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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Andrzej Karbowy
Wiceprezes Izby: Jerzy Mariak
Członkowie Zarządu: Mirosław Ignaszak, Kazimierz Kuligowski, Anna Rydzkowska
Zajmujemy się w szczególności:
•  bezpłatnym doradztwem prawnym;
•  działalnością szkoleniową;
•  zbieraniem opinii, wniosków, analiz i informacji gospodarczych;
•  działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
•  pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
•  doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
•  współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
•  działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
•  doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
•  promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
•  działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Echo Zachodniopomorskiej Wsi: pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Adres redakcji: 
ul. Chmielewskiego 22A/9, 70-028 Szczecin
tel. 91 484 40 72
e-mail: izba@zir.pl
www.zir.p

ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
tel. 94 346 05 14 
e-mail: koszalin@zir.pl
www.zir.pl
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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Julian Sierpiński
Wiceprezes Izby: Lech Bany
Członkowie Zarządu: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak
Zajmujemy się w szczególności:
• bezpłatnym doradztwem prawnym;
• działalnością szkoleniową;
• zbieraniem opinii, wniosków, analiz i informacji gospodarczych;
• działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
• pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
• doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
• współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
• działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
• doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
• promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
• działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
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Szanowni Państwo!

2 lipca Zachodniopomorska Izba Rolnicza obchodziła Jubileusz XXV-lecia po 
jej reaktywacji na mocy Ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. 
Nasze wydarzenie objął swoim patronatem Wojewoda Zachodniopomorski. 

W  obchodach wzięli udział nasi członkowie oraz liczni goście. W  trakcie 
uroczystości mogliśmy wyróżnić odznaczeniami wielu rolników za ich ciężką 
pracę na rzecz rolnictwa zachodniopomorskiego.

Bardzo ważnym tematem, który spędza sen z powiek, jest susza. Na prośbę 
Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej została przeprowadzona lu-
stracja upraw wskazanych przez producentów rolnych, którą przeprowadzili 
przedstawiciele Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław celem 
porównania wyników z oględzin z wynikami raportów stacji meteorologicz-
nych i teledetekcji. 

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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wręczył srebrne odznaki Gryfa Zachodniopomorskie-
go zasłużonym rolnikom:
1. Lech Balewski
2. Mirosław Ignaszak
3. Jan Sandorski

Odznakę otrzymała również  Anna Rydzkowska, 
jednak nie mogła uczestniczyć w obchodach XXV-lecia 
z powodu rozstrzygnięcia finału Agroliga 2020, gdzie 
gospodarstwo Anny i Witolda Rydzkowskich otrzyma-
ło tytuł Krajowego Wicemistrza.

Następnie prezes ZIR Andrzej Karbowy wraz z wi-
ceprezesem ZIR Jerzym Mariakiem wręczyli Statuetki 
„Złoty Medal Samorządu Rolniczego" przyznawane 
po raz pierwszy przez Zarząd Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej. Wśród wyróżnionych rolników są rów-
nież nasi wieloletni działacze:
1. Władysława Gruszczyńska
2. Krystyna Balcerzak
3. Wanda Wilk
4. Helena Bubień
5. Kazimierz Kuligowski
6. Bogdan Macewicz
7. Jerzy Kopaszewski
8. Władysław Radziun
9. Lech Bany
10. Bogdan Buchajczyk
11. Wacław Gojlik
12. Zdzisław Sieradzki
13. Wiesław Piątek
14. Julian Sierpiński

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i  wyróżnień 
głos zabierali kolejno zaproszeni goście – przedstawi-
ciele instytucji. Prezes ZIR wręczył każdemu z  zapro-
szonych gości statuetkę z podziękowaniami za współ-
pracę z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą. 

Następnie został przeprowadzony wykład „Rola Izb 
Rolniczych w perspektywie WPR a historia powstania 
Izb” autorstwa dr Katarzyny Walkowiak z Zakładu Ba-
dań Władzy Lokalnej i  Samorządu, Wydział Nauk Po-
litycznych i  Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Jubileusz XXV-lecia zakończył się wspólnym poczę-
stunkiem. 

JUBILEUSZ XXV-lecia ZIR 
W  dniu 2 lipca Za-
chodniopomorsk a 

Izba Rolnicza obcho-
dziła Jubileusz XXV-lecia 

po jej reaktywacji na mocy Usta-
wy o izbach rolniczych z dnia 14 grud-
nia 1995 roku (z póź. zmianami).

Wydarzenie to zostało objęte patro-
natem Wojewody Zachodniopomor-
skiego.

Do wspólnego celebrowania ob-
chodów zostało zaproszonych wie-
lu znakomitych gości. W  wydarzeniu 
uczestniczyli między innymi członkowie 
rad powiatowych, byli prezesi ZIR oraz 
członkowie Zarządów oraz przedstawi-
ciele instytucji:
– Justyna Łyjak – zastępca dyrektor 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-
nej ZUW w Szczecinie,

– Olgierd Kustosz – wicemarszałek wo-
jewództwa zachodniopomorskiego,

– Artur Balazs – prezes Kapituły Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej,

– Mirosław Borowski – wiceprezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych,

– Agnieszka Śpiewak – p.o. dyrektora 
KOWR OT Szczecin,

– Piotr Dziadul – dyrektor KOWR OT 
Koszalin;

– Paweł Grobelny – zastępca dyrektora 
ZOR ARiMR.

– Jan Górski – dyrektor KRUS OR KO-
SZALIN,

– Dariusz Kłos – dyrektor ZODR Barz-
kowice,

– Marta Werner – Polsko-Niemiecka 
Rada Rolników Uecker –Randow 
w Pasewalku,

– Ryszard Kierzek – prezes 
Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej,

– Tomasz Zakrzewski 
– delegat Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej do 
KRIR,

– Marek Grabia – członek 
Zarządu Lubuskiej Izby 
Rolniczej,

– Piotr Walkowski – pre-
zes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej,

– Mirosław Terlecki – wójt 
gminy Rymań,

– Maciej Prost – Zachod-
niopomorski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii.
Uroczystości odbyły się w  Pałacu 

w  Rymaniu i  rozpoczęły mszą świętą 
w kościele pw. św. Szczepana w Ryma-
niu. Mszy świętej   przewodniczył Jego 
Ekscelencja Ksiądz Edward Dajczak, 
biskup koszalińsko-kołobrzeski. Po 
uroczystościach kościelnych nastąpiło 
uroczyste otwarcie obchodów jubile-
uszu 25-lecia Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej. Prezes ZIR – Andrzej 
Karbowy powitał wszystkich zebranych 
gości oraz przedstawił w skrócie histo-
rię samorządu rolniczego na Pomorzu 
Zachodnim.

Następnie przystąpiono do wręcze-
nia odznaczeń jubileuszowych. W imie-
niu Krajowej Rady Izb Rolniczych 
odznaki „Zasłużony dla Samorządu 
Rolniczego” wręczył Mirosław Borowski 
– wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych. Odznakę otrzymali:
1. Artur Balazs – złota odznaka

2. Andrzej Karbowy – srebrna odznaka
3. Andrzej Ługowski – srebrna od-

znaka
4. Jerzy Mariak – srebrna odznaka
5. Stanisław Baliński – srebrna odznaka
6. Beata Klepuszewska – brązowa od-

znaka
7. Franciszek Fedorowicz – brązowa 

odznaka
8. Helena Kaczmarkiewicz – brązowa 

odznaka
9. Helena Waszczuk – brązowa odznaka
10. Kazimierz Garbiak – brązowa od-

znaka
11. Krzysztof Beca – brązowa odznaka
12.  Leokadia Fajger – brązowa odznaka
13. Lucyna Gliszczyńska – brązowa od-

znaka
14. Marek Szoć – brązowa odznaka
15. Mieczysław Gajewski – brązowa od-

znaka
16. Sławomir Smagieł – brązowa od-

znaka
17. Zbigniew Rudziński – brązowa od-

znaka
Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” 

przyznane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi również zostały wręczo-
ne przez wiceprezesa KRIR.

Odznaki otrzymali:
1. Bronisław Broniszewski
2. Lech Borek
3. Konrad Klonowski
4. Ireneusz Wojtyła
5. Tadeusz Górski
6. Zbigniew Ostaszewski
7. Piotr Ignasiak
8. Józef Kołodziej
9. Krzysztof Król
10. Małgorzata Nowakowska
11. Miron Sudyn

Wicemarszałek województwa za-
chodniopomorskiego Olgierd Kustosz 

W  dniu 06 lipca 
odbyło się posiedze-

nie Zarządu ZIR. 
Na wstępie prezes popro-

sił o  podsumowanie obchodów 
XXV-lecia ZIR, które odbyły się w minio-
ny piątek. Podziękował jeszcze raz pani 
dyrektor i  pracownikom za pracę i  za-
angażowanie w przygotowaniu całego 
jubileuszu.

Członkowie zarządu podsumowali 
całą uroczystość, która miała pozytyw-
ny wydźwięk w środowisku.

