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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: 
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Szanowni Państwo!

Wrzesień obfitował w bardzo intensywne działania dotyczące wyjaśniania 
sytuacji strat w uprawach spowodowanych suszą. Jednocześnie był to czas 
przygotowań pól pod kolejne zasiewy oraz czas oczekiwań na jesienne zbio-
ry okopowych i kukurydzy. 

Mam ogromną nadzieję, że skutki suszy będą łaskawsze dla okopowych niż 
dla zbóż.

Staramy się przybliżyć Państwu najnowsze informacje z instytucji rolnych, 
a także z prac Zarządu i Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolni-
czej nie tylko w „Echu”, ale również na stronie www.zir.pl

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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radości – część polskiego eksportu – podkreślił prezydent 
Andrzej Duda.

Występujący po prezydencie minister rolnictwa Grzegorz 
Puda mówił, że wiara i patriotyzm od zawsze były dla rolni-
ków największą wartością, która budowała i wzmacniała lo-
kalne więzi. Jak deklarował, chce, aby młodzi ludzie zakładali 
na wsi rodziny i zostawali rolnikami – dodał.

W przeddzień dożynek, przedstawiciele izb rolniczych spo-
tkali się na konferencji dotyczącej 25 lat reaktywacji działal-
ności Izb Rolniczych w Polsce. W spotkaniu udział wzięli: Jan 

Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa 
i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Szymon Giżyński – 
Sekretarz Stanu w MRiRW oraz dr Mirosław Drygas.

W  wyjeździe na Jasną Górę uczestniczyły również panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki” z  Kowańcza, któ-
re brały udział w Finale Bitwy Regionów 4 września 2021 r.  
w  Częstochowie podczas Krajowej Wystawy Rolniczej oraz 
Dożynek Jasnogórskich. Koło Gospodyń Wiejskich „Sikorecz-
ki” z Kowańcza zajeły II miejsce za najlepszą potrawę regio-
nalną „topinambur na boczku’’.

Dnia 5 września 2021 r. Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
zorganizowała wyjazd na uroczystości Święta Dziękczynienia 
za Plony na Jasnogórskie Dożynki. W tym roku ogólnopolskie 
święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze odbywało się 
pod hasłem „Do Matki naszego zawierzenia”.

Mszy św. celebrowanej na jasnogórskich błoniach prze-
wodniczył metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław 
Depo. W  Eucharystii, z błogosławieństwem wieńców żniw-
nych uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

– Uważam, że to właśnie troską, przede wszystkim troską 
prezydenta, jest całościowe spojrzenie na Rzeczpospolitą 

i na tą jej niezwykle ważną część, jaką jest polska wieś. Polska 
wieś, która jak – wielokrotnie to akcentuję – zapewnia nam, 
Polakom bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo 
żywnościowe naszego narodu i  naszej ojczyzny, a  zarazem 
ogromnie ważną, coraz bardziej rozrastającą się – ku naszej 
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W dniach 10–12 września 2021 w Barz-
kowicach trwały XXXIII Targi Rolne 
AGRO POMERANIA. Jak zawsze Zachod-
niopomorska Izba Rolnicza przygoto-
wała swoje stoisko przy głównej alei 
targowej, obok innych instytucji rolni-
czych: KRUS, KOWR, ZODR. Stoisko licz-
nie odwiedzali rolnicy z pytaniami dot. 
m.in. pomocy w związku z klęską suszy, 
działalności samorządu rolniczego, ob-
rotu nieruchomościami rolnymi. Byli-
śmy też jednym z  fundatorów nagród 
w tradycyjnych konkursach rozstrzyga-
nych podczas Targów, między innymi 
nagrody Prezesa Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej dla najlepszej firmy, którą 
otrzymało Gospodarstwo Rolne Nowy 
Dwór Gdański „Starożuławski Czosnek” 
– Waldemar Fidut oraz nagroda Prezesa 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za 
najlepszy wyrób – „Skarby Agatki” Aga-
ta Skarberek – Wierzchowo.

Wojewódzka Komisja Konkursowa na 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 
roku wyłoniła trójkę laureatów szczebla 
wojewódzkiego:

I miejsce – Agnieszka i Mirosław Igna-
szakowie, Lubiesz,

II miejsce – Joanna i Rafał Broda, Par-
sęcko,

III miejsce – Tomasz Golik, Pustary.
W  sobotę 11 września Zachodnio-

pomorska Izba Rolnicza współrealizo-
wała z  Krajową Rada Izb Rolniczych 
„Festiwal Zbożowy” w ramach projek-

tu finansowanego przez Fundusz Pro-
mocji Ziarna Zbóż i  Przetworów Zbo-
żowych.

Głównym celem Festiwalu było za-
poznanie osób odwiedzających z jako-
ścią oraz  zaletami zbóż i  przetworów 
zbożowych, wartościami odżywczymi 
i znaczeniem w codziennej diecie róż-
nych gatunków pieczywa, kasz, płat-
ków czy makaronów.

W  czasie trwania Festiwalu uczest-
nicy mogli spróbować zdrowych wyro-
bów wykonanych z produktu polskiego 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich Sulino z  gminy Marianowo 
(m.in. chleba żytniego na zakwasie, cia-
sta z kruszoną, naleśniki, faworki, kotle-

ty z  kaszy gryczanej, 
rogaliki drożdżowe). 
Przygotowane przez 
KGW Sulino potrawy, 
w  tym również pie-
rogi z  kaszą grycza-
ną oraz  pierogi z  se-
rem i  ziemniakami, 
cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, 
a  o  tym, że przyrzą-
dzone potrawy były 
smaczne, świadczyły 
tłumy chętnych zgro-
madzone wokół sto-

iska degustacyjnego. Pełne tace z pysz-
nościami roznoszone przez hostessy 
znikały bardzo szybko. Uczestnicy mieli 
możliwość obejrzenia prezentacji mul-
timedialnej na temat produktów zbo-
żowych.

Nie zabrakło również konkursów 
z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Dla 
najmłodszych w  przystępny sposób, 
w  formie zabaw i  konkursu rysunko-
wego oraz wyklejania obrazków ziar-
nami zbóż  pod nazwą „Od ziarenka do 
bochenka”, przybliżone zostały treści 
edukacyjne o  wartościach zbóż i  ich 
przetworów.

Dla dorosłych odbywał się konkurs 
wiedzy na temat produktów i  prze-
tworów zbożowych oraz konkurs roz-
poznawania ziaren zbóż. Laureaci obu 
konkursów otrzymali  cenne nagrody 
rzeczowe w  postaci małego sprzętu 
AGD (dorośli) oraz zakupionych dla 
dzieci nagrody w formie gier edukacyj-
nych i logistycznych dla starszych, a dla 
najmłodszych gry oraz  zabawki eduka-
cyjne. A  wszystko to dzięki Konferan-
sjerowi, który prowadził „Zbożowy Fe-
stiwal”, a więc witał przechodniów oraz 
uczestników festiwalu, przybliżał cel 
spotkania, zapowiadał kolejne punk-
ty programu, wyjaśniał, komentował, 
wtrącał anegdoty i różnorakie historie, 

POSIEDZIENIE ZARZĄDU ZIR
W dniu 07 września br. Zarządu ZIR 
uczestniczył w  spotkaniu z   Małopol-
ską Izbą Rolniczą, która w Kołobrzegu 
w  ramach projektu KSOW odwiedziła 
kilka gospodarstw o różnej specjaliza-
cji w naszym województwie. 

Przed spotkaniem odbyło się posie-
dzenie Zarządu ZIR podczas, którego 
zostały poruszone tematy związane 
z  wyjazdem studyjnym na Węgry, 
a  także organizacją Konferencji pt. 

