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W związku z licznymi pytaniami do-
tyczącymi współczynnika przydziału, 
wynikającego z przekroczenia limitu 
przyznanego polskim producentom 
w ramach drugiego mechanizmu 
pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego 
wyjaśnia: wszyscy producenci, którzy 
złożyli 29 października powiadomie-
nia do Oddziałów Terenowych ARR  
o zamiarze wycofania lub niezbierania 
plonów, muszą dokonać przeliczenia 
ilości zgłoszonych w formularzach 
według poniższego wzoru: ilość zgło-
szona x odpowiedni  współczynnik, tj.
•  przy zgłoszonych produktach  jabłkach  

Od 14 listopada do 19 grudnia 2014 
roku można składać w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wnioski o przyznanie pomocy 
z działania „Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wy-
niku wystąpienia klęsk żywiołowych 
oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Jest to 
już siódmy nabór wniosków o przy-
znanie takiego wsparcia finansowany 
z PROW 2007–2013.
Wnioski o taką pomoc można składać 
osobiście albo przez upoważnioną 
osobę bezpośrednio w Oddziale 
Regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na miejsce realizacji opera-
cji lub w „swoim” Biurze Powiatowym 
ARiMR. Wnioski można również wy-
słać na adres właściwego OR ARiMR 
przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce Poczty Polskiej.

i gruszkach należy pomnożyć ilość 
przez 0,12 (limit  18 750 ton),

•  przy zgłoszonych pozostałych owo-
cach i warzywach należy pomnożyć 
ilość przez 0,11 (limit  3000 ton).

Otrzymane faktyczne ilości po kontroli 
ARR będą się kwalifikowały  do złożenia 
wniosku o rekompensatę z Unii. 
Szczegółowe informacje otrzymacie 
Państwo w Oddziałach Terenowych ARR 
oraz w telefonicznym punkcie  infor-
macyjnym 22 661 72 72. Link do strony 
ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/
informacje-prasowe, a także na stronie 
internetowej: www.arr.gov.pl

W tegorocznym naborze o pomoc 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy 
ponieśli w 2013 lub 2014 roku straty 
w wyniku działania następujących 
zdarzeń losowych:
 przymrozków wiosennych, ujemnych 
skutków przezimowania, suszy, powo-
dzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się 
ziemi ,lawiny, gradu, huraganu, pioruna. 
Najistotniejszym warunkiem otrzy-
mania wsparcia w ramach tego dzia-
łania jest powstanie w gospodarstwie 
w skutek działania jednego z wyżej 
wymienionych zdarzeń strat w mająt-
ku produkcyjnym, a także w produkcji 
rolnej. Przy czym szkody w majątku 
trwałym muszą być nie mniejsze niż 
10 tys. zł, natomiast straty w produk-
cji rolnej muszą osiągnąć powyżej 
30% wielkości średniej rocznej pro-
dukcji rolnej w gospodarstwie. Oba te 
warunki muszą być spełnione łącznie 
w roku 2013 lub 2014. 

(Źródło: ARiMR)

Wsparcie  
dla producentów

Nowy nabór wniosków
o przyznanie pomocy rolnikom, których  
gospodarstwa ucierpiały w 2013 lub 2014 r.  
w wyniku klęsk żywiołowych
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AGENCJA CZUWA I POMAGA
Przebieg realizacji umów na wspar-
cie inwestycji z PROW 2007–2013 i PO 
Ryby 2007–2013 jest przez ARiMR 
monitorowany. Beneficjenci, gdy 
zbliża się termin  złożenia wniosku 
o płatność, są zawiadamiani o tym 
telefonicznie  lub też otrzymują pi-
sma przypominające o dostarczeniu 
takiego dokumentu – nawet z dwu-
miesięcznym wyprzedzeniem. Agen-
cja informuje też o upływających 
terminach dokonania potrzebnych 
niekiedy uzupełnień, wyjaśnień czy 
poprawek do złożonych dokumen-
tów. Z kolei w przypadku długotrwa-
łych inwestycji realizowanych np. 
w ramach PO RYBY 2007–2013, któ-
rych całkowite rozliczenie mogłoby 
się przeciągnąć, Agencja ułatwia ich 
podzielenie na etapy, by uspraw-
nić realizację i sfinansowanie takich 
przedsięwzięć.
Sięgnij po należne Ci z ARiMR pienią-
dze, nie zwlekaj.
ARiMR monitorując wykonanie i do-
konując rozliczenia zrealizowanych 
już przez beneficjentów inwestycji 
w ramach PROW 2007–2013 stworzył 
listę najczęściej popełnianych przez 
nich błędów:
1.  Przekroczenie maksymalnych ter-

minów (24 miesiące lub 36 miesięcy 
w zależności od rodzaju inwestycji) 
na zakończenie operacji i złożenie 
wniosku o płatność.

2.  Zrealizowanie zakresu rzeczowe-
go operacji niezgodnie z zawartą 
umową.

3.  Wypełnienie wniosku o płatność 
niezgodnie z instrukcją.

4.  Niewłaściwe udokumentowanie 
ponoszonych kosztów i wydatków 
objętych operacją.

5.  Niewłaściwe ujęcie kosztów kwali-
fikowanych.

6.   Wnioskowanie o wyższą kwotę 
pomocy niż przysługuje benefi-
cjentowi.

7.   Brak tablicy informacyjnej doty-
czącej współfinansowania inwe-
stycje ze środków UE.

8.   Niezachowanie celu operacji 
przez okres 5 lat.

9.   Brak obowiązkowego ubezpie-
czenia środków trwałych (działa-
nie 126 „Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych oraz  wprowadzanie 
odpowiednich działań zapobie-
gawczych”).

