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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 
ul. Północna 27/29 91-420 Łódź 

tel. 42 632-70-21 fax 42 632-70-31, 
www.izbarolnicza.lodz.pl, info@izbarolnicza.lodz.pl

Biura 
Powiatowe

Przewodniczący/
 Delegat Adres biura Telefon/@

Bełchatów Piotr Kociołek
Janusz Frydrychowski

Urząd Gminy
ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

511 124 504
bpbelchatow@izbarolnicza.lodz.pl

Brzeziny Eugeniusz Supera
Dorota Kołodziejczyk

UG Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A

95-060 Brzeziny

510 474 851
bpbrzeziny@izbarolnicza.lodz.pl

Kutno Włodzimierz Jaworski
Andrzej Górczyński

ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno, pok. 117

510 474 825
bpkutno@izbarolnicza.lodz.pl

Łask Bronisław Węglewski
Iwona Mamzer

ul. Narutowicza 17
98-100 Łask

510 474 871
bplask@izbarolnicza.lodz.pl

Łęczyca Zbigniew Marczak
Krzysztof Ogórek 

ul. Przedrynek 2, parter
 99-100 Łęczyca

510 474 725
bpleczyca@izbarolnicza.lodz.pl

Łowicz Roman Wodzyńki
Waldemar Wojciechowski

ul. Starościńska 1
99-400 Łowicz, pok. 213

510 474 800
bplowicz@izbarolnicza.lodz.pl

Łódź-Wschód Michał Owczarek
Marcin Derach

ul. Północna 27/29
91-420 Łódź, pok. 10

510 474 874
bplodz-wsch@izbarolnicza.lodz.pl

Opoczno Marian Kacprzak
Krzysztof Juszyński

Starostwo Powiatowe
ul. Kwiatowa 1a

26-300 Opoczno, pok. C16

510 474 870
bpopoczno@izbarolnicza.lodz.pl

Pabianice Grzegorz Antoniewski
Jan Chojecki

ul. Piłsudskiego 34
95-200 Pabianice

510 474 865
bppabianice@izbarolnicza.lodz.pl

Pajęczno Paweł Sikora
Jarosław Gasiecki

ul. 1 Maja 13/ 15
98-330 Pajęczno, pok. 14

510 474 813
bppajeczno@izbarolnicza.lodz.pl

Piotrków 
Tryb.

Janusz Terka 
Szymon Bogusławski 

Starostwo Powiatowe
Al. 3 Maja 33

97-300 Piotrków Tryb. 

510 474 861
bppiotrkow@izbarolnicza.lodz.pl 

Poddębice Ewa Bednarek
Leszek Chmielecki

GS Samopomoc Chłopska
ul. Kaliska 3/5

99-200 Poddębice

510 474 725
bppoddebice@izbarolnicza.lodz.pl

Radomsko Andrzej Komala
Andrzej Gruszczyński

ul. Kościuszki 6
97-500 Radomsko, pok. 210

510 474 801
bpradomsko@izbarolnicza.lodz.pl

Rawa Maz. Sylwester Libera
Małgorzata Rosa 

ul. Kościuszki  5
96-200 Rawa Maz., pok. 58

510 474 850
bprawa@izbarolnicza.lodz.pl

Sieradz Jan Kołodziejczyk
Jerzy Wróbel 

Starostwo Powiatowe
Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz, pok. 309

511 124 538
bpsieradz@izbarolnicza.lodz.pl

Skierniewice Jacek Ossowicz
Roman Rosiński

ul. Konstytucji 3 Maja 6
96-100 Skierniewice 

510 474 841
bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Tomaszów Maz. Dariusz Kowalczyk
Paweł Rochala

ul. Św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Maz., pok. 20

510 474 862
bptomaszow@izbarolnicza.lodz.pl

Wieluń Krzysztof Wróbel
Zbigniew Szkudlarek

ul. Palestrancka 5/4 
98-300 Wieluń  

510 474 804
bpwielun@izbarolnicza.lodz.pl

Wieruszów Jerzy Karsznia
Adam Ciećka  

 ul. Waryńskiego 14
98-400 Wieruszów 

510 474 804
bpwieruszow@izbarolnicza.lodz.pl

Zduńska 
Wola

Zenon Kowalski
Krzysztof Nowak 

ul. Ceramiczna 10 
98-220 Zduńska Wola

510 474 793
bpzdunska.wola@izbarolnicza.lodz.pl

Zgierz Jerzy Kuzański 
Adam Michaś 

MPGK w Zgierzu
ul. Łęczycka 24
95-100 Zgierz 

510 474 738
bpzgierz@izbarolnicza.lodz.pl

Nazwa Placówki Adres biura Telefon

Biuro 
Regionalne w Łodzi

91-342 Łódź
ul. Swojska 4

42/640-68-53, 640-68-54
lodz@tuw.pl

Oddział
w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kostromska 37

44/649-69-29, 649-69-80
piotrkowtrybunalski@tuw.pl

Oddział 
w Bełchatowie

97-400 Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 27 A

44/633-01-03
belchatow@tuw.pl

Oddział 
w Skierniewicach

96-100 Skierniewice
ul. Jagielońska 4

46/832-30-00, 832-36-49
skierniewice@tuw.pl

Oddział
w Łowiczu

99-400 Łowicz
ul. Zduńska 51

46/837-00-79
lowicz@tuw.pl

Oddział
w Kutnie

99-300 Kutno
ul. Zduńska 9

24/254-17-00
kutno@tuw.pl

Oddział
w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Rynek 19 

43/822-33-99
fax: 822-38-68

sieradz@tuw.pl

Oddział
w Łęczycy 99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 8 24/721-01-61

leczyca@tuw.pl

Oddział
w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4 44/683-51-05, 683-21-27

radomsko@tuw.pl
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Nowe przepisy UE w zakresie 
zdrowia roślin i urzędowych 
kontroli – do 14 marca 2020 
roku aktualizacja danych 