„Racjonalne gospodarowanie wodą 
w  rolnictwie – jak zapobiegać skut-
kom suszy w  produkcji rolnej”, która 
ma się odbyć w terminie 23–24 wrze-
śnia. Zarząd z  niepokojem obserwuje 
sytuację związaną z  suszą w  woje-
wództwie, w związku z tym Pan Prezes 
poinformował, iż po spotkaniach min. 
z  Ministrem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
p. Grzegorzem Pudą oraz Premierem 
RP Mateuszem Morawieckim zostało 

wystosowane pismo z jasno określoną 
propozycją pomocy dla rolników z na-
szego województwa. 

Podczas posiedzenia Zarząd rów-
nież omawiał uwagi dot. Planu Strate-
gicznego dla WPR na lata 2023 – 2027, 
które należy złożyć do 15 września br.

Zarząd zakończył obrady na szcze-
gółowej analizie  korespondencji, któ-
ra wpłynęła do Biura ZIR w ciągu ostat-
nich dni.
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drotechnicznego, inżynierii wodnej 
oraz melioracji, jak również usługi 
związanych z  obsługą inwestycji bu-
dowlanych związanych z powyższymi 
gałęziami budownictwa. W  ramach 
działalności oferuje projektowanie 
i  obsługę inwestycji budownictwa 
wodnego, melioracyjnych, hydro-
technicznych i ochrony środowiska. 

Dr inż. Ewa Kanecka-Geszke, Dyrek-
tor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Badawczego Instytutu Technologicz-
no-Przyrodniczego Państwowego In-
stytutu Badawczego w Falentach   zmie-
rzyła się z trudnym tematem jakim jest 
„Gospodarowanie wodą na gruntach 
ornych i  trwałych użytkach zielonych 
z  wykorzystaniem innowacyjnych me-
tod i narzędzi”, podczas którego zapre-
zentowano najnowsze wyniki badań, 
dzięki którym gospodarowanie zasoba-
mi wody może być bardziej racjonalne 
i  ekonomiczne. Podstawowym zada-
niem gospodarki wodnej na najbliższe 
lata powinny być prace zmierzające do 
spowolnienia odpływu wody ze zlew-
ni, zwiększenie zdolności retencyjnej 
zlewni przy zastosowaniu innowacyj-
nych metod w możliwie małym stopniu 
wywierających negatywny wpływ na 
środowisko przyrodnicze. Po obu wy-
kładach w  tym dniu odbyły się intere-
sujące dyskusje.

Spotkanie dało możliwość wielo-
podmiotowego podejścia do spraw 
gospodarowania wodą na terenach 
wiejskich, a  także bezpośredniego 
nawiązania kontaktów pomiędzy po-

szczególnymi grupami uczestników. 
Temat tak zainteresował słuchaczy, że 
podczas ożywionej dyskusji długo jesz-
cze trwały rozmowy rolników.

Realizowana konferencja skierowa-
na była do rolników z  województwa 
zachodniopomorskiego. W  konfe-

rencji udział wzięli przede wszystkim 
rolnicy, przedstawiciele instytucji 
około rolniczych oraz pracownicy ZIR. 
Uczestnicy konferencji będą mieli 
możliwość przekazania zdobytej wie-
dzy oraz połączenia wiedzy teoretycz-
nej z praktyką.

Konferencja ZIR pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą  
w rolnictwie – jak zapobiegać skutkom suszy w produkcji rolnej”

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
w  ramach pomocy technicznej Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 zorganizowa-
ła w  dniach 23–24 września 2021 r. 
w  Dźwirzynie konferencję pn. „Racjo-
nalne gospodarowanie wodą w rolnic-
twie – jak zapobiegać skutkom suszy 
w produkcji rolnej”.

Celem konferencji było przekazanie 
informacji i  wiedzy na temat racjonal-
nego gospodarowania wodą oraz moż-
liwości zapobiegania skutkom suszy 
w  produkcji rolnej. Konferencja była 
okazją do zapoznania się z  potrzeba-

mi środowiska rol-
niczego, dla niektó-
rych może być jedną 
z  niewielu okazji, by 
wypowiedzieć się na 
forum, powiedzieć 
o problemach, z któ-
rymi, na co dzień się 
borykają i  dowie-
dzieć się   na temat 
możliwości gospo-
darowania wodą 
w  rolnictwie, które 
mogą wpłynąć na zmniejszenie zuży-
cia zasobów naturalnych. Uczestnika-

mi byli członkowie 
związków rolników 
i  grup producentów 
rolnych, doradcy 
rolniczy, przedstawi-
ciele regionalnych 
zarządów gospo-
darki wodnej, woje-
wódzkich zarządów 
melioracji i  urządzeń 
wodnych oraz spółek 
wodnych, pracowni-
cy uczelni wyższych 
i  instytutów badaw-

czych, a  także przedstawiciele samo-
rządów terytorialnych.

Pierwszego dnia konferencji odby-
ły się wykłady wprowadzające w  te-
matykę najważniejszych problemów 
związanych z  gospodarką wodną 
w  naszym województwie. Pan Piotr 
Baliński przedstawił wykład pt. „Me-
lioracje w  rolnictwie – uwarunkowa-
nia administracyjne, przygotowanie 
inwestycji do realizacji”. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku zwią-
zanymi z  gospodarką wodną, usługi 
projektowe z  branży budownictwa 
lądowego – mieszkaniowego i  prze-
mysłowego oraz z  budownictwa hy-

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej wielokrotnie podejmował dzia-
łania dotyczące odpadów rolniczych 
w  tym folii. Przedstawiamy odpowiedź 
Ministerstwa na kolejne wnioski płyną-
ce od rolników.

jak i wygłaszał cykliczne komunikaty o obowiązku zachowa-
nia dystansu społecznego i dezynfekcji rąk.

Uczestnikom Pikniku Zbożowego rozdane zostały liczne 
materiały informacyjne: plakaty, ulotki przygotowane przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych, które promują  produkty i prze-
twory zbożowe, zachęcając w  ten sposób do ich stosowa-
niaw codziennej diecie oraz materiały promocyjne: długopisy, 
opaski odblaskowe, notesyz długopisem, balony. 

Piknik Zbożowy uświetniły skoczne rytmy Ludowo-bie-
siadnej Kapeli „Retro” z  Marianowa. Zarówno pogoda jak 
i humory uczestników w pełni dopisały. Piknik zakończył się 
o godzinie 14.00.

Przygotowane do degustacji potrawy z  ziarna zbóż 
i jego przetworów miały zachęcić konsumentów, aby w na-
szym żywieniu jedno z pierwszych i stałych miejsc w jadło-
spisach zajmowały ziarna zbóż w  różnej postaci. Dbając 
o  zdrowie, dobrą kondycję powinniśmy dzień zacząć wła-
śnie od produktów zbożowych. Także prezentacja „Zboża 
zjadamy, energię z nich mamy” doskonale wpisała się w cel 
imprezy, którym było promowanie wśród konsumentów 
spożycia zbóż poprzez zwiększenie udziału w  codziennej 
diecie ziarna zbóż oraz ich przetworów i wyeksponowanie 
zarówno jego wysokich walorów smakowych, jak również 
wartości odżywczych.
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RP Kołobrzeg
Spotkanie otworzył Przewodniczący 
RP p. Lech Bany. Tematy, które były 
omawiane na spotkaniu to m.in. przy-
gotowania do przetargów na terenie 
powiatu i  przedstawienie zasad po-
mocy suszowej – umarzanie czynszów 
dzierżawnych, przedstawienie infor-
macji na temat płatności, programów 
pomocowych i  zasad pomocy suszo-
wej, przedstawienie dotychczasowych 
działań ODR w  Kołobrzegu dla po-
prawy obsługi rolników i  współpracy 
z  ZIR, informacja w  sprawie Konkursu 
„Smaki zamknięte w  słoiku” oraz wol-
ne wnioski. Wśród licznie zebranych 
rolników w spotkaniu udział wziął  Po-
seł RP Jarosław Rzepa, Prezes ZIR, Wójt 
Gminy Rymań, Kierownik ZODR w Ko-
łobrzegu, Kierownik KOWR w  Kosza-
linie. Porządek obrad został przyjęty 
jednogłośnie.