10.  Brak lub błędy w dokumentacji 
potwierdzającej przyrost zatrud-
nienia (działanie 312 „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
działanie 413–312 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla 
operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania: «Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw»”).

11.  Niezarejestrowanie w wyznaczo-
nym terminie działalności gospo-
darczej (o ile dotyczy).

Prosimy naszych beneficjentów, by 
wystrzegali się wspomnianych wyżej 
błędów, bo dzięki temu nie będzie 
kłopotów z rozliczeniem wykonanych 
przedsięwzięć.
Powyższe zagadnienia zostały opi-
sane na stronie internetowej ARiMR, 
w części dotyczącej wniosku o płat-
ność, tj. Wniosek o płatność – nowa 
formuła, gdzie odrębnie dla każdego 
działania znajduje się blok dotyczą-
cy najczęściej występujących pro-
blemów, zatytułowany Praktyczne 
porady.

(Źródło: ARiMR)

Taki wniosek o wypłatę pomocy mu-
szą wypełnić i złożyć w ARiMR bene-
ficjenci, którzy zrealizowali już swoje 
inwestycje.
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa chce jak najszybciej 
wypłacić pieniądze wszystkim, którzy 
podpisali z nią umowy, zrealizowali 
swoje przedsięwzięcia i zobowiąza-
nia w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 
oraz Programu Operacyjnego Ryby 
2007–2013. W związku z tym prosi 
o jak najszybsze składanie wniosków 
o wypłatę przyznanej im pomocy. 
Prawidłowo wypełnione i kompletne 
wnioski pozwalają szybko wypłacić 
dofinansowanie i uniknąć straty czasu 
na ich poprawianie czy uzupełnianie.

TO JEST ŁATWE
Wnioski nie są skomplikowane, 
a ponadto ARiMR wprowadziła 
ostatnio dodatkowe udogodnienia. 
Na portalu internetowym Agencji, 
dla kilku najpopularniejszych dzia-
łań inwestycyjnych finansowanych 
z PROW 2007–2013,  zostały udo-
stępnione interaktywne formula-
rze wniosków o płatność, w które 
„wbudowano” podpowiedzi uła-
twiające wypełnienie poszczegól-
nych części tych wniosków. Dodat-
kowo Agencja przygotowała film 
instruujący beneficjentów, jak po-
prawnie wypełnić wniosek o płat-
ność oraz jakie dokumenty trzeba 
do takiego wniosku dołączyć (po-
niżej). Pomocy w przygotowaniu 
wniosków o płatność udzielają też 
zespoły ekspertów działające przy 
Ośrodkach Doradztwa Rolnicze-
go, których wykaz znajduje się na 
portalach  internetowych: ARiMR 
i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a także Izby Rolniczej.

Agencja apeluje o szybkie dostarczanie wniosków  
o wypłatę wsparcia udzielanego z unijnych programów pomocowych
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kryzysowych, by mogli wypełnić swój 
potencjał. Aby sprawnie poradzić so-
bie z kryzysem spowodowanym przez 
rosyjskie embargo nałożone na unijne 
produkty rolne, należy na stałe zastoso-
wać art. 222 WPR, co pozwoli organiza-
cjom producentów na szybką reakcję.

Deklaracja podkreślająca wielo-
rakie korzyści WPR dla europej-
skich gospodarstw rodzinnych 
i spółdzielni oraz sposoby na peł-
ne wykorzystanie ich potencjału 
gospodarczego

Ostrzegali jednak, podczas Kongresu, 
w którym wzięło udział ponad 500 
osób, że żyją w burzliwych czasach. 
Ich zdaniem, należy w znacznym 
stopniu udoskonalić nową wspólną 
politykę rolną (WPR), m.in. poprzez jej 
uproszczenie i wykorzystanie funduszy 

Kongres Europejskich 
Rolników 2014 w Brukseli
Przywódcy świata rolnego z całej Europy spotkali się w dniach 6–8 października 2014 r. 
w Brukseli i przyjęli ważną deklarację, podkreślając znaczenie unijnych gospodarstw rodzinnych 
i spółdzielni rolniczych dla pobudzania wzrostu gospodarczego, produkcji wysokiej jakości 
żywności, wyżywienia świata i ochrony środowiska.

(Źródło: Copa-Cogeca)
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przy jednoczesnym przekazywaniu 
wiedzy rolnikom, co zachęci ich 
do stosowania innowacyjnych roz-
wiązań;

•  stworzenie odpowiednich warun-
ków do powoływania organizacji 
producentów, np. spółdzielni rol-
niczych, które pomogą rolnikom 
w prowadzeniu wspólnej sprze-
daży towarów, zapewnią wyż-
szą wartość produktów w celu 
zagwarantowania wyższych do-
chodów oraz ułatwią radzenie 
sobie z ekstremalnymi wahaniami 
na rynku;

•  odpowiednie szkolenia i wykształ-
cenie dla rolników;

•  jednakowe wsparcie dla męż-
czyzn i kobiet w ich dążeniach do 
stworzenia godnych warunków 
życia dla nich samych, ich rodzin 
i wspólnot;

•  wsparcie dla młodych rolników, 
które pomoże im stawić czo-
ła trudnościom towarzyszącym 
przede wszystkim rozpoczynaniu 
działalności;

•  uznanie roli spółdzielni rolniczych 
i ich wspieranie w odpowiedzi na 
potrzeby gospodarstw rodzinnych 
związane z dostępem do rynków 
oraz włączeniem społecznym i go-
spodarczym w regionach, w któ-
rych działają;

•  rozwiązanie problemu nadużyć 
i nieuczciwych praktyk w łańcu-
chu żywnościowym, aby rolnicy 
mogli łatwiej uzyskiwać dochody 
z rynku;

•  rozwiązanie problemu barier po-
zataryfowych w handlu i uznanie 
oraz ochrona na całym świecie 
produktów objętych oznaczenia-
mi geograficznymi (OG);

•  pomoc w walce z podrabianymi 
środkami spożywczymi i pirac-
twem rolniczym;

•  wspólnotowy charakter wspólnej 
polityki rolnej (WPR) oraz ograni-
czenie biurokracji;

•  udostępnienie dodatkowych środków 
finansowych spoza budżetu WPR 
w sytuacjach kryzysowych.

sób spadki cen nie są przenoszone 
na konsumentów, przez co dystry-
butorzy i inne podmioty łańcucha 
mają okazję do podniesienia swo-
ich marż, co z kolei zaburza rów-
nowagę w łańcuchu rolno-spożyw-
czym w EU.