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produk-

cji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały 

nowe przepisy Unii Europejskiej (UE) w zakresie zdro-

wia roślin, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 2016/2031 oraz urzędowych kontroli, tj. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 2017/625. Przepisy te wprowadzają szereg nowych 

regulacji jak również rozszerzają dotychczas obowiązu-

jące wymogi fi tosanitarne.

Nowe regulacje rozszerzają zakres podmiotów, 
które będą podlegały  wpisowi do urzędowego re-
jestru podmiotów profesjonalnych. Obowiązkowi 
takiemu będą podlegali producenci, dystrybuto-
rzy i sprzedawcy określonego materiału roślinne-
go na obszarze UE, a także eksporterzy oraz impor-
terzy towarów pochodzenia roślinnego. Podmioty, 
które posiadają wpis do aktualnego rejestru przed-
siębiorców prowadzonego przez PIORiN, staną się 
automatycznie w dniu 14 grudnia 2019 r. podmio-
tami wpisanymi do rejestru podmiotów profesjo-
nalnych, niemniej będą musiały zaktualizować swo-
je dane do dnia 14 marca 2020 r. Podmioty, których 
dotychczas ten obowiązek nie dotyczył, będą mu-
siały z kolei dokonać stosownej rejestracji we wła-
ściwym Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Rozszerzeniu ulegnie również zakres materiałów 
roślinnych, które powinny być zaopatrzone w pasz-
port roślin w trakcie ich przemieszczania na teryto-

rium UE. Paszportowaniu podlegać bowiem będą 
w szczególności wszystkie tzw. „rośliny przeznaczo-
ne do sadzenia” oraz określone nasiona. Odstępstwo 

od tego wymogu może dotyczyć tylko małych ilości ro-

ślin, dostarczanych wyłącznie i bezpośrednio użytkow-

nikom ostatecznym, czyli osobom nabywającym rośli-

ny na własne niezarobkowe potrzeby. Wyłączenie to nie 

odnosi się natomiast do roślin sprzedawanych przez In-

ternet. Zmienia się również sposób wydawania pasz-

portów roślin. Zgodnie z nowymi regulacjami, to przede 

wszystkim upoważnione przez WIORiN podmioty będą 

przeprowadzały ocenę zdrowotności oraz zaopatrywały 

materiał roślinny w paszporty roślin.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany 
w zakresie importu materiałów pochodzenia roślin-
nego do UE. Całość importu – zarówno zgłoszenie prze-

syłki przez importera jak również wydanie przez WIORiN 

dokumentu poświadczającego przeprowadzenie gra-

nicznej kontroli, będzie odbywać się poprzez interne-

towy system TRACES NT. W systemie tym będą funkcjo-

nowały jednolicie wszystkie państwa członkowskie UE. 

Ponadto znacząco zwiększony został zakres towarów re-

gulowanych przepisami fi tosanitarnymi, w tym wykaz 

towarów zakazanych w imporcie do UE oraz takich, dla 

których wymagane jest świadectwo fi tosanitarne.

Kwestie  eksportowe  pozostają bez zmian w za-
kresie zasad kontroli i wydawania świadectw � tosa-
nitarnych, niemniej eksporterzy muszą zarejestro-
wać się w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

 Więcej informacji w zakresie nowego prawa można 

znaleźć tutaj: www.piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-

-prawo-ue/

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN 

w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 

827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46 833-

42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 

646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Źródło: www.piorin.gov.pl

Szanowni Państwo,
  Już po raz kolejny mam przyjemność 
zaprosić Państwa na targi FERMA 2020 - 
XX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła 
oraz XXIII Międzynarodowe Targi Fer-
ma Świń i Drobiu, o których piszemy na 
stronie 8 i 9 tego wydania miesięcznika 
W NOWEJ ROLI. 
FERMA to znakomita okazja do zapo-
znania się z najnowszymi rozwiązaniami 
m.in. dotyczącymi genetyki, pasz, leków 
i preparatów weterynaryjnych, robotów 
udojowych, maszyn i urządzeń, czyli tego 
wszystkiego, co jest potrzebne do chowu 
i hodowli zwierząt. Tak jak w poprzednich 
latach interesująco zapowiadają się także 
wykłady naukowe. Zawsze cieszą się one 
olbrzymią frekwencją wśród wszystkich 
odwiedzających targi FERMA w Łodzi. 
I nic dziwnego, ponieważ to właśnie wte-
dy jest szansa na skonsultowanie się 
z najwybitniejszymi polskimi naukowcami 
i praktykami, m.in. prof. Pejsakiem czy 
prof. Kowalskim. 
  Miło mi również poinformować, że 
swoją obecność na debacie Izby Rol-
niczej Województwa Łódzkiego oraz 
Ministerstwa Rolnictwa zapowiedzieli: 
Pani Halina Szymańska - Szefowa Kan-
celarii Prezydenta RP, Pan Jan Krzysz-
tof Ardanowski - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także specjaliści ad-
ministracji rządowej i samorządowej. 
Zapraszamy Państwa do dyskusji na te-
maty związane z polskim rolnictwem i 
jego rolą we Wspólnej Polityce Rolnej 
Unii Europejskiej.
Do zobaczenia 14, 15 i 16 lutego w Łodzi!