Przewodniczący RP przekazał in-
formację dotyczącą strat związanych 
z  wystąpieniem suszy w  powiecie ko-
łobrzeskim na przykładzie obniżenia 
dochodów tylko z  6 podstawowych 
upraw. Kolejny rok pokazał, że systema-
tycznie obniżają się dochody rolników.

Pytania i  dyskusja w  dużej mierze 
poświęcona była bieżącym tematom 
związanym z możliwością pomocy rol-
nikom, m.in. czy KOWR ma możliwość 
odroczenia spłaty rat przy zakupie zie-
mi, umorzenie czynszu za dzierżawę? 
P. Piotr Chmielowicz – na ten moment 
wpłynęło 6 wniosków do KOWR – lecz 
dokumentem potwierdzającym „su-
szę” musi być protokół. Czy będą inne 
programy pomocowe z  KOWR? – na 
tę chwilę nie posiadamy takiej wiedzy. 
KOWR obowiązują możliwości zawarte 
w przepisach. Podstawą udokumento-
wania strat musi być protokół zawiera-
jący straty powyżej 30%.

– Krystyna Grega – zgodnie art. 700 
KC – zarządzenie Dyrektora Generalne-
go KOWR tam jest próg strat na pozio-
mie 5–15% ale w  tej sytuacji możemy 
mówić o pomocy deminimis.

Prezes ZIR – omówił bieżące działania 
w sprawie suszy. Są to liczne rozmowy, 
pisma kierowane do Ministra, Premie-
ra, Wojewody, z  odpowiedzi których 

wynika min. to, że do czasu przyjmo-
wania wniosków w  aplikacji, tj. do 15 
października nie przewiduje się decyzji 
o  uruchomieniu ewentualnej pomocy 
dla producentów rolnych. Czy w  ogóle 
będzie jakakolwiek pomoc? 

L. Bany – patrząc na salę widać jak 
następuje wymiana pokoleniowa, 
młodzi rolnicy, poziom produkcji no-
woczesny i  co taki młody rolnik ma 
zrobić!

Nadal pozostają ważne 
tematy do rozwiązania, któ-
re wciąż są omawiane a nie 
przynoszą oczekiwanych 
rezultatów m.in. – zbiórka 
folii od rolników  – nadal 
brak rozwiązań, źle działa-
jąca aplikacja do zgłoszenia 
start zawiązanych z  suszą 
(nie można fizycznie powo-
łać „komisji suszowej”), brak 
szkoleń w wersji „DEMO” dla 
aplikacji suszowej i  w  tych 
tematach Poseł RP p. Jaro-
sław Rzepa zadeklarował 
złożenie zapytania (interpe-
lacja) poselska w tej sprawie 
mając na uwadze nadzwy-
czajne okoliczności. 

Wójt gminy Rymań wy-
stąpił do Wojewody o powo-
łanie komisji, ale nie otrzy-
mał zgody na powołanie 

komisji suszowej ponieważ od 2020 
r. jedyną formą zgłaszania szkód spo-
wodowanych przez suszę jest aplika-
cja. Zaproponował również możliwość 
wybudowania stacji meteorologicznej, 
ale należy pamiętać, że pomiary są z 12 
okolicznych stacji. 

– K. Grega – zwróciła się z  prośbą 
o  pomoc w  rozpropagowaniu konkur-
su „Smaki zamknięte w słoiku”.

POSIEDZENIA RAD  

POWIATOWYCH ZIR 

KORESPONDENCJA ZIR – dotycząca pomocy  
dla producentów rolnych oraz problemów  
z aplikacją suszową

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 12 września 2021 r.

Znak sprawy: BF.pr.071.25.2021

Telefon: 22 623 17 64

E-mail: 

Aleksandra.Szelagowska@minrol.gov

.pl

Pan

Andrzej  Karbowy

Prezes Zarządu
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Dotyczy: Pomocy finansowej przeznaczonej dla producentów rolnych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na zawarte w wystąpieniu zn. ZIR/DL/2856/2021 postulaty dotyczące 

udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej dla producentów rolnych w związku z suszą 

2021 r.  -   uprzejmie Pana Prezesa informuję, że decyzja o formach i zakresie pomocy dla 

gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w roku bieżącym 

zostanie podjęta po zakończeniu  okresu składania  przez producentów rolnych wniosków 

o oszacowanie szkód w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, tj. po dniu 15 

października br.

                                                                           Z poważaniem

Ryszard Bartosik

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) § 13x  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.  w sprawie  

szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji  niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji9 Rolnictwa (Dz.U.  z 2015 r. poz. 187, z późn.zm.)

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2. Pan Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP

3. Pan Zbigniew  Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski

4. Pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 

dostępna jest pod adresem: 

www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  

IZB ROLNICZYCH

W sprawie kontroli mięsa wieprzowego wwożonego do Polski
W odpowiedzi na wniosek KRIR w spra-
wie kontroli mięsa wieprzowego wwo-
żonego do Polski z  innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pi-

śmie z dnia 6 września 2021 r. informuje 
co następuje:

Obrót wewnątrzunijny mięsem wie-
przowym pozyskanym od świń utrzy-
mywanych na obszarach objętych 

ograniczeniami w związku z wystąpie-
niem choroby zakaźnej w tym przypad-
ku afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
odbywa się na zasadach określonych 
w przepisach unijnych.). Przepisy te są 

RP Stargard

W dniu 29 września 2021 r. o  godz. 
10.30 w  Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „Zielony Zaułek” w  Wiecho-
wie odbyło się posiedzenie Rady Po-
wiatowej ZIR w  Stargardzie. Gośćmi 
na spotkaniu byli p. Paweł Wieckowski, 
kierownik Placówki Terenowej KRUS 
wraz z  pracownikami, oraz p. Anna 
Bartoń – doradca rolniczy. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady 
powiatowej ZIR w  Stargardzie po-
dziękowała za przybycie i  powitała 
zebranych członków rady oraz zapro-
szonych gości. Następnie oddała głos 
p. Pawłowi Więckowskiemu z  KRUS, 
który rozdał materiały informacyjne 
z prośbą o ich rozpowszechnienie oraz 
przedstawił informacje nt. świadczeń 
oraz możliwości otwierania działalno-
ści pozarolniczej dla rolników. W toku 
dyskusji poruszono m.in. kwestie 
przejścia do KRUS z ZUS z najważniej-
szych informacji przedstawiciele KRUS 
przypomnieli, że rezygnując z działal-
ności gospodarczej i  przechodząc na 
KRUS przez kolejne 3 lata nie można 
ponownie wznowić działalności go-
spodarczej lub podjąć pracy na etacie, 
ani pobierać świadczeń z  ZUS (renta, 
emerytura). Rozmawiano także na te-
mat wymogu ubezpieczenia w  KRUS 
min. 25 lat, aby uzyskać świadczenie. 
W ZUS nie ma takiego wymogu i każdy 
okres składkowy jest naliczany. Istotne 
jest jednak, że w  KRUS można dopła-
cić składkę do momentu uzyskania 
wymaganego okresu składkowego. 
Z  tego względu w  przypadku ubez-
pieczenia w  KRUS i  ZUS pracownicy 
KRUS rekomendują w pierwszej kolej-
ności uzyskanie informacji o  okresie 
składkowym w KRUS a później z ZUSu. 
Ponadto pracownicy KRUS poinformo-
wali zebranych, aby zgłaszać się do 

KRUS z  wnioskami o  sanatorium oraz 
rehabilitację (np. pocovidową), gdyż 
czas oczekiwania jest krótki. Na koniec 
tej części spotkania poruszono jeszcze 
aspekt wysokości składki KRUS, która 
nie wpływa na wysokość świadczenia 
emerytalnego, co wg zgromadzonych 
jest niewłaściwe. 