W kolejnej części prezes omówił te-
mat suszy oraz działań jakie mają miej-
sce w bieżącym okresie, który obecnie 
jest bardzo napięty i coraz bardziej się 
kurczy. Obecnie dzięki zaangażowaniu 
prezesa i zarządu trwa akcja mająca na 
celu udowodnienie strat jakie występu-
ją na polach uprawnych w  wojewódz-
twie zachodniopomorskim. W  najbliż-
szych dniach planowana jest lustracja 
pól przez pracowników IUNG. Do tego 
momentu prowadzimy inne działania, 
rozmowy merytoryczne i  merytorycz-

ne przedstawienie dowodów i  argu-
mentów. Będziemy czekali na rezultat 
tych lustracji oraz wnioski jakie pojawią 
się po wizycie pracowników IUNG Puła-
wy na terenie naszego województwa.

W  kolejnej części posiedzenia Za-
rząd omówił bieżącą korespondencję, 
która wpłynęła do biura Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej.

Członkowie Zarządu po zakończeniu 
posiedzenia udali się w ramach współ-
pracy na spotkanie z przedstawicielami 
Związku Rolników w Pasewalku.

POSIEDZENIA ZARZĄDU ZIR 
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Posiedzenie Rady Powiatowej powiatu kołobrzeskiego  
oraz powiatu złotowskiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Dnia 17.07.2021 br. w  Dygowie odby-
ło się spotkanie Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej oraz zaprzyjaźnionej 
Rady Powiatowej powiatu złotowskie-
go Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spo-
tkanie otworzył Lech Bany, który powi-
tał przybyłych gości z  zaprzyjaźnionej 
Rady Powiatowej w Złotowie, członków 
RP Kołobrzeg.

Program spotkania to m.in. omó-
wienie problemów w rolnictwie, przed-
stawienie założeń udziału w  konkursie 
„Rolniczki motorem innowacji w gospo-
darstwach rolnych w  Polsce” oraz spra-
wy różne.

Lech Bany omówił problemy związa-
ne z tegoroczną suszą, która objęła wo-
jewództwo zachodniopomorskie jako 
jedyne w  kraju w  tak dużym stopniu.  
Aplikacja nie funkcjonuje, a  brak jest 
prawnej możliwości powołania komi-
sji szacujących fizycznie straty w  upra-
wach. Jest wiele problemów, m.in. nale-
żałoby zmienić KBW dla poszczególnych 
roślin, niesprawiedliwe jest niełączenie 
protokołów przy ocenie strat w gospo-
darstwie, np. gradobicie 25% strat i su-
sza 25% – rolnik nie będzie kwalifikował 
się do pomocy, ponieważ żadna z  tych 
strat nie wynosi powyżej 30%.

Zygmunt Wiśniewski – przewodni-
czący RP Złotów – potwierdził również 
problem związany ze zgłaszaniem su-
szy, przede wszystkim przez starszych 
rolników, przekłamanie w  informacji 

np. dopłata do paliwa rolniczego nie 
110 zł ale 10 zł. Omówił problemy zwią-
zane z brakiem przetargów ofertowych, 
przede wszystkim pochodzących z wy-
łączeń tzw. „30”. Wskazał na ciekawe 
rozwiązanie dotyczące nauczania do 
zawodu rolnik, gdzie zostało podpisane 
porozumienia ze szkołami rolniczymi 
w województwie wielkopolskim celem 
pokazania poprzez prelekcje praktycz-
nych działań w gospodarstwie rolnym, 
np. stosowania środków chemicznych, 
praca ze zwierzętami itp. 

Rozmawiano również o  obchodach 
jubileuszu 25-lecia izb rolniczych w przy-
padku Wielkopolskiej Izby to 125 lat.

– KRUS – stoisko zaprasza na kon-
kurs bezpieczeństwo na wsi w  gospo-
darstwie rolnym. Sytuacja wypadkowa 

spada, największa grupa wypadków 
to upadki, zwierzęta i maszyny – świa-
domość rolników wzrasta, jest coraz 
bezpieczniej, ale nie wolno lekceważyć 
zagrożeń w gospodarstwie.

„Kobiety w Centrum” – Krystyna Gre-
ga i  Iwona Lecho omówiły inicjatywę 
utworzenia stowarzyszenia łączącego 
kobiety różnych klas społecznych, pro-
mowanie ich działań, aktywizację, po-
moc prawną. 

– Omówienie działalności kobiet 
rolniczek (warunków ubezpieczenia, 
wskaźnika wykształcenia) – Danuta 
Lebioda omówiła swoją działalność 
w Komisji Kobiet Copa – Cogeca i KRIR. 
Zachęciła również do wzięcia udziału 
w Konkursie pn. Innowacyjność wśród 
rolniczek w Polsce. 

POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

W  dniu 14 lipca 2021r. 
o  godz. 9:00 w  Regionalnym 

Biurze Geoparku w Moryniu odby-
ło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR 
w Gryfinie. Tematyką posiedzenia było: 
• Podjęcie Uchwały nr 3/2021 Rady 

powiatowej ZIR w Gryfinie w sprawie 
wstąpienia członka Rady Powiatowej 
ZIR w powiecie Gryfino.

• Współpraca z kołami łowieckimi na te-
renie powiatu Gryfino.

• Wolne wnioski.
Gośćmi na spotkaniu byli prezes ZIR 

– dr Andrzej Karbowy, łowczy okręgowy  
Damian Pizoń z  okręgu Szczecina oraz 
łowczy okręgowy Wojciech Pawliszak 

z  Gorzowa Wlkp. oraz przedstawiciele 
kół łowieckich „Jaźwiec” oraz „Jeleń”.

Zebranie prowadził przewodniczący 
Rady Dariusz Ruszczycki, który na wstę-
pie powitał zgromadzonych i  podzię-
kował za przybycie. 

Na wstępie podjęto Uchwałę dot. 
wstąpienia Adama Waletrowaicza do 
Rady Powiatowej ZIR Gryfino, który za-
stąpił śp. P. Fedorskiego. 

Następnie przewodniczący oddał 
głos prezesowi ZIR, który uszczegóło-
wił konieczność podjęcia ww. uchwa-
ły. Prezes pokrótce omówił problemy 
szkód łowieckich jakie występują 
w  całym województwie i  w  powiecie 

Gryfino, który charakteryzuje się dużą 
lesistością, co ma dodatkowy nega-
tywny wpływ na występowanie szkód 
spowodowanych żerowaniem zwie-
rzyny łownej. Sytuacji nie sprzyja także 
pojawienie się wilka na trenach powia-
tu gryfińskiego. Dodatkowo współpra-
ca pomiędzy rolnikami a  niektórymi 
kołami łowieckimi tego terenu jest 
problematyczna. Koło Łowieckie „Jaź-
wiec” jako jedyne z całego wojewódz-
twa nie otrzymało z  izby pozytywnej 
opinii względem przedstawionego 
rocznego planu łowieckiego. Dodat-
kowo izba wystąpiła do starosty gry-
fińskiego o rozwiązanie umowy z tym 

W dniu 21 lipca 2021 r. odbyło się po-
siedzenie Zarządu Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej.

Gościem spotkania była Barbara 
Wójcik – dyrektor Wydziału Infrastruk-
tury, Rolnictwa i  Rozwoju Regionalne-
go w  Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Na spotkanie przybyli 
także członkowie NSZZ Rolników Indy-
widualnych Solidarność ze Szczecinka. 

Na wstępie prezes ZIR wręczył dy-
rektor Barbarze Wójcik statuetkę z po-
dziękowaniem za współpracę, która nie 
mogła uczestniczyć w  obradach XXV-
-lecia ZIR w Rymaniu. 

Spotkanie poświęcone było przede 
wszystkim problematyce suszy i  kon-
dycji upraw na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. W następstwie 
działań prezesa ZIR w  dniach 7-9 lipca 
odbyła się wizytacja pracowników IUNG 
w celu lustracji upraw dotkniętych suszą. 
W  związku z  ukazaniem się VI raportu 
monitorowania suszy, z którego wynika, 
że w poszczególnych gminach i powia-
tach województwa zachodniopomor-
skiego sytuacja uległa poprawie i suszy 
nie stwierdzono, Zarząd ZIR zwrócił się 
do IUNG o  jak najszybsze przedstawie-
nie oceny wizytacji. 