Prezes Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego



| Aktualnoœci | 

4

Aby pestycyd tanio kupić?  Rolniku kupuj tylko 
legalnie!

Trwa właśnie czas intensywnych przygotowań do prac 

polowych oraz sezon zakupów środków ochrony roślin. Pro-

ducenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja 

przyniosła zdrowe plony wysokiej jakości. Tymczasem ofer-

ty w Internecie oraz obwoźni sprzedawcy kuszą niską ceną. 

Rolniku pamiętaj, by nie dać się zwieść atrakcyjnej 
cenie. Przestępcy cały czas poszukują nowych dróg 
dystrybucji nielegalnych towarów. Chcąc uśpić Two-
ją czujność, oferują podrobione środki ochrony roślin 
łudząco podobne do oryginalnych produktów. Podo-

bieństwo to dotyczy jednak tylko wyglądu zewnętrznego 

– oszuści budują zaufanie do oferowanych produktów za-

opatrując je w podrobione etykiety i oznaczenia łudząco 

podobne to tych, stosowanych przez legalnie działających 

producentów. Skład takich produktów zawsze się różni, co 

w przypadku środków ochrony roślin ma ogromne zna-

czenie. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w składzie, 

pochodzenie substancji czynnej, inne zanieczyszczenia, 

rozpuszczalniki, powodują, że taki produkt jest potencjal-

nie niebezpieczny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, jak bardzo skrupulatnie zbadane i sprawdzane 

są oryginalne środki ochrony roślin zanim znajdą się 
na rynku. Dla każdego, pojedynczego produktu takie 
badania trwają średnio 10 lat i prowadzone są pod 
kątem wpływu na rośliny, wodę, glebę, owady poży-
teczne, inne organizmy żywe oraz jak będą wpływały 
na zdrowie konsumentów. 

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? 

Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub na straga-

nie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostar-

czył pestycydy z zagranicy do domu? Sprawdź czy nie na-

rażasz się na zakup podróbki.

 Środki ochrony roślin kupisz bezpiecznie:
• w sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który:

• jest zarejestrowany przez PIORiN,

• sprzedaje produkty zarejestrowane w Polsce,

• wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę.

Nigdy nie kupuj:
• na straganie

• z bagażnika

• od pośrednika z zagranicy

• od kolegi

• spod lady

Kupując środki ochrony roślin od niezarejestrowa-
nych sprzedawców możesz:

• stracić dotacje unijne – stosowanie niezarejestrowa-

nych, w tym podrobionych środków ochrony roślin to na-

ruszenie zasad wzajemnej zgodności.

• stracić plony – podrobione środki ochrony roślin po 

zastosowaniu mogą nie wykazać żadnego działania lub 

zniszczyć plony!

• stracić zdrowie i skazić środowisko – nielegalne środki 

ochrony roślin zawierają nieznane lub zakazane substancje 

chemiczne, które mogą trwale zanieczyścić wodę i glebę, 

a tym samym zaszkodzić Tobie i Twojemu otoczeniu.

• utracić odbiorców – dla przetwórców i producentów 

żywności liczy się jakość i bezpieczeństwo.

Przywozisz środki ochrony roślin z zagranicy bez ze-
zwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?:

• może Ci grozić odpowiedzialność karna. 

• ryzykujesz zdrowie swoje i innych.

• stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Źródło: piorin.gov.pl

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-

nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powi-

nien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 

2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wój-

ta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miej-

sca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 

kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 

w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz 

w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. nale-

ży złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pre-

zydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 

rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiący-

mi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 

2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2020 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * 
średnia roczna liczba dużych jednostek przelicze-
niowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

• 1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku 

w pierwszym terminie

• 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia 

wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu 

gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy 

podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zu-
żywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmi-

strza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposia-

daniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysoko-

ści limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach:

od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent skła-

da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 

VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napę-

dowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. 

do 31 stycznia 2020 r.,

od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent 

składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fak-

turami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup ole-

ju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 

2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fi zyczną, osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobo-

wości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego 

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy 

o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfi kowa-

nych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub 

jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rol-

nych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przelicze-

niowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego sta-

nowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku ak-

cyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do 

którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgo-

dę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy 

współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi 

do KRS we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje nu-

mer z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-

cji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-

cji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stro-

nach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódz-

kich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz www.minrol.gov.

pl, a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Na stronie internetowej MRiRW jest również dostępny 

edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowe-

go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-

go do produkcji rolnej.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku 
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowe-

go zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT 

oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego określonej 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489), z tym, 
że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:

• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju 

napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków 

rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu pro-

ducenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego dane-

go roku, oraz 

• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 

litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocz-

nej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będące-

go w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzają-

cym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów go-

spodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym.