Dlatego też zaapelowano do przy-
wódców UE o udzielenie wsparcia 
na rzecz badań rynku, które umoż-
liwią znalezienie nowych rynków 
zbytu, a także na rzecz pobudzenia 
promocji eksportu.

Ponadto z powodu barier poza-
taryfowych UE nie może w pełni 
wykorzystać swojego potencjału 
handlowego w dziedzinie eksportu 
produktów rolno-spożywczych. Na 
przykład w sektorze warzyw i owo-
ców z powodu barier fitosanitarnych 
europejskie owoce nie mogą być 
sprzedawane na rynku amerykań-
skim. Dodatkowo różne przepisy 
dot. etykietowania i opakowania 
mogą w sposób drastyczny pod-
wyższać ceny produktów. Ta kwestia 
wymaga szczególnej uwagi.
Co więcej, nowa WPR niesie za sobą 
ryzyko mniejszej przejrzystości za-
sad, a nadmiar biurokracji zahamuje 
inwestycje i konkurencyjność sek-
tora.

W celu utrzymania wymiany poko-
leń wszystkie rodzaje gospodarstw 
rodzinnych muszą być rentowne 
i opłacalne. W związku z powyższym 
Copa-Cogeca wezwała Radę, Parla-
ment Europejski i Komisję Europej-
ską do potraktowania gospodarstw 
rodzinnych priorytetowo, zagwaran-
towania im niezbędnych narzędzi 
i ograniczenia barier handlowych. 
Rada, Parlament Europejski i Komisja 
Europejska powinny przede wszyst-
kim zagwarantować:
•  dostęp do gruntów i zasobów na-

turalnych dla gospodarstw rodzin-
nych;

•  zwiększenie inwestycji w sektorze 
oraz pobudzenie badań i innowacji, 

Podczas Kongresu Europejskich 
Rolników 2014, zorganizowanego 
w trakcie Międzynarodowego Roku 
Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014, 
europejskie spółdzielnie rolnicze i 
rolnicy przyjęli deklarację podkre-
ślającą odporność i siłę gospodarstw 
rodzinnych wobec kryzysu gospo-
darczego i innych wyzwań. Zna-
lazły się w niej również narzędzia, 
których gospodarstwa te potrzebu-
ją, aby wykorzystać swój ogromny 
potencjał do tworzenia miejsc pracy, 
pobudzania wzrostu gospodarcze-
go UE, zagwarantowania żywności 
wysokiej jakości, pomocy w wyży-
wieniu ludności na świecie oraz dba-
łości o środowisko.

W unijnym sektorze rolnym zatrud-
nienie znajduje niemal 26 mln osób, 
z których większość pracuje w go-
spodarstwach rodzinnych przeka-
zywanych z pokolenia na pokole-
nie. Sektor ten stanowi centrum 
aktywności na obszarach wiejskich, 
wytwarza żywność wysokiej jakości 
dla 500 mln europejskich konsumen-
tów, a równocześnie dba o środowi-
sko i różnorodność biologiczną. Pro-
dukcja rolna w UE-28 osiąga wartość 
ponad 400 mld euro. UE jest także 
największym na świecie eksporte-
rem produktów rolnych i spożyw-
czych, które stanowią trzy czwar-
te unijnego bilansu handlowego 
netto. Unijny sektor rolny i leśny 
konsekwentnie i w znacznym stop-
niu przyczyniają się do osiągnięcia 
celów strategii UE na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rodzinne i spółdzielnie rolnicze 
zmagają się jednak z coraz większą 
liczbą wyzwań, takich jak wysokie 
koszty produkcji, zmiana klimatu, 
coraz częstsze ekstremalne warun-
ki pogodowe czy bariery handlo-
we. Aktualnie uderzyła w nich poli-
tyka międzynarodowa – aspekt, za 
który nie są odpowiedzialni. Bar-
dzo często wywołane w ten spo-
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najważniejszych działów gospodar-
ki województwa łódzkiego. Zostało 
uznane za specjalizację regionu, stąd 
zapewne tak ogromne zainteresowa-
nie salonem oraz dyskusją.
W tym roku zakres spotkania ze 
względu na embargo wprowadzone 

i Rozwoju Wsi, a także Stowarzyszenia 
Eksporterów Polskich. W opracowa-
nej strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego – 2020 oraz Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Wojewódz-
twa Łódzkiego LORIS 2030 rolnictwo 
zostało wymienione jako jeden z 5 

Już po raz drugi Izba Rolnicza Wo-
jewództwa Łódzkiego jako partner 
merytoryczny Forum mogła zapro-
sić na salon branżowy – Innowa-
cyjne rolnictwo i przetwórstwo rol-
no-spożywcze, który został objęty 
patronatem Ministerstwa Rolnictwa 

Europejskie Forum  
Gospodarcze w Łodzi  

O rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie (www.forum.lodzkie.pl) jest wydarzeniem 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od 2008 roku.  EFG 