Pani Barbara Wójcik przekazała pi-
smo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 16 lipca 2021r., które jest 
odpowiedzią na uwagi i  spostrzeżenia 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
w  kwestii wprowadzonych zmian od 
dnia 9 czerwca 2020 r. w  szacowaniu 
strat w uprawach rolnych spowodowa-
nych wystąpieniem suszy, m.in. funk-

cjonowanie aplikacja suszowa (pismo 
dostępne poniżej). Pani dyrektor zaape-
lowała o  rozpropagowanie istotnych 
informacji z  przedmiotowego pisma. 
Odnosząc się do niniejszego pisma 
dyrektor podkreśliła, że proces szaco-
wania szkód spowodowanych wystą-
pieniem suszy w uprawach za pomocą 
aplikacji nie jest zakończony decyzją 
administracyjną, stąd brak możliwości 
odwołania od wyników. Ważne jest tak-
że, aby wypełniając wniosek poprzez 
aplikację, nie kończyć tego procesu, tj. 
nie podpisywać go. Producent rolny 
ma bowiem możliwość kilkukrotnego 
uzupełnienia strat w  poszczególnych 
uprawach w  miarę ich obejmowania 
suszą, a podpisanie wniosku uniemoż-
liwia wprowadzanie dalszych zgłoszeń. 
Dodatkowo w odniesieniu do nieusta-
jących uwag o problemie producentów 
rolnych z  tytułu niezebranego plonu 
przy produkcji zwierzęcej, aplikacja 
– dla upraw, które wskazane zostaną 
jako przeznaczenie na pasze będzie 
wykazywać stratę podwójnie, po raz 
pierwszy jako utracone wartości pro-
dukcji roślinnej oraz po raz drugi jako 
dodatkowe koszty zakupu pasz. Po-
nadto dyrektor poinformowała, że po-
wołanych zostało 21 komisji do osza-
cowania strat spowodowanych innymi 
zjawiskami pogodowymi, np. deszcze 
nawalne. Pani dyrektor podziękowa-
ła także za działania jakich podjęła się 
izba, co zaowocowało wizytą zespołów  
z IUNG w terenie. 

Następnie dyskutowano o  tym, że 
aplikacja jest nadal nieuruchomiona, 

co bardzo niepokoi rolników, gdyż oba-
wiają się, że nie otrzymają rekompen-
sat za szkody spowodowane wystąpie-
niem w  tym roku suszy. Jest to także 
problem dla rolników z  perspektywy 
zadeklarowanych kontraktów. Jakie-
kolwiek negocjacje w przypadku braku 
choćby częściowego protokołu są bar-
dzo utrudnione. Z tego też względu, ro-
zumiejąc, że brak działania aplikacji na 
dzień dzisiejszy nie uniemożliwia uzu-
pełnienia strat za poprzednie miesiące, 
zarząd uważa, że aplikacja powinna być 
już dostępna dla rolników.

Zarząd wraz z  Urzędem Wojewódz-
kim nadal będzie działał na rzecz uru-
chomienia i  udoskonalenia aplikacji. 
W szczególności w kwestii dostępu do  
informacji cząstkowych przed zakoń-
czeniem procesu – podpisaniem wnio-
sku. Ponadto w najbliższym czasie na-
leży podejmować próby wypracowania 
rozwiązań długoterminowych ponie-
waż sytuacja suszy glebowej prawdo-
podobnie będzie się nasilać. 

W  kolejnej części posiedzenia roz-
mawiano także o  wprowadzaniu roz-
wiązań regionalnych, gdyż gospodar-
stwa w  woj. zachodniopomorskim 
różnią się od tych przykładowo z  woj. 
podlaskiego wiec wymagają innego ro-
dzaju wsparcia.  

W  dalszej części posiedzenia omó-
wiono aktualne sprawy dotyczące or-
ganizacji konferencji ZIR oraz planowa-
nych Dożynek Jasnogórskich.

Następnie Zarząd zapoznał się z bie-
żącą korespondencją Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej.

kołem z powodu niewywiązywania się 
ze swoich obowiązków. 

Kolejnym poruszonym tematem była 
kwestia suszy oraz deszczy nawalnych 
jakie wystąpiły na terenie powiatu Gry-
fino. Rolnicy obecni na sali oraz człon-
kowie rady dyskutowali na temat funk-
cjonującej od 2020 r. aplikacji suszowej. 
Z uwagi na wiele zastrzeżeń względem 
jej funkcjonowania, aplikacja ta nie jest 
pozytywnie oceniana przez rolników. 
Przykładowo w  gminie Mieszkowice 
w rzeczywistości występuje susza, a nie 
ma jej wykazanej w  raportach IUNG. 
Prezes przedstawił kwestię ostatniej wi-
zyty zespołów powołanych przez IUNG, 
które zlustrowały teren województwa 
zachodniopomorskiego. Celem tej wi-
zyty było zweryfikowanie działania sy-
temu monitoringu suszy i  aplikacji na 
naszym terenie. 

W  kolejnej części posiedzenia głos 
zabrał Damian Pizoń – łowczy okręgo-
wy ze Szczecina. Na wstępie podkre-
ślił, że działania podejmowane przez 
PZŁ przyniosą bardziej odczuwalne 
efekty za dwa lata, ale już teraz widać 
poprawę w  zmniejszeniu pogłowia 
zwierzyny. Sytuacja na terenie powia-
tu była trudna gdyż po zlikwidowaniu 
Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) 
do momentu powstania obwodu ło-
wieckiego nie mogła być prowadzona 
gospodarka łowiecka, co przyczyniło 
się do wzrostu występowania strat po-
wodowanych przez zwierzęta łowne.  
Rolnicy zadawali wiele pytań i  wska-
zywali, że należy dokonać znaczącej 
redukcji zwierzyny gdyż straty spo-
wodowanej jej żerowaniem są zbyt 
dotkliwe. W  toku dyskusji głos zabrał 
także Wojciech Pawliszak z  Gorzowa 

Wlkp. Dyskusja była bardzo burzliwa 
i  dotyczyła głównie niewywiązywa-
nia się kół łowieckich ze swoich obo-
wiązków względem rolników – brak 
szacowań, opóźnianie odbioru zgło-
szenia straty, brak wypłat odszkodo-
wań itd. Na pytania odpowiadali tak-
że reprezentanci KŁ „Jaźwiec” – pan 
Kobat oraz przedstawiciel KŁ „Jeleń”. 
Wiele konfliktów jest personalnych 
ale nie wszystkie, dlatego członkowie 
rady oraz przybyli rolnicy zaapelowali 
o rzetelne szacowanie strat wyrządza-
nych przez zwierzynę na ich polach. 
Dodatkowo szczegółowo omówiono 
sytuację prawną KŁ „Jaźwiec” oraz „Je-
leń” i w toku dyskusji odnoszono się do 
poszczególnych pytań. 

Na zakończenie spotkania przedsta-
wiono wolne wnioski członków Rady 
Powiatowej ZIR Gryfino.
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Pismo Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
w sprawie wprowadzenia zmian w aplikacji suszowej 
i łączenia protokołów

Spotkanie u wojewody zachodniopomorskiego w sprawie 
uszkodzonych upraw spowodowanych przez suszę
W dniu 14 lipca w następstwie wcześniej-
szych rozmów oraz lustracji zespołów 
IUNG upraw uszkodzonych przez suszę 
wojewoda zachodniopomorski zorga-
nizował spotkanie, w  którym uczestni-
czyli m.in. rolnicy, przedstawiciele Mini-
sterstwa Rolnictwa, parlamentarzyści, 
szefowie instytucji okołorolniczych, 
a  Zachodniopomorską Izbę Rolniczą re-
prezentowali prezes oraz wiceprezes.

Przedstawiono obecną sytuację 
rolników dotkniętych suszą, manka-
menty wprowadzonego systemu od 
2020  r. szacowania suszy przez apli-
kację, brak odszkodowań za ubiegły 
rok, tym bardziej że deficyt wody po-
wierzchniowej i podziemnej zmniejsza 
się już od wielu lat. 

Sekretarz stanu w  Ministerstwie Rol-
nictwa Anna Gembicka zapewniła, że 

wszystkie kwestie poruszone przez 
rolników przekaże do władz resortu. 
Stwierdziła, że odszkodowania nie są 
rozwiązaniem długoterminowym. „Musi-
my myśleć o rozwiązaniach długotermi-
nowych. Po pierwsze o ubezpieczeniach. 
Około września zaproponujemy całą re-
formę systemu ubezpieczeń rolniczych. 
Wtedy będziemy mogli dyskutować też 
o tym, w jaki sposób to poprawić”.

Szkolenie na temat hodowli gęsi
15 lipca br. z inicjatywy przewodniczą-
cej Rady Powiatowej ZIR w  Białogar-
dzie odbyło się już kolejne szkolenie 
na temat hodowli oraz przetwórstwa 
gęsiny. 

Współorganizatorem była Funda-
cja Hodowców Polskiej Białej Gęsiny. 
Spotkanie przeprowadzone zostało 

w  gościnnym Gościnku gm. Karlino, 
gdzie panowała wspaniała atmosfera. 
Gospodyni Beata Klepuszewska zapre-
zentowała również działania KGW „Go-
ścinianki” . 

Szkolenie miało na celu promowanie 
hodowli polskiej gęsi oraz tworzenie 
małych przetwórni w ramach RHD.
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Podsumowanie konkursu plastycznego „Sio, koronawirusie!”
8 czerwca uczniów klasy II i III odwiedziła Krystyna Grega, czło-
nek   Kołobrzeskiej Rady Powiatu Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej. Powodem spotkania było podsumowanie i przekaza-
nie uczniom upominków za udział w konkursie plastycznym pn. 

„Sio, koronawirusie!”. Fundatorem nagród została Zachodnio-
pomorska Izba Rolnicza. Pani Krystyna opowiedziała uczniom 
czym zajmuje się na co dzień, a także o tym czym zajmuje się 
izba rolnicza. To było bardzo przyjemne spotkanie!