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję 

ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w termi-

nie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Źródło: KRIR

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.
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REKLAMA

Specustawa dotycząca ASF podpisana

28 stycznia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę 

z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa wprowadza regulacje prawne służące  zwalcza-

niu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykań-

skiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem 

się obszaru występowania ASF konieczności redukcji po-

pulacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naj-

istotniejsze zmiany to:

• wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji doty-

czącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podsta-

wie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa 

się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wyda-

nego odpowiednio przez, zarządzającego obwodem ło-

wieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa ga-

tunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału 

oraz termin ważności,

• wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej wystą-

pienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego 

do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzie-

lenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności 

związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc 

polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na któ-

rym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstę-

pem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwie-

rząt oraz  kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione 

do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące od-

strzał sanitarny, zasad bioasekuracji,

• wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej przestrze-

ganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału 

sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa,  rozporządze-

nia określającego zasady bioasekuracji podczas polowa-

nia i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, 

zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie,

• wprowadzenie przepisu zabraniającego celowego 

utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za po-

pełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ogranicze-

nia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku,

• umożliwienie wykonywania odstrzału sanitarnego 

przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń 

z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wy-

konywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na 

podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych,

• rozszerzenie zakresu nakazów, jakie może nałożyć, na 

zarządców dróg publicznych, powiatowy lekarz wetery-

narii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpie-

niem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. Nakazy 

obejmują zamykanie znajdujących się pasach drogowych 

przejść dla zwierząt oraz wykonywanie przeszkód tech-

nicznych, w szczególności ogrodzeń,

rozszerzenie zakresu czynów zabronionych w przepisie 

karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-

niu chorób zakaźnych zwierząt  o udaremnianie lub utrud-

nianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez 

powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę 

• uchylenie przepisów stanowiących o ograniczeniu, 

polegającym na możliwości wprowadzania na rynek, tyl-

ko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów po-

chodzenia zwierzęcego z zakładów korzystających z krajo-

wych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 

ust. 3, rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szcze-

gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żyw-

ności pochodzenia zwierzęcego,

• wprowadzenie regulacji stanowiącej, w przypadku 

wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę praw-

ną przekazania, przez ministra właściwego do spraw we-

wnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgru-

powań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub 

Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia 

do wykonywania polowania, w celu  udziału funkcjonariu-

szy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji 

kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Na-

rodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dys-

pozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posia-

dających uprawnienia do wykonywania polowania,  w celu 

ich udziału w odstrzale sanitarnym

• nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Kra-

jowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego 

powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowi-

ska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyska-

niu pozytywnej opinii ministra. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Łowczy Krajowy powoływany jest przez mini-

stra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kan-

dydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką 

i odwoływany po zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do 

powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma 

Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego.  

Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie no-

wego podziału województw na obwody łowieckie i zali-

czenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz 

okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, 

obowiązujących w dniu jej wejścia w życie,  do dnia 31 

marca 2021 r.  Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 

marca 2020 r. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w od-

działach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomo-

cy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej fi nansowanej 

z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych 

rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF 

prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej 

zrezygnować. Więcej informacji na stronie: https://www.

arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-250-tys-zl-premii-

na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-na-obszarach-

wiejskich-objetych.html
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Część merytoryczna
Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wy-

daje na wniosek gmin opinie w sprawie przekształcenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na 

cele nierolnicze. 

W dniu 10.01.2020 r.  w imieniu Zarządu Izby Rolni-

czej Województwa Łódzkiego - Prezes IRWŁ Bronisław 

Węglewski skierował do Wojewody Łódzkiego Tobiasza 

Adama Bocheńskiego prośbę o  zorganizowanie spotka-

nia instytucji pracujących na rzecz rolnictwa wojewódz-

twa łódzkiego na temat najważniejszych problemów rol-

nictwa naszego regionu w tym zagrożeń wynikających 

z rozprzestrzeniania się wirusa ASF i wirusa ptasiej grypy.  

W dniu 15.01.2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazał wnioski 

zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcz-

nie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rol-

niczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Delega-

ci wnioskują o możliwość stosowania nawozów azotowych 

przy sprzyjającej pogodzie od 1 lutego na terenie powiatu 

pajęczańskiego ze względu na:

• położenie gospodarstw na ONW;

• oraz na terenie lejów depresyjnych kopalni Bełchatów, 

Szczerców, Cementowni KCW Działoszyn co powoduje do-

datkowe ograniczenie zasobów wody;

• późny wysiew bez zasobów wody nie pozwala na szyb-

ki start, często nawóz nie ma jak się rozłożyć;

• wysiew nawozu po pierwszym marca na uprawach rze-

paku powoduje obniżenie plonu.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do 

projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu po-

mocy fi nansowej na operacje typu „Premie dla młodych 

rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” ob-

jętego PROW 2014-2020; 

- ustawy o ochronie zwierząt;                                                                                                 

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporzą-

dzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania  

„Działanie rolno-środowiskowe- klimatyczne” objętego 

PROW na lata  2014-2020.