Łódzkie wyrasta na jedno z ważniejszych przedsięwzięć ekonomiczno-społecznych w kraju, jak 
również stanowi platformę wymiany myśli i poglądów ekonomicznych. Dyskusje podejmowane 

podczas Forum dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał 
regionów, których rozwój ma bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej 

naszego kraju. Forum jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie przedsiębiorczości, jak 
również rozszerzenie współpracy międzyregionalnej w zakresie nowych trendów w życiu 

gospodarczym. W tym roku tematem przewodnim Forum był rozwój branży energetycznej, 
w tym odnawialnych źródeł energii oraz korzyści, jakie ten sektor przynosi regionom. Dyskusja 

na Forum skupiała się również wokół wyselekcjonowanych branż, m.in. innowacyjnego 
włókiennictwa i przemysłu mody, IT/BPO, medycyny, farmacji, kosmetyków, zaawansowanych 
materiałów budowlanych, a przede wszystkim innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno- 
-spożywczego. W imprezie uczestniczyło ponad 2 tys. przedstawicieli biznesu i nauki, instytucji 

państwowych, samorządowych z kraju oraz delegacje zagraniczne. (Źródło: efg2014.pl)

Sylwia Skulimowska

6  Dodatek do Biuletynu KSOW Województwa Łódzkiego nr 4/2014

Rolnicy i producenci dyskutowali o sile i jakości polskich produktów.
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cej, duży wiele zarabia i ma szansę na 
rozwój – współdziałanie producen-
tów to podstawa. Pamiętajmy, Polska 
nie tylko jabłkiem stoi, polskie mięso, 
produkty przemysłu mleczarskiego, 
polskie warzywa, cała produkcja rol-
na to symbol klasy i jakości, to dobry 
i uznany produkt, którym możemy 
chwalić się na całym świecie. 

Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego, Piotr Było Dyrektor Generalny 
Grupy Producentów Owoców „Roja” 
Sp. z o.o., Wojciech Petera Redaktor 
Naczelny portalu Kultura Wsi, Woj-
ciech Piasecki Prezes BiFIX Wojciech 
Piasecki Sp.j., Dariusz Wiraszka Za-
stępca Głównego Inspektora Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa w Warsza-
wie, Stefan Szczotka Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w Łodzi, Józef Sztorc Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Hortino 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Wa-
rzywnego – Podkarpacki Klaster Rol-
no-Spożywczy. 
W czasie dyskusji zwracano uwagę 
na potrzebę tworzenia grup pro-
ducentów, ponieważ to one mają 
większą szansę zaistnienia na rynku 
krajowym i zagranicznym, ze wzglę-
du na zapewnienie ciągłości dostaw. 
Polscy rolnicy i producenci powinni 
współpracować, aby sprostać ocze-
kiwaniom rynków, szczególnie tego 
zagranicznego. Natomiast państwo 
ma wspierać i ułatwiać eksport. 
Jednak, co ważne, rozwój eksportu 
będzie możliwy tylko wtedy, kiedy 
jakość produktów będzie wysoka, 
ponieważ markę polskich produktów 
buduje się właśnie jakością. Bardzo 
ważny jest wspólny znak jakości dla 
wszystkich branż. Na spotkaniu dys-
kutowano również o roli opakowania, 
o jego rozwoju w kierunku ochrony 
konsumenta (inteligentne opako-
wania). Wykorzystywanie nowych 
technologii i współpraca z jednost-
kami naukowymi powinna umożliwić 
poprawę jakości produktów. Wydaje 
się, że w dzisiejszych czasach jest 
duża potrzeba na zidentyfikowanie 
potrzeb i oczekiwań konsumentów 
właśnie poprzez dialog konsumenta 
z producentem. Konsumenci powinni 
zwracać szczególną uwagę na dobry 
produkt. Dlatego tak istotne jest in-
tensywne promowanie dobrej, pol-
skiej żywności, szczególnie produk-
tów regionalnych, oraz tworzenie 
marek lokalnych i grupy producen-
tów. W dużym siła, duży może wię-

przez Rosję miał charakter szczegól-
ny. Na stołach królowały jabłka z Ryn-
ku Hurtowego „Zjazdowa” i Grupy 
Producentów Owoców „Roja” oraz 
sok jabłkowy z Wiatrowego Sadu. 
Natomiast w dyskusji przewijała się 
tematyka podniesienia konkurencyj-
ności, atrakcyjności i jakości polskich 
produktów z sektora rolno-spożyw-
czego. Uczestniczący w pierwszej 
części panelu Witold Stępień Mar-
szałek Województwa Łódzkiego, 
zwracając uwagę na logo Projektu 
realizowanego przez IRWŁ „Rolnic-
two energią regionu łódzkiego”, 
zaznaczył, że w rozwoju wojewódz-
twa łódzkiego ogromne znaczenie 
ma rolnictwo. 
Moderatorami debaty rolniczej byli 
Artur Ławniczak – Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Szadek, Wiceminister, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w latach 2007–2011, oraz Cezary 
Kołota – Prezes Łódzkiego Rynku 
Hurtowego Zjazdowa S.A. 
Prezentacje przedstawili: Piotr Było 
Dyrektor Generalny GP Roja („No-
woczesne formy współdziałania rol-
ników – szansą na ekspansję i  atrak-
cyjność polskich firm za granicą” ),  
dr Ilona Gałązka Czarnecka, Wy-
dział Biotechnologii i Nauk o Żywno-
ści, Politechnika Łódzka („Rola nowych, 
wydajnych procesów i  innowacyjnych 
technologii, wspieranie doskonałości 
w dziedzinie badań i współpracy w za-
kresie rozwoju nowych produktów, 
procesów w  celu podniesienia jakości 
i bezpieczeństwa produktów rolnych”),  
dr Dorota Kruczyńska Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach (Od-
miana – ważny element w  produkcji 
jabłek), Waldemar Guba – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Unii Euro-
pejskiej i Współpracy Międzynarodo-
wej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi („Polityka rolna w nowej perspekty-
wie finansowej 2014–2020 w kontekście 
konkurencyjności eksportu”). 
W dyskusji panelowej na temat: „Stra-
tegia eksportu żywności w nowej 
perspektywie 2014–2020” wzięli 
udział: Andrzej Górczyński Prezes 