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Młodych Rolników  
przy KRIR 
Poniżej prezentujemy komunikat 
z I posiedzenia Rady do spraw Młodych 
Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rol-
niczych, które odbyło się  w dniu 6 lipca 
2021 r. w Parzniewie.
• Stanowisko w sprawie Terminalu Agro 

w Gdańsku – Rada uważa, że taka in-

westycja jest konieczna i  możliwości 
jej finansowania w  ramach KPO są 
bezdyskusyjne.

• Stanowisko w sprawie ASF – Rada uwa-
ża, że podejmowane działania w chwili 
obecnej ukierunkowane są jedynie na 
ubijanie trzody chlewnej, tym samym 

likwidowanie produkcji krajowej. Nie 
widać natomiast walki z  wektorem – 
w  przypadku znajdowanych padłych 
dzików nie zamyka się i wytycza stref, 
w których wybija się dziki. Do tej pory 
wybito w  Polsce setki tysięcy świń, 
a dzików tylko kilka tysięcy.

Sukces zachodniopomorskich rolników – Anna i Witold 
Rydzkowscy z Tychowa wicemistrzami Agroligi 2020
2 lipca br. w  Pałacu Prezydenckim od-
była się uroczystość nagrodzenia laure-
atów wojewódzkich konkursu AGROLI-
GA 2020.

Uroczystość stanowiła zwieńczenie 
28. edycji ogólnopolskiego konkursu 
AGROLIGA, w  którym wyróżniani są 
najlepsi polscy rolnicy i  agroprzed-
siębiorcy, którzy wyróżniają się osią-
ganymi efektami technologicznymi 
i  ekonomicznymi, rozwijają swoją 
działalność za pomocą funduszy 
unijnych oraz wykazują zaangażo-
wanie w  życie lokalnej społeczności. 
Honorowym Patronatem AGROLI-
GĘ 2020 objęli: Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnic-
twa, Dyrektor Generalna Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Pre-
zes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. 

Lista tegorocznych laureatów:

KATEGORIA ROLNICY

Mistrzowie krajowi:
• Monika i Piotr Wójcik, Osuchów (woje-

wództwo mazowieckie)
• Małgorzata i Dariusz Zaręba oraz Na-

talia i Damian Zaręba, Jastrząbka Mała 
(województwo podlaskie)

I wicemistrzowie krajowi:
• Urszula i Władysław Berezińscy, Tuszy-

nek Majoracki (województwo łódzkie)

• Małgorzata i  Dariusz Pucer, Pastwi-
ska (województwo warmińsko-ma-
zurskie)

Wicemistrzowie krajowi:
• Maria i  Jarosław Janowscy, Murczyn 

(województwo kujawsko-pomorskie)
• Kordula i Andrzej Kuźmicz, Stary Uści-

mów (województwo lubelskie)
• Felicja i  Dariusz Stachowscy, Łany 

Wielkie (województwo śląskie)
• Anna i Witold Rydzkowscy, Tychowo 

(województwo zachodniopomor-
skie)

Laureaci krajowi:
• Lilla i  Maciej Kaiser, Wiewierz (woje-

wództwo dolnośląskie)
• Jadwiga i Stanisław Kowal, Jabłonów 

(województwo lubuskie)
• Barbara i Józef Filipek, Sechna (woje-

wództwo małopolskie)
• Dominika i  Tomasz Kalwa, Baborów 

(województwo opolskie)
• Wioletta i Artur Guzik, Głowienka (wo-

jewództwo podkarpackie)
• Marcin Świtała, Knapówka (woje-

wództwo świętokrzyskie)
• Beata i  Rafał Andrzejewscy, Strzelce 

Małe (województwo wielkopolskie)
• 
KATEGORIA FIRMY

Mistrz krajowy:
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT 

J. Grot S.J., Starowa Góra (wojewódz-
two łódzkie)

I wicemistrz krajowy:
• Biogazownia Rypin Sp. z  o.o., Rypin 

(województwo kujawsko-pomor-
skie)

Wicemistrzowie krajowi:
• DAR VIT Dariusz Konarski, Marcinowi-

ce (województwo dolnośląskie)
• Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Oj-

cowski Magdalena Węgiel, Ojców 
(województwo małopolskie)

• ROLMECH Sp. z  o.o., Płońsk (woje-
wództwo mazowieckie)

• NAMYSLO-LANDTECHNIK, Zwiastowi-
ce (województwo opolskie)

• AGROTECHNIK Wojciech Dzięgie-
lewski, Tafiły (województwo podla-
skie) 

• MARBOJ – Ubój Trzody i Bydła, Prze-
twórstwo Mięsa Marek Suliga, Nie-
znanowice (województwo święto-
krzyskie)

Laureaci krajowi: 
• PU-H Roltex Siedliszcze Sp. z o.o., Sie-

dliszcze (województwo lubelskie)
• Winnica Pod Lubuskim Słońcem, Łaski 

(województwo lubuskie)
• LEADASER Leszek Jakimowicz, Wólka 

Krowicka (województwo podkarpac-
kie)

• Firma Handlowo-Usługowa Nowpol 
Sp. j. Leszek i Grażyna Nowak, Żelisła-
wice (województwo śląskie)

• Zajazd Tusinek Grzegorz Winiarek, 
Rozogi (województwo warmińsko-
-mazurskie)

• ROLPOL Sp. z  o.o. Bohdan Rataj, Łę-
czyna (województwo zachodniopo-
morskie).

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego
23 czerwca 2021  r. 
odbyło się posie-
dzenie Zespołu 
Konsultac yjnego 
ds.  rolnictwa i  roz-
woju obszarów wiej-

skich ws. szacowania strat suszowych, 
w  którym  uczestniczył wicewojewoda 
Marek Subocz oraz członkowie Zarządu 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

W trakcie spotkania z przedstawicie-
lami związków zawodowych i  organi-
zacji rolniczych, instytucji działających 

w  obszarze rolnictwa prowadzono 
rozmowy poświęcone stratom spowo-
dowanym wystąpieniem zjawiska su-
szy. Przedstawione zostały największe 
problemy związane z  szacowaniem 
w ubiegłym roku przez aplikację „Zgłoś 
szkodę rolniczą” szkód suszowych 
oraz  ewentualne możliwości ich roz-
wiązania.

Jednocześnie omówiono również 
sytuację producentów rolnych zwią-
zaną z  wystąpieniem w  roku bieżą-
cym suszy. Raport nr 4 z monitoringu 

suszy rolniczej (wg stanu na dzień 20 
czerwca br.) sporządzony przez IUNG 
w  Puławach wykazał wystąpienie 
w  uprawach zbóż jarych suszy rol-
niczej w 108 gminach woj.  zachod-
niopomorskiego. Ponadto susza wy-
stąpiła w  uprawach zbóż ozimych, 
krzewów owocowych, truskawek, rze-
paku i  rzepiku, roślin strączkowych, 
kukurydzy na ziarno, kukurydzy na ki-
szonkę, drzew owocowych, tytoniu, 
warzyw gruntowych.

 Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl
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Samorząd rolniczy protestuje przeciwko ustawie odorowej 
W związku z udostępnieniem w Rządo-
wym Centrum Legislacji nowej wersji 
projektu ustawy o minimalnej odległości 
dla planowanego przedsięwzięcia sek-
tora rolnictwa, którego funkcjonowanie 
może wiązać się z ryzykiem powstawania 
uciążliwości zapachowej – Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych wystosował 
w dniu 7 lipca 2021 r. do Ministra Klimatu  
i Środowiska stanowczy protest wobec 
sposobu procedowania ww. ustawy, 
której projektowane przepisy są szko-
dliwe dla prowadzenia i  rozwoju go-
spodarstw rodzinnych prowadzących 
produkcję zwierzęcą. Samorząd rol-
niczy odbiera ten projekt jako kolejną 
próbę Rządu niszczenia produkcji zwie-
rzęcej w Polsce.

Projekt ustawy nie został przesłany 
do konsultacji społecznych do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że zgodnie z  prze-
pisami art. 45 ustawy z  dnia 14 grud-
nia 1995 r. o  izbach rolniczych (Dz. U. 
z  2018 r. poz. 1027) – organy admini-
stracji rządowej (w tym przypadku Mi-
nister Klimatu i  Środowiska) zasięgają 
opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych 
o  projektach ustaw i  aktów wykonaw-
czych dotyczących rolnictwa, rozwoju 
wsi i rynków rolnych. Projekt ten ściśle 
dotyczy rolnictwa i  raczej nie rozwoju 

a  hamowania i  zwijania rozwoju wsi 
i  zburzenia konkurencyjności polskich 
rolników na rynkach rolnych.

Niezrozumiały jest fakt objęcia pro-
jektem ustawy tylko sektora rolnego, 
a  przecież uciążliwe zapachy unoszą 
się z biogazowni, oczyszczalni ścieków, 
wysypisk śmieci, instalacji przetwarza-
jące śmieci itp.