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ
W styczniu 2020r. odbyły się 2 posiedzenia Rady Po-

wiatowej IRWŁ ( w dniu 22.01.2020 r.;   w Poddębicach; 
w dniu 24.01.2020r. Piotrkowie Trybunalskim). Człon-
kowie podczas posiedzeń rozmawiali na temat: bieżą-
cej sytuacji  w  rolnictwie (w tym rozprzestrzenienia się 
wirusa ASF i grypy ptasiej), ubezpieczeń w rolnictwie. 
W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawi-
ciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, którzy 
przekazali istotne informacje dla rolników. 

Współpraca z KSOW 
W związku z nowym konkursem dla partnerów Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą re-

alizowane w 2020 r. w dniu 17 stycznia 2020 r. Izba Rolnicza 

Województwa Łódzkiego złożyła 2 wnioski. 

Konferencje, targi, spotkania 
W dniu 12.01.2020r. na zaproszenie posła Janu-

sza Wojciechowskiego Europejskiego Komisarza ds. 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Posła na Sejm RP Grzego-

rza Lorka samorządowcy z regionu zebrali się na spo-

tkaniu opłatkowym w Piotrkowie Trybunalskim. Na 

zaproszenie Komisarza Janusza Wojciechowskiego w spo-

tkaniu uczestniczył Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rol-

niczej Województwa Łódzkiego. Prezes IRWŁ i Komisarza 

ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracują między innymi 

w komisjach ds. rolnictwa w Brukseli. Komisarz Wojcie-

chowski w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił 

unijnej polityce rolnej i miejscu Polski w obrocie mięsem, 

natomiast poseł Grzegorz Lorek skupił się na sprawach lo-

kalnych, czyli między innymi budowie trasy S12 oraz budo-

wie odkrywki “Złoczew”.

W dniu 12.01.2020r.  spotkanie opłatkowo –noworocz-

ne środowisk wiejskich Archidiecezji Łódzkiej  rozpoczę-

ła  msza święta w intencji rolników celebrowana przez ks. 

biskupa Marka Marczaka w kościele pw. Podwyższenia Krzy-

ża Świętego w Widawie. Później uroczystości przeniosły się 

do strażnicy OSP w Widawie. W spotkaniu udział wzięło po-

nad 150 rolników  i gości z terenu województwa łódzkiego. 

Przybyli m.in. parlamentarzyści, wojewoda łódzki Tobiasz 

Bocheński, przedstawiciele władz samorządowych, związki 

zawodowe rolników, przedstawiciele instytucji związanych 

z rolnictwem. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego repre-

zentowali m.in.: Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, Jan Koło-

dziejczyk - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Siera-

dzu, Piotr Kociołek - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ 

w Bełchatowie, Iwona Mamzer - Delegatka Rady Powiato-

wej IRWŁ w Łasku do Walnego Zgromadzenia IRWŁ, Monika 

Mrowińska - Członek Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku. Uro-

czystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Ze-

społu Szkół w Widawie, a poczęstunek przygotowały panie 

z Kół Gospodyń Wiejskich.

W dniach 18-19.01.2020 r. miłośnicy drobiu ozdob-

nego, gołębi i królików mieli okazję odwiedzić już XVII 

Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, Drobiu 

Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu w hali sportowej WOSIR. 

W tym roku swoje pupile zaprezentowało  200 wystawców 

z całej Polski i Europy. Po raz pierwszy przyjechali  do nas 

wystawcy z Łotwy, a królików zgłosili 1500, a wszystkich 

zwierząt na wystawie było 1600. Wzorem lat ubiegłych rów-

nież w tym roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 

wsparła wystawę.

W dniu 31.01.2020r. w Sulejowie ( Hotel Podklaszto-

rze) odbyło się posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO. Posie-

dzenie poświęcone było utworzeniu „Listy odmian zaleca-

nych do uprawy na obszarze województwa” na rok 2020, 

oraz ustaleniu liczby i lokalizacji regionalnych doświadczeń 

PDO z roślinami jarymi i doborów odmian do tych doświad-

czeń.   Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 

uczestniczyli; Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura, Włodzimierz 

Jaworski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kut-

nie. Warto dodać, że na łamach miesięcznika „W Nowej Roli” 

co miesiąc zamieszczane są informacje na temat odmian 

roślin badanych w doświadczeniach PDO autorstwa Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.   

Inna działalność IRWŁ
- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódz-

kiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafi a do rolników, miesz-

kańców wsi województwa łódzkiego. 

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkie-

go udziela bezpłatnie porad prawnych dla rolników. 

W omawianym okresie  zostało udzielonych  20  porad.                                                                             

Wszystkie działania, interwencje podejmowane 
przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są do-
stępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolni-
cza.lodz.pl                                                                                                                               

Beata Rzewuska 

Specjalista ds. organizacji rynków rolnych i szkoleń

Doradca rolno-środowiskowy

Janusz Wojciechowski - Europejski Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ 
na opłatkowym spotkaniu w Piotrkowie Tryb. 