NAGRODA GOSPODARCZA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W czasie EFG Łódzkie 2014 już po raz 
piąty przyznana została Nagroda Go-
spodarcza Województwa Łódzkiego. 
To prestiżowe i honorowe wyróżnie-
nie jest wyrazem uznania za wkład, 
jaki podmioty gospodarcze, gospo-
darstwa rolne i twórcy z regionu łódz-
kiego wnoszą w  unowocześnienie 
i  rozwój gospodarki województwa 
łódzkiego oraz budowanie pozy-
tywnego obrazu regionu na tle kraju.
Laureatami Nagrody Gospodarczej 
Województwa Łódzkiego 2014 w ka-
tegorii.
RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE 
zostali:
Gospodarstwo Rolne Jadwiga 
i Grzegorz Kurp – Ciołki k. Brąszewic
(produkcja mleka połączona 
z produkcją roślinną)
ZIELONA GOSPODARKA
brak laureata, wyróżnieni m.in. :
Zakład Usługowo-Handlowy 
WOJCIECHOWSKI Zdzisław 
Wojciechowski – Sobawiny
(skup i ubój żywca wieprzowego 
i wołowego, przetwórstwo i produkcja 
mięsa, produkcja i dystrybucja wędlin; 
wytwarzanie energii elektrycznej 
w Biogazowni)
Gospodarstwo Ekologiczne 
MROWISKO Monika Mrowińska – 
Łopatki
(ogrodnicze uprawy ekologiczne)
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
DĘBOŁĘKA Sp. z o. o. – Dębołęka
(hodowla zarodowa bydła)
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na lata 2014–2020, środki Wspólnej 
Polityki Rolnej dla Polski (możliwości 
pozyskania środków unijnych przez 
rolników w nowym okresie finansowa-
nia), funkcjonowanie Lokalnych Grup 
Działania oraz rozwój gospodarstw 
agroturystycznych jako dodatkowego 
źródła dochodu w gospodarstwach 
rolnych na terenie województwa 
małopolskiego. Szkolenie prowadził 
Mariusz Tatka, akredytowany ekspert 
KFE, który radził uczestnikom, jak po-

zyskać środki unijne w nowym okresie 
finansowania.
Wyjazd studyjno-szkoleniowy był dla 
rolników także okazją do odwiedzenia 
gospodarstwa ekologicznego Pana Ka-
zimierza Furczonia oraz Państwa Janiny 
i Bolesława Bobaków, gdzie omówiono 
i zaprezentowano produkcję oscyp-
ków, a także wymieniono poglądy 
i spostrzeżenia na temat obecnej sytu-
acji w rolnictwie. Uczestnicy szkolenia 
mieli również okazję do zwiedzenia 
Zakładu Produkcji Mlecznej w Nowym 
Targu oraz posmakowania tamtejszych 
wyrobów mleczarskich. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się wizyta w go-
spodarstwie rodzinnym PPUH Tłocznia 
Maurer, które zajmuje się produkcją so-
ków owocowych i warzywnych. 
Dla wszystkich uczestników wyjaz-
du taka forma szkolenia była idealną 
okazją do wymiany poglądów, do-
świadczeń, ale również do nawiąza-
nia nowych znajomości, które mogą 
w przyszłości zaowocować szeroką 
współpracą.

Magdalena Stępień

W dniach 13–14 października 2014 
roku w Starostwie Powiatowym 
w Piotrkowie Trybunalskim odby-
ło się już po raz trzeci w powiecie 
piotrkowskim dwudniowe szkole-
nie z zakresu „Pielęgnacji i ochrony 
upraw leśnych” współorganizowane 
przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego w Piotrkowie Trybunal-
skim. Uczestnicy szkolenia mieli 
możliwość zapoznać się między in-
nymi z zagadnieniami dotyczącymi: 
obowiązków, jakie muszą spełniać 
beneficjenci pomocy udzielanej na 
zalesianie w ramach działań leśnych 
PROW (2004-2006, 2007-2013), pod-
stawowych zabiegów pielęgnacyj-
nych i ochronnych upraw leśnych, 
młodnika pochodzącego z sadzenia 

oraz lasu założonego z wykorzysta-
niem naturalnych rodzimych gatunków 
lasotwórczych (samosiewy), zakładania 
drzewostanów czy zasad BHP obowią-
zujących podczas wykonywania prac 
leśnych. Drugiego dnia szkolenia wszy-
scy uczestnicy, podczas praktycznych 
warsztatów odbywających się w lasach 
Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski, 
mogli utrwalić zdobytą dzień wcześ-
niej wiedzę oraz obejrzeć i porównać 
uprawy leśne posiadaczy prywatnych 
oraz Lasów Państwowych, jak również 
własnoręcznie pomierzyć poszczegól-
ne drzewa.
Więcej informacji o terminach szkoleń:
„Pielęgnacja i ochrona upraw leś-
nych”, „Nowoczesna i kompleksowa 
produkcja prosiąt”, „Stosowanie środ-

ków ochrony roślin z uwzględnie-
niem zasad integrowanej ochrony”
można uzyskać w biurach powia-
towych IRWŁ, w biurze centralnym 
Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego w Łodzi (tel. 42 632 70 21,  
fax 42 632 70 31) oraz na stronie in-
ternetowej www.izbarolnicza.lodz.pl

