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Pomagajmy sobie wzajemnie

Wychodzàc naprzeciw zw
i´kszonym potrzebom w zakresie poszukiwa

nia partnerów handlow
ych – dostawców 

lub odbiorców produk
tów rolnych i ˝ywnoÊc

iowych – Ministerstwo Rolnictwa i
 Rozwoju Wsi utworzyło 

nowe zakładki na swoj
ej stronie internetowej

.

Mo˝liwoÊci eksportowe 

https://www.gov.pl/we
b/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe

W tym miejscu, na podstawie s
ygnałów z naszych am

basad, informujemy o nowych mo˝liwoÊciach 

eksportu polskich pro
duktów rolno-spo˝yw

czych na rynki zagran
iczne. Podajemy równie˝ dane 

kontaktowe, pod któr
ymi mo˝na uzyskaç szczegó

łowe informacje.

Polska oferta eksportowa produktów rolno-spo˝ywczych  

https://www.gov.pl/we
b/rolnictwo/polska-ofe

rta-eksportowa-produ
ktow-rolno-spozywczych

https://www.gov.pl/we
b/agriculture/polish-ex

port-offer-in-agri-food
-products

Mo˝liwoÊci współpracy 

https://www.gov.pl/we
b/rolnictwo/mozliwosci-wspolpracy

Jest to miejsce wymiany informacji dla bran˝y rolno-s
po˝ywczej o wolnych

 mocach przerobowych,
 skład-

owych czy te˝ potrze
bach podj´cia współp

racy w zakresie przet
wórstwa rolno-spo˝y

wczego.

4-5_2020 okladki_Layout 1  12.05.2020  13:05  Strona 2



W numerze:
MRiRW

Tar cza an ty kry zy so wa dla rol nic twa 4
Naj wa˝ niej sze roz wià za nia

Nowe wyzwania 14
dla sektora rolno-spo˝ywczego i rozwoju obszarów wiejskich wynikajàce z epidemii COVID-19

˚ywnoÊç a koronawirus 16
Nie za my kaj my tar go wisk i ba za rów 16
Apel mi ni stra rol nic twa do sa mo rzà dów

Tar go wi ska i ba za ry 17
Za le ce nia GIS

Płat no Êci ob sza ro we 20
Nad zwy czaj ne dzia ła nia w zwiàz ku z pan de mià

Dzia ła nia w ce lu wspar cia pro du cen tów rol nych 21
Po moc na re struk tu ry za cj´ za dłu ̋ e nia go spo darstw 24
Gwa ran cje spła ty kre dy tów 25
dla rol ni ków i przed si´ bior ców pro wa dzà cych dzia łal noÊç prze twór czà

Jak chro niç owa dy za py la jà ce sto su jàc Êrod ki ochro ny ro Êlin 26
Kom pen dium wie dzy

Ma łe rzeê nie rol ni cze 29
To war to wie dzieç

Ubój – zmia na wy ma gaƒ 30
Za sa dy od st´p stwa od ba daƒ la bo ra to ryj nych w kie run ku ASF 31

Do pła ty 2020 32
No wy ter min skła da nia oÊwiad czeƒ

Wy dłu ̋ o ne ter mi ny na bo rów 33
z PROW 2014-2020

Mo˝ na ubie gaç si´ o od ro cze nie ter mi nu spła ty za dłu ̋ e nia 34
Agen cja nie do pu Êci ła do zmar no wa nia 360 ton ˝yw no Êci 35
Ko rzy Êci z cy fry za cji 35

Czas na pa trio tyzm kon su menc ki! 37

KRUS w cza sie wal ki z ko ro na wi ru sem 39

ARiMR

KOWR

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

KRUS

BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2020 1

4-5_2020 srodki_Layout 1  12.05.2020  13:09  Strona 1



Po raz ko lej ny ape lu j´ o zwró ce nie szcze gól nej uwa -
gi na mo˝ li wo Êci za trzy ma nia wo dy w go spo dar stwach.
Do tych cza so we za in te re so wa nie rol ni ków mo˝ li wo Êcia -
mi do fi nan so wa nia te go ty pu dzia łaƒ jest nie wiel -
kie – 1000 osób jak do tàd wy ra zi ło za in te re so wa nie te -
go ro dza ju in we sty cja mi. Prze zna czy li Êmy na to dzia ła -
nie 100 mln eu ro. To nie jest ma ła kwo ta, a mo ̋e po -
móc wie lu go spo dar stwom ogra ni czyç skut ki su szy. 
Roz po cz´ ły si´ ju˝ prze tar gi pro wa dzo ne przez Re gio -

nal ne Za rzà dy Go spo dar ki Wod nej na 600 in we sty cji
re ten cyj nych – bu do w´ ja zów, Êluz, tam i ma łych zbior -
ni ków na rze kach, czy te˝ po le ga jà ce na pod pi´ trza niu
je zior.
Na to miast w cià gu naj bli˝ szych sied miu lat b´ dzie re -

ali zo wa ny Na ro do wy Pro gram Re ten cji, w ra mach któ -
re go po wsta nà du ̋e zbior ni ki re ten cyj ne, aby zwi´k szyç
zdol no Êci re ten cji z obec nych 6,5 proc. do 30 proc.
Za za so by wod ne je ste Êmy od po wie dzial ni wszy scy.

Wszy scy bez wy jàt ku. Ka˝ dy z nas mo ̋e przy czy niç si´
do oszcz´ dza nia wo dy. Nie mó wi´ na wet o oszcz´d no -
Êci na szych port fe li, ale bar dziej zwra cam uwa g´ na pa -
trio tycz nà, oby wa tel skà po sta w´. Mo ̋e my prze ̋yç bez
pod le wa nia przy do mo wych ogród ków. Mo ̋e my zmniej -
szyç cz´ sto tli woÊç my cia na szych sa mo cho dów. Ma my
wie le mo˝ li wo Êci oszcz´ dza nia wo dy w ka˝ dym go spo -
dar stwie do mo wym. Byç mo ̋e w ska li go spo dar stwa

Przy ro da ˝y je wła snym ryt mem. We dług wi´k szo Êci
osób na sta ła naj pi´k niej sza po ra ro ku – wio sna. Jed -
nak te go rocz na jest dla nas zu peł nie in na od wszyst -
kich. Mu si my przy zwy cza iç si´ ˝yç z ko ro na wi ru sem.
Nie skoƒ czy si´ to naj praw do po dob niej za mie siàc czy
dwa, ale po trwa du ̋o dłu ̋ej. Tym cza sem przy ro da bu -
dzi si´ do ˝y cia i nie zb´d ne sà pra ce na po lach. Nie
mo ̋e my do pu Êciç do te go, aby do obec nych kło po tów
do szły jesz cze bra ki w ˝yw no Êci. Ma my to szcz´ Êcie, ˝e
po ten cjał pro duk cyj ny pol skie go rol nic twa jest bar dzo
du ̋y. Od lat wi´ cej pro du ku je my ni˝ je ste Êmy w sta nie
spo ̋yç na ryn ku we wn´trz nym. Ma my te˝ za pa sy.
W skraj nej sy tu acji b´ dzie my zmniej szaç eks port.
Ła god na, bez Ênie˝ na zi ma i dłu go trwa ły brak opa -

dów sà jed nak zna czà cym za gro ̋e niem dla wy so ko Êci
na szych te go rocz nych plo nów. Z jed nej stro ny zwi´k -
szo ny zo stał are ał za sie wów zbó˝ ozi mych, któ re le piej
zno szà bra ki za so bów wod nych, ale z dru giej stro ny
ma my trwa jà cy brak opa dów, co b´ dzie ze szko dà dla
zbó˝ ja rych. Tak na praw d´ sy tu acja wy ja Êni si´ w ma -
ju. To opa dy ma jo we lub ich brak da dzà od po wiedê,
czy to b´ dzie ko lej ny, bar dzo su chy rok z du ̋y mi stra ta -
mi w rol nic twie czy te˝ nie. Ostat nie opa dy tro ch´ sy tu -
acj´ po pra wi ły.
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Sza now ni Paƒ stwo!

Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi
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wy da je si´ nam, ˝e to nie sà ja kieÊ du ̋e oszcz´d no Êci,
ale je ̋e li po li czy my ka˝ dà „ura to wa nà” kro pl´ wo dy,
b´ dà to ju˝ ty sià ce, set ki ty si´ cy li trów wo dy.
Przez la ta me lio ra cje spro wa dza no do jed ne go dzia -

ła nia – od wad nia nia. Nie któ rzy te˝ za sy py wa li na tu ral -
ne niec ki wod ne czy ma łe sta wy, aby mieç nie co wi´ cej
po wierzch ni do upra wy. Za po mnia no rów nie˝ o „ła pa -
niu” desz czów ki, tak kie dyÊ po wszech nym. Po li kwi do -
wa ne by ły sta re urzà dze nia me lio ra cyj ne słu ̋à ce za trzy -
my wa niu wo dy, czy mły ny wod ne, któ re speł nia ły sze reg
po ̋y tecz nych funk cji. Czas wró ciç do tych roz wià zaƒ,
któ re zna li i wy ko rzy sty wa li na si przod ko wie.
Po raz ko lej ny ape lu j´ te˝ o wła Êci we trak to wa nie

gleb. W ich utrzy ma niu ma jà
ogrom ne zna cze nie sto so wa nie
po plo nów, mi´ dzy plo nów i pło -
do zmia nu. Gle ba nie lu bi mo -
no kul tu ry. Bra ku je jej te˝ sto so -
wa nych nie gdyÊ po wszech nie
na sa dzeƒ Êród pol nych, któ re
za po bie ga ły ero zji po wierzch -
nio wej. P´d do mak sy ma li za cji pro duk cji i zy sku oka zu -
je si´ w dłu˝ szej per spek ty wie Êrod kiem do za gła dy.
Obec na sy tu acja uÊwia do mi ła nam bar dzo do bit nie,

jak ła two i szyb ko wszyst ko wo kół nas mo ̋e si´ zmie -
niç. Po ka za ła te˝, kto i na co mo ̋e li czyç. Ob na ̋y ła
na sze sła bo Êci.
Otrzy my wa łem wie le sy gna łów od rol ni ków i ich or -

ga ni za cji o ogra ni cza niu sku pu mle ka lub ob ni ̋a niu
ce ny za ju˝ do star czo ne. Dla te go zde cy do wa łem si´
na upu blicz nie nie tych pod mio tów, któ re w tym sa mym
cza sie spro wa dza ły su ro wiec z za gra ni cy. Ni gdy nie
twier dzi łem, ˝e sà to dzia ła nia bez praw ne. Je ste Êmy
prze cie˝ w Unii Eu ro pej skiej i ma my swo bod ny ob rót
to wa rów. Nie ozna cza to jed nak, ˝e rol ni cy i kon su -
men ci nie ma jà pra wa wie dzieç, skàd po cho dzi pro -
dukt. Je ̋e li na to miast od lat mó wi my o ko niecz no Êci
wy rów na nia wspar cia rol ni ków w ra mach UE, to oka -
zu je si´, ˝e ta rów noÊç nie jest ju˝ ta ka jed no znacz na.
Wy la ła si´ na mnie fa la hej tu za t´ pu bli ka cj´. B´ d´

jed nak kon se kwent ny i ta kie in for ma cje b´ d´ po da wał
co kwar tał. Za mie rzam je roz sze rzyç rów nie˝ o sek tor
mi´ sny.
Nie któ rzy eks per ci za rzu ca jà mi pro tek cjo nizm. Ja tyl -

ko prze ka zu j´ in for ma cje, a to, ˝e ape lu j´ o pa trio tycz -
ne po sta wy do kon su men tów, to kwe stia od po wie dzial -
no Êci za po wie rzo ny mi sek tor. Zbyt wie le nie uczci wo Êci
by ło w ob ro cie rol nym. Nie brak by ło przy pad ków
prze pa ko wy wa nia pro duk tów z za gra ni cy i wy sta wia nia
ich ja ko pol skie. Nie brak by ło przy kła dów dys kry mi no -
wa nia pol skich rol ni ków i prze no sze nia na nich wszel -
kich kosz tów pro mo cji – tzw. opłat pół ko wych.

DziÊ ju˝ wi daç, ˝e za kłó ce nia w trans por cie wpły wa -
jà na po sta wy wiel kich skle pów. Ju˝ ina czej za czy na jà
pod cho dziç do ro dzi mych do staw ców. Sy tu acja wy ni -
ka jà ca z ogra ni czeƒ zwià za nych z ko ro na wi ru sem mo -
˝e te˝ przy nieÊç po zy tyw ne roz wià za nia.
Naj wy˝ szy czas, aby ucy wi li zo waç re la cje w ra mach

ca łe go łaƒ cu cha ̋ yw no Êcio we go. Mu si my wy eli mi no waç
mno goÊç po Êred ni ków, cwa nia ków ˝e ru jà cych na pra cy
rol ni ka i dre nu jà cych kie sze nie kon su men tów. Ka˝ dy
uczest nik łaƒ cu cha ̋ yw no Êcio we go po wi nien mieç uczci -
we zy ski, spra wie dli wie dzie lo ne wÊród je go uczest ni ków. 
Za po wie dzi eks per tów nie sà zbyt opty mi stycz ne.

Mo ̋e my mieç do czy nie nia ze znacz nà su szà. Ta oczy -
wi Êcie w spo sób na tu ral ny
wpły nie na wzrost cen. Nie mo -
˝e byç jed nak pre tek stem
do spe ku la cyj ne go wzro stu. Te -
mu b´ dzie my prze ciw sta wiaç
si´ z ca łà su ro wo Êcià. 
To nie rol nik za ra bia na su szy,

tyl ko rze sze po Êred ni ków. Do -
brze, ˝e ma my dziÊ na rz´ dzia do wal ki z ta ki mi cwa -
nia ka mi. Urzàd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
kon tro lu je i b´ dzie kon tro lo wał ce ny. Sà mo˝ li wo Êci
ogra ni cze nia cen. Na pew no nie po zwo li my na spe ku -
la cje na ryn ku ˝yw no Êci. Dzia ła nia osło no we pro wa -
dzo ne przez rzàd ma jà za za da nie przede wszyst kim
ochro n´ miejsc pra cy oraz wspo mo ̋e nie naj ubo˝ -
szych. Pro gra my so cjal ne sà kon se kwent nie re ali zo wa -
ne. Tym bar dziej nie po zwo li my, aby te pie nià dze tra fi -
ły do kie sze ni cwa nia ków chcà cych spe ku lo waç
na ryn ku ˝yw no Êci.
Dzi´ ki od po wie dzial nej po sta wie Po la ków i sto so wa -

niu okre Êlo nych za cho waƒ ma my mo˝ li woÊç stop nio -
we go „od mra ̋a nia” go spo dar ki. To po zwo li na stop -
nio we przy wra ca nia w mia r´ nor mal ne go funk cjo no -
wa nia ró˝ nych dzia łów prze my słu i usług.
Po mi mo ca łej zło ̋o no Êci sy tu acji sys te ma tycz nie wy -

st´ pu j´ do Ko mi sji Eu ro pej skiej o pod j´ cie pil nych
dzia łaƒ. Wie lo krot nie roz ma wia łem na te te ma ty z unij -
nym ko mi sa rzem ds. rol nic twa Ja nu szem Woj cie chow -
skim. Jed nym z pierw szych efek tów jest de cy zja
o wspar ciu przez KE ryn ku mle ka 30 mln eu ro.
Unij ne ko ła mie là jed nak bar dzo wol no. Sy tu acja jest

nad zwy czaj na i wy ma ga ta kich sa mych dzia łaƒ. Przede
wszyst kim de cy zje mu szà byç po dej mo wa ne szyb ko.
Do pła ta mi do pry wat ne go prze cho wy wa nia po win ny
zo staç ob j´ te rów nie˝ sek to ry: wo ło wi ny, owiec i kóz.
Mu si my mieç rów nie˝ wi´k szà ela stycz noÊç prze su wa -

nia do st´p nych Êrod ków w ra mach po szcze gól nych pro -
gra mów. Ka˝ dy kraj ma swo jà spe cy fi k´ i naj le piej wie,
co jest naj wa˝ niej sze dla nie go w tej trud nej sy tu acji.
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Przyrody nie da si´ oszukaç.
WczeÊniej czy póêniej upomni si´
o swoje prawa. Ona sobie poradzi,

ale my nie.
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ROZWIÑZANIA PROPONOWANE 
W PRZEPISACH TZW. TARCZY 
ANTYKRYZYSOWEJ
�

5 Roz wià za nia do ty czà ce wy łàcz nie rol ni ków i ich do mow ni ków
1 Za si łek opie kuƒ czy na dzie ci.
1 Zwol nie nie z obo wiàz ku opła ca nia skła dek eme ry tal -
no -ren to wych dla osób ob j´ tych ubez pie -
cze niem w KRUS.
1 Zmia ny do ty czà ce za cho wa nia wa˝ no -
Êci orze czeƒ wy da nych mi´ dzy in ny mi
na pod sta wie prze pi sów o ubez pie cze niu
spo łecz nym rol ni ków.

5 Roz wià za nia do ty czà ce rol ni ków lub przed si´ bior ców,
w tym pro wa dzà cych dzia łal noÊç rol ni czà w for mie spół ki
oso bo wej, spół ki ka pi ta ło wej, spół dziel ni rol ni ków lub
w in nej for mie, a tak ̋ e pro wa dzà cych dzia łal noÊç go spo -
dar czà zwià za nà z sek to rem rol nym, w szcze gól no Êci w za -
kre sie prze twór stwa pro duk tów rol nych, lub za trud nia -
nych przez nich pra cow ni ków
1 Po kry cie przez paƒ stwo skła dek
na ZUS.
1 Mo˝ li woÊç od ro cze nia i roz ło ̋e nia
na ra ty skła dek na ZUS.
1 Do fi nan so wa nie za trud nie nia.
1 Uela stycz nie nie cza su pra cy.
1 Roz wià za nia do ty czà ce po by tu i za trud nie nia cu dzo -
ziem ców.
1 Roz li cze nie ca łej te go rocz nej stra ty w przy szłym ro ku.
1 Po da tek od nie ru cho mo Êci.
1 Prze dłu ̋e nie ban ko wych kre dy tów ob ro to wych.
1 Zmia na wa run ków lub ter mi nów spła ty kre dy tu
udzie lo ne go mi kro przed si´ bior cy, ma łe mu lub Êred nie -
mu przed si´ bior cy.
1 Zmia ny w za kre sie mak sy mal nych cen lub mak sy -

mal nych mar˝ hur to wych i de ta licz nych, sto so wa nych
w sprze da ̋y to wa rów lub usług.
1 Zmia ny do ty czà ce bie gu ter mi nów prze wi dzia nych
prze pi sa mi pra wa ad mi ni stra cyj ne go oraz bie gów ter -
mi nów pro ce so wych i sà do wych.
1 Zmia na wpro wa dza jà ca uła twie nia do ty czà ce ko rzy -
sta nia z usług e -ad mi ni stra cji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZÑCE 
NAJWA˚NIEJSZYCH ROZWIÑZA¡ 
ZAWARTYCH W PRZEPISACH TARCZY 
ANTYKRYZYSOWEJ
�

5 Roz wià za nia do ty czà ce wy łàcz nie rol ni ków i ich do mow ni ków
1 Zmia ny w za kre sie za sił ku opie kuƒ cze go rol ni ków.
W przy pad ku za mkni´ cia ˝łob ka, klu bu dzie ci´ ce go,

przed szko la, szko ły lub in nej pla ców ki, do któ rych
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Tar cza an ty kry zy so wa 
dla rol nic twa
Naj wa˝ niej sze roz wià za nia

Pre zen to wa ne roz wià za nia ma jà na ce lu prze ciw dzia ła nie skut kom COVID-19 – epi de mii, z któ rà
ak tu al nie wal czy ca ły Êwiat. Tar cza an ty kry zy so wa dla rol nic twa za wie ra roz wià za nia prze zna czo ne
nie tyl ko dla rol ni ków, ale rów nie˝ dla przed si´ bior ców pro wa dzà cych dzia łal noÊç rol ni czà lub zwià -
za nà z sek to rem rol nym.

Jednym z rozwiàzaƒ zaproponowanych w przepisach Tarczy antykryzysowej, jest mo˝liwoÊç otrzymania zasiłku
opiekuƒczego z powodu koniecznoÊci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamkni´cia
˝łobka, klubu dzieci´cego, przedszkola, szkoły
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ucz´sz cza dziec ko al bo nie mo˝ no Êci spra wo wa nia
opie ki przez nia ni´ lub dzien ne go opie ku na z po wo du
COVID-19, rol ni ko wi b´ dzie przy słu gi wał za si łek opie -
kuƒ czy z po wo du ko niecz no Êci oso bi ste go spra wo wa -
nia opie ki nad:
· dziec kiem w wie ku do ukoƒ cze nia 8 lat;
· oraz dziec kiem le gi ty mu jà cym si´ orze cze niem
o znacz nym lub umiar ko wa nym stop niu nie peł no -
spraw no Êci do ukoƒ cze nia 18 lat al bo dziec kiem
z orze cze niem o nie peł no spraw no Êci lub orze cze niem
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go.
Za si łek opie kuƒ czy b´ dzie przy słu gi wał przez okres

nie dłu˝ szy ni˝ 14 dni. B´ dzie wy no sił 1/30 z kwo ty
eme ry tu ry pod sta wo wej za ka˝ dy dzieƒ. Obec nie wy -
so koÊç eme ry tu ry pod sta wo wej po wa lo ry za cji wy no -
si 972,40 zł. Staw ka dzien na wy nie sie za -
tem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł). Za si -
łek b´ dzie fi nan so wa ny z bu d˝e tu paƒ stwa za po -
Êred nic twem Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo -
łecz ne go (KRUS). 
Ra da Mi ni strów b´ dzie mo gła, w ce lu prze ciw dzia ła nia

COVID-19, w dro dze roz po rzà dze nia, okre Êliç dłu˝ szy
okres po bie ra nia do dat ko we go za sił ku opie kuƒ cze go.
1 Zwol nie nie z obo wiàz ku opła ca nia skła dek eme ry tal -
no -ren to wych dla osób ob j´ tych ubez pie cze niem
w KRUS.
Wszyst kie oso by ob j´ te ubez pie cze niem eme ry tal no -

-ren to wym na pod sta wie usta wy o ubez pie cze niu spo -
łecz nym rol ni ków zo sta nà zwol nio ne z obo wiàz ku opła -
ca nia skła dek na to ubez pie cze nie do KRUS za trzy
mie sià ce (dru gi kwar tał 2020 r.). Skład ki opła ci bu d˝et
paƒ stwa za po Êred nic twem KRUS. Zwol nie nie na st´ pu -
je z mo cy sa me go pra wa, co ozna cza, ˝e nie b´ dzie
ko niecz ne skła da nie przez rol ni ków ubez pie czo nych
w KRUS ja kich kol wiek do dat ko wych wnio sków w tym
za kre sie.
1 Zmia ny do ty czà ce za cho wa nia wa˝ no Êci orze czeƒ
wy da nych mi´ dzy in ny mi na pod sta wie prze pi sów
o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni ków.
Za cho wa nie wa˝ no Êci orze czeƒ o:

· cz´ Êcio wej nie zdol no Êci do pra cy,
· cał ko wi tej nie zdol no Êci do pra cy,
· cał ko wi tej nie zdol no Êci do pra cy i nie zdol no Êci
do sa mo dziel nej eg zy sten cji,
· nie zdol no Êci do sa mo dziel nej eg zy sten cji
– wy da nych na pod sta wie prze pi sów o ubez pie cze niu

spo łecz nym rol ni ków, któ rych wa˝ noÊç upły wa w okre -
sie obo wià zy wa nia sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go
al bo sta nu epi de mii al bo w okre sie 30 dni na st´ pu jà -
cych po ich od wo ła niu.
Orze cze nia za cho wu jà wa˝ noÊç przez okres ko lej -

nych 3 mie si´ cy od dnia upły wu ter mi nu wa˝ no Êci.