Spotkanie opłatkowe w Piotrkowie Trybunalskim 

Działania izby rolniczej - styczeń 2020

Poczet sztandarowy IRWŁ - spotkanie opłatkowo 
–noworoczne środowisk wiejskich Archidiecezji 
Łódzkiej
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Prawie 1 500 królików rasowych można było podzi-

wiać podczas XVII Ogólnopolskiej Wystawy Królików 

Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi, która odby-

ła się w dniach 18-19 stycznia 2020 roku w Wieluniu. 

Organizatorem wystawy był Związek Hodowców Kró-

lików i Drobnego Inwentarza w Wieluniu oraz Izba 

Rolnicza Województwa Łódzkiego. Patronatu honoro-

wego udzielił Starosta Wieluński, Burmistrza Wielunia 

i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. 

Swoje najpiękniejsze okazy w styczniowy weekend 

w Wieluniu prezentowali hodowców z całej Polski oraz 

z Litwy, Słowacji i Łotwy. Ale uczestnikami wieluńskiej 

wystawy mogli być wszyscy hodowcy królików raso-

wych, drobiu i gołębi pod warunkiem, że wystawia-

ne zwierzęta były zdrowe, czyste rasowo i prawidłowo 

oznakowane. W przypadku królików hodowcy musie-

li przedstawić również świadectwo lekarza weterynarii 

o szczepieniach przeciwko myksomatozie i pomorowi.

W czasie dwóch wystawowych dni wszyscy odwie-

dzający mogli podziwiać okazy, które ważyły nawet 

ponad 12 kilogramów, a także miniaturki królików - 

często spotykane w naszych domach. Gwiazdą wysta-

wy okazał się królik Rex Gepard oraz króliki rasy Ango-

ra. Malowniczo prezentowały się także gołębie, drób 

ozdobny i pięknie wybarwiony bażant. 

Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwen-

tarza Ziemi Wieluńskiej powstał 15 listopada 2003 

roku. Pierwsza Wystawa Królików Rasowych, Drobiu 

Ozdobnego i Gołębi została zorganizowana w Rudzie 

koło Wielunia z inicjatywy miejscowych hodowców 

i władz Wielunia. Od samego początku istnienia związ-

ku do dnia dzisiejszego Prezesem Związku jest Krzysz-

tof Wróbel, który w lipcowych wyborach do izb rolni-

czych zostały wybrany na członka rady powiatowej, 

a następnie na Przewodniczącego Rady Powiatowej 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Wieluniu. 

- W tym roku ponownie na naszej wystawie pobiliśmy 

rekord, ponieważ gościliśmy 191 wystawców z całej Polski 

i z zagranicy, w tym 6 wystawców z Łotwy, 3 z Litwy i 3 ze 

Słowacji. Po raz pierwszy także 30-osobowa komisja sę-

dziowska była międzynarodowa, a sędziowie przyjechali 

z Niemiec, ze Słowacji, Czech, no i oczywiście z Polski. Ale 

wystawa to nie tylko 2 dni wystawowe. Przy ocenie tych 

wszystkich naszych wspaniałych zwierzątek, a w tym 

roku zgromadziliśmy ich 1,5 tys., pracowało sześćdziesiąt 

osób -  zaznaczył Krzysztof Wróbel. 

- Każdego królika trzeba było zmierzyć, zważyć i do-

kładnie obejrzeć. Hodowcy mojego związku pracowali 

przy organizacji wystawy już od czwartku. Nie licząc wie-

lu miesięcy przygotowań. Natomiast w piątek przez cały 

dzień obradowały komisje sędziowskie, sobota i niedzie-

la za to była przeznaczona dla widzów. W tym roku mie-

liśmy rekordową liczbę wystawców, dlatego musiała też 

być rekordowa liczba (224 – przyp. redakcja) pucharów. 

Muszę przyznać, że konkurencja była duża, a poziom 

w kategorii królików był bardzo wyrównany. Z dumą 

mogę stwierdzić, że międzynarodowa komisja oceniła 

bardzo wysoko zaprezentowane zwierzęta. To dla nas, or-

ganizatorów, ogromna satysfakcja. 

Wystawa, która stała się już tradycją dla Wielunia, 

cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, w cią-

gu dwóch dni przyciągnęła ok. 7000 osób. Ostatniego 

dnia wystawy, przy zgromadzonej licznie publiczno-

ści, ogłoszono wyniki w poszczególnych kategoriach, 

była to ostatnia okazja by podziwiać zaprezentowane 

okazy. Miejmy nadzieję, że za rok miłośnicy i hodowcy 

królików, gołębi oraz drobnego inwentarza będą mo-

gli spotkać się kolejny raz w Wieluniu, by wymienić do-

świadczenia i podziwiać oryginalnych przedstawicieli 

tych gatunków. 

