INORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
ZA MIESIĄC MARZEC

2020 R.

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały
się w miesiącu marcu 2020 r.:
Dz.U. 2020 poz. 371 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej
ziemniaków
Dz.U. 2020 poz. 373 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania
czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 382 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 396 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2020 poz. 414 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Dz.U. 2020 poz. 417 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu
na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej
wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy
producentów rolnych
Dz.U. 2020 poz. 444 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych
czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
oraz dokumentowania tych czynności
Dz.U. 2020 poz. 481 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa
Dz.U. 2020 poz. 489 obowiązujący
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek dopłat
do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019
Dz.U. 2020 poz. 526 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 553 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich
Dz.U. 2020 poz. 605 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych,
jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej
Dz.U. 2020 poz. 620 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania
materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Dz.U. 2020 poz. 638 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt.

Informacje branżowe
ARIMR
* Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Warto sprawdzić
jakie zmiany czekają na was w tym roku. Pierwsza z nich, daje wam możliwość
ubiegania się o płatność dobrostanową. Druga natomiast, dotyczy pisemnego
potwierdzenia tytułu prawnego do działek będących własnością m.in. Skarbu
Państwa.
* 19 marca 2020 r. do 17 kwietnia rusza nabór wniosków o wsparcie
„Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”,
przewidziane dla dwóch grup:

1) dla rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk
świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed
rozprzestrzenianiem się wirusa ASF,
2) spółek wodnych lub związków spółek wodnych, w których większość stanowią
rolnicy posiadający grunty rolne. Pomoc przeznaczona na inwestycje w urządzenia
zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np.
koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne.
* Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu,
podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć
w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania
wniosków o przyznanie płatności.
* W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii COVID-19, Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania
się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku
z COVID – 19.
* Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych
kredytów
z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski
w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu
za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank.
W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z
kredytu komercyjnego. 3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym
bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do
oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona
w miarę zapotrzebowania.
KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące
zostanie przedłużona wypłata:
· rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,

· rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
· dodatków pielęgnacyjnych,
· świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww.
świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed
dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:
· wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed
upływem terminu ważności orzeczenia,
· nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.
Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane. Jeżeli
w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego
wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego
orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do
czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską
Kasy.
* Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
CCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).
Główny Inspektorat Weterynarii
Na stronach GIW umieszczone zostały zalecenia dla osób objętych kwarantanną
w związku z podejrzeniem o zakażenie wirusem COVID-19, dotyczące
postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby
sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad
informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest
informowany o tym w jaki sposób przebiega kwarantanna w poszczególnych
przypadkach, a więc wytyczne GLW mają charakter ogólny.

Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc osoby
będące na kwarantannie, zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie mogą
opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, powinny zgłosić
to do urzędu gminy.
Urząd gminy będzie musiał znaleźć rozwiązanie w zależności od okoliczności,
tj. albo skierować do gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się
zwierzętami, albo znaleźć miejsce, w które będzie można przenieść zwierzęta.
Wszelkie wytyczne można znaleźć na stronie:
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zy
wnosci-w-zwiazku-zkoronawirusem
ASF
W wyniku realizacji odstrzału sanitarnego w okresie od 31 stycznia do 15 marca br.
pozyskano łącznie 29 676 dzików. Jednocześnie w tym czasie wynik dodatni
w kierunku ASF otrzymano w 122 próbkach pobranych od odstrzelonych dzików.
W tym samym okresie wynik dodatni w kierunku ASF otrzymano w próbkach
pobranych od 1351 dzików padłych i znalezionych. Jak informuje ministerstwo
rolnictwa, na terytorium Polski, z zachowaniem zasad bioasekuracji, realizowane
są akcje poszukiwania i bezpiecznej likwidacji zwłok padłych dzików,
w szczególności na obszarach występowania ASF i terenach bezpośrednio
zagrożonych występowaniem tej choroby.
KRIR
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych interweniował w sprawach:
· do MRiRW o przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych zbóż i kukurydzy
importowanej z Ukrainy, w sposób ciągły na wszystkich przejściach granicznych,
· o wprowadzenie w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" lub w innych
działaniach PROW 2014-2020, możliwości zakupu maszyn i technologii, które
ograniczają utratę wody,
· w sprawie wprowadzenia do programu nauczania szkoły podstawowej tematyki
z zakresu rolnictwa – wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o rozważenie
możliwości wprowadzenia proponowanej zmiany,

· zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o wstawienie się w sprawie
zagospodarowania odpadów opakowaniowych w ramach Rozszerzonej
Odpowiedzialności Producenta (ROP) w imieniu rolników do ministra klimatu,
· w sprawie negatywnego stanowiska KRIR dot. dyskusji członków Parlamentu
Europejskiego nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych
wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, resort
rolnictwa poinformował, że w ramach prowadzonej w Unii Europejskiej oficjalnej
debaty dotyczącej problemów związanych ze środowiskiem i klimatem oraz
wyzwań
i oczekiwań w tym zakresie dla poszczególnych
polityk i sektorów, nie jest proponowany wniosek legislacyjny dotyczący
wprowadzenia podatku od mięsa,
· o podjęcie działań na forum Unii Europejskiej, ws. wykreślenia bakteriozy
pierścieniowej ziemniaka z listy chorób kwarantannowych na obszarze UE,
· o włączenie uprawy gryki do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce
prowadzonej przez IUNG,
· o podjęcie działań mających na celu zapewnienia z budżetu krajowego oraz
unijnego środków finansowych na pokrycie strat w gospodarstwach w związanych
z pandemią koronawirusa,
· w sprawie limitu pomocy de minimis – wystąpiono z wnioskiem do MRiRW,
aby wypłaty pomocy rolnikom odbywały się na takich samych zasadach jak
w przypadku limitu krajowego – w sytuacji przekroczenia limitu, wypłaty zostają
wstrzymane w danym roku, a wznowienie następuje w kolejnym roku,
po zwolnieniu się kwoty z ostatniego roku, jaki był wliczany do limitu (tak było
w przypadku zeszłorocznej wypłaty odszkodowań „suszowych”, które zostały
wstrzymane w 2019 r. i zapowiedziano ich wypłatę z dniem 10 marca br.)
· wniosek do MRiRW o maksymalne wydłużenie terminu przyjmowania wniosków
o dopłaty bezpośrednie. Zaproponowano także, aby wydłużenie terminu
(o 1 miesiąc) dotyczyło również terminu składania Oświadczeń, w których rolnicy
potwierdzają brak zmian w odniesieniu do ubiegłorocznego wniosku o płatności
bezpośrednie,
· o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych

na czas od 3 do 6 miesięcy, w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2
oraz w trosce o mieszkańców obszarów wiejskich – wniosek do ministra
sprawiedliwości,
· pismo do Prezydenta RP o rozważenie możliwości podjęcia działań
legislacyjnych celem dokonania koniecznych zdaniem rolników zmian w ustawie z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
· wniosek do MRiRW o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza
Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego,
aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i
zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie), aby rolnik mógł skorzystać z pomocy,
· apel do ministra rolnictwa o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających
do objęcia pakietem pomocy rolników i ich rodzin, gdyż ustawa z dnia 2 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w opinii KRIR nie zabezpiecza
bezpośrednio interesów rolników i ich rodzin.
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