaszki, wierzch gła-
dzimy wodą i posypujemy makiem. 

Pieczemy godzinę i 10 minut w temp. 
180 stopni. 

Najpyszniejszy chleb jest bez dodat-
ków, wtedy w pełni możemy rozko-
szować się jego smakiem. Dodam 
jeszcze, że chleb pozostaje świeży 
około tygodnia.

Życzę smacznego!

chleb powszedni
Gabriela Wieczorek

Każdy tęskni za smakami z dzieciństwa, za chlebem pieczonym 
przez nasze babcie w piecach chlebowych. Dziś trudno 
o dawne smaki. Chcąc przywołać tamte wspomnienia, 
polecam przepis na prosty i tani chleb.

Słów kilka o mąkach…

Mąki pszenne
•  mąka typu 450 – tak zwana tortowa 
– najuboższa w minerały i witaminy 
(świetna do ciast biszkoptowych 
i tortów)

•  mąka typu 500 – krupczatka (też typ 
450 – doskonała do kruchych ciast), 
poznańska (idealna do klusek  
i makaronów), wrocławska  
(dobra do omletów i naleśników)

•  mąka typu 550 – luksusowa (dobra do 
naleśników, wypieków drożdżowych)

•  mąka typu 750 – chlebowa (do 
standardowego, pszennego chleba, 
również do pizzy)

• mąka typu 850 -  do wypieku chleba
• mąka typu 1400 – sitkowa
•  mąka typu 1850 – graham  
(zawiera otręby)

•  mąka typu 2000 – razowa  
(do chlebów pszennych razowych, 
bogata w składniki odżywcze)

•  mąka typu 3000 – z pełnego przemia-
łu (bogata w składniki odżywcze)

Mąki żytnie
•  typ 580 – żytnia jasna  
(idealna do makaronu)

•  typ 720 – pytlowa  
(do żytniego białego chleba)

•  typ 1400 – sitkowa  
(do chleba pełnoziarnistego)

•  typ 1850 – graham  
(do chleba typu graham)

•  typ 2000 – razowa (do chlebów 
żytnich razowych)