Magdalena Stępień

zdjęcia: Tomasz Rzęchowski 

Wystawa królików rasowych, gołębi i drobiu 
ozdobnego w Wieluniu  

Hodowca z Tych - Dariusz Wencepel - wyróżnienie w rasie Nowozelandzki Biały i Krzysztof Wróbel - Prezes Związku 
Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej 

Hodowca z Bielska-Białej - Apoloniusz Smarowski - V-ce Championat w rasie Królik Burgundzki 
i Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
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Targi Ferma
- największe specjalistyczne targi dla fachowców 
produkcji zwierzęcej w Polsce

Podczas tegorocznej FERMY około 250 wystawców zapre-

zentuje bogatą ofertę wszystkiego co niezbędne w chowie i 

hodowli, począwszy od genetyki poprzez pasze i systemy ich 

zadawania, aplikacje do zarządzania hodowlą, leki i prepara-

ty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki 

inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a tak-

że ciągniki.  W targach uczestniczyć będą  fi rmy z 15 państw, 

w tym po raz drugi fi rmy z Pakistanu, Kanady i Hiszpa-

nii, a po raz pierwszy z Korei Południowej. Targi to jednak 

nie tylko ekspozycja fi rm. W ponad 20-letniej historii im-

prezy, co roku niezwykle istotnym elementem była i jest 

konferencja naukowo-techniczna. W tym roku wygłoszo-

nych zostanie 35 referatów moderowanych przez wybit-

nych naukowców i praktyków, wśród których nie zabraknie 

tak uznanych w branży nazwisk jak: prof. Z. Kowalski, 

dr Z. Lach czy prof. Z. Pejsak.

Drugiego dnia targów, 15 lutego o godzinie 12, 

w auli EXPO odbędzie się debata Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego i Ministerstwa Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, pt. „Wyzwania polskiego rol-

nictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-

ropejskiej” z udziałem m.in. Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 

Zapraszamy do dyskusji.

W dniach 14 -16 lutego 2020 w Łodzi, w halach EXPO oraz sąsiadującej z nią MOSiR odbędą się XX Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXIII Międzynarodowe 
Targi Ferma Świń i Drobiu. W zeszłym roku Impreza przyciągnęła ponad 28 000 fachowców produkcji zwierzęcej z całej Polski.
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Serdecznie  zapraszamy!
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BEZPIECZNA PODRÓŻ z TUW-em           
Od dnia 1 lipca 2019 r. zostało wprowadzone do oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” nowe ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż z TUW-
-em”. Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ przeznaczona jest dla osób 
fizycznych udających się w podróż poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraj zamieszkania Ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia 
„Bezpieczna Podróż z TUW-em” zapewnia całodobowe, kompleksowe wsparcie w każdym miejscu na Świecie w nagłych sytuacjach. Umowa ubezpiecze-
nia może być zawarta w formie umowy indywidualnej, umowy grupowej lub umowy rodzinnej. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ oferu-

je do wyboru cztery warianty ubezpieczenia: MINI, STAN-

DARD, KOMPLEKS, VIP różniące się między sobą sumami 

ubezpieczenia oraz sumami gwarancyjnymi, natomiast 

podstawowy zakres ubezpieczenia jest jednakowy dla każ-

dego z wariantów. Każdy z czterech wariantów można roz-

szerzyć o  dodatkowe ryzyka.

Tym samym Ubezpieczający może dostosować zakres 

ochrony ubezpieczeniowej do swoich wymagań i potrzeb 

oraz podjąć decyzję, który z wariantów ochrony ubezpiecze-

niowej będzie najbardziej spełniał jego oczekiwania.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia „Bezpieczna Po-

dróż z TUW-em” w każdym z czterech wariantów jest 

ubezpieczenie:

- kosztów leczenia i assistance,

- następstw nieszczęśliwych wypadków,

- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

- bagażu podróżnego.

Wychodząc naprzeciw podróżującym, którzy coraz czę-

ściej dzielą czas odpoczynku między błogim wypoczynkiem 

i uprawianiem sportów, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych „TUW“ po opłaceniu dodatkowej składki ubezpiecze-

niowej umożliwia rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w każ-

dym z czterech wariantów ubezpieczenia o ryzyka związane 

z: uprawianiem sportów zimowych i uprawianiem sportów 

ekstremalnych, które zapewniają ochronę w zakresie NNW, 

a także chronią przed wysokimi kosztami leczenia.

Oprócz podróży w celach wypoczynkowych, Klienci co-

raz częściej poszukują pracy poza granicami kraju, więc To-

warzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  w podstawo-

wym zakresie umowy ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z 

TUW-em” obejmuje ochroną ubezpieczeniową wykonywa-

nie pracy umysłowej, a po opłaceniu dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej także wykonywanie pracy fi zycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzy-

ko nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku 

Ubezpieczonego zaistniałych podczas podróży. Zakresem 

ubezpieczenia kosztów leczenia objęta jest organizacja po-

mocy medycznej oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obej-

mujących m.in.: koszty hospitalizacji i leczenia ambulato-

ryjnego Ubezpieczonego, koszty wizyt lekarskich i koszty 

badań pomocniczych, koszty transportu do placówki me-

dycznej lub między placówkami, koszty zakupu lekarstw 

i środków opatrunkowych, transport Ubezpieczonego do 

kraju zamieszkania, transport zwłok Ubezpieczonego.