W drugiej części spotkania omówio-
no sytuację związaną z  warunkami at-
mosferycznymi panującymi na terenie 
woj. zachodniopomorskiego, a  szcze-
gólnie suszy. Przewodnicząca przeka-
zała informacje ze spotkania Zarządu 
ZIR z przewodniczącymi i zaapelowała 
o  składanie wniosków ws. strat spo-
wodowanych wystąpieniem suszy po-
przez funkcjonującą aplikacje. Dysku-
towano o  wizycie pracowników IUNG, 
którzy nie przeprowadzili oględzin na 
terenie powiatu stargardzkiego. Nie-
mniej jednak zespoły, które przepro-
wadziły lustracje pól pod kątem strat 
spowodowanych wystąpieniem su-
szy na terenie naszego województwa 
stwierdziły, że nie zawsze dane z rapor-
tów IUNG odzwierciedlają stan w jakim 

znajdują się uprawy. Stwierdzono, że 
aby wykazać problem niezbędne są 
zgłoszenia strat suszowych (aplikacja). 
Helena Waszczuk odniosła się także do 
tematu poruszanego na ostatniej kon-
ferencji dot. metod radzenia sobie ze 
skutkami deficytu wody. Zapropono-
wała wspólny wyjazd do gospodarstwa 
prowadzonego przez p. Huberta Brico-
ut (Wolin), który podejmuje działania 
uruchomienia deszczowni. 

W dalszej kolejności p. Anna Bartoń 
na przykładzie gospodarstwa p. Mi-
chała Bodka zademonstrowała krok po 
kroku przejście i  wypełnienie aplikacji 
suszowej. Następnie przeszła do szcze-
gółowego omówienia Planu Strategicz-
nego dla WPR na lata 2023–2027. 

W  związku z  licznymi pytaniami 
i niejasnościami co do zasad, jakie mają 
obowiązywać w  nowym PROW zgło-
szono wniosek o  organizację szkoleń 
w tym temacie przez ZIR.

Drugim z  wniosków dotyczył trans-
parentności, przepływu informacji i po-
dejmowanych decyzji m.in. na Radzie 
Społecznej przy OT KOWR w Szczecinie.

RP Police

Dnia 16 września br. odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej powia-
tu polickiego. W  spotkaniu oprócz 
członków rady uczestnikami byli 
przedstawiciele: Agencji Restruktu-
ryzacji i  Modernizacji Rolnictwa ZOR 
Szczecin – panie: Marta Kobrzyńska-
-Chudzik, Stella Kakietek-Król, Joanna 
Rosińska, Ewa Chybińska; Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT 
w  Szczecinie – pan Przemysław Ko-
śmider; oraz Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego PT Szczecin – 
pani Jadwiga Kundera. 

Posiedzenie od przywitania roz-
począł przewodniczący pan Marek 
Szczepankiewicz, po czym członkowie 
rady powiatowej zatwierdzili protokół 
z  ostatniego posiedzenia. Następnie 
głos zabrała przedstawicielka KRUS, 
która poinformowała obecnych o pla-
nowanej w  2021 roku wypłacie „14.
emerytury”. Ustawę w  przedmiotowej 
sprawie podpisał Prezydent RP dnia 8 
marca br. To kolejne, po 13. emerytu-
rze wsparcie dla seniorów. „14. eme-
ryturę” otrzymają emeryci i  renciści, 
którzy pobierają świadczenie o  mak-
symalnej wysokości 2900 zł brutto. 
To dodatkowe roczne świadczenie 
zostanie wypłacone z  urzędu, to zna-
czy, że nie trzeba będzie składać żad-
nego wniosku. Pani Jadwiga Kundera 
poinformowała obecnych o wysokości 
miesięcznej składki na ubezpiecze-
nie wypadkowe, chorobowe i  macie-
rzyńskie w  IV kwartale. Jednocześnie 
KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, 
że ostatni dzień ustawowego terminu 
uregulowania należnych składek za 
IV kwartał 2021 r., tj. 31 października 
2021  r., przypada w  niedzielę, to za 
ostatni dzień terminu ich opłacenia 
należy przyjąć następny dzień po dniu 
lub dniach wolnych od pracy – tj. 2 li-
stopada 2021 r.

Zaraz po tym pan Przemysław Ko-
śmider podsumował I półrocze 2021 r. 
w  ilości podpisanych umów dzierżaw 
na terenie powiatu polickiego i  szcze-
cińskiego. Ten rok jeśli chodzi o dzierża-
wę jako formę rozdysponowania nieru-
chomości jest dość skąpy, poświęcony 
jest przede wszystkim sprzedaży. Na te-
renie powiatu polickiego jedynie 3 nie-
ruchomości przekazano do dzierżawy. 
Kolejno przeszedł do porównania wy-
sokości czynszów dla gruntów dzierża-
wionych na terenie powiatu polickiego 
oraz innych powiatów. Średnia wyso-

kość czynszu dzierżawnego dla grun-
tów wydzierżawionych przez KOWR 
w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 
15,1 dt pszenicy/ha. W  wyliczeniach 
średniej wysokości czynszu wyelimino-
wano wartości czynszów dla gruntów 
zabudowanych oraz gruntów o  spe-
cyficznym charakterze (np. ze złożami 
kopalin, pod wodami), a także gruntów 
nierolnych. W I półroczu 2021 r. średnia 
wysokość czynszu wzrosła o 5,5 dt/ha, 
na terenie powiatu polickiego wzrost 

był na poziomie 5,18 dt/ha. Przedstawi-
ciel KOWR poinformował, że jest możli-
wość wnioskowania o obniżenie czyn-
szu dzierżawnego oraz odroczenia lub 
rozłożenia na raty. 

Następnie głos zabrali przedstawi-
ciele ARiMR: pani Stella Kakietek-Król 
przekazała harmonogram planowa-
nych naborów w  ramach wniosków 
z  PROW 2014–2020; pani Karolina 
Kobrzyńska-Chudzik przedstawi-
ła obecnym realizację wniosków ze 
szczególnym uwzględnieniem wnio-
sków na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych w  obszarze na-
wadniania w  gospodarstwie”, „Rozwój 
Usług Rolniczych” oraz „Rolniczy Han-
del Detaliczny”. Pani Joanna Rosińska 
przekazała informacje na temat zali-
czek na poczet dopłat bezpośrednich 
za 2021  r. Zaliczki te będą wypłacane 
w  terminie od 18 października w  wy-
sokości 70%, natomiast w  przypadku 
płatności obszarowych PROW – 85%. 
Na wypłatę dopłat bezpośrednich 

Agencja Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa ma czas od 1  grudnia 
2021 r. do czerwca 2022 r. W  2021 r. 
rolnicy mogli ubiegać się o takie płat-
ności bezpośrednie jak: jednolita płat-
ność obszarowa, płatność dla młodych 
rolników, płatność dodatkowa, z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla kli-
matu i środowiska, płatności związane 
z produkcją, w ramach przejściowego 
wsparcia krajowego oraz dla małych 
gospodarstw. Na zakończenie wspo-

mniano o  naborze wniosków o  przy-
znanie pomocy finansowej przez Koła 
Gospodyń Wiejskich. Nabór ten bę-
dzie trwał do 30 września. By uzyskać 
wsparcie, muszą być zarejestrowane 
w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich. Należy pamiętać, że wyso-
kość pomocy, które może otrzymać 
KGW, uzależniona jest od liczby jego 
członków. Przyznana pomoc musi 
zostać wykorzystana do 31 grudnia 
2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić 
do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie 
do ARiMR sprawozdania. Na terenie 
powiatu polickiego działa 15 KGW. 

