INORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

2020 R.

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się
w miesiącu kwietniu 2020 r.:
Dz.U. 2020 poz. 651 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 668 akt jednorazowy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania
zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020-2022
Dz.U. 2020 poz. 675 obowiązujący
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Dz.U. 2020 poz. 682 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2020 poz. 683 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 688 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Dz.U. 2020 poz. 712 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz
warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 719 obowiązujący
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 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
"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 721 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Dz.U. 2020 poz. 774 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora
(ToBRFV)
Dz.U. 2020 poz. 796 obowiązujący
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu
Dz.U. 2020 poz. 799 obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Informacje branżowe
ARIMR
* Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca kwietnia wypłaciła kwotę około
65 mln zł jako dopłatę do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany za rok 2019 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła
stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż
i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w przypadku roślin strączkowych
i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków.
W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je
można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.
* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r.
terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w
ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt,
płatności ONW, Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania
zalesieniowego).
Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy
opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy
opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).
* ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków tj. 280 mln.
Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności
trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł. Pomoc suszowa
przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności
rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
obniżył się o ponad 30%.
KRUS
* Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony
został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika
/domownika.
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r.
przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne
placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów
dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:
1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.
* Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną

opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby
objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostaną zwolnione z opłacania składek na
to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
MRiRW
Planowana zmiana sposobu szacowania strat suszowych MRiRW wraz z ministerstwem
cyfryzacji przygotowują specjalną aplikację powiązaną z systemem e-pułap, za pomocą której
rolnik będzie mógł sam oszacować straty w uprawach spowodowane np. suszą. Aplikacja będzie
współdziałać z plikami uzyskanymi z ARiMR, z danymi dotyczącymi zgłoszonych do dopłat
upraw.
Ministerstwo przewiduje, że jeżeli rolnik będzie miał problem z obsługą aplikacji, będzie mógł
liczyć na pomoc doradców z ODR-ów. Planowane zmiany w szacowaniu strat suszowych
wynikają z faktu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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-zywnosci-w-zwi
azku-zkoronawirusem
KRIR
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych interweniował w sprawach:
- Wysłano propozycje do MRiRW mające na celu złagodzenie skutków pandemii COVID – 19

dla producentów rolnych,
- do MRiRW w sprawie zawieszenia odbywania obowiązkowych szkoleń z zakresu środków
ochrony roślin oraz badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania ś.o.r.
- przywrócenia polowań i szacowania strat łowieckich, po tym jak w dniu 10 kwietnia weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów, w wyniku którego myśliwi zaprzestali wykonywania
swoich ustawowych zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również
wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem ASF i innych),
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o podjęcie jednoznacznych decyzji
co do możliwości sprzedaży na targowiskach miejskich produktów rolnych przez rolników,
zwłaszcza rozsad, nowalijek, kwiatów ciętych, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,
- do ministra rolnictwa z postulatem o przedłużenie okresu składania wniosków obszarowych
do 15 czerwca,
- do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie środkami dyplomacji, działań które rozwiązałyby
problem przekraczania granicy polsko-litewskiej oraz innych przez polskich rolników mających
grunty poza granicami kraju, w celach wykonywania działalności rolniczej,
- do Prezydenta RP o pilną interwencję w sprawie interwencji dot.realizacji pomocy suszowej
za 2019 rok,
- do MRiRW z prośbą o wprowadzenie przepisów, które określałyby procedurę postępowania
przez komorników, w przypadku licytacji gruntów rolnych, środków trwałych, ruchomych,
- do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz
warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów poprzez umieszczenie zapisu,
który umożliwiłby zwolnienie z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymana międzyplonów
lub okrywy zielonej.
Z prac Zarządu i biura MIR:
W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu – w dniu 29 kwietnia.
Zarząd postanowił zakupić 300 pakietów ochronnych, w skład którego wchodzą: maseczki
KN95, maseczki bawełniane, rękawice foliowe, rękawice nitrylowe - w celu doposażenia
rolników w środki ochrony osobistej.
Izba otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Funduszy Europejskich,
o przyznaniu dotacji na realizację 4 projektów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021, złożonych
w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekty Izba planuje

zrealizować jesienią 2020 r.
Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych z następującymi propozycjami:
1. Zgłaszaliśmy wielokrotnie, że kwota zagwarantowana w budżecie Państwa na dopłaty
ubezpieczeń jest niedostateczna, w dniu wczorajszym delegat z Rady Powiatowej z Krakowa
informował nas, że kwoty te zostały już wykorzystane. W okresie suszy niezbędne jest
uruchomienie dodatkowego wsparcia do tego systemu.
2. Zauważamy braki pasz w gospodarstwach prowadzących chów bydła, proponujemy aby
w programach środowiskowych konieczność pozostawienia 10 procent niewykoszonych użytków
zielonych była możliwa do pozyskania przez rolnika, poprawiając tym samym i tak słabą bazę
paszową.
3. Proponujemy stworzyć możliwość uzyskania pomocy finansowej podobnej do tej, z której
mogą korzystać przedsiębiorcy w "tarczy" dla rolników mogących wykazać spadek dochodów
Rolnicy VAT-owcy, rolnicy prowadzący książki rachunkowości rolnej.
Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 29 kwietnia br., podjął decyzję o otwarciu biur dla
rolników oczekujących pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia i życia rolników oraz pracowników. Nasze biura
ponownie zostały otwarte w dniu 5 maja 2020 r.
Opiniowano następujące akty prawne:
- wysłano opinię do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącą
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w której Zarząd MIR podkreśla,
że środki przewidziane na wdrożenie Programu powinny być skierowane na ochronę zdrowia i
życia mieszkańców Małopolski. Główna idea programu polegająca na ograniczeniu ilości pyłów
PM10 oraz benzo(a)pirenu poprzez eliminację paliw stałych i wymianę urządzeń na urządzenia
nowej generacji, musi być przełożona do czasu unormowania sytuacji gospodarczej kraju.
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