W ramach ubezpieczenia assistance Towarzystwo Ubez-

pieczeń Wzajemnych „TUW”  organizuje usługi assistance 

i pokrywa ich koszt w okresie ubezpieczenia podczas po-

dróży Ubezpieczonego. Zakresem ubezpieczenia assistan-

ce objęte są m.in. następujące usługi: przedłużenie ochrony 

ubezpieczeniowej do 48h w przypadku opóźnienia powro-

tu Ubezpieczonego w wyniku awarii lub odwołania środka 

transportu oraz zdarzenia losowego, pokrycie kosztów po-

szukiwań i ratownictwa, pomoc psychologa po akcji ratow-

niczej, całodobowy dyżur telefoniczny, pomoc tłumacza 

w zawiązku z pomocą medyczną, pomoc prawna, pomoc 

w przypadku utraty środków płatniczych i dokumentów, 

pomoc w przypadku przekazania kaucji, opieka nad niepeł-

noletnimi dziećmi, transport członka rodziny Ubezpieczo-

nego, kontynuacja podróży Ubezpieczonego. Ubezpiecze-

nie assistance obejmuje również usługi z zakresu pomocy 

domowej oraz z zakresu usług pogrzebowych na terenie RP. 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczę-

śliwych wypadków Ubezpieczonego polegające na wy-

stąpieniu i ujawnieniu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwe-

go wypadku objętego odpowiedzialnością Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz śmierci Ubezpie-

czonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wysokość 

świadczeń z tytułu urazów ciała została określona w Tabeli 

zawartej w Ogólnych warunkach ubezpieczenia „Bezpiecz-

na Podróż z TUW-em”- jako procent sumy ubezpieczenia. 

W razie śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwe-

go wypadku, przed upływem 12 miesięcy od daty jego wy-

stąpienia, wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy 

ubezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę, że w zakresie ubezpieczenia 

kosztów leczenia i assistance oraz następstw nieszczę-

śliwych wypadków Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-

nych „TUW“ ponosi odpowiedzialność za koszty leczenia 

zdarzeń będących następstwem zaostrzenia lub powikła-

nia chorób przewlekłych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cy-

wilna Ubezpieczonego podczas podróży w związku z czy-

nami niedozwolonymi za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia pry-

watnego. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte 

są zarówno szkody na osobie jak i szkody rzeczowe powsta-

łe z winy Ubezpieczonego podczas czynności wykony-

wanych w trakcie podróży np. potrącenie osoby trzeciej 

podczas jazdy na rowerze lub nartach na skutek niewystar-

czającej ostrożności, pogryzienie przez psa zabranego ze 

sobą w podróż, nieumyślne szkody w mieniu osób trzecich 

podczas wyjazdów. 

W ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego przed-

miotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny: walizy, tor-

by, plecaki, paczki wraz z ich zawartością w postaci odzie-

ży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego oraz 

sprzęt sportowy od ryzyka utraty, zniszczenia bądź uszko-

dzenia podczas podróży w wyniku: zdarzeń losowych, pro-

wadzenia akcji ratowniczej, kradzieży, zaginięcia, wypadku 

w komunikacji lądowej, powietrznej lub wodnej, rozboju, 

kradzieży z włamaniem. W ramach ubezpieczenia bagażu 

pokrywane są również koszty zakupu przedmiotów pierw-

szej potrzeby, takich jak odzież czy przybory toaletowe 

w przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostar-

czeniu przez przewoźnika bagażu o co najmniej 4 godziny.

Planując wyjazd i kupując wycieczkę nie zawsze jesteśmy 

w stanie wszystko przewidzieć i zdarzają się sytuacje w życiu, 

które potrafi ą zniszczyć nawet najlepsze plany urlopowe. Dla 

osób  które chcą czuć się bezpiecznie i mieć wszystko pod 

kontrolą Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

oferuje po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniowej 

możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i skrócenia 

uczestnictwa w imprezie. Przedmiotem ubezpieczenia są 

koszty rezygnacji z wyjazdu, co oznacza koszty, jakimi Ubez-

pieczony zostałby obciążony przez organizatora wyjazdu, 

w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczonego z uczest-

nictwa w imprezie lub rezygnacji przez Ubezpieczone-

go z noclegu lub rezygnacji przez Ubezpieczonego z bile-

tu, przed datą rozpoczęcia wyjazdu wskazaną w umowie 

ubezpieczenia. 

W zakresie likwidacji szkód pakiet obsługiwany jest 

przez fi rmę Mondial Assistance, z którą Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ współpracuje już w za-

kresie dom assistance oraz auto assistance, a która gwa-

rantuje bezgotówkową likwidację szkód za granicą na 

bardzo wysokim poziomie.  

Umowa ubezpieczenia „Bezpieczna Podróż z TUW-em” 

gwarantuje Ubezpieczonym przede wszystkim możliwość 

kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej w każdym miej-

scu na Świecie. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” oferuje szeroką i zróżnicowaną ochronę ubezpiecze-

niową, która pozwala na precyzyjne dopasowanie wybra-

nego zakresu ubezpieczenia do zróżnicowanych oczeki-

wań i potrzeb klientów. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ po-
siada wyspecjalizowaną sieć jednostek na terenie RP, 
do których zaprasza w celu poznania oferty i zawarcia 
umowy ubezpieczenia. Adresy jednostek dostępne na 
stronie internetowej www.tuw.pl. 

Województwo łódzkie: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 

Biuro Regionalne w Łodzi, ul. Swojska 4, 91-342 Łódź, 
tel. 42 640-69-80, lodz@tuw.pl 

*Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, 

ul. H. Raabego 13
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