Po wystąpieniu wszystkich zapro-
szonych gości rozmawiano jeszcze 
na temat przechodzenia rolników na 
emeryturę, jakie zmiany czekają rol-
ników w „polskim ładzie”, o  zbliżają-
cej się konferencji ZIR pt. „Racjonalne 
gospodarowanie wodą w rolnictwie – 
jak zapobiegać skutkom suszy w pro-
dukcji rolnej”, po czym spotkanie za-
kończono.
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„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” – planowany nabór wniosków 
o pomoc w październiku i w listopadzie
W  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi procedowana jest zmiana rozpo-
rządzenia wykonawczego dla poddzia-
łania 4.2 „Wsparcie inwestycji w  prze-
twarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. 

Zmiany dotyczą przede wszystkim:
–  zwiększenia limitu pomocy dla rol-

ników prowadzących działalność 
w  zakresie RHD,  ze 100 tys. PLN do 
200 tys. PLN;

–  objęcia wsparciem nowej grupy be-
neficjentów – wnioski o  przyznanie 
pomocy będą mogły składać duże 
firmy wytwarzające pasze na bazie 
surowców niemodyfikowanych ge-
netycznie (bez-GMO) oraz przedsię-
biorcy przetwarzający i  wprowadza-
jący do obrotu zioła. 

Terminy planowanych naborów:
–  dla zakładów przetwórstwa rolno-

-spożywczego – rozpoczęcie naboru 
przesunięte z  września na paździer-
nik 2021 r.;

–  dla rolników rozpoczynających lub 
kontynuujących rolniczy handel de-
taliczny (RHD) oraz rozpoczynających 
działalność gospodarczą w  zakresie 
przetwarzania – rozpoczęcie naboru 
przesunięte z  października na listo-
pad 2021 r.
W  planowanych naborach wnioski 

o  pomoc będą mogli składać wyłącz-
nie:
–  przedsiębiorcy prowadzący działal-

ność w zakresie wytwarzania pasz na 
bazie surowców niemodyfikowanych 
genetycznie (bez GMO) – dot. mikro-, 
małych  i  średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw dużych;

– przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność w  zakresie przetwarzania 
i  sprzedaży hurtowej ziół (nowow-
prowadzany sektor) – dot. mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie tych naborów bę-
dzie możliwe dzięki zaakceptowaniu 
przez Komisję Europejską zmian w Pro-
gramie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Najważniejsze 
z  nich to wydłużenie terminu realiza-
cji tego programu o kolejne dwa lata, 
zwiększenie budżetu o  4,5 mld  euro, 
a  także wprowadzenie dwóch zupeł-
nie nowych instrumentów finanso-
wych – „Zarządzanie ryzykiem” oraz 
„Zarządzanie zasobami wodnymi na 
gruntach rolnych”.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 
rolnej – wkrótce rusza nabór
Od 28 września 2021 r. ARiMR będzie 
przyjmowała wnioski o  dofinasowanie 
w  ramach PROW 2014–2020 na inwe-
stycje zapobiegające zniszczeniu po-
tencjału produkcji rolnej. Nabór potrwa 
do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie będą mogły ubiegać się 
dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to 
rolnicy, którzy zajmują się chowem lub 
hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź 
zrealizowali zobowiązania rolno-śro-
dowiskowe w  ramach wariantu  7.4 – 
zachowanie lokalnych ras świń, i chcą 
zrealizować inwestycje chroniące ich 
gospodarstwa przed rozprzestrze-
nianiem się wirusa afrykańskiego po-
moru świń (ASF). Pomoc w wysokości 
do 100 tys. zł mogą otrzymać m.in. 
na utworzenie lub zmodernizowanie 
niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie 
gospodarstwa w  urządzenie do de-
zynfekcji czy budowę lub przebudo-
wę magazynu do przechowywania 
słomy dla świń, zakup silosu na paszę 
gotową do bezpośredniego spożycia 
przez świnie i  wykonanie robót zwią-
zanych z  jego posadowieniem (zwrot 
do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych 

zrealizowanej inwestycji), a  także 
wykonanie ogrodzenia. W  tym przy-
padku zwrotowi podlega do 80 proc. 
kosztów określonych według standar-
dowych stawek jednostkowych, które 
wynoszą:

• 230 zł – koszt wykonania 1 metra 
bieżącego ogrodzenia;

• 2100 zł – koszt wykonania 1 bramy;
• 710 zł – koszt wykonania 1 furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub 
ich związki, w  których większość sta-
nowią rolnicy posiadający grunty rol-
ne, lub w  których więcej niż połowa 
zmeliorowanych gruntów rolnych ob-
jętych działalnością spółki jest w  po-
siadaniu rolników. Ta grupa benefi-
cjentów może otrzymać maksymalnie 
1 mln  zł na zakup maszyn i  urządzeń 
zapobiegających zniszczeniu gospo-
darstw przez podtopienie czy powódź. 
Także w tym przypadku limit dofinan-
sowania wynosi 80 proc. kosztów kwa-
lifikowalnych zrealizowanej inwestycji. 
Co ważne, spółki i związki spółek, któ-
re chciałyby ubiegać się o  dofinanso-
wanie następujących kosztów robót 
dotyczących urządzeń wodnych:

• przebudowy lub remontu rowu me-
lioracyjnego;

• budowy, przebudowy lub remontu 
progu, zastawki, przepustu ze spię-
trzeniem;

• prac na sieciach drenarskich;
będą mogły się ubiegać o  wsparcie 
w tym zakresie dopiero w kolejnym na-
borze.

Wnioski o  przyznanie pomocy będą 
przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. 
Dokumenty można dostarczać do pla-
cówek Agencji osobiście lub przez upo-
ważnioną osobę lub elektronicznie  – za 
pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną, nada-
ną w placówce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadzi-
ła 6 naborów wniosków o  pomoc na 
inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej. Wsparcie 
zostało dotychczas przyznane nieco 
ponad 4,7 tys. beneficjentów, a  jego 
kwota wynosi na razie blisko 291 mln zł 
(na inwestycje chroniące przed ASF 
przyznano pomoc 4,5 tys. rolników 
w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe 
środki to wsparcie dla spółek wodnych 
lub ich związków).

Termin wypłaty premii zalesieniowych 
W  dniu 15 września 2021 r. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło 
odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, 
przygotowanego na wniosek Dolnoślą-
skiej Izby Rolniczej, w  sprawie zmiany 
przepisów rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 sierpnia 2014 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i  trybu 
udzielania pomocy finansowej na zale-
sianie gruntów rolnych objętej planem 
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 655 i z 2021 r. poz. 1148) 
w zakresie terminu wypłaty premii za-
lesieniowej.