Samorząd rolniczy, po zapoznaniu 
się z  przepisami projektu ustawy o  mi-
nimalnej odległości dla planowanego 
przedsięwzięcia sektora rolnictwa, któ-
rego funkcjonowanie może wiązać się 
z  ryzykiem powstawania uciążliwości 
zapachowej, wyraża stanowczy sprze-
ciw wobec procedowania przedmioto-
wego projektu i przewidzianym w nim 
łączeniu liczby DJP sąsiadujących go-
spodarstw. Spowoduje to nie tylko za-
hamowanie ich rozwoju, ale również 
nieprozumienia sąsiedzkie bowiem 
rozwój gospodarstwa sąsiada rolnika 
hodowcy zwierząt zahamuje rozwój 
drugiego gospodarstwa.   Projekto-
wane przepisy nie powinny dotyczyć 
już istniejących budynków, ponieważ 
niekorzystnie wpłyną na prowadzoną 
w nich produkcję rolniczą.

Samorząd rolniczy zwraca uwagę, 
że w  myśl Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej gospodarstwa rodzinne stano-
wią podstawę ustroju rolnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej i  sprzyjają zapew-
nieniu właściwego zagospodarowania 
ziemi rolnej w  Rzeczypospolitej Pol-
skiej, bezpieczeństwa żywnościowego 
obywateli i  wspierają zrównoważone 
rolnictwo prowadzone w zgodzie z wy-
mogami ochrony środowiska. Spełnie-
nie wymogów przepisów zawartych 
w ustawie zahamuje rozwój rodzinnych 
gospodarstw rolnych, spowoduje spa-
dek opłacalności w  gospodarstwach 
rolnych, a  w  konsekwencji spowoduje 
powolną likwidację produkcji zwierzę-
cej w Polsce.

Samorząd rolniczy wielokrotnie 
zwracał uwagę na problemy ludzi 
z  miasta, którzy przeprowadzili się na 
wieś. Działalność rolnicza jest podsta-
wową działalnością na wsi, jest to za-

równo podstawowe źródło dochodów 
rodzin rolniczych, jak również tradycja, 
bez której wieś zatraci swój charakter. 
Uważamy, że należy przede wszyst-
kim ustanowić przepisy prawa, aby nie 
ograniczać możliwości rozwoju gospo-
darstw rolniczych.

Należy zdecydowanie stwierdzić, że 
wejście w  życie przepisów omawianej 
ustawy będzie miało nieodwracalny 
wpływ na sytuację finansową wielu ro-
dzin rolniczych (produkcja zwierzęca 
wpływa na opłacalność prowadzenia 
gospodarstw rolnych), zburzy plany po-
szerzenia działalności, a w konsekwen-
cji zmusi do migracji ze wsi i spowoduje 
spadek liczby rodzinnych gospodarstw 
opierających się na produkcji zwierzę-
cej – nie jest łatwo powrócić do zaprze-
stanej produkcji zwierzęcej. Zmniejszy 
się liczba zwierząt hodowanych w Pol-
sce, a  niszę produktów zwierzęcych 
będą wypełniać sprowadzane z zagra-
nicy. Przepisy ustawy narażą rolników 
na wzrost kosztów inwestycji oraz po-
gorszą sytuację i tak trudną pracy w go-
spodarstwie, a także spowodują zwięk-
szenie kosztów produkcji.

Ponadto przepisy ustawy spowodu-
ją utratę samowystarczalności żywno-
ściowej kraju, a  samowystarczalność 
jest strategiczna dla Polski i  widoczne 
jest to szczególnie w  czasach kryzysu, 
np. pandemii.

Mając na uwadze powyższe, jak rów-
nież fakt, iż tereny wokół budynków 
inwentarskich zazwyczaj są w  bardzo 
korzystnej cenie, należy ustanowić 
przepisy stanowiące, iż nie można sytu-
ować nowych budynków mieszkalnych 
lub użyteczności publicznej bez wyra-
żenia zgody na prowadzoną wokół pro-
dukcję rolniczą.

Protest został skierowany również do 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, 
marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego, 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzego-
rza Pudy oraz do szefów klubów parla-
mentarnych.

 źródło: www.krir.pl

INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami
Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa włącza się w  akcję 
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, która ma na celu przypomnienie 
rolnikom o  konieczności właściwego 
stosowania środków ochrony roślin na 
bazie glifosatu.

Bezpieczne stosowanie herbicydów 
leży we wspólnym interesie rolników, 

producentów i konsumentów. Jeśli pro-
dukty nie spełniają norm dotyczących 
pozostałości środków ochrony roślin, 
nie mogą być wprowadzane do obro-
tu ani jako żywność, ani jako pasza dla 
zwierząt. Naruszenie przepisów podle-
ga sankcjom karnym lub administracyj-
nym. Konsekwencją może być również 
zmniejszenie dopłat bezpośrednich lub 

płatności obszarowych – od 15% do na-
wet 100%.

Warto więc pamiętać, aby m.in.:
• przestrzegać dawek, terminów i okre-

sów karencji;
• nie stosować glifosatu do desykacji 

gryki i prosa;
• używać wyłącznie legalnych środków 

ochrony roślin. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wzywa Agencję Nasienną  
do zaprzestania dalszych naruszeń
Zarząd KRIR, w  związku z  napływają-
cymi skargami rolników na naruszanie 
przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. prze-
pisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o  ochronie prawnej odmian roślin 
(Dz.U. z  2021 r. poz. 213), wezwała do 
niezwłocznego zaprzestania naruszeń 
i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji Agen-
cję Nasienną Sp. z o.o. 

Rolnicy bowiem informują, że Agen-
cja Nasienna sp. z  o.o.  wzywa ich do 
przedstawienia informacji o  wyko-
rzystaniu materiału siewnego, obję-
tego ochroną krajową.

Obowiązek taki został jednak wy-
eliminowany z  krajowego porządku 
prawnego z  dniem 7 lipca 2017  r., tj. 
z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o  zmianie ustawy 
o  ochronie prawnej odmian roślin 
(Dz.U. z  2017 r. poz. 1238).  Na mocy 
ww. ustawy zmieniającej został bo-
wiem usunięty z  obrotu prawnego 
art. 23a ustawy o ochronie prawnej 
odmian roślin, który do dnia 7 lipca 
2017 r. stanowił podstawę do żąda-
nia od rolników takich informacji. 
W  uzasadnieniu ustawy zmieniającej 
wskazano „Uchylenie art. 23a ma na 
celu zwolnienie wszystkich posiada-
czy gruntów rolnych oraz organizacji 
posiadaczy gruntów rolnych z  obo-
wiązku przekazywania hodowcom 
albo organizacjom hodowców pisem-

nej informacji dotyczącej wykorzysta-
nia materiału ze zbioru, który został 
uzyskany w  gospodarstwie rolnym 
i użyty na terenie tego samego gospo-
darstwa rolnego. Zmiana ta została 
wprowadzona na wniosek Krajowej 
Rady Izb Rolniczych”. Tym samym, 
aktualnie w  porządku prawnym 
brak jest jakiejkolwiek podstawy 
prawnej do żądania od rolników 
powyższych informacji, w  zakresie 
odmian objętych ochroną krajową. 
Podstawy takiej nie stanowią rów-
nież przepisy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2100/94 z  dnia 27 lipca 1994 
r. w  sprawie wspólnotowego syste-
mu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. 
UE L 227 z  27.07.1994  r., str. 1), ani 
rozporządzenia wykonawczego do 
tego aktu prawnego.  Rozporządze-
nie 2100/94 dotyczy bowiem ochro-
ny na poziomie unijnym, a  zgodnie 
z art. 3, rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa Państw Człon-
kowskich do przyznawania krajowych 
praw własności do odmian roślin. Roz-
porządzenie 2100/94 dotyczy bowiem 
ochrony na poziomie unijnym, a zgod-
nie z  art. 3, rozporządzenie pozosta-
je bez uszczerbku dla prawa Państw 
Członkowskich do przyznawania kra-
jowych praw własności do odmian 
roślin. Jeżeli zatem dana odmiana ko-
rzysta wyłącznie z  ochrony krajowej, 

to przepisy rozporządzenia 2100/94 
i  przepisy wykonawcze nie mają za-
stosowania, co oznacza, że posiadacze 
gruntów rolnych nie mają prawnego 
obowiązku przekazywania informacji 
dotyczącej wykorzystania materiału 
ze zbioru, który został uzyskany w go-
spodarstwie rolnym i użyty na terenie 
tego samego gospodarstwa rolnego – 
w przypadku odmian objętych ochro-
ną krajową.

Wzywamy zatem do niezwłoczne-
go zaprzestania powyższego dzia-
łania i  poinformowania rolników 
o  braku obowiązku przekazywania 
takich informacji.

KRIR zwróciła się również do Mini-
stra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi G. Pudy 
o interwencję w powyższej sprawie.

 źródło: www.krir.pl

• Stanowisko w  sprawie wsparcia mło-
dych rolników – w najbliższych tygo-
dniach Rada będzie pracować nad 
propozycjami m.in. możliwości uzy-
skania premii dla młodych rolników, 
którzy nie mieli takiej możliwości we 

wcześniejszych naborach, a  także 
o  liniach kredytowych zakładających 
spłaty kredytów do 30 lat nie tylko na 
zakup gruntów rolnych.

Informacje z pracy Rady i podejmo-
wane rozmowy będą przedstawiane 

w formie komunikatu zamieszczanego 
na stronie KRIR.