5 Roz wià za nia do ty czà ce rol ni ków lub przed si´ bior ców, w tym pro wa dzà -
cych dzia łal noÊç rol ni czà w for mie spół ki oso bo wej, spół ki ka pi ta ło wej,
spół dziel ni rol ni ków lub w in nej for mie, a tak ̋ e pro wa dzà cych dzia łal noÊç
go spo dar czà zwià za nà z sek to rem rol nym, w szcze gól no Êci w za kre sie prze -
twór stwa pro duk tów rol nych, lub za trud nia nych przez nich pra cow ni ków
1 Po kry cie przez paƒ stwo skła dek na ZUS.
Roz wià za nie to do ty czy mi kro przed si´ bior ców, któ rzy

za trud nia jà do 9 pra cow ni ków (cho dzi o skład ki
za wszyst kich pra cow ni ków) oraz sa mo za trud nio nych.
Paƒ stwo przej mie na 3 mie sià ce (za ma rzec, kwie cieƒ
i maj br.) po kry cie skła dek do ZUS od mi kro przed si´ -
bior ców.
Zwol nie nie do ty czy skła dek za przed si´ bior c´ i pra -

cu jà ce dla nie go oso by.
Ze zwol nie nia mo gà sko rzy staç tak ̋e sa mo za trud nie -

ni z przy cho dem do 15 681 zł (300% prze ci´t ne go wy -
na gro dze nia), któ rzy opła ca jà skład ki tyl ko za sie bie.
Zwol nie nie do ty czy skła dek na ubez pie cze nia spo łecz -
ne, ubez pie cze nie zdro wot ne, Fun dusz Pra cy, Fun dusz
So li dar no Êcio wy, Fun dusz Gwa ran to wa nych Âwiad czeƒ
Pra cow ni czych, Fun dusz Eme ry tur Po mo sto wych. Za -
rów no przed si´ bior ca, jak i pra cu jà ce dla nie go oso by
za cho wa jà pra wo do Êwiad czeƒ zdro wot nych i z ubez -
pie czeƒ spo łecz nych za okres zwol nie nia ze skła dek.
Wnio sek o zwol nie nie z obo wiàz ku opła ca nia na le˝ -

no Êci z ty tu łu skła dek do ZUS, płat nik skła dek prze ka -
zu je do Za kła du Ubez pie czeƒ Spo łecz nych, nie póê niej
ni˝ do dnia 30 czerw ca 2020 r. Za ma rzec, kwie cieƒ
i maj 2020 r. płat nik skła dek zo bo wià za ny jest prze sy -
łaç de kla ra cje roz li cze nio we lub imien ne ra por ty mie -
si´cz ne na za sa dach i w ter mi nach okre Êlo nych w prze -
pi sach usta wy o sys te mie ubez pie czeƒ spo łecz nych,
chy ba ˝e zgod nie z ty mi prze pi sa mi zwol nio ny jest
z obo wiàz ku ich skła da nia. Wa run kiem zwol nie nia
z obo wiàz ku opła ca nia na le˝ no Êci z ty tu łu skła dek
do ZUS jest prze sła nie de kla ra cji roz li cze nio wych lub
imien nych ra por tów mie si´cz nych na le˝ nych za ma -
rzec, kwie cieƒ i maj 2020 r. nie póê niej ni˝ do dnia 30
czerw ca 2020 r., chy ba ˝e płat nik skła dek zwol nio ny
jest z obo wiàz ku ich skła da nia.
1 Mo˝ li woÊç od ro cze nia i roz ło ̋e nia na ra ty skła dek
na ZUS.
Przed si´ bior cy, któ rzy ma jà trud no Êci w opła ce niu

skła dek na ZUS za okres od stycz nia 2020 r., b´ dà
mie li mo˝ li woÊç od ro cze nia ter mi nu płat no Êci skła dek
lub roz ło ̋e nia na le˝ no Êci na ra ty, bez opłat i od se tek
za zwło k´ (tj. bez tzw. opła ty pro lon ga cyj nej). Wnio sek
o od ro cze nie ter mi nu płat no Êci skła dek lub roz ło ̋e nie
ich na ra ty, b´ dzie mu siał byç zło ̋o ny do ZUS w okre -
sie obo wià zy wa nia sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go
al bo sta nu epi de mii al bo w okre sie 30 dni na st´ pu jà -
cych po ich od wo ła niu.
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1 Do fi nan so wa nie za trud nie nia.
Po moc przy słu gu je w okre sie wpro wa dzo ne go przez

przed si´ bior c´ prze sto ju eko no micz ne go lub ob ni ̋o ne -
go wy mia ru cza su, w przy pad ku spad ku ob ro tów go -
spo dar czych:
· nie mniej ni˝ o 15%, ob li czo ny ja ko sto su nek łàcz -
nych ob ro tów w cià gu 2 ko lej nych mie si´ cy w okre sie
po 1 stycz nia 2020 r., do łàcz nych ob ro tów z ana lo -
gicz nych 2 mie si´ cy z ro ku ubie głe go w na st´p stwie
wy stà pie nia COVID 19, lub
· nie mniej ni˝ o 25%, ob li czo ny ja ko sto su nek łàcz -
nych ob ro tów w cià gu do wol nie wska za ne go mie sià ca
w okre sie po 1 stycz nia 2020 r., w po rów na niu do ob -
ro tów z mie sià ca po przed nie go.
W zwiàz ku ze spad kiem ob ro tów go spo dar czych

w na st´p stwie wy stà pie nia COVID-19, pra cow ni ko wi
ob j´ te mu prze sto jem eko no micz nym pra co daw ca wy -
pła ca wy na gro dze nie w wy so ko Êci co naj mniej mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra c´. Pra co daw ca otrzy -
ma do fi nan so wa nie do wy na gro dze nia w okre sie prze -
sto ju w wy so ko Êci 50% mi ni mal ne go wy na gro dze nia
plus skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne na le˝ ne
od pra co daw cy od przy zna nych Êwiad czeƒ, czy -
li 1 533,09 zł, z uwzgl´d nie niem wy mia ru cza su pra cy.
Przed si´ bior ca, któ ry ob ni ̋ył wy miar cza su pra cy

w zwiàz ku ze spad kiem ob ro tów go spo dar czych w na -
st´p stwie wy stà pie nia COVID-19, mo ̋e ob ni ̋yç wy -
miar cza su pra cy pra cow ni ka o 20%, nie wi´ cej ni˝
do 0,5 eta tu, z za strze ̋e niem, ˝e wy na gro dze nie nie
mo ̋e byç ni˝ sze ni˝ mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra -
c´, z uwzgl´d nie niem wy mia ru cza su pra cy. Przy tak ob -
ni ̋o nym wy mia rze cza su pra cy do fi nan so wa nie b´ dzie
wy no si ło mak sy mal nie do wy so ko Êci 40% prze ci´t ne go
mie si´cz ne go wy na gro dze nia z po przed nie go kwar ta łu
ogła sza ne go przez Pre ze sa Głów ne go Urz´ du Sta ty -
stycz ne go plus skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne na -
le˝ ne od pra co daw cy od przy zna nych Êwiad czeƒ.
tj. 2 452,27 zł.
Po wy˝ sze Êwiad cze nia przy słu gi waç b´ dà przez łàcz -