Nowelizacja rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 18 czerwca 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i  trybu 

udzielania pomocy finansowej na zale-
sianie gruntów rolnych objętej planem 
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 
z  2021 r. poz. 1148) , którą zmieniono 
termin wypłaty premii zalesieniowej, 
podyktowana była koniecznością do-
stosowania przepisów krajowych do 
przepisów unijnych, tj. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2020/2220 z  dnia 23 grudnia 2020 r. 
ustanawiające niektóre przepisy przej-
ściowe dotyczące wsparcia z  EFRROW 
i  EFRG w  latach 2021 i  2022, o  ile do-
konywane będą w  terminie od dnia 
1  grudnia do dnia 30 czerwca następ-
nego roku kalendarzowego.

Z przepisów tych wynika, że niedo-
stosowanie przepisów krajowych do 

przepisów unijnych, w zakresie terminu 
wypłaty premii zalesieniowej, uniemoż-
liwiłoby beneficjentom otrzymywanie 
tych płatności w roku 2021 i kolejnych.

Ponadto, nowy termin wypłaty pre-
mii zalesionych jest tym samym, jaki 
obowiązuje w  przypadku działań ob-
szarowych m.in. płatności bezpośred-
nich, rolnośrodowiskowych, ekologicz-
nych oraz zalesieniowych podjętych 
w ramach PROW 2007–2013 oraz PROW 
2014–2020. Tym samym przedmiotowa 
zmiana zapewniła równe traktowanie 
beneficjentów oraz pozwoliła na sko-
ordynowanie procedur kontrolnych 
w  odniesieniu do wszystkich działań 
obszarowych WPR.

 źródło: www.krir.pl

Nowa aplikacja eWoP uruchomiona przez ARiMR  
dla beneficjentów PROW 2014–2020
Agencja Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła 
nową aplikację eWoP. Rolnicy mogą te-
raz także przez internet składać wnio-
ski o  wypłatę pomocy przyznanej na 
niektóre działania inwestycyjne i  pre-
miowe finansowane z  budżetu PROW 
2014–2020.
Jest to kolejne cyfrowe narzędzie, 
poza aplikacjami eWniosekPlus i  IRZ-
Plus, które zapewnia elektroniczną 

komunikację między beneficjentami 
a ARiMR.
Celem uruchomienia aplikacji eWoP 
jest usprawnienie procesu weryfikacji 
dokumentów i  przyspieszenie wypłaty 
środków finansowych. 
Portal eWoP umożliwia m.in.:
–  złożenie wniosku o płatność wraz 

z załącznikami, a także ewentual-
nych korekt;  

–  wyświetlenie listy zapisanych i wy-
słanych wniosków lub korekt;

–  przegląd wiadomości i powiadomień 
wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Aplikacja została uruchomiona 31 sierp-
nia 2021 roku. Resort rolnictwa zachęca 
do korzystania z  aplikacji i  zapoznania 
się ze  szczegółowymi informacjami, po-
niżej link: 

https://www.gov.pl/web/arimr/elek-

troniczny-wniosek-o-platnosc

INFORMACJE AGENCJI  

RESTRUKTURYZACJI

i MODERNIZACJI ROLNICTWA

stosowane na terytorium wszystkich 
państw członkowskich UE jako przepi-
sy powszechnie obowiązujące.

Przesyłki mięsa wieprzowego do Pol-
ski są realizowane zarówno z  państw, 
na których terenie występuje ASF, jak 
również z państw Unii Europejskiej wol-
nych od tej jednostki chorobowej. Do 
państw członkowskich UE dotkniętych 
ASF należą: Słowacja, Węgry, Rumunia, 
Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy 
oraz Grecja. Ilość mięsa wieprzowe-
go sprowadzonego z  niektórych ww. 

państw, gdzie stwierdzono ogniska 
ASF, stanowi niespełna 30% całości 
przywożonego z terytorium Unii Euro-
pejskiej mięsa wieprzowego.

Powiatowi lekarze weterynarii na 
bieżąco realizują kontrole w  zakła-
dach przyjmujących mięso wieprzowe 
z  innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej w  dowolnej formie (np. 
półtusze, ćwierćtusze, tusze podzielo-
ne na 3 części, podroby, mięso mielo-
ne, mięso oddzielone mechanicznie, 
elementy, mięsa drobne itp.). Kontrole 

takie muszą posiadać charakter niedy-
skryminujący.

Weryfikację spełnienia wymagań 
wynikających z  przepisów unijnych 2) 
w  zakresie identyfikowalności wpro-
wadzanego do obrotu mięsa wieprzo-
wego pochodzącego z  innych państw 
prowadzi także Inspekcja Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
a w obrocie detalicznym kontrolę pro-
duktów wyprodukowanych z  mięsa 
wieprzowego niepochodzącego z  Pol-
ski – Państwowa Inspekcja Sanitarna.
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W dniu 29 września br. w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odbył się finał XVIII Ogólnokrajowego Kon-
kursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w którym do-
datkowe wyróżnienie za wyjątkową dbałość o estetykę 
obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworze-
nie barwnych krajobrazów wiejskich otrzymali  Państwo 
Agnieszka i Mirosław Ignaszakowie, którzy prowadzą 
gospodarstwo rolne w gminie Tuczno w województwie 
zachodniopomorskim. Na 105 ha gruntów produkują 
ziemniaki jadalne, rzepak, pszenicę, pszenżyto i groch 
pastewny.

Celem konkursu organizowanego przez KRUS była 
promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji doty-
czących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej 
i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w działaniu 
brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną dzia-
łalność rolniczą – ubezpieczone w KRUS.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!!!

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie  
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
z dnia 2 września 2021 r. została ogło-
szona wysokość miesięcznej składki 
na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie w IV kwartale 
2021 r.

W  związku z  tym wysokość składki 
na  ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i  macierzyńskie  za podlega-
jącego przez cały miesiąc rolnika, mał-
żonka, domownika i pomocnika rolnika 
w IV kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł 
miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domow-
nik objęty jest tym ubezpieczeniem 
na wniosek wyłącznie w zakresie ogra-
niczonym należna składka stanowi 1/3 
pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że we 
wrześniu br. wysokości emerytury pod-
stawowej wynosi 1013,63 zł, w  związ-

ku z  tym  podstawowa miesięczna 
składka na ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe za  rolników, małżonków 
i domowników w  IV kwartale 2021 r. 
wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka 
na  to  ubezpieczenie za  rolników pro-
wadzących gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni powyżej 50 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych stanowić będzie:
• 12% emerytury podstawowej, 

tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rol-
nych do 100 ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej, 
tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków 
rolnych powyżej 100 ha przeliczenio-
wych do 150 ha przeliczeniowych,

• 36% emerytury podstawowej, 
tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 

150 ha przeliczeniowych do 300 ha 
przeliczeniowych,

• 48% emerytury podstawowej, 
tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 
300 ha przeliczeniowych.

• Jednocześnie KRUS przypomina, że 
z uwagi na fakt, że ostatni dzień usta-
wowego terminu uregulowania na-
leżnych składek za IV kwartał 2021 r., 
tj. 31 października 2021 r., przypada 
w  niedzielę, to zgodnie z  postano-
wieniami art. 12 § 5 ustawy z  dnia 
29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa, mającymi zastosowanie do 
składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 
ustawy o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników, za ostatni dzień terminu ich 
opłacenia należy przyjąć następny 
dzień po dniu lub dniach wolnych od 
pracy – tj. dzień 2 listopada 2021 r.

 źródło: www.krus.gov.pl

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania  
w gospodarstwie rolnym?
Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zaprasza dzieci rolników 
urodzone w  latach 2007–2015 do 
udziału w  kursie e-learningowym pt. 
„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 
zapobiegamy”, który w  nowoczesnej 
formie przybliża zagrożenia wypadko-

we w gospodarstwach rolnych, a także 
uczy prawidłowych zachowań podczas 
przebywania na terenie obejścia. Wśród 
tych, którzy go ukończą i prześlą swoje 
zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg. 

