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Płatności bezpośrednie w 2015 roku 

13 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie 
informacyjno-promocyjne dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o 
przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015. W tym roku płatności 
bezpośrednie dla rolników będą ustalane na innych zasadach niż to 
odbywało się dotychczas. Wynika to z modyfikacji systemu pomocowego 
Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Spotkanie poprowadził Andrzej Frejno, kierownik Biura Powiatowego w Pyskowicach 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś zebranych w sali sesyjnej 
urzędu powitał starosta gliwicki Waldemar Dombek. W spotkaniu licznie wzięli udział 
rolnicy z powiatu gliwickiego oraz zaproszeni goście, którzy przybliżyli rolnikom 
informacje z zakresu działalności swoich instytucji. Byli to m.in. Stanisław Gmitruk – 
dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie, Irena Łaba - 
dyrektor KRUS w Częstochowie, Krystyna Kręgiel – kierownik placówki KRUS w 
Gliwicach, Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Zygmunt Adrianek – 
dyrektor stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Stanisław Gardoń – dyrektor 
Oddziału w Mikołowie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
Tomasz Żabiński - dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Ewa Łukasik – 
kierownik gliwickiego oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Waldemar Stein - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w 
Gliwicach, Łucja Chrzęstek-Bar - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Nakle Śląskim. Rolnikom towarzyszył także Krystian Kiełbasa – radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego, pełniący w nim funkcję m.in. zastępcy 
przewodniczącego Komisji  Rolnictwa i Terenów Wiejskich. 

Pracownice ARiMR zapoznały rolników z systemem płatności bezpośrednich w 2015 r. 

Najistotniejsze zmiany od bieżącego roku dotyczą: 

- rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać; 

- wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało 
przyznanie rolnikowi poszczególnych płatności. 

Na jednym formularzu wniosku o przyznanie płatności rolnik będzie mógł się ubiegać 
o:  

- przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: jednolitej 
płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej 
(redystrybucyjnej), płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy 
buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności 



do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy 
ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich 
(truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do 
powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do 
bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej 
do tytoniu; 

- przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW); 

- przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym 
zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: 

- przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020); 

- przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; 

- wypłatę pomocy na zalesiania (PROW 2007-2013). 

Ponadto rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do Systemu dla małych 
gospodarstw. 

Od 2015 roku przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich będzie zależało od 
spełnienia wymogów i kryteriów rolnika aktywnego zawodowo. Rolnicy zobowiązani 
będą do utrzymywania wszystkich użytków rolnych, łącznie z gruntami, które nie są 
już wykorzystywane do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej. Ponadto 
rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie, z wyjątkiem rolników uczestniczących w 
systemie dla małych gospodarstw, podlegać będą kontroli na gruncie zasady 
wzajemnej zgodności. 

Wnioski o płatności bezpośrednie wraz z załącznikami można składać do 15 maja. 
Wniosek taki może być złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po upływie 
terminu majowego, czyli do 9 czerwca, jednak za każdy roboczy dzień opóźnienia 
stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z płatnościami rolnośrodowiskowymi, 
informacjami dotyczącymi przepisów w zakresie zawierania przez rolników umów-
zleceń oraz możliwością składania wniosków o wsparcie na wapnowanie gleb oraz 
ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. 

Szczegóły dotyczące płatności bezpośrednich znajdują się na stronie ARiMR: 
http://www.arimr.gov.pl/. 

Przy wypełnianiu wniosków można skorzystać z pomocy Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Gliwicach.  
 

Kobieco w Gierałtowicach 

Dorota Stasikowska-Woźniak, założycielka Polskiej Filii Organizacji „Dress 
for Success”, była gościem spotkania zorganizowanego 13 marca w 
Urzędzie Gminy w Gierałtowicach. 



Spotkanie zgromadziło grono aktywnych pań nie tylko z gminy Gierałtowice. 
Przywitał je wójt Joachim Bargiel oraz Anna Karwot – prezes Forum Kobiet Ziemi 
Gliwickiej. Dorota Stasikowska-Woźniak mówiła o Organizacji „Dress for Success”, 
działającej na rzecz niezależności finansowej kobiet. Jej misją jest wyposażenie ich w 
atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Stowarzyszenie zajmuje się 
organizacją warsztatów przygotowujących do podjęcia zatrudnienia oraz wyposaża 
kobiety poszukujące pracy w ubrania biznesowe, odpowiednią fryzurę i kosmetyki. Na 
świecie jest 113 filii tego stowarzyszenia. „Dress for Success” w naszym kraju działa 
pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. 

Dorota Stasikowska-Woźniak jest trenerką, kreatorką akcji społecznych w Polsce i na 
świecie (m.in. na zlecenie Banku Światowego), specjalistką do spraw 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i 
zagranicznych. Jest założycielką Śląskiego Klubu Nike Soroptymist International i 
Śląskiego Centrum Równych Szans. Laureatka nagród „Bizneswomen roku” i 
„Skrzydła Merkurego” za działalność charytatywną. 

W czasie spotkania Dorota Stasikowska-Woźniak opowiedziała też o swych pasjach 
literackich, jest bowiem pisarką. Na koniec Lidia Pietrowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach przedstawiła tomik poezji „Dar słowa”, wydany 
niedawno nakładem tej instytucji. Uczestniczki spotkania miały tez okazję zapoznać 
się z działalnością Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej. 

   

Podsumowanie Szkolnej Ekspedycji VIII 

25 marca o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Pilchowicach (ul. 
Świerczewskiego 1) odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt 
Szkolna Ekspedycja Pilchowice-Turcja 2015. 

Była to ósma wyprawa gimnazjalistów z Pilchowic, którzy wcześniej zwiedzili już m.in. 
Maroko, Norwegię i Sri Lankę. Trwała od 1 do 15 lutego br., a celem pełnej wrażeń 
podróży backpackingoej była tym razem jaskinia Ballica. 

Na spotkaniu podsumowującym uczestnicy wyprawy pokażą slajdy z jej przebiegu, 
będzie wystawa fotograficzna i fascynujące opowieści młodych pilchowickich 
podróżników oraz coś na ząb. Wstęp wolny.   

   

Jarmark Wielkanocny w Pilchowicach 

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie-Pilchowiczanom zapraszają na VII Pilchowicki Jarmark 
Wielkanocny. 

Jarmark odbędzie się 29 marca w Sali RPS Pilchowice przy ul. Gliwickiej 3. 
Rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy o godz. 18.00. W programie m.in. 
warsztaty kraszenia jajek, możliwość kupienia świątecznych dań obiadowych i 
wyrobów garmażeryjnych oraz spożywczych, kiermasz artykułów rękodzielniczych, 
wystawy: rzeźby i fotografii, a także spotkanie i możliwość zakupu książek pisarza 



Kazimierza Szymeczko. Wystąpią m.in. Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowice i zwycięzcy 
Spichlerzowego Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu”. 

Jarmark objął patronatem wójt gminy Pilchowice, Maciej Gogulla. 

  

  