ny okres 3 mie si´ cy przy pa da jà cych od dnia zło ̋e nia
wnio sku o wy pła t´ Êwiad czeƒ.
Ra da Mi ni strów b´ dzie mo gła, w ce lu prze ciw dzia ła -

nia skut kom go spo dar czym COVID-19, w dro dze roz -
po rzà dze nia, prze dłu ̋yç ten okres, ma jàc na wzgl´ dzie
okres obo wià zy wa nia sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go
lub sta nu epi de mii oraz skut ki ni mi wy wo ła ne.
Wnio ski b´ dà mo gły byç skła da ne elek tro nicz nie,

do dy rek to rów Wo je wódz kich Urz´ dów Pra cy.
1 Uela stycz nie nie cza su pra cy.
Pra co daw ca do tkni´ ty skut ka mi epi de mii COVID-19

b´ dzie mógł skró ciç do bo wy czas nie prze rwa ne go od -
po czyn ku dla pra cow ni ka z obec nych 11 go dzin do 8

(z gwa ran cjà od da nia pra cow ni ko wi rów no wa˝ ne go
od po czyn ku w okre sie 8 ty go dni), a ty go dnio wy czas
ta kie go od po czyn ku – z 35 do 32 go dzin. W po ro zu -
mie niu ze zwiàz ka mi za wo do wy mi al bo gdy nie ma
zwiàz ków z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków – b´ dzie
mógł te˝ wy dłu ̋yç do bo wy wy miar cza su pra cy do 12
go dzin (rów no wa˝ ny sys tem cza su pra cy) oraz okres
roz li cze nio wy do mak sy mal nie 12 mie si´ cy.
1 Roz wià za nia do ty czà ce po by tu i za trud nie nia cu dzo -
ziem ców.
Na pod sta wie prze pi sów spe cu sta wy wy dłu ̋e niu

z mo cy pra wa ule ga jà ter mi ny skła da nia wnio sków
o udzie le nie ze zwo leƒ po by to wych, o prze dłu ̋e nie wi zy
oraz o prze dłu ̋e nie po by tu w ra mach ru chu bez wi zo -
we go, je ̋e li ter mi ny te wy pa da ły by w okre sie sta nu za -
gro ̋e nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii w zwiàz ku
z za ka ̋e nia mi wi ru sem SARS-CoV-2. Ter mi ny te ule ga -
jà prze dłu ̋e niu do upły wu 30. dnia na st´ pu jà ce go
po dniu od wo ła nia te go ze sta nów, któ ry obo wià zy wał
ja ko ostat ni. Po byt cu dzo ziem ca na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej w okre sie bie gu prze dłu ̋o ne go ter -
mi nu uwa ̋a si´ za le gal ny, je ̋e li cu dzo zie miec zło ̋y
wnio sek w tym ter mi nie.
Rów nie˝ z mo cy pra wa wy dłu ̋e niu ule ga okres wa˝ -

no Êci wiz kra jo wych, ze zwo leƒ na po byt cza so wy oraz
ze zwo leƒ na pra c´, w tym ze zwo leƒ na pra c´ se zo no -
wà, je ̋e li ostat ni dzieƒ ich wa˝ no Êci przy pa da w okre -
sie sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii
w zwiàz ku z za ka ̋e nia mi wi ru sem SARS-CoV-2. Okre -
sy te ule ga jà prze dłu ̋e niu do upły wu 30. dnia na st´ -
pu jà ce go po dniu od wo ła nia te go ze sta nów, któ ry
obo wià zy wał ja ko ostat ni. W przy pad ku prze dłu ̋e nia
z mo cy pra wa okre su wa˝ no Êci ze zwo le nia na pra c´,
wnio sek o prze dłu ̋e nie ze zwo le nia na pra c´ mo˝ -
na zło ̋yç naj póê niej ostat nie go dnia prze dłu ̋o ne go
okre su wa˝ no Êci te go ze zwo le nia.
Po nad to, je ̋e li w okre sie sta nu za gro ̋e nia epi de -

micz ne go lub sta nu epi de mii, ogło szo ne go w zwiàz ku
z za ka ̋e nia mi wi ru sem SARS-CoV-2 upły wa okres, ja ki
zo stał wska za ny w oÊwiad cze niu po wie rza jà ce go pra c´
cu dzo ziem co wi, cu dzo zie miec ten mo ̋e wy ko ny waç
pra c´ okre Êlo nà tym oÊwiad cze niem na rzecz pod mio -
tu, któ ry zło ̋ył to oÊwiad cze nie, w okre sie lub okre sach
nie ob j´ tych tym oÊwiad cze niem do upły wu 30. dnia
na st´ pu jà ce go po dniu od wo ła nia te go ze sta nów, któ -
ry obo wià zy wał ja ko ostat ni, bez ze zwo le nia na pra c´.
Roz wià za nia te umo˝ li wia jà prze dłu ̋e nie po by tu cu -

dzo ziem ców na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej i co
bar dzo wa˝ ne, ich le gal ne mu za trud nie niu, mi mo upły -
wu wa˝ no Êci od po wied nich do ku men tów lub nie mo˝ -
no Êci zło ̋e nia od po wied nich wnio sków z po wo dów
zwià za nych z epi de mià. Roz wià za nia te do ty czà
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w szcze gól no Êci po moc ni ków rol ni ka Êwiad czà cych
na rzecz rol ni ka po moc przy zbio rach na pod sta wie
umo wy o po moc przy zbio rach.
1 Roz li cze nie ca łej te go rocz nej stra ty w przy szłym ro ku.
Umo˝ li wie nie po dat ni kom CIT i PIT, któ rzy po no szà

ne ga tyw ne kon se kwen cje COVID-19, od li cze nia stra ty
po nie sio nej w 2020 r., od do cho du z dzia łal no Êci, 
uzy ska ne go w 2019 r. Wa ru nkiem jest osià gni´ cie
w 2020 r. – w po rów na niu do 2019 r. – przy cho dów
ni˝ szych o co naj mniej 50%.
1 Po da tek od nie ru cho mo Êci.
Ra dy gmin otrzy ma ły mo˝ li woÊç wpro wa dze nia

za cz´Êç 2020 r. zwol nie nia z po dat ku od nie ru cho mo -
Êci grun tów, bu dyn ków i bu dow li zwià za nych z pro wa -
dze niem dzia łal no Êci go spo dar czej, dla wska za nych
grup przed si´ bior ców, któ rych płyn noÊç fi nan so wa ule -
gła po gor sze niu w zwiàz ku z po no sze niem ne ga tyw nych
kon se kwen cji eko no micz nych z po wo du COVID-19.

Mo˝ li we b´ dzie tak ̋e prze dłu ̋e nie przez Ra d´ ter mi -
nów płat no Êci rat po dat ku od nie ru cho mo Êci płat nych
w kwiet niu, ma ju i czerw cu, acz kol wiek nie dłu ̋ej ni˝
do 30 wrze Ênia 2020 r.
1 Prze dłu ̋e nie ban ko wych kre dy tów ob ro to wych.
Umo˝ li wie nie ob li cza nia zdol no Êci kre dy to wej

w opar ciu o da ne fi nan so we na ko niec 2019 r. To wa -
rzy szyç te mu b´ dà re ko men da cje w za kre sie spo so bu
li cze nia re zerw na kre dy ty. Sek tor ban ko wy za de kla ro -
wał go to woÊç do prze dłu ̋e nia kre dy tów ob ro to wych
przy zmia nie re gu la cji. Roz wià za nie to umo˝ li wia wy -
dłu ̋e nie kre dy tów ob ro to wych – o war to Êci ok. 150
mld zł – dla sek to ra przed si´ biorstw.
1 Zmia na wa run ków lub ter mi nów spła ty kre dy tu
udzie lo ne go mi kro przed si´ bior cy, ma łe mu lub Êred nie -
mu przed si´ bior cy.