Aby wziąć udział w  losowaniu na-
gród należy:

1) zrealizować kurs dostępny na stronie 
prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test 
końcowy; Uwaga! – wpisz swoje dane 
w ekranie na początku szkolenia;

2) pobrać certyfikat ukończenia kursu 
oraz formularz zgłoszeniowy

Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się 
czy można otrzymać na nie dofinansowanie
Do Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa docierają informacje o tym, 
że rolnicy zachęcani są do zakupu urzą-
dzeń konkretnej firmy uzdatniających 
wodę. W informacji tej podane jest m.in., 
że połowę kosztów tego urządzenia 
refunduje ARiMR. W  tym przypadku  – 
jak wynika z  treści informacji – chodzi 
najprawdopodobniej o  pomoc na „Mo-
dernizację gospodarstw rolnych”, która 
finansowana jest w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W  związku z  tym prosimy 
rolników, by przed skorzystaniem z tego 
typu ofert, przede wszystkim upewnili 
się, czy tego typu urządzenia podlegają 
refundacji przez ARiMR. 

Przypominamy, że każde wsparcie 
finansowe realizowane przez ARiMR 
w  ramach PROW 2014–2020 ma okre-
ślony katalog kosztów, które podlegają 
refundacji, a przyznanie pomocy wiąże 
się z odpowiednią procedurą. Kosztami 
kwalifikowalnymi  na przykładzie obsza-
ru nawadnianie jest m.in. zakup nowych 
maszyn i urządzeń, w szczególności do 
poboru, mierzenia poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania lub 
rozprowadzania wody, a  także nowych 
instalacji do rozprowadzania wody oraz 
instalacji nowych systemów nawadnia-
jących i  systemów do sterowania na-
wadnianiem. W ramach tego typu ope-
racji nie ma możliwości dofinansowania 

inwestycji niezwiązanych z  nawadnia-
niem upraw lub gruntów rolnych. 

Trzeba podkreślić, że pomoc przy-
znaje się na operację uzasadnioną eko-
nomicznie, w tym pod względem racjo-
nalności jej kosztów, które muszą być 
ściśle związane z działalnością rolniczą 
oraz nawadnianiem, a  ich parametry 
techniczne dostosowane do potrzeb 
gospodarstwa korespondują z jego za-
sobami, tj. produkcją i skalą tej produk-
cji. Dodatkowo koszty kwalifikowalne 
nie mogą być finansowane z udziałem 
innych środków publicznych. Oznacza 
to, że gdy dany rodzaj inwestycji, np. 
zakup konkretnego urządzenia, nie 
mieści w wykazie kosztów, które podle-
gają refundacji lub nie jest uzasadnio-
ny w  przypadku gospodarstwa wnio-
skodawcy, nie będzie można otrzymać 
z  ARiMR dofinasowania na pokrycie 
części kosztów jego nabycia. 

Jeżeli zainteresowany dofinansowa-
niem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy 
w  związku z  zakupem danego produktu 
przysługiwać mu będzie pomoc, może 
skonsultować się np. z ekspertami ARiMR 
w  biurach powiatowych, oddziałach re-
gionalnych czy centrali lub ze specjalista-
mi z Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 

Przypominamy, że aby otrzymać re-
fundację. najpierw trzeba złożyć wnio-
sek o pomoc w czasie określonym przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. Terminy naborów wniosków 
w  ramach PROW 2014–2020 podawa-
ne są m.in. na portalu internetowym 
ARiMR. Każdy złożony w  Agencji wnio-
sek podlega ocenie. Te, które uzyskają 
odpowiednią liczbę punktów i  zmiesz-
czą się w  limicie środków, kwalifikują 
do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają 
warunki określone w przepisach rozpo-
rządzenia wykonawczego. Później na-
stępuje podpisanie umowy.

Rolnik może przystąpić do realiza-
cji inwestycji już po złożeniu wniosku 
o  przyznanie pomocy, ale wówczas 
wszelkie koszty zakupu maszyn czy 
urządzeń poniesione przed podpisa-
niem umowy z  ARiMR ponosi na wła-
sne ryzyko i  musi liczyć się z  tym, że 
może nie otrzymać dofinasowania, któ-
rego się spodziewał. 

Dopiero zawarcie z  ARiMR umowy 
o  przyznaniu pomocy otwiera furtkę 
do jej otrzymania. Po zrealizowaniu 
inwestycji zgodnie z  zapisami umowy, 
rolnik składa wniosek o wypłatę pomo-
cy i dopiero po jego pozytywnym roz-
patrzeniu przez specjalistów z  ARiMR 
otrzymuje wsparcie. 

Pragniemy podkreślić, że Agencja 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa nigdy nie rekomendowała, nie 
rekomenduje i  nie będzie rekomen-
dować zakupu urządzeń konkretnej 
firmy. źródło: www.gov.pl

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub  
zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia  
1 września 2021 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że od 1 września 
2021 r. zmieniają się kwoty miesięczne-
go przychodu powodujące zmniejsze-
nie lub zawieszenie świadczeń emery-
talno-rentowych. 

Od 1 września 2021 r. kwoty przy-
chodu powodujące zmniejszenie/za-

wieszenie emerytury lub renty wyno-
szą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, tj. 3853,20 zł,
• 130% tego wynagrodzenia,  

tj. 7155, 90 zł.
Nowe kwoty miesięcznego przy-

chodu powodujące zmniejszenie/za-

wieszenie emerytury lub renty ogłosił 
komunikatem z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych, w  związku z  ogłoszeniem przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. 
(5504,52 zł).

INFORMACJE KASY  

ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO 
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KĄCIK KULINARNY  
czyli naucz się robić sam, co lubisz jeść

Rogaliki drożdżowe
ok. 80 sztuk

1 kg mąki  
1/2 szklanki mleka 
10 dag drożdży 
3/4 szklanki cukru  
kostka margaryny  
zapach według uznania 
słoik dżemu

Przygotowanie:

Z mleka, drożdży, cukru, soli i odrobiny mąki przygotowujemy ciepły rozczyn. Gdy podrośnie dodajemy 4 żółtka i białka, 
margarynę z reszta mąki. Wyrabiamy tak długo aż ciasto będzie odchodzić od miski. Kolejny raz zostawiamy do wyrośnię-
cia. Dzielimy na 10 części, wałkujemy na okrągło, dzielimy na 8 części. Na brzegi kładziemy dżem i formujemy rogaliki, 
smarujemy białkiem i pieczemy 20 min. w temp. 180°C.

Koło Gospodyń Wiejskich w  Kowańczu „Sikoreczki”, woje-
wództwo zachodniopomorskie, zajęło II miejsce w  ogól-
nopolskim finale VI „Bitwy Regionów” 4 września w Często-
chowie podczas Krajowej Wystawy Rolniczej. Jury doceniło 
pomysł na danie z  wykorzystaniem słonecznika bulwiaste-

go, zwanego topinamburem, na które przepis opracowały 
gospodynie z Kowańcza. Dobra passa KGW „Sikoreczki” trwa. 
W  ubiegłą niedzielę z  sukcesem zakończyły swój kolejny 
projekt i otworzyły wiatę biesiadną w rodzinnym Kowańczu. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

3) przesłać do 31 października 2021 r. 
certyfikat oraz wypełniony i  podpi-
sany formularz zgłoszeniowy pocztą 
tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, al. Nie-

podległości 190, 00-608 Warszawa 
lub pocztą elektroniczną na adres  
e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z  do-
piskiem/w  tytule: „Kurs e-learningo-
wy dla dzieci”.