Monika Pawłowska-Mastalerz

W dniach 19-21 września 2014 r. od-
był się wyjazd studyjno-szkoleniowy 
do Zakopanego dla rolników, liderów 
lokalnych społeczności, a także przed-
stawicieli lokalnych grup działania 
z województwa łódzkiego. Szkolenie 
zorganizowane zostało przez Sekreta-
riat Regionalny KSOW Województwa 
Łódzkiego we współpracy z Izbą Rol-
niczą Województwa Łódzkiego. 
Tematem szkolenia były regulacje unij-
ne i krajowe Wspólnej Polityki Rolnej 

Szkolenie w Małopolsce

Pielęgnacja i ochrona upraw leśnych

Zajęcia praktyczne w lesie

Uczestnicy szkolenia w Małopolsce.
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konferencję naukową poświęconą 
problemom mieszkanek wsi, ich wa-
runków życia i aktywności. Jej celem 
było przedstawienie warunków życia 
współczesnych mieszkanek polskiej 
wsi oraz wskazanie najbardziej do-
tkliwych problemów je nurtujących. 
Celem równoległym jest stworzenie 
forum dyskusyjnego, na którym spo-
tkają się dwa środowiska, naukowe 
oraz instytucji i organizacji, działające 
na rzecz identyfikacji i rozwiązywania 

problemów kobiet wiejskich. Zmia-
ny społeczno-gospodarcze zacho-
dzące na polskiej wsi odciskają się 
również na  warunkach życia miesz-
kających tam kobiet. Coraz częściej 
podejmują one nowe zadania, ob-
ciążone są nowymi obowiązkami, 
zmieniają się ich życiowe oczekiwa-
nia i aspiracje. W Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN przez wiele lat 
badano warunki życia i problemy 
mieszkanek polskiej wsi; większością 
z nich kierowała prof. dr hab. Barbara 
Tryfan. IRWiR PAN chce powrócić do 
tej zmarginalizowanej w ostatnich 
latach tematyki badawczej i zaini-
cjować naukową debatę dotyczącą 
spraw kobiet wiejskich.
Konferencja dotyczyła praktycznego 
aspektu aktywności kobiet wiejskich, 
opisu podejmowanych przez nie i dla 
nich działań. 

(Źródło: KRIR)

„Wspólna Polityka Rolna w latach 2014–
2020 z uwzględnieniem odnawialnych 
źródeł energii jako szansy rozwoju ob-
szarów wiejskich na terenie wojewódz-
twa łódzkiego” była tematem konferencji 
zorganizowanej przez Sekretariat Regio-
nalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
przy współpracy z Izbą Rolniczą Woje-
wództwa Łódzkiego. 23 października 
br. w Tworzyjankach spotkało się ponad 
300 rolników i przedstawicieli ważnych 
instytucji rolniczych z województwa 
łódzkiego. Poruszono ważne i aktual-
ne tematy, a prelegentami byli wybitni 
specjaliści w omawianych dziedzinach, 
głównie przedstawiciele środowisk na-
ukowych. W dziedzinie OZE mówiono 
o rozwoju energii odnawialnej, paliwach 
III generacji, o pozyskiwaniu surowców 
i ekologicznych aspektach produkcji bio-

masy, poruszono też kwestie regulacji 
prawnych i urządzeń fotowoltaicznych. 
W związku z nadchodzącymi zmianami 
w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej mó-
wiono  przede wszystkim o unijnych 
i krajowych regulacjach oraz jej głów-
nych elementach po reformie.

W wydarzeniu wzięli udział również 
przedstawiciele Sieci Obszarów Wiej-
skich z Hiszpanii, opowiadając o tym, jak 
wygląda organizacja KSOW w ich kraju 
i dopytując o szczegóły funkcjonowania 
jej u nas.

(Źródło: KSOW)

W 2007 roku Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ustanowiło dzień 15 paździer-
nika jako Międzynarodowy Dzień 
Kobiet Wiejskich. W swej rezolucji NZ 
zachęcają państwa członkowskie, by 
przy współpracy z agendami ONZ 
i społeczeństwem obywatelskim 
podjęły działania poprawiające sytu-
ację kobiet zamieszkujących obszary 
wiejskie. Z tej okazji Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN zorganizował 
w dniu 15 października 2014 roku 

Warunki życia i aktywność kobiet  
na terenach wiejskich w Polsce

Wspólna Polityka Rolna  
i odnawialne źródła energii

Ponad 300 rolników dyskutowało m.in. na temat czekających  
ich w najbliższych latach wyzwań.

Jaka jest współczesna kobieta wiejska?
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do tzw. rolników aktywnych za-
wodowo. Co do zasady płatności 
nie będą przyznawane osobom fi-
zycznym lub prawnym, które admi-
nistrują portami lotniczymi, wodocią-
gami, trwałymi terenami sportowymi 
i rekreacyjnymi, jak również świadczą 
usługi przewozu kolejowego lub 
usługi w zakresie obrotu nierucho-
mościami. Wykluczenie to nie będzie 
jednak obejmować rolników, dla któ-
rych roczna kwota płatności bezpo-
średnich nie przekracza 5 000 EUR. 
W ramach nowego systemu będzie 
stosowana tzw. degresywność , 
polegająca na redukcji płatności 
o  100% nadwyżki kwoty jedno-
litej płatności obszarowej ponad 

Płatności bezpośrednie przyznawane 
są tym, którzy prowadzą działalność 
co najmniej na 1 ha użytków rolnych 
i utrzymują go w dobrej kulturze rol-
nej. Co roku o przyznanie płatności 
obszarowych ubiega się w Polsce 
około 1,4 miliona rolników.
Nowy system wsparcia bezpośrednie-
go dla rolników w Polsce będzie skła-
dał się z następujących elementów: 
1) jednolita płatność obszarowa, 
2) płatność za zazielenienie, 
3) płatność dla młodych rolników, 
4) płatności związane z produkcją, 
5) płatność dodatkowa, 
6) płatności dla małych gospodarstw, 
7) przejściowe wsparcie krajowe. 
Pomoc będzie kierowana wyłącznie 