Co najmniej raz w  miesiącu będzie 
się odbywało spotkanie Rady w formie 
zdalnej.
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INFORMACJE KASY  
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

Zaświadczenie na portalu eKRUS
Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkow-
nika w  portalu eKRUS, w  sekcji eDO-
KUMENTY, istnieje możliwość wygene-
rowania elektronicznych zaświadczeń 
(eZaświadczeń):
• zaświadczenia o  okresach podlega-

nia USR (ubezpieczeniu społecznemu 
rolników), w  którym jest zawarta in-
formacja o  opłaconych składkach na 
ubezpieczenie społeczne rolników,

• zaświadczenia o podleganiu ubezpie-
czeniu, w  którym jest zawarta infor-
macja czy konto płatnika wykazuje/
nie wykazuje zadłużenia w KRUS,

• zaświadczenia o  okresach podlega-
nia i  opłaceniu składek na UZ (ubez-

pieczenie zdrowotne), w  którym jest 
zawarta informacja dotycząca po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego.

eZaświadczenie umożliwia wskaza-
nie przez użytkownika celu pozyskania 
tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany 
automatycznie dokument elektronicz-
ny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną, który nie wymaga pod-
pisu pracownika Kasy. Dokument ten 
należy skierować do właściwej insty-
tucji/organu w  formie elektronicznej, 
w  zależności od potrzeby, poprzez e-
-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. 

Zachowanie takiej formy przekazania 
dokumentu zapewnia autentyczność 
jego pochodzenia oraz integralność 
treści.

WAŻNE: Wygenerowane zaświad-
czenie przekazane drogą elektroniczną, 
np. pocztą elektroniczną lub za pomo-
cą skrzynki podawczej ePUAP, posiada 
moc prawną i  jest dokumentem urzę-
dowym. Dokumentu takiego nie nale-
ży drukować, gdyż wydruk, niezależnie 
od formy dalszego przekazania, nie po-
siada już cech dokumentu elektronicz-
nego i  nie będzie honorowany przez 
instytucje/organy, w  których zostanie 
przedłożony.

 TUW nowe ubezpieczenie  
„Bezpieczna Podróż z TUW-em

Od dnia 1 lipca 2019 r. zostało wpro-
wadzone do oferty Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW” nowe 
ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż 
z TUW-em”.

Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna 
Podróż z TUW-em” oferowana przez To-

warzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW“ przeznaczona jest dla osób fi-
zycznych udających się w podróż poza 
granice terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i  kraj zamieszkania Ubezpie-
czonego. Umowa ubezpieczenia „Bez-
pieczna Podróż z  TUW-em” zapewnia 
całodobowe, kompleksowe wsparcie 
w  każdym miejscu na Świecie w  na-
głych sytuacjach.

Umowa ubezpieczenia może być za-
warta w  formie umowy indywidualnej, 
umowy grupowej lub umowy rodzinnej. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW“ ofertuje do wyboru cztery 
warianty ubezpieczenia: MINI, STAN-
DARD, KOMPLEKS, VIP różniące się mię-
dzy sobą sumami ubezpieczenia oraz 
sumami gwarancyjnymi, natomiast 
podstawowy zakres ubezpieczenia jest 
jednakowy dla każdego z  wariantów. 
Każdy z czterech wariantów można roz-
szerzyć o dodatkowe ryzyka.

Tym samym Ubezpieczający może 
dostosować zakres ochrony ubezpie-
czeniowej do swoich wymagań i  po-

trzeb oraz podjąć decyzję, który z  wa-
riantów ochrony ubezpieczeniowej 
będzie najbardziej spełniał jego ocze-
kiwania.

Przedmiotem umowy ubezpiecze-
nia „Bezpieczna Podróż z  TUW-em” 
w  każdym z  czterech wariantów jest 
ubezpieczenie :

–  kosztów leczenia i assistance,
–  następstw nieszczęśliwych wy-

padków,
–  odpowiedzialności cywilnej w ży-

ciu prywatnym,
–  bagażu podróżnego.
Wychodząc naprzeciw podróżują-

cym, którzy coraz częściej dzielą czas 
odpoczynku między błogim wypoczyn-
kiem i  uprawianiem sportów, Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ 
po opłaceniu dodatkowej składki ubez-
pieczeniowej umożliwia rozszerzenie 
zakresu ubezpieczenia w każdym z czte-
rech wariantów ubezpieczenia o  ryzy-
ka związane z: uprawianiem sportów 
zimowych i  uprawianiem sportów eks-
tremalnych, które zapewniają ochronę 
w zakresie NNW , a także chronią przed 
wysokimi kosztami leczenia.

Oprócz podróży w  celach wypo-
czynkowych, Klienci coraz częściej po-
szukują pracy poza granicami kraju, 
więc Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” w podstawowym zakre-
sie umowy ubezpieczenia „Bezpieczna 
Podróż z  TUW-em” obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową wykonywanie pracy 
umysłowej, a po opłaceniu dodatkowej 
składki ubezpieczeniowej także wyko-
nywanie pracy fizycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia kosz-
tów leczenia jest ryzyko nagłego za-
chorowania lub nieszczęśliwego wy-
padku Ubezpieczonego zaistniałych 
podczas podróży. Zakresem ubezpie-
czenia kosztów leczenia objęta jest 
organizacja pomocy medycznej oraz 
pokrycie kosztów tej pomocy, obejmu-
jących m.in.: koszty hospitalizacji i  le-
czenia ambulatoryjnego Ubezpieczo-
nego, koszty wizyt lekarskich i  koszty 
badań pomocniczych, koszty transpor-
tu do placówki medycznej lub między 
placówkami, koszty zakupu lekarstw 
i  środków opatrunkowych, transport 
Ubezpieczonego do kraju zamieszka-
nia, transport zwłok Ubezpieczonego.

W  ramach ubezpieczenia assistance 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” organizuje usługi assistance i po-
krywa ich koszt w okresie ubezpieczenia 
podczas podróży Ubezpieczonego. Za-
kresem ubezpieczenia assistance objęte 

są m.in. następujące usługi: przedłuże-
nie ochrony ubezpieczeniowej do 48h 
w przypadku opóźnienia powrotu Ubez-
pieczonego w wyniku awarii lub odwo-
łania środka transportu oraz zdarzenia 
losowego, pokrycie kosztów poszuki-
wań i  ratownictwa, pomoc psychologa 
po akcji ratowniczej, całodobowy dyżur 
telefoniczny, pomoc tłumacza w zawiąz-
ku z pomocą medyczną, pomoc prawna, 
pomoc w  przypadku utraty środków 
płatniczych i  dokumentów, pomoc 
w  przypadku przekazania kaucji, opie-
ka nad niepełnoletnimi dziećmi, trans-
port członka rodziny Ubezpieczonego, 
kontynuacja podróży Ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie assistance obejmuje 
również usługi z zakresu pomocy domo-
wej oraz z zakresu usług pogrzebowych 
na terenie RP. 

Przedmiotem ubezpieczenia są 
następstwa nieszczęśliwych wypad-
ków Ubezpieczonego polegające na 
wystąpieniu i  ujawnieniu urazu ciała 
w  wyniku nieszczęśliwego wypadku 
objętego odpowiedzialnością Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
oraz śmierci Ubezpieczonego w  wyni-
ku nieszczęśliwego wypadku. Wyso-
kość świadczeń z  tytułu urazów ciała 
została określona w  Tabeli zawartej 
w Ogólnych warunkach ubezpieczenia 
„Bezpieczna Podróż z TUW-em” – jako 
procent sumy ubezpieczenia. W  razie 
śmierci Ubezpieczonego na skutek nie-
szczęśliwego wypadku, przed upływem 
12 miesięcy od daty jego wystąpienia, 
wypłacane jest świadczenie w wysoko-
ści sumy ubezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę, że w zakresie 
ubezpieczenia kosztów leczenia i  assi-
stance oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW“ ponosi odpowie-
dzialność za koszty leczenia zdarzeń 
będących następstwem zaostrzenia 
lub powikłania chorób przewlekłych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest 
odpowiedzialność cywilna Ubezpie-
czonego podczas podróży w  związku 
z  czynami niedozwolonymi za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w związku 
z  wykonywaniem czynności życia pry-
watnego. Oznacza to, że ochroną ubez-
pieczeniową objęte są zarówno szkody 
na osobie jak i szkody rzeczowe powsta-
łe z winy Ubezpieczonego podczas czyn-
ności wykonywanych w trakcie podróży 
np. potrącenie osoby trzeciej podczas 
jazdy na rowerze lub nartach na skutek 
niewystarczającej ostrożności, pogryzie-
nie przez psa zabranego ze sobą w po-

dróż, nieumyślne szkody w mieniu osób 
trzecich podczas wyjazdów. 

