INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT
FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC
ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO ZA
MIESIĄC MARZEC 2020 r.

Rynek zbóż
Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu marca 2020 r. zmiany cen zbóż wahały się, przy czym .
W dniach 23–29 marca 2020 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 787 zł/t,
o 4% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż przed miesiącem. Jednak cena tego zboża była
o 4% niższa niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 544 zł/t, o 1%
mniej niż przed tygodniem. Cena ta była o 3% niższa niż miesiąc wcześniej i o 24% niższa niż
w porównywalnym okresie 2019 r. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się
na poziomie 668 zł/t, o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem.
Jednocześnie ziarno to było o 18% tańsze niż rok wcześniej. Przeciętna cena kukurydzy w kraju, tak
jak tydzień wcześniej, wyniosła 674 zł/t. Cena ta była o 1% wyższa niż przed miesiącem, ale o 8%
niższa niż przed rokiem. Za owies konsumpcyjny przeciętnie płacono 638 zł/t, o 2% więcej niż w
poprzednim tygodniu, ale o 6% mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do cen sprzed roku
zboże to było o 16% tańsze. Średnia cena pszenżyta ukształtowała się na poziomie 633 zł/t, o 3,5%
niższym niż tydzień wcześniej i o 5,5% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża
była o 19% niższa niż przed rokiem.

Miejscowość
Proszowice
Sucha
Beskidzka
Wolbrom
Wadowice
Krzeszowice
Skała

Jęczmień
zł/dt
67,00
90,00

Kukurydza
zł/dt
100,00

Owies
zł/dt
80,00

Pszenica
zł/dt
67,00
90,00

70,00
80,00
65,00
62,00

80,00
90,00
80,00
-

60,00
60,00
-

70,00
88,00
65,00
64,00

W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco:

Ceny zbóż w Polsce
Towar
Pszenica

zł/ton
738-787
544-577
650-674
664-673

Rodzaje towaru
konsumpcyjna
paszowa
konsumpcyjna
paszowa
paszowa
paszowy

Żyto
Kukurydza
Jęczmień

Rynek trzody chlewnej
Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach
Targowisko
Wadowice

CENA [zł/para]

01-07.03.2020

08-14.03.2020

22-28.03.2020

580

-

-

Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych:
Kategoria ceny

2020-03-08

2020-03-15

2020-03-22

2020-03-29

200,00

200,00

200,00

200,00

370,00

380,00

400,00

260,00

264,67

270,50

286,67

230,00

281

240

150

130

260

216

141

120

min. w zł/szt.

Prosięta ok. max. w zł/szt.
25 kg w zł/szt.
średnia w zł/szt.
szacunkowa podaż
szacunkowa
sprzedaż

Ceny zakupu żywca wieprzowego
Od połowy marca br. w większości krajów Unii Europejskiej notowane są spadki cen zakupu żywca
wieprzowego będące następstwem perturbacji związanych wystąpieniem epidemii koronawirusa.
W dniach 23–29 marca 2020 r. za świnie rzeźne klasy E średnio w UE płacono 186,35 EUR/100 kg
masy poubojowej schłodzonej, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu, o 3% mniej niż przed
miesiącem, ale o 24,5% więcej niż przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w
walucie unijnej wynosiła 177,35 EUR/100 kg i była o 5% niższa od średniej ceny w UE. Mniej niż w
Polsce za 100 kg żywca wieprzowego płacono dostawcom m.in. w Belgii (159,60 EUR), we Francji
(167,00 EUR), i w Niderlandach (173,18 EUR), a więcej – m.in. w Hiszpanii (187,89 EUR),Niemczech
(195,30 EUR) i Danii (201,98 EUR). W dniach
23–29.03.2020 r. (według danych Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) krajowi dostawcy za trzodę chlewną w skupie
uzyskiwali przeciętnie 6,17 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 5% mniej niż przed
miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był o 26% droższy niż przed rokiem.
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
W dniach 23–29.03.2020 r. za półtusze wieprzowe płacono średnio 9,07 zł/kg, o 1% mniej niż w
poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku
półtusze były droższe o 29%.
CENA [zł/tonę] (MPC)

Towar
Klasa S
Klasa E
Klasa U
Klasa R
Klasa O
Klasa P
Klasa S-P

2020-03-08

2020-03-15

2020-03-22

2020-03-29

8 501

8 409

8 139

8 056

8 428

8 316

8 040

7 941

8 086

7 973

7 685

7 573

7 713

7 609

7 320

7 192

6 749

6 959

6 554

6 256

7 214

6 686

6 026

6 137

8 390

8 289

8 014

7 916

Rynek żywca wołowego
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce:
CENA ZAKUPU*
wg w.ż.*
[zł/kg]

dla mpc**
[zł/tonę]

dla mps**
[zł/tonę]

29.03.2020

29.03.2020

29.03.2020

Bydło ogółem

6,07

11 715

11 949

bydło 8-12 m-cy (Z)

6,15

11 407

11 635

byki 12-24 m-ce (A)

6,57

12 329

12 575

byki > 24 m-cy (B)

6,48

12 161

12 404

--

--

--

krowy (D)

4,88

10 027

10 228

jałówki > 12 m-cy (E)

6,43

12 405

12 653

Kategoria bydła

wolce > 12 m-cy (C)

Ceny zakupu żywca wołowego
Cena zakupu bydła rzeźnego w dniach 23–29.03.2020 r. ukształtowała się na poziomie 6,07 zł/kg, o
2% wyższym niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był jednak o 4% tańszy niż przed miesiącem oraz o
5,5% tańszy niż przed rokiem.
Ceny zbytu mięsa wołowego
W ostatnim tygodniu marca 2020 r. zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe
przeciętnie po 13,23 zł/kg o 1% drożej niż w poprzednim notowaniu i o 3% drożej niż w końcu
lutego br. Jednocześnie był to poziom cen o 1% wyższy niż w analogicznym tygodniu 2019 r.

Rynek drobiu
Ceny skupu drobiu rzeźnego 23-29 marzec 2020 r.:

TOWAR
Kurczęta typu brojler
Indory
Indyczki
Kaczki typu brojler
Kury typy mięsnego

Cena zł/tona
3 324
5 583
5 348
4 404

Ceny zakupu żywca drobiowego
W dniach 23–29.03.2020 r. w krajowym skupie odnotowano spadek cen żywca drobiowego.
Za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 3,32 zł/kg, o 4% mniej niż tydzień wcześniej i o
2% mniej niż przed miesiącem. Cena indyków średnio wyniosła 5,47 zł/kg i była nieznacznie (o
0,4%) niższa niż w poprzednim tygodniu i o 1% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do
notowań sprzed roku kurczęta potaniały o 4%, a indyki – o 1,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego
Na rynku krajowym w pierwszej połowie marca br. ceny mięsa drobiowego, a zwłaszcza kurzego,
dynamicznie rosły. Konsumenci w obawie przed przymusową kwarantanną, spowodowaną
wystąpieniem epidemii koronawirusa dokonywali zwiększonych zakupów, co w efekcie
spowodowało znaczny wzrost cen. W trzecim i czwartym tygodniu marca br. gospodarstwa
domowe wyraźnie ograniczyły zakupy, co przyczyniło się do spadku cen. W dniach 23–29.03.2020
r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt przeciętnie po 4,62 zł/kg, o 19% taniej niż w
poprzednim tygodniu, o 12,5% taniej niż przed miesiącem oraz o 16% taniej niż przed rokiem. Cena
tuszek indyków średnio wyniosła 9,33 zł/kg i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej i niż przed
miesiącem. Jednocześnie tuszki indyków były o 4% droższe niż przed rokiem.
Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych
CENY SPRZEDAŻY
TOWAR
Jaja spożywcze klasy A
Jaja spożywcze klasy A
Jaja spożywcze klasy A
Jaja spożywcze klasy A

Kategorie wagowe

Cena w zł/100 szt.

XL
L
M
S

46,1
37,98
32,11
19,92

Rynek mleka
Ceny zbytu artykułów mleczarskich

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu marca 2020 r. odnotowano spadek cen większości
produktów mlecznych. Zakłady mleczarskie w dniach 23–29.03.2020r. masło w blokach zbywały po
14,47 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 2% taniej niż miesiąc wcześniej. Za masło
konfekcjonowane płacono 16,45 zł/kg (3,29 zł za 200 gramową kostkę), o 2% mniej niż tydzień
wcześniej, ale na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem. W porównaniu z cenami
sprzed roku masło w blokach było tańsze o 13%, a masło konfekcjonowane – o 11%. W Polsce
w ostatnim tygodniu marca 2020 r. za OMP płacono 10,44 zł/kg, o 1% mniej niż w poprzednim
tygodniu i o ponad 4% mniej niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła
12,53 zł/kg i była o około 1% niższa niż w poprzednim notowaniu i niż w ostatnim tygodniu lutego
br. OMP było droższe niż przed rokiem o 36%, a PMP – o 7%. W dniach 23-29 marca 2020 r.
odnotowano wzrost cen monitorowanych serów podpuszczkowych dojrzewających. W tym okresie
za ser Gouda średnio w kraju uzyskiwano 14,47 zł/kg, a za ser Edamski – 14,46 zł/kg, odpowiednio
o 3% i 2% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie sery te były o 0,5– 3% droższe niż przed
miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Gouda podrożał o 8%,
a ser Edamski – o 14%.

Cena zł/100kg
TOWAR

2020-03-08

2020-03-15

2020-03-22

2020-03-29

Masło Ekstra w blokach

1442

1445

1468

1447

Masło Ekstra konfekcjonowane
Mleko odtłuszczone w proszku

1658

1646

1673

1645

1117

1080

1052

1044

Mleko pełne w proszku
Ser Edamski
Ser Gouda

1275
1367
1405

1264
1377
1373

1263
1413
1410

1253
1446
1447

Rynek owoców i warzyw
Zapotrzebowanie na owoce i warzywa wz. z koronawirusem.
Pierwsze symptomy wskazują, iż rośnie popyt na żywność w Polsce oraz krajach sąsiednich.
Niepokój konsumentów przełożył się na większe zakupy, w tym owoców i warzyw. W końcu
drugiego tygodnia marca organizacje producentów oraz firmy handlowe otrzymały zwiększone
zamówienia od swoich odbiorców. Nierzadko o 200% czy nawet 300%. Sieci handlowe, chciały
zapobiec brakom towarów, ze względu na masowe, zwiększone zakupy produktów
żywnościowych. W kolejnych dniach zamówienia spadły, gdyż zmniejszyły się zakupy dokonywane
przez Polaków. W najbliższym czasie można spodziewać się obniżenia zapotrzebowania, jednak do
poziomu wyższego niż sprzed epidemii. Obserwacje wskazują, iż konsumenci wolą kupić więcej nawet kosztem niewykorzystani owoców i warzyw - w obawie przed potencjalnym ich brakiem
w przyszłości. Dodatkowo popyt wspierają zalecenia ekspertów zajmujących się zdrowiem by dbać
o zbilansowaną dietę w czasie epidemii, a warzywa i owoce są jej podstawą. Należy zaznaczyć raz
jeszcze, iż w najbliższych miesiącach żywności w Polsce nie braknie. Obserwuje się też zwiększone
zakupy z krajów ościennych, które w mniejszym stopniu nastawione są na produkcję owoców
i warzyw. Odbiorcy z innych krajów zabiegają o ciągłość dostaw z Polski, gdyż chcą zabezpieczyć
łańcuch dostaw owoców i warzyw dla swoich dystrybutorów detalicznych. Tendencje
z pierwszych dni epidemii przekładają się korzystnie pod względem ekonomicznym na branże, co
powinno przełożyć się na wzrost cen otrzymywanych przez producentów. Korekty cenników nie
będą
jednak
bardzo
duże,
gdyż
sytuacja
jest
wyjątkowa
i
związana
z bezpieczeństwem kraju i obywateli.
Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce.
Towar

Jm

Proszowice

Sucha
Beskidzka

Rybitwy

St.
Kleparz

Wolbrom

Wadowice

Skała

Buraki
ćwikłowe
Cebula
Ziemniaki
Jabłka
Pomidory
Marchew
Pieczarki
Pietruszka
Seler

zł/kg

0,42

1,60

0,70

2,50

0,60

2,50

2,00

zł/kg
zł/dt
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg
zł/kg

0,80

1,80

1,20

3,00

1,10

3,00

2,50

60,00

180,00

100,00

250,00

80,00

180,00

180,00

-

3,00

2,00

4,00

2,50

3,50

3,00

-

-

-

8,00

-

12,00

-

0,47

1,80

0,60

2,50

0,50

2,50

1,80

-

-

6,00

9,00

7,00

8,00

7,00

0,80

3,00

2,30

5,00

1,10

-

4,00

-

3,00

1,30

5,00

1,20

6,50

4,00

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się
w miesiącu marcu 2020 r.:
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego
Dz.U.
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
2020 poz. obowiązujący
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań
371
w zakresie jakości handlowej ziemniaków
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego
Dz.U.
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
2020 poz. obowiązujący
przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju
373
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020
Dz.U.
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
2020 poz. obowiązujący
finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego
382
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13
2020 poz. obowiązujący lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
396
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca
Dz.U.
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
2020 poz. obowiązujący
warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności
414
niezwiązanej do tytoniu
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2020
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Dz.U.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup
2020
obowiązujący
produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów
poz. 417
rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz
minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Dz.U.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do
2020
obowiązujący
wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości
poz. 444
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych
czynności
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
Dz.U. 2020
obowiązujący 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
poz. 481
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie
2020 poz. obowiązujący stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub
489
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

za rok 2019

Dz.U.
2020
poz.
526

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
obowiązujący "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

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
Dz.U. 2020
obowiązujący 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
poz. 553
o kołach gospodyń wiejskich

Dz.U.
2020
poz. 605

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań
obowiązujący weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności
produkcyjnej

Dz.U.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia
2020 poz. obowiązujący 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania
620
i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
Dz.U. 2020
obowiązujący 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
poz. 638
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 COVID-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-zywnosci-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.

Z prac Zarządu i biura MIR:
W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu – w dniu 13 marca. W związku
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 Zarząd podjął decyzję o odwołaniu
konferencji pt. „Odbudowa i rozwój rolnictwa na terenach górskich i podgórskich”.
 Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych z następującymi propozycjami:
- o podjęcie pilnych działań celem wypracowania mechanizmów chroniących rynek zbytu produkcji
rolniczej. Uważamy, że niezbędne jest pilne wprowadzenie następujących rozwiązań:
a) dotyczących regulacji cen skupu produktów pochodzących z gospodarstw rolnych wraz
z wprowadzeniem ścisłej kontroli marż handlowych stosowanych w obrocie tymi produktami,
b) ponadto pilnie należy rozważyć uruchomienie mechanizmów przekazywania przez rolników nie
sprzedanej produkcji rolniczej na cele tworzenia, nadzorowanych przez państwo, rezerw
materiałowych,
c) jednocześnie niezbędne jest również opracowanie i wprowadzenie w życie zasad utylizacji
nieodebranych przez podmioty skupujące płodów rolnych których przechowanie na terenie
gospodarstwa rolnego jest niemożliwe z przyczyn technologicznych (np. mleko, jaja itp.)”,
- przesłano propozycje dotyczące zagadnień:

a) W zawiązku z planowanym, na dzień 31 marca br., terminem rozpoczęcia składnia wniosków na
modernizację gospodarstw rolnych (obszar d - maszyny) i restrukturyzację małych gospodarstw (na
terenach bez ASF) proponujemy następujące rozwiązania:
- przesunięcie terminu rozpoczęcia składnia wniosków, lub
- przekazanie środków przewidzianych na to działanie na rozwiązywanie problemów rynków
rolnych związanych z epidemią koronawirusa.
b) Tradycyjnie w okresie wykotów owiec producenci jagniąt z małopolski sprzedawali jagnięta
kontrahentom zagranicznym. W chwili obecnej takiej możliwości nie mają. Istnieje zatem
konieczność uruchomienia skupu interwencyjnego na rezerwy państwowe, który pozwoli uratować
hodowlę owiec i rozwiąże chociaż częściowo problemy ekonomiczne gospodarstw.
 Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej przesłał pismo do Wojewody Małopolskiego Pana Piotra
Ćwika z prośbą o opracowanie procedur i zaleceń dla producentów rolnych, zobowiązanych
do systematycznych dostaw swoich produktów (np. mleka) w sytuacji zachorowań
wywołanych przez koronawirusa.
 Wysłano pismo do KRIR z prośbą o skierowanie go do ministra rolnictwa, w którym MIR
informuje o trudnej sytuacji rolników posiadających kredyty, oraz zawnioskował
o stworzenie procedur postępowania przez banki, aby te nie dyskryminowały producentów
rolnych,
 Przewodniczący Rad Powiatowych w miesiącu marcu opiniowali nadsyłane przez Koła
Łowieckie roczne plany łowieckie.
 Opiniowano następujące akty prawne:
- projekt ustawy o pomocy państwa dla przedsiębiorców i rolników oraz o zmianie niektórych
innych ustaw,
- do MRiRW oraz KRIR - szacunkowe obliczenia dotyczące kosztów na doposażenie miejsc do
przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwach.
Zorganizowano szkolenia:
06.03.2020 - szkolenie informacyjne dla rolników - UG Jordanów,
06.03.2020 - szkolenie informacyjne dla rolników - OSP Łętownia,
09.03.2020 - Ocena prac w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” KRUS Oświęcim - Zator
10.03.2020 - Ocena prac w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” KRUS Wadowice – Wadowice,
11.03.2020 - szkolenie informacyjne dla rolników - GOK Wieprz,
12.03.2020 - szkolenie informacyjne dla rolników - GOK Brzeźnica,
12.03.2020 - szkolenie informacyjne dla rolników- GOK Spytkowice,
- 10 i 11.03.2020 - Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób
do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny oraz zasady bioasekuracji w związku
z ASF oraz szkolenie informacyjne MIR - GOK Łużna powiat gorlicki, Nowy Sącz OSP Biegonice.
W miesiącu marcu w szkoleniach zorganizowanych przez Izbę uczestniczyło 288 osób.
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