150 tys. EUR. Szacuje się, że reduk-
cją płatności objętych będzie ok. 150 
gospodarstw (gospodarstwa o po-
wierzchni ok. 1,4 tys. ha i większej). 
Łączna kwota uzyskana w wyniku 
stosowania tego mechanizmu wynie-
sie ok. 20 mln EUR rocznie. Zgodnie 
z przepisami unijnymi kwota ta zasili 
budżet PROW. 
W nowym systemie będą obowiązy-
wały (tak jak obecnie) normy i  wy-
mogi zasady wzajemnej zgodności. 

1.  JEDNOLITA PŁATNOŚĆ  
OBSZAROWA 

W Polsce nadal będzie stosowany 
uproszczony system płatności 
bezpośrednich (co oznacza konty-

PŁATNOŚCI  
BEZPOŚREDNIE

W LATACH 2015-2020 

(Źródło: www.minrol.gov.pl)
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Planuje się przeznaczenie na tę 
płatność 2% koperty krajowej 
(maksymalny odsetek dopuszczony 
przepisami unijnymi), czyli ponad 
67 mln EUR rocznie. 
Płatność dla młodych rolników będzie 
miała postać płatności powierzchnio-
wej, a jej stawka wyniesie 25% śred-
niej krajowej płatności na hektar, 
czyli ok. 62 EUR/ha. Płatność będzie 
przyznawana do powierzchni nie 
większej niż 50 ha. Szacuje się, że do 
płatności tej kwalifikować się będzie 
corocznie ok. 110 tys. rolników. 

4.  PŁATNOŚCI ZWIĄZANE  
Z PRODUKCJĄ 

Celem płatności związanych z pro-
dukcją jest wsparcie sektorów, które 
mają szczególne znaczenie gospo-
darcze, środowiskowe lub społeczne 
i które znajdują się w trudnej sytuacji, 
tj. sektorów bydła, krów, owiec, 
kóz, owoców miękkich (truskawki 
i maliny), chmielu, roślin wysoko-
białkowych, buraków cukrowych, 
ziemniaków skrobiowych, pomi-
dorów, lnu i konopi włóknistych. 
Na płatności związane z produkcją, 
we wszystkich sektorach łącznie, zo-
stanie przeznaczone 15% koperty 
krajowej (maksymalny odsetek do-
puszczony przepisami unijnymi), tj. 
ponad 500 mln EUR rocznie. 

5. PŁATNOŚĆ DODATKOWA 
Wsparcie w ramach płatności do-
datkowej będzie ukierunkowane na 
grupę gospodarstw średnich. Pozwo-
li to na skuteczniejsze wspieranie do-
chodów tych gospodarstw, które nie 
osiągają takich korzyści wynikających 
ze skali produkcji, jak gospodarstwa 
największe, niemniej jednak mają 
szanse na trwały rozwój. 
Płatność dodatkowa będzie przysłu-
giwała wszystkim rolnikom do grun-
tów mieszczących się w przedziale 
od trzeciego do trzydziestego ha. 
Na płatność dodatkową przeznaczo-
ne zostanie 8,3% krajowej koperty 
finansowej (ok. 280 mln EUR rocz-
nie). Stawka tej płatności wyniesie 

nuowanie stosowania jednolitej płat-
ności obszarowej). Pozwoli to uniknąć 
kosztów wdrożenia, alternatywnego 
dla systemu uproszczonego, systemu 
płatności opartego na uprawnieniach 
i administrowania tym systemem. 
Warunki przyznawania jednolitej 
płatności obszarowej po 2014 r. będą 
zbliżone do dotychczasowych wa-
runków przyznawania tej płatności. 
Dlatego przyjmuje się, że jednolitą 
płatnością obszarową objętych zo-
stanie, tak jak obecnie, ok. 14 mln ha 
użytków rolnych, a beneficjentami 
tej płatności nadal będzie ok. 1,35 
mln rolników. 
Na płatność tę przeznaczone zo-
stanie 44,7% koperty krajowej (tj. 
ogółu środków unijnych przezna-
czonych na płatności bezpośrednie 
w Polsce), czyli ponad 1,5 mld EUR 
rocznie. Szacuje się, że stawka jed-
nolitej płatności obszarowej wynie-
sie ok. 110 EUR/ha. 

2.  PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE 
(GREENING) 

Na płatność z tytułu praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska 
(płatność za zazielenienie) przezna-
czone zostanie 30% koperty krajo-
wej, czyli ponad 1 mld EUR rocznie. 
Szacuje się, że stawka płatności za za-
zielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha. 

Zazielenienie będzie realizowane 
przez trzy praktyki podstawowe: 
dywersyfikację upraw, utrzyma-
nie trwałych użytków zielonych 
oraz utrzymanie obszarów pro-
ekologicznych lub przez praktyki 
równoważne. 

3.  PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH 
ROLNIKÓW 

Płatność dla młodych rolników to in-
strument ukierunkowany na ułatwianie 
zakładania działalności przez młodych 
(do czterdziestego roku życia) rolni-
ków i dostosowań strukturalnych ich 
gospodarstw rolnych po rozpoczęciu 
działalności (nie dłużej niż 5 lat, licząc 
od dnia założenia gospodarstwa). 

ok. 41 EUR/ha. Szacuje się, że płat-
ność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. 
gospodarstw, co stanowi ok. 68% 
całkowitej liczby beneficjentów płat-
ności bezpośrednich w Polsce. 