Informacji udziela sekretariat 
Biura Prewencji, 
tel. (22) 592 64 10, 
e-mail: bp@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

Zachęcamy do umieszczania w naszym  

„Echu Zachodniopomorskiej Wsi…” swoich reklam!

Docieramy jako bezpłatny miesięcznik do rolników,  

instytucji okołorolniczych, szkół i urzędów.

Warto – ceny bardzo przystępne!
Szczegóły: 

tel. 91 484 40 72, e-mail: izba@zir.pl

tel. 94 346 05 14, e-mail: koszalin@zir.pl

ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!



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 agen-
tami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze optymalnego wariantu ubezpieczenia. 

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

PAKIET 
„BEZPIECZNY BIZNES W TUW-IE”

Pakiet „Bezpieczny Biznes w  TUW-ie” jest dedykowany 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, 
produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym 
posiadającym budynki, w  których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza. Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 
w TUW-ie” gwarantuje rekompensatę strat poniesionych 
na skutek różnych zdarzeń losowych i działań osób trze-
cich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finanso-
we prowadzonej działalności gospodarczej. 

Pakiet „Bezpieczny Biznes w  TUW-ie” oferuje szero-
ki zakres ochrony ubezpieczeniowej budynków, lokali, 
budowli i mienia ruchomego od pożaru i  innych zdarzeń 
losowych, które można uzupełnić o ubezpieczenie od kra-
dzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, szyb i przedmiotów szklanych od stłucze-
nia, mienia w transporcie (cargo), sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, ochrony prawnej i  następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Ponadto ochronę ubezpieczeniową można 
rozszerzyć o  wybrane klauzule dodatkowe – tak, żeby 
optymalnie dopasować zakres ubezpieczenia do indywidu-
alnych oczekiwań przedsiębiorcy i  specyfiki prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

W  ramach ubezpieczenia mienia można ubezpieczyć 
budynki, lokale, budowle, nakłady inwestycyjne, maszy-
ny, urządzenia i  wyposażenie, środki obrotowe, wartości 
pieniężne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi oraz 
mienie prywatne pracowników. 

Ochroną można też objąć zainstalowane na stałe 
elementy wykończeniowe oraz urządzenia stanowiące 
osprzęt do instalacji. Natomiast Ubezpieczony, który nie 
jest właścicielem budynku/lokalu, w  którym prowadzi 
działalność gospodarczą, może ubezpieczyć nakłady inwe-
stycyjne poniesione w celu jego dostosowania do danego 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub pod-
niesienia standardu.

Ubezpieczenie mienia może być zawarte w wariancie od 
ryzyk nazwanych lub wariancie od wszystkich ryzyk. Ubez-
pieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, nie-
zależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia, może być 
uzupełnione o kradzież z włamaniem i rabunek. W ramach 
składki podstawowej za ubezpieczenie od pożaru i innych 
zdarzeń losowych ochroną objęte są także szkody w ubez-
pieczonym mieniu znajdującym się we wszystkich nowych 
lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których 
użytkowanie Ubezpieczony rozpocznie po zawarciu umo-
wy ubezpieczenia.

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” zapewnia także 
możliwość ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych 
oraz oszklenia mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 
od stłuczenia. 

Każde ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes w  TUW-ie” 
oferuje rozszerzenie ochrony o klauzulę automatycznego 
pokrycia wzrostu wartości mienia. Na jej podstawie TUW 
„TUW” obejmuje ochroną mienie ubezpieczone od pożaru 
i  innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem oraz 
sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, w  którego po-
siadanie Ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia.

Ponadto pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje 
szeroki wachlarz innych klauzul dodatkowych, które moż-

na włączyć do zakresu ubezpieczenia, aby jeszcze lepiej 
dostosować warunki zawartej umowy do indywidualnych 
potrzeb. W  ramach klauzul dodatkowych proponujemy 
możliwość ubezpieczenia mienia od szkód powstałych 
na skutek: przepięcia, dewastacji, katastrofy budowlanej, 
zepsucia na skutek nieodpowiedniej temperatury, prze-
marzania i przenikania wody z gruntu, prowadzenia prac 
budowlano – montażowych, strajków, rozruchów i zamie-
szek społecznych, aktów terroryzmu, maszyn od szkód 
elektrycznych i awarii, budynków, lokali i budowli w bu-
dowie, mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), 
kosztów odtworzenia dokumentacji, kosztów stałych 
działalności, kosztów dodatkowych działalności, kosztów 
rzeczoznawców. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” oferuje także klauzulę zniesienia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia, mienia od kradzieży zwykłej, zewnętrznych 
elementów budynków i budowli od kradzieży zwykłej oraz 
klauzulę zniesienia franszyz. 

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” można objąć 
ochroną maszyny, urządzenia i  wyposażenie oraz środki 
obrotowe przewożone transportem drogowym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona rozpoczyna się 
z chwilą rozpoczęcia załadunku przez Ubezpieczonego lub 
przejęcia mienia do transportu przez przewoźnika, a koń-
czy z chwilą zakończenia rozładunku, który powinien być 
dokonany bezpośrednio po zakończeniu przewozu.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać uzupełniona 
o  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk, które można dodatkowo rozszerzyć na podstawie 
klauzul o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainsta-
lowanego na stałe w  pojazdach i  ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego przenośnego poza miejscem ubezpiecze-
nia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak 
i innych krajów Europy.

Bardzo ważnym elementem pakietu jest ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia 
jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w  związku z  prowadzoną 
działalnością gospodarczą albo posiadanym mieniem (OC 
deliktowa) lub z  tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również ochroną 
OC z  tytułu posiadania i  użytkowania pojazdów mecha-

nicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpiecze-
niu odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej obejmuje także ochroną szkody 
spowodowane przez rażące niedbalstwo. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej również może być rozszerzane, 
stosownie do indywidualnych oczekiwań, poprzez klauzu-
le dodatkowe o: OC za produkt, OC farmaceuty i technika 
farmacji, OC pracodawcy, OC wynajmującego, OC najem-

cy, OC wzajemnej, OC za podwykonawców, OC za rzeczy 
wniesione przez gości do hotelu, OC za szkody w mieniu 
ruchomym przyjętym w  celu wykonania usługi, OC za 
szkody w środowisku naturalnym, OC członków Zarządu 
Wspólnoty Mieszkaniowej oraz OC władz i prokurentów 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferowane 
jest również ubezpieczenie ochrony prawnej, które obej-
muje ochroną koszty prawnej reprezentacji Ubezpieczo-
nego w  postępowaniu sądowym prowadzonym przed 
polskimi sądami powszechnymi lub w  postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym przed organami polskiej 
administracji rządowej i samorządowej. 

Na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczę-
śliwych wypadków, które oferuje świadczenia w  sytuacji 
powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na 
skutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo ubezpiecze-
nie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia zwrot 
kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych oraz zwrot kosztów przysposobienia zawo-
dowego. 

Skorzystanie z  ochrony, którą daje pakiet „Bezpiecz-
ny Biznes w TUW-ie „ gwarantuje szereg korzyści. Jedna 
umowa pakietowa umożliwia bardzo szeroką ochronę 
ubezpieczeniową. 

Warto podkreślić, że osoby, które stają się członkami 
TUW „TUW” w kolejnych latach ubezpieczenia otrzymują 
zniżki za staż członkowski w Towarzystwie Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. Bezszkodowy przebieg ubezpiecze-
nia jest także premiowany zniżkami w składce. Natomiast 
zniżkami za kompleksowe ubezpieczenie premiujemy 
włączanie kolejnych elementów pakietu do umowy ubez-
pieczenia. Ponadto pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” 
oferuje zniżki za zabezpieczenia przeciwpożarowe i prze-
ciwkradzieżowe. 