W przy pad ku ogło sze nia sta nu za gro ̋e nia epi de -
micz ne go al bo sta nu epi de mii bank mo ̋e do ko naç
zmia ny okre Êlo nych w umo wie wa run ków lub ter mi nów
spła ty kre dy tu udzie lo ne go mi kro przed si´ bior cy, ma łe -
mu lub Êred nie mu przed si´ bior cy, je ̋e li:
· kre dyt zo stał udzie lo ny przed 8 mar ca 2020 r. oraz
· zmia na ta ka jest uza sad nio na oce nà sy tu acji fi nan -
so wej i go spo dar czej kre dy to bior cy do ko na nà przez
bank nie wcze Êniej ni˝ 30 wrze Ênia 2019 r.
Zmia na ta ka jest do ko ny wa na na wa run kach uzgod -

nio nych przez bank i kre dy to bior c´, przy czym nie mo -
˝e ona po wo do waç po gor sze nia sy tu acji fi nan so wej
i go spo dar czej kre dy to bior cy. Roz wià za nia te sto su je
si´ od po wied nio do po ̋ycz ki pie ni´˝ nej udzie lo nej
przez bank.
1 Zmia ny w za kre sie mak sy mal nych cen lub mak sy -
mal nych mar˝ hur to wych i de ta licz nych, sto so wa nych
w sprze da ̋y to wa rów lub usług.

W usta wie prze wi dzia no mo˝ li woÊç usta -
le nia przez mi ni stra wła Êci we go do spraw
go spo dar ki w po ro zu mie niu z mi ni strem
wła Êci wym do spraw zdro wia oraz mi ni -
strem wła Êci wym do spraw rol nic twa i roz -
wo ju wsi, w dro dze roz po rzà dze nia, mak sy -
mal nych cen lub mak sy mal nych mar˝ hur to -
wych i de ta licz nych, sto so wa nych w sprze -
da ̋y to wa rów lub usług, ma jà cych istot ne
zna cze nie dla ochro ny zdro wia lub bez pie -
czeƒ stwa lu dzi lub kosz tów utrzy ma nia go -
spo darstw do mo wych.
Roz wià za nie to z za ło ̋e nia ma do ty czyç tyl -

ko pro duk tów pod sta wo wych, ma jà cych wy -
jàt ko we zna cze nie dla ochro ny zdro wia lub
funk cjo no wa nie go spo darstw do mo wych.
Kon tro l´ prze strze ga nia przez przed si´ -

bior ców za ka zu sto so wa nia cen lub mar˝
wy˝ szych ni˝ mak sy mal ne ce ny lub mar ̋e spra wo waç
b´ dzie rów nie˝ In spek cja Ja ko Êci Han dlo wej Ar ty ku łów
Rol no -Spo ̋yw czych, jak rów nie˝ In spek cja Far ma ceu -
tycz na, In spek cja Sa ni tar na oraz In spek cja Han dlo wa.
Za kła da si´, ˝e w ce lu za pew nie nia sku tecz no Êci

i szyb kie go prze bie gu kon tro li, b´ dà one pro wa dzo ne
z wy łà cze niem nie któ rych prze pi sów roz dzia łu 5 usta wy
Pra wo przed si´ bior ców, do ty czà cych ogra ni cze nia kon -
tro li dzia łal no Êci go spo dar czej.
W przy pad ku usta le nia mak sy mal nych cen na pro -

duk ty, bez po Êred ni mi upraw nie nia mi dys po no wa li by
te˝ sa mi kon su men ci, sto sow nie do tre Êci art. 538 usta -
wy Ko deks cy wil ny. Zgod nie z tym prze pi sem, je ̋e li
w miej scu i cza sie za war cia umo wy sprze da ̋y obo wià -
zu je prze pis okre Êla jà cy ce n´ mak sy mal nà, ku pu jà cy
nie jest obo wià za ny do za pła ty ce ny wy˝ szej, a sprze -
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daw ca, któ ry otrzy mał ce n´ wy˝ szà, obo wià za ny jest
zwró ciç ku pu jà ce mu po bra nà ró˝ ni c´.
Po nad to w pro jek cie usta wy pro po nu je si´ wpro wa -

dze nie ad mi ni stra cyj nych kar pie ni´˝ nych w dwóch ob -
sza rach w przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło wo Êci
do ty czà ce go za ka zu sto so wa nia cen lub mar˝ wy˝ -
szych ni˝ mak sy mal ne. In spek cja Ja ko Êci Han dlo wej
Ar ty ku łów Rol no -Spo ̋yw czych (wo je wódz ki in spek tor
ja ko Êci han dlo wej ar ty ku łów rol no -spo ̋ yw czych),
a tak ̋e In spek cja Far ma ceu tycz na, In spek cja Sa ni tar -
na oraz In spek cja Han dlo wa b´ dà mo gły wy mie rzaç
ka ry pie ni´˝ ne.
Prze pi sy prze wi du jà szcze gól ne upraw nie nia dla Pre -

ze sa Urz´ du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów
(UOKIK), któ ry b´ dzie mógł uka raç przed si´ bior c´ do -
pusz cza jà ce go si´ wie lo krot ne go na ru sze nia prze pi sów
za ka zu jà cych sto so wa nia w ob ro cie cen i mar˝ wy˝ szych
ni˝ mak sy mal ne, usta lo nych w dro dze roz po rzà dze nia
wła Êci we go mi ni stra na mo cy pro jek to wa nych prze pi -
sów, w od nie sie niu do wie lu to wa rów lub usług lub
na du ̋à ska l´. Ka ra na kła da na przez Pre ze sa UOKiK
mo ̋e wy nieÊç do 10% ob ro tu osià gni´ te go przez przed -
si´ bior c´ w ro ku ob ro to wym po prze dza jà cym rok na ło -
˝e nia ka ry.
1 Zmia ny do ty czà ce bie gu ter mi nów prze wi dzia nych
prze pi sa mi pra wa ad mi ni stra cyj ne go oraz bie gów ter -
mi nów pro ce so wych i sà do wych.
Wpro wa dzo ne zmia ny do ty czà za rów no ter mi nów

ma te rial nych (a wi´c w uprosz cze niu ta kich, od któ rych
za cho wa nia przez stro n´ za le ̋y uzy ska nie okre Êlo nych
upraw nieƒ lub ukształ to wa nie sto sun ku praw ne go), 
jak te˝ pro ce so wych (a wi´c w uprosz cze niu ta kich,
od któ rych za cho wa nia przez stro n´ w to ku po st´ po -
wa nia za le ̋y sku tecz noÊç do ko ny wa nych czyn no Êci
pro ce so wych).
W okre sie obo wià zy wa nia sta nu za gro ̋e nia epi de -

micz ne go al bo sta nu epi de mii ogło szo ne go z po wo du
COVID-19 bieg ter mi nów prze wi dzia nych prze pi sa mi
pra wa ad mi ni stra cyj ne go:
· od za cho wa nia któ rych jest uza le˝ nio ne udzie le nie
ochro ny praw nej przed sà dem lub or ga nem oraz ter mi -
ny do do ko na nia przez stro n´ czyn no Êci kształ tu jà cych
pra wa i obo wiàz ki jej lub dru giej stro ny sto sun ku praw -
ne go,
· za sie dze nia, przedaw nie nia i in nych ter mi nów, któ -
rych nie za cho wa nie po wo du je wy ga Êni´ cie lub zmia n´
praw rze czo wych oraz rosz czeƒ i wie rzy tel no Êci wy ni ka -
jà cych ze sto sun ków cy wil no praw nych, a tak ̋e po pad -
ni´ cie w opóê nie nie,
· za wi tych, z nie za cho wa niem któ rych usta wa wià ̋e
ujem ne skut ki dla stro ny,
· do do ko na nia przez pod mio ty lub jed nost ki or ga ni -