6.  PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH 
GOSPODARSTW 

Przy pomocy płatności dla małych 
gospodarstw realizowany będzie 
w szczególności cel uproszczeniowy, 
polegający na zwolnieniu rolników 
w nim uczestniczących z kontroli 
norm i wymogów zasady wzajem-
nej zgodności, a także z obowiązku 
stosowania praktyk w zakresie zazie-
lenienia. 
Do systemu dla małych gospodarstw 
rolnicy będą mogli przystąpić tylko 
w pierwszym roku jego stosowa-
nia, tj. w roku 2015. Rolnicy otrzymu-
jący nie więcej niż 1250 EUR będą 
włączani do systemu automatycz-
nie. Wystąpienie z tego systemu bę-
dzie możliwe w dowolnym momen-
cie, przy czym będzie to wiązało się 
z brakiem możliwości ponownego 
w nim udziału w kolejnych latach. 
Kwota płatności przysługująca da-
nemu rolnikowi w ramach płatności 
dla małych gospodarstw to suma 
wszystkich płatności, do których 
otrzymania rolnik byłby upraw-
niony, gdyby pozostał w  syste-
mie standardowym, przy czym 
kwota ta nie może przekraczać  
1 250 EUR. 
Do systemu dla małych gospodarstw 
będzie mogło przystąpić każde go-
spodarstwo (brak jest jakichkolwiek 
ograniczeń, np. w zakresie po-
wierzchni użytków rolnych), niemniej 
jednak – z uwagi na kwotowy limit 
wsparcia (max. 1 250 EUR/gospodar-
stwo) – zakłada się, że uczestnictwem 
w tym systemie zainteresowane będą 
tylko gospodarstwa najmniejsze. Sza-
cuje się, że w systemie dla małych 
gospodarstw będzie uczestniczyć 
ok. 680 tys. gospodarstw, co stanowi 
prawie połowę całkowitej liczby be-
neficjentów płatności bezpośrednich 
w Polsce. 
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Składniki:
•  3 kg pomidorów (jeśli nie mamy 

świeżych, mogą być również ze słoika 
lub z puszki – wtedy czas gotowania 
ich z cebulą zdecydowanie krótszy)

• 1 kg cebuli
• 1 papryka czerwona
• 1 puszka ananasów
• 1 puszka kukurydzy
• 1/2 łyżki czosnku mielonego
• szczypta chili
• 2 łyżki musztardy
• 2 łyżki papryki słodkiej
• 1 łyżka przyprawy warzywnej
• 1 łyżka curry
• 1 łyżka białego pieprzu
• 2 szklanki cukru
• 2/3 szklanki octu 
• 2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej 
• 2 łyżki soli

Sposób przygotowania
Pomidory sparzyć, obrać ze skóry, 
pokroić. Cebulę pokroić w kostkę, do-
dać do pomidorów i posolić. Całość 
gotować na małym ogniu 2 godziny. 
Następnie dodać pozostałe składniki – 
przyprawy, ocet, cukier, paprykę i ana-
nasy pokrojone w kostkę, kukurydzę 
i gotować jeszcze przez pół godziny. 
Po tym czasie rozrobić mąkę ziemnia-
czaną w niewielkiej ilości wody i do-
dać do sosu, zagotować. Wlewać gorą-
cy sos do słoików, zamykać i ustawiać 
do góry dnem. Nie wekować! 

Życzę smacznego!

Gabriela Wieczorek Samo zdrowie

Każdy, kto dba o swoje zdrowie, 
wie, jak ważne jest jedzenie 
warzyw i owoców. 
Ten sos zawiera duże ilości 
pomidorów. Do właściwości 
zdrowotnych tego warzywa można 
zaliczyć m.in.:
•  zapobieganie miażdżycy  
i zawałom serca,

•  działanie antynowotworowe,
•  działanie moczopędne,
•  poprawę odporności, dzięki  
dużej ilości witaminy C,

•  wspomaganie trawienia (błonnik),
•  mała kaloryczność, co pomaga 
w walce z nadwagą,

•  poprawę pracy układu nerwowego, 
dzięki zawartości bromu. 

 
Papryka to także bomba  
witaminowa: 
•  zawiera witaminy C, B oraz związki 
mineralne, jak potas, wapń, żelazo 
i magnez,

•  jedzenie papryki wpływa  
pozytywnie na samopoczucie, 
układ nerwowy, kości czy mięśnie, 

•  reguluje ciśnienie krwi, chroni przed 
zwapnieniem naczyń krwionośnych, 
zawiera błonnik.

Cebula działa na nasz organizm jak 
antybiotyk i środek antyseptyczny: 
•  niszczy bakterie, zapobiega 
infekcjom i ułatwia gojenie się ran, 

•  ma działanie przeciwcukrzycowe,  
zapobiega pojawieniu się 
i rozwojowi cukrzycy u osób 
predysponowanych, obniża poziom 
cukru we krwi.

Jak widać, warzywa mają same zalety, 
więc po co kupować gotowe sosy, 
kiedy w prosty i zdrowy sposób 
można zrobić je samemu? 

Jesień prawie za nami,  
ale zaopatrzyła nas szczodrze  
w sezonowe produkty. Owoców, warzyw  
oraz darów lasu mamy prawdziwe zatrzęsienie 
 w domowych spiżarniach. Ten czas zbiorów wielu cennych 
i smacznych warzyw oraz owoców dał nam duże możliwości 
przygotowywania rozgrzewających, aromatycznych potraw 
w długie, zimowe wieczory. Wybrałam dla Państwa sprawdzony 
przez siebie przepis na sos słodko-kwaśny, który świetnie pasuje 
do piersi z kurczaka i makaronu, również do ryżu czy kaszy.

Sos słodko-kwaśny