W  ramach ubezpieczenia bagażu 
podróżnego przedmiotem ubezpiecze-
nia jest bagaż podróżny: walizy, torby, 
plecaki, paczki wraz z  ich zawartością 
w  postaci odzieży i  rzeczy osobistych 
należących do Ubezpieczonego oraz 
sprzęt sportowy od ryzyka utraty, 
zniszczenia bądź uszkodzenia podczas 
podróży w  wyniku: zdarzeń losowych, 
prowadzenia akcji ratowniczej, kradzie-
ży, zaginięcia, wypadku w  komunika-
cji lądowej, powietrznej lub wodnej, 
rozboju, kradzieży z włamaniem. W ra-
mach ubezpieczenia bagażu pokry-
wane są również koszty zakupu przed-
miotów pierwszej potrzeby, takich jak 
odzież czy przybory toaletowe w przy-
padku udokumentowanego opóźnie-
nia w  dostarczeniu przez przewoźnika 
bagażu o co najmniej 4 godziny.

Planując wyjazd i kupując wycieczkę 
nie zawsze jesteśmy w  stanie wszyst-
ko przewidzieć i  zdarzają się sytuacje 
w  życiu, które potrafią zniszczyć nawet 
najlepsze plany urlopowe. Dla osób 
które chcą czuć się bezpiecznie i  mieć 
wszystko pod kontrolą Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ofe-
ruje po opłaceniu dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej możliwość rozsze-
rzenia zakresu ochrony ubezpieczenio-
wej o  ubezpieczenie kosztów rezygna-
cji z  wyjazdu i  skrócenia uczestnictwa 
w  imprezie. Przedmiotem ubezpiecze-
nia są koszty rezygnacji z  wyjazdu, co 
oznacza koszty jakimi Ubezpieczony 
zostałby obciążony przez organizatora 
wyjazdu, w przypadku rezygnacji przez 
Ubezpieczonego z  uczestnictwa w  im-
prezie lub rezygnacji przez Ubezpie-
czonego z noclegu lub rezygnacji przez 
Ubezpieczonego z  biletu, przed datą 
rozpoczęcia wyjazdu wskazaną w umo-
wie ubezpieczenia. 

Termin naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych 
w ramach działań „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu 
pszczelarskiego” wydłużony. Wnioski przyjmuje KOWR
Do 31 sierpnia 2021 r. został wydłużo-
ny termin składania wniosków o refun-
dację kosztów poniesionych w  roku 
pszczelarskim 2021 w  ramach działań: 
„Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu 
pszczelarskiego”. Wydatki z tego tytułu 
muszą być poniesione do 31 lipca br. 
Pomoc z tych dwóch działań udzielana 

jest w  ramach mechanizmu „Wsparcie 
rynku produktów pszczelich”. Doku-
menty przyjmuje Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa prosi, by nie zwlekać 
ze składaniem wniosków i  po skom-
pletowaniu dokumentacji składać je 

jak najszybciej do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. W  przypadku py-
tań należy skontaktować się z  KOWR-
-em, który realizuje mechanizm „Wspar-
cie rynku produktów pszczelich”.

Więcej informacji na stronie KOWR:
www.kowr.gov.pl/interwencja/wspar-
cie-rynku-produktow-pszczelich
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INFORMACJE NARODOWEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

INFORMACJA GŁÓWNEGO  
INSPEKTORATU WETERYNARII

„Smaki zamknięte w słoiku” – przepisy
W numerze LIPCOWYM Echa przedstawiamy Państwu ostatni zwycięski produkt wy-
brany w konkursie ,,SMAKI ZAMKNIĘTE W SŁOIKU”. Konkurs został zorganizowany przy 
współpracy Zarządu  ZIR oraz Komisji do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich. Składał się 
z dwóch etapów (I etap – powiatowy, II etap – wojewódzki). Komisja dokonała wyboru 
spośród zwycięskich ,,produktów’’ I etapu powiatowego i jednomyślnie zdecydowała na-
grodzić wszystkich finalistów na szczeblu wojewódzkim w tym samym stopniu. Celem 
konkursu był rozwój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, zdrowych przetworów domowych.

Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin (dalej: ZIR). Informacja o ochronie danych 
osobowych w ZIR: https://www.zir.pl/rodo/

DŻEM Z OWOCÓW KALINY KORALOWEJ
Opis produktu: (składniki, w jaki sposób został przetworzony).
Składniki: 1kg owoców kaliny, 0,5 kg cukru, ulubione przyprawy. 
Owoce przebrać, umyć i przemrozić w zamrażarce 3-4 dni – nieprzemrożone nie nadają się na przetwory. Następnie ugoto-
wać z ¼ szklanki wody przez około 30 minut. Przetrzeć przez sito, dodać do soku ulubione przyprawy – cytryna, pomarańcza, 
goździki, wanilia, cukier i gotować jeszcze ok. 30 minut. Można dodać żel do dżemów.

Działanie: kwiaty, kora i owoce obniżają ciśnienie krwi, uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, wspomagają lecze-
nie żylaków, działają przeciwkrwotocznie. Kalina działa uspokajająco, wzmaga wydzielanie moczu, działa oczyszczająco na 
organizm i przeciwobrzękowo. Przetwory z owoców kaliny podaje się w przypadku osłabienia organizmu przy przeziębie-
niach i ciężkich chorobach zakaźnych.

Smacznego! Życzy Pani Bronisława Siwiuk, autorka przepisu na dżem z owoców kaliny koralowej.

Nowa szansa na dofinansowanie utylizacji folii rolniczej. Pod 
koniec czerwca ruszył drugi nabór w programie NFOŚiGW

O G Ł O S Z E N I E  O   N A B O R Z E 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
programu priorytetowego „Usuwanie 
folii rolniczych i  innych odpadów po-
chodzących z działalności rolniczej”

Cel programu
Rozwój systemów zagospodarowa-

nia odpadów z  tworzyw sztucznych 
z rolnictwa.

Terminy i sposób składania wnio-
sków

Wnioski należy składać w  terminie: 
od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

Przygotowane wnioski należy skła-
dać w  wersji elektronicznej przez Ge-
nerator Wniosków o  Dofinansowanie 
(„GWD”), a  w  przypadku braku podpi-
su elektronicznego, oprócz przesłania 
wersji elektronicznej należy przesłać 
wygenerowany przy użyciu GWD:

• wydruk wniosku, zawierający na 
pierwszej stronie kod kreskowy,

• oświadczenia podpisane zgodnie z za-
sadami reprezentacji wnioskującego,

drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z  dopiskiem 2.7 „Usuwanie folii rolni-
czych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej” albo złożyć bez-
pośrednio w  kancelarii NFOŚiGW od 
poniedziałku do piątku w  godzinach 
7:30 – 15:30.

Dla wniosków składanych w  formie 
wydruku przesłanych pocztą lub kurie-
rem za dzień wpływu uważa się dzień 
rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji 
w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, 
zostaną odrzucone. Ocena wniosków 
rozpocznie się po zakończeniu naboru 
wniosków.

Wnioskodawcy będą informowa-
ni o  wyniku oceny za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

Informacje szczegółowe:
1. Forma dofinansowania: dotacja.
2. Intensywność dofinansowania:

dofinansowanie w  formie dotacji 
do 100% kosztów kwalifikowanych, 
z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dofinansowania nie może 

przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej 
w Mg masy odpadów z folii rolniczych, 
siatki i  sznurka do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag 
unieszkodliwionych lub poddanych 
odzyskowi w  ramach przedsięwzięcia; 

b) podatek VAT nie stanowi kosztu kwa-
lifikowanego przedsięwzięcia.
3. Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:
a) wypłata transz dotacji może na-

stąpić wyłącznie w formie refundacji,
b) w  przypadku wyczerpania limitu 

środków w  planie finansowym NFO-
ŚiGW w  roku bieżącym zaplanowane 
wypłaty mogą być przesunięte przez 
NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty 
mogą być przesunięte nie więcej niż 
o jeden rok wobec planowanych termi-
nów. Przesunięcie może dotyczyć nie 
więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do 
wypłaty na dany rok;

2) w przypadku gdy wsparcie przeka-
zywane ostatecznym odbiorcom korzy-
ści stanowi dla nich pomoc publiczną, 
jednostka samorządu terytorialnego, 
jako podmiot udzielający pomocy, zo-
bowiązana jest do zapewnienia zgod-
ności tego wsparcia z  zasadami 
pomocy publicznej określonymi w roz-
porządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 
z  dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie 
stosowania art. 107 i  108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 
9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 
z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 
grudnia 2013 r. w  sprawie stosowania 

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej  
w zakresie dobrostanu zwierząt
W związku ze wzrostem w sezonie let-
nim upadków oraz urazów zwierząt 
gospodarskich, a także docierającymi 
sygnałami o potwierdzonych przy-
padkach niehumanitarnego traktowa-
nia zwierząt w zakładach ubojowych, 
Główny Lekarz Weterynarii polecił 
wzmożenie nadzoru  terenowym orga-
nom Inspekcji Weterynaryjnej. W mie-
siącach czerwiec-lipiec 2021 r., pra-
cownicy Wojewódzkich Inspektoratów 

Weterynarii przeprowadzą kontrole 
doraźne wybranych na podstawie 
analizy ryzyka 6–10 zakładów w każ-
dym województwie, prowadzących 
ubój świń lub bydła oraz sprawdzą 
spełnianie wymagań dobrostanowych 
zarówno w trakcie przyjęcia zwierząt, 
ich oszałamiania jak i uboju. Wyniki za-
rządzonych kontroli oraz podjęte dzia-
łania następcze będą znane w pierw-
szej połowie sierpnia br.

art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 
1), a także do realizacji innych obowiąz-
ków podmiotu udzielającego pomocy.

3) okres trwałości przedsięwzięcia: 
nie dotyczy,

Rodzaje przedsięwzięć:
Przedsięwzięcia w zakresie transpor-

tu oraz odzysku lub unieszkodliwie-
nia odpadów z  folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big Bag.

Przedsięwzięcia w  zakresie, trans-
portu oraz odzysku lub unieszkodliwie-
nia odpadów z  folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big Bag.

Beneficjenci:
Beneficjentami programu są jed-

nostki samorządu terytorialnego.
Ostatecznymi odbiorcami korzyści 

będą posiadacze odpadów z folii rolni-
czych, siatki i  sznurka do owijania ba-
lotów, opakowań po nawozach i  typu 
Big Bag.

Informacje dodatkowe:
1) W ramach realizacji przedsięwzięć 

nie są kwalifikowane koszty zbierania 
odpadów od rolników oraz podatek 
VAT.

2) W  ramach ogłoszonego naboru 
jedna gmina może złożyć jeden wnio-
sek o dofinansowanie.

Informacja o  koordynatorze pro-
gramu wraz z nr telefonu
Artur Banasiak: 22 45 90 396;
e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

 Źródło: www.nfosigw.gov.pl

W  zakresie likwidacji szkód pakiet 
obsługiwany jest przez firmę Mondial 
Assistance, z którą Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW“ współ-
pracuje już w  zakresie dom assistance 
oraz auto assistance, a która gwarantu-
je bezgotówkową likwidację szkód za 
granicą na bardzo wysokim poziomie. 

Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna 
Podróż z TUW-em" gwarantuje Ubezpie-
czonym przede wszystkim możliwość 

kompleksowej ochrony ubezpiecze-
niowej w  każdym miejscu na Świecie. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” oferuje szeroką i  zróżnico-
waną ochronę ubezpieczeniową, która 
pozwala na precyzyjne dopasowanie 
wybranego zakresu ubezpieczenia do 
zróżnicowanych oczekiwań i  potrzeb 
klientów. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW“ posiada wyspecjalizowaną 

sieć jednostek na terenie RP, do których 
zaprasza w  celu poznania oferty i  za-
warcia umowy ubezpieczenia. Adresy 
jednostek dostępne na stronie interne-
towej www.tuw.pl. 

Informacja stanowi materiał pro-
mocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW“ z  siedzibą: 02-793 
Warszawa, ul. H. Raabego 13“

 źródło: www.krus.gov.pl
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Gospodarstwo Rolne Ferma

Drobiu Witold Rydzkowski 

ul. Połczyńska 6, 78-220 Tychowo 

tel. +48 606 685 993 

KONTAKT

KLASY WAGOWE JAJ: 

• XL (73 g i więcej) 

• L (63–73 g) 

• M (53–63 g)

• S (50–55 g)

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu oferuje sprzedaż jaj z chowu ściółko-
wego oraz wolno wybiegowego dla klientów indywidualnych i hurtowych. Sto-
sowany u nas system chowu kur niosek gwarantuje wysoką jakość i smak jaj, 
które są bardzo powszechnym i częstym składnikiem naszego menu. Dosko-
nała jakość naszych jaj to zasługa kur, które karmione są paszami wyproduko-
wanymi ze zbóż naszego gospodarstwa. W 2019 r. powiększyliśmy swoją pro-
dukcję o nowo wybudowany kurnik, w którym zastosowano najnowocześniejszy 
system chowu kur niosek na wolnym wybiegu. 

Cały proces produkcji jest pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz przestrzegamy 
rygorystycznego systemu kontroli jakości jaj przeznaczonych do sprzedaży. 

Jaja konsumpcyjne sprzedajemy w opakowaniach po 10, 12, 30 szt. Ofertę kie-
rujemy do właścicieli sklepów spożywczych, cukierni, restauracji, barów, zakła-
dów żywienia zbiorowego, placówek pomocy społecznej, szpitali. 

Jaja dostarczane są przez Zakład Pakowania Jaj Mariusz Rydzkowski, który 
własnym transportem dowozi je w odległości do ok. 200 km gwarantując nieza-
wodną jakość i świeżość. 

OFERTA  
HANDLOWA
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zachęca do skorzystania z  oferty ubezpieczenia sprzętu rolniczego Agrocasco, w  celu poznania 
bliższych informacji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.tuw.pl, jednostek terenowych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” lub skontaktowania się z agentami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze optymal-
nego wariantu ubezpieczenia. 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13

Nowy pakiet AGROCASCO  
w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń  
Wzajemnych „TUW”

Mechanizacja i  automatyzacja prac są 
nieodłącznym elementem współczesnego 
rolnictwa. Postęp technologiczny na dobre 
zagościł także i na polskich polach. Wysłu-
żone Ursusy i  Bizony zostały zastąpione 
przez warte setki tysięcy złotych nowocze-
sne i wydajne maszyny. Wraz z rozbudową 
parków maszynowych rosną także oczeki-
wania rolników wobec produktów ubez-
pieczeniowych zapewniających ochronę 
sprzętu rolniczego.

Agrocasco w nowym wydaniu

W odpowiedzi na te potrzeby Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opraco-
wało nowy pakiet Agrocasco. Sprzęt rolniczy 
może zostać objęty ochroną ubezpiecze-
niową w jednym z trzech wariantów: Mini, 
Standard i Super dopasowanych do różnych 
potrzeb klienta. Dodatkowo, w ramach pa-
kietu znalazły się także ubezpieczenia: szyb 
sprzętu rolniczego, następstw nieszczęśli-
wych wypadków operatorów i  pasażerów 
sprzętu rolniczego, ochrony prawnej oraz 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu między-
sąsiedzkich usług maszynowych.

Ochrona nie tylko dla nowych  
maszyn

Nowe Agrocasco w  TUW „TUW” trafia 
w  potrzeby klientów poszukujących  sze-
rokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
zarówno dla nowego sprzętu jak i sprzętu, 
który lata świetności ma już za sobą. 

W  wariancie MINI, w  atrakcyjnej cenie, 
sprzęt rolniczy zostaje objęty ochroną 
przed zdarzeniami losowymi (m.in. pożar, 
powódź, upadek drzew lub masztów, za-
padanie lub osuwanie się ziemi) występu-
jącymi relatywnie rzadko, ale za to często 
skutkującymi poważnymi zniszczeniami. 
W wariancie tym nie występują ogranicze-
nia wiekowe względem sprzętu zgłaszane-
go do ubezpieczenia, a czynności związane 

z zawarciem umowy ubezpieczenia zostały 
ograniczone do niezbędnego minimum. 

Kradzież w STANDARDZIE

Wariant STANDARD zapewnia ubezpie-
czenie w  formule All Risks (wszystkie ry-
zyka), dzięki czemu w  zakresie ubezpie-
czenia mieszczą się wszystkie najczęściej 
występujące rodzaje szkód w  sprzęcie 
rolniczym, w tym spowodowane kradzieżą 
lub usiłowaniem kradzieży. W ostatnich la-
tach bowiem łupem złodziei coraz częściej 
stają się nie tylko luksusowe samochody, 
lecz także drogie ciągniki lub maszyny rol-
nicze. 

Ubezpieczenie obejmuje także koszty 
holowania lub transportu oraz wartość pło-
dów rolnych zniszczonych wskutek szkody 
powstałej w trakcie transportu ubezpieczo-
nym sprzętem rolniczym. Jeśli wiek sprzętu 
rolniczego w dniu powstania szkody nie bę-
dzie przekraczał 15 lat, odszkodowanie bę-
dzie przysługiwać także za szkody powstałe 
w wyniku awarii spowodowanej przedosta-
niem się do wnętrza sprzętu rolniczego ciała 
obcego lub przegryzieniem przez zwierzęta 
(np. gryzonie, kuny) wiązek elektrycznych, 
a także za uszkodzenie ogumienia, powstałe 
bez jednoczesnego uszkodzenia innych czę-
ści sprzętu rolniczego.

Ochrona dla wymagających

Wariant SUPER jest odpowiedzią na po-
trzeby klientów poszukujących produktu 
ubezpieczeniowego zapewniającego naj-
wyższy poziom ochrony. Jego wyróżnikiem 
jest brak jakichkolwiek franszyz i udziałów 
własnych w szkodzie. W tym wariancie za-
kres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny 
w wariancie STANDARD, został dodatkowo 
rozszerzony o  uszkodzenia szyb sprzętu 
rolniczego, powstałe bez jednoczesnego 
uszkodzenia innych części, a także o koszty 
wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego. 
W  trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
klient ma zagwarantowaną stałą sumę 
ubezpieczenia, a  w  przypadku powstania 
szkód częściowych – zniesienie konsumpcji 
sumy ubezpieczenia oraz zniesienie amor-
tyzacji części, aż do przekroczenia przez 
sprzęt rolniczy wieku 15 lat. Limity odpo-
wiedzialności mające zastosowanie w wa-
riancie SUPER należą do jednych z najwyż-
szych na rynku.