za cyj ne pod le ga jà ce wpi so wi do wła Êci we go re je stru
czyn no Êci, któ re po wo du jà obo wià zek zgło sze nia
do te go re je stru, a tak ̋e ter mi nów na wy ko na nie przez
te pod mio ty obo wiàz ków wy ni ka jà cych z prze pi sów
o ich ustro ju
– nie roz po czy na si´, a roz po cz´ ty ule ga za wie sze niu

na ten okres.
W okre sie sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go lub sta -

nu epi de mii ogło szo ne go z po wo du COVID-19 bieg
ter mi nów pro ce so wych i sà do wych w:
· po st´ po wa niach sà do wych, w tym sà do wo ad mi ni -
stra cyj nych,
· po st´ po wa niach eg ze ku cyj nych, 
· po st´ po wa niach kar nych,
· po st´ po wa niach kar nych skar bo wych,
· po st´ po wa niach w spra wach o wy kro cze nia,
· po st´ po wa niach ad mi ni stra cyj nych,
· po st´ po wa niach i kon tro lach pro wa dzo nych
na pod sta wie usta wy z 29 sierp nia 1997 r. Or dy na cja
po dat ko wa,
· kon tro lach cel no -skar bo wych,
· po st´ po wa niach w spra wach, o któ rych mo wa
w art. 15f ust. 9 usta wy z 19 li sto pa da 2009 r. o grach
ha zar do wych,
· in nych po st´ po wa niach pro wa dzo nych na pod sta -
wie ustaw
– nie roz po czy na si´, a roz po cz´ ty ule ga za wie sze niu

na ten okres.
1 Zmia na wpro wa dza jà ca uła twie nia do ty czà ce ko rzy -
sta nia z usług e -ad mi ni stra cji.
Z my Êlà o tych oso bach, któ re z ró˝ nych po wo dów

na dal nie po sia da jà mo˝ li wo Êci ko rzy sta nia z pod pi su
za ufa ne go lub pod pi su oso bi ste go oraz pod pi sów
elek tro nicz nych, wpro wa dzo no prze pi sy, któ re po zwo là
na wy da nie ta kim oso bom tym cza so we go Êrod ka iden -
ty fi ka cji elek tro nicz nej, ja kim b´ dzie „tym cza so wy pro fil
za ufa ny”.
„Tym cza so wy pro fil za ufa ny” b´ dzie mógł byç wy da -

ny w usłu dze on li ne, któ ra b´ dzie mo gła byç zre ali zo -
wa na bez ko niecz no Êci oso bi ste go sta wien nic twa
w urz´ dzie, a wi´c bez ko niecz no Êci opusz cza nia miej -
sca za miesz ka nia i uła twi kon takt z or ga na mi ad mi ni -
stra cji pu blicz nej.

ROZSZERZENIE ROZWIÑZA¡ TARCZY 
ANTYKRYZYSOWEJ

5 Roz wià za nia za pro po no wa ne przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
1 Za si łek dla rol ni ków i do mow ni ków na czas kwa ran -
tan ny.
1 Zmia ny w za kre sie fun du szy pro mo cji pro duk tów rol -
no -spo ̋yw czych.
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1 Nie na li cza nie od se tek od od ro czo nych lub roz ło ̋o -
nych na ra ty Êrod ków WPR.
1 Zmia ny w za kre sie PROW 2014-2020.
1 Roz sze rze nie roz wià zaƒ do ty czà cych uela stycz nie nia
cza su pra cy na sek tor rol no -spo ̋yw czy.
1 Skła da nie oÊwiad cze nia o bra ku zmian we wnio sku
o przy zna nie płat no Êci w for mie elek tro nicz nej.
1 Uła twie nia w za kre sie do ty czà cym ochro ny ro Êlin
i rol nic twa eko lo gicz ne go.

5 In ne roz wià za nia do ty czà ce rol ni ków lub przed si´ bior -
ców, w tym pro wa dzà cych dzia łal noÊç rol ni czà w for mie spół -
ki oso bo wej, spół ki ka pi ta ło wej, spół dziel ni rol ni ków lub
w in nej for mie, a tak ̋ e pro wa dzà cych dzia łal noÊç go spo dar -
czà zwià za nà z sek to rem rol nym, w szcze gól no Êci w za kre sie
prze twór stwa pro duk tów rol nych lub za trud nia nych przez
nich pra cow ni ków
1 Wspar cie udzie la ne przez Agen cj´ Roz -
wo ju Prze my słu dla przed si´ bior ców, któ -
rych dzia łal noÊç jest za gro ̋o na z po wo du
za ka zów lub ogra ni czeƒ wpro wa dzo nych
w zwiàz ku z COVID-19.
1 Roz sze rze nie za kre su pod mio tów upraw -
nio nych do zwol nie nia ze skła dek na ZUS.
1 Zmia ny umo˝ li wia jà ce po now nà wy pła t´
Êwiad cze nia po sto jo we go.
1 Po sze rze nie ka ta lo gu pod mio tów upraw -
nio nych do do fi nan so wa nie za trud nie nia.
1 Do dat ko we roz wià za nia do ty czà ce po by tu i za trud -
nie nia cu dzo ziem ców.

Szcze gó ły naj wa˝ niej szych roz wià zaƒ 
za war tych w usta wie o szcze gól nych 
in stru men tach wspar cia w zwiàz ku 
z roz prze strze nia niem si´ wi ru sa SARS-CoV-2
(tzw. Tar cza an ty kry zy so wa 2.0)

5 Roz wià za nia za pro po no wa ne przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
1 Za si łek dla rol ni ków i do mow ni ków na czas kwa ran -
tan ny.
Rol ni ko wi i do mow ni ko wi w sy tu acji ob j´ cia obo -

wiàz ko wà kwa ran tan nà, nad zo rem epi de mio lo gicz nym
lub ho spi ta li za cjà w zwiàz ku z COVID-19 b´ dzie przy -
słu gi wał za si łek w wy so ko Êci 50% mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia za pra c´.
1 Zmia ny w za kre sie fun du szy pro mo cji pro duk tów rol -
no -spo ̋yw czych.
Ze Êrod ków fun du szy pro mo cji pro duk tów rol no -spo -

˝yw czych b´ dzie mo˝ na pro wa dziç dzia ła nia, ma jà ce
na ce lu przy wró ce nie nor mal nych wa run ków ryn ko wych
w przy pad ku po wa˝ nych za kłó ceƒ na ryn ku, utra ty za ufa -
nia kon su men tów lub in nych szcze gól nych pro ble mów.

Pro po no wa na zmia na ma na ce lu szyb kie re ago wa nie
na sy tu acje kry zy so we oraz zni we lo wa nie ich skut ków.
W okre sie epi de mii nie b´ dà rów nie˝ na li cza ne od -

set ki z ty tu łu nie ter mi no we go re gu lo wa nia na le˝ no Êci
przy pa da jà cych na rzecz da ne go fun du szu pro mo cji
pro duk tów rol no -spo ̋yw czych, bieg ter mi nów wy ko na -
nia okre Êlo nych czyn no Êci b´ dzie za wie szo ny, a do ku -
men ty do Dy rek to ra Ge ne ral ne go Kra jo we go OÊrod ka

Wspar cia Rol nic twa b´ dzie mo˝ na skła daç w for mie
do ku men tu elek tro nicz ne go za po mo cà Êrod ków ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej.
1 Nie na li cza nie od se tek od od ro czo nych lub roz ło ̋o -
nych na ra ty Êrod ków WPR.
W przy pad ku, gdy dłu˝ nik obo wià za ny do zwro tu nie -

na le˝ nie bàdê nad mier nie po bra nych płat no Êci w ra -
mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej zwró ci si´ o roz ło ̋e nie
na ra ty spła ty na le˝ no Êci wo bec ARiMR al bo o od ro -
cze nie spła ty tych na le˝ no Êci w cza sie, od set ki od tych
na le˝ no Êci nie b´ dà na li cza ne, je ̋e li dłu˝ nik b´ dzie re -
gu lo wał swo je zo bo wià za nia zgod nie z usta lo nym
przez ARiMR har mo no gra mem spłat.
1 Zmia ny w za kre sie PROW 2014-2020.
Zmia ny za kła da jà:

· znie sie nie bez wzgl´d ne go za ka zu zwi´k sze nia kwo ty
przy zna nej po mo cy oraz zmia ny ce lu ope ra cji; zmia ny
te b´ dà mo˝ li we na wa run kach okre Êlo nych w umo wie
o przy zna niu po mo cy;
· znie sie nie obo wiàz ku skła da nia we ksla in blan co
przez jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz nych, a w przy -
pad ku po zo sta łych be ne fi cjen tów – prze su ni´ cie w cza -
sie obo wiàz ku zło ̋e nia we ksla in blan co na etap zło ̋e -
nia wnio sku o płat noÊç i uza le˝ nie nie wy pła ty po mo cy
od zło ̋e nia te go za bez pie cze nia;
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· umo˝ li wie nie za war cia umo wy o przy zna niu po mo cy
nie tyl ko w sie dzi bie pod mio tu przy zna jà ce go po moc,
ale tak ̋e w for mie ko re spon den cyj nej;
· umo˝ li wie nie skła da nia wnio sków oraz in nych do ku -
men tów do pod mio tów wdra ̋a jà cych w for mie do ku -
men tu elek tro nicz ne go na elek tro nicz nà skrzyn k´ po -
daw czà; ta ka mo˝ li woÊç do ty czyç b´ dzie wszyst kich
dzia łaƒ nie ob j´ tych wspól nym wnio skiem o przy zna nie
płat no Êci ob sza ro wych; w przy pad ku wnio sków skła da -
nych do lo kal nych grup dzia ła nia b´ dzie mo˝ li we wy -

ko rzy sta nie skrzyn ki po daw czej pod mio tów wdra ̋a jà -
cych (skła da nie wnio sków do LGD za po Êred nic twem
pod mio tu wdra ̋a jà ce go);
· znie sie nie obo wiàz ku za cho wa nia kon ku ren cyj ne go
try bu wy bo ru wy ko naw ców; do ty czy to tak ̋e Kra jo wej
Sie ci Ob sza rów Wiej skich;
· umo˝ li wie nie wy dłu ̋a nia ter mi nów na bo rów wnio -
sków o przy zna nie po mo cy, mi mo ogra ni czeƒ prze wi -
dzia nych w prze pi sach roz po rzà dzeƒ do ty czà cych po -
szcze gól nych dzia łaƒ, pod dzia łaƒ lub ty pów ope ra cji,
w szcze gól no Êci ty pu ope ra cji „Mo der ni za cja go spo -
darstw rol nych” w ra mach pod dzia ła nia „Wspar cie in -
we sty cji w go spo dar stwach rol nych”;
· przy wra ca nie ter mi nów wy ko na nia okre Êlo nych
czyn no Êci w to ku po st´ po wa nia w spra wie przy zna nia
po mo cy lub po mo cy tech nicz nej przez wnio sko daw -
ców, gdy ter mi ny prze kro czo ne zo sta ły z przy czyn zwià -
za nych z COVID-19;
· wzy wa nie do uzu peł nieƒ wnio sko daw ców, któ rzy nie
speł ni li wa run ków przy zna nia po mo cy lub po mo cy
tech nicz nej z przy czyn zwià za nych z COVID-19, tak ̋e
tych, któ re zgod nie z prze pi sa mi roz po rzà dzeƒ „dzia ła -

nio wych” sà po wo dem po zo sta wie nia wnio sków bez
roz pa trze nia;
· mo˝ li woÊç uzgod nie nia z pod mio tem wdra ̋a jà cym
in ne go ter mi nu wy ko na nia zo bo wià zaƒ okre Êlo nych
w umo wie o przy zna niu po mo cy z przy czyn zwià za nych
z COVID-19.
Po wy˝ sze roz wià za nia, w szcze gól no Êci za war te

w pkt 7-9, b´ dà sto so wa ne z za cho wa niem wa run ków
wy ni ka jà cych z prze pi sów UE.
W zwiàz ku z pro po no wa ny mi wy ̋ej roz wià za nia mi

(pkt 7-9), do ter mi nów do ko na nia okre Êlo -
nych czyn no Êci w ra mach PROW 2014-
2020, do któ rych za sto so wa nie b´ dà mia ły
po wy˝ sze pro po zy cje, nie b´ dà sto so wa ne
prze pi sy usta wy z 2 mar ca 2020 r. o szcze -
gól nych roz wià za niach zwià za nych z za po -
bie ga niem, prze ciw dzia ła niem i zwal cza -
niem COVID-19, in nych cho rób za kaê nych
oraz wy wo ła nych ni mi sy tu acji kry zy so wych
(Dz. U. poz. 374 i 568) do ty czà ce nie roz po -
czy na nia i za wie sza nia bie gu ter mi nów.
Roz wià za nia prze wi dzia ne w ww. usta wie

z 2 mar ca 2020 r., po zmia nach wpro wa -
dzo nych 31 mar ca 2020 r., nie roz wià zu jà
wszyst kich pro ble mów wnio sko daw ców
i be ne fi cjen tów PROW 2014-2020
w zwiàz ku z COVID-19. Wska za ne roz wià -
za nia za war te w pkt 7-9, po wy ̋ej pod cho -
dzà do tych pro ble mów bar dziej kom plek -
so wo i sà do pa so wa ne do spe cy fi ki

PROW 2014-2020, a jed no cze Ênie po zwo là na dal sze
wdra ̋a nie PROW 2014-2020 w za kre sie, w ja kim to
b´ dzie mo˝ li we w okre sie obo wià zy wa nia sta nu za gro -
˝e nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii.
Roz wià za nia za war te w pkt 7-9 obej mà tak ̋e te przy -

pad ki prze kro cze nia ter mi nów, nie speł nie nia wa run -
ków, nie wy wià zy wa nia si´ z re ali za cji zo bo wià zaƒ, któ -
re wy stà pi ły przed wej Êciem w ˝y cie tych roz wià -
zaƒ – od po czàt ku wpro wa dze nia sta nu za gro ̋e nia
epi de micz ne go.
1 Roz sze rze nie roz wià zaƒ do ty czà cych uela stycz nie nia
cza su pra cy na sek tor rol no -spo ̋yw czy.
Prze wi dzia ne w obo wià zu jà cej spe cu sta wie do ty czà -

cej COVID-19 roz wià za nia do ty czà ce uela stycz nie nia
cza su pra cy obej mà rów nie˝ pra co daw ców b´ dà cych
przed si´ bior ca mi pro wa dzà cy mi dzia łal noÊç w sek to rze
rol no -spo ̋yw czym zwià za nà z wy twa rza niem lub do -
star cza niem ˝yw no Êci. Ela stycz noÊç w za kre sie or ga ni -
za cji pra cy te go sek to ra jest nie zb´d na do utrzy ma nia
funk cjo no wa nia tych przed si´ biorstw w nad zwy czaj nych
wa run kach, tak aby za pew niç bez pie czeƒ stwo ˝yw no -
Êcio we oby wa te li. Te roz wià za nia po le ga jà na tym, ˝e
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w okre sie obo wià zy wa nia sta nu epi de mii lub sta nu za -
gro ̋e nia epi de micz ne go pra co daw ca mo ̋e na czas
okre Êlo ny:
· zmie niç sys tem lub roz kład cza su pra cy pra cow ni -
ków w spo sób nie zb´d ny dla za pew nie nia cià gło Êci
funk cjo no wa nia przed si´ bior stwa lub sta cji;
· po le ciç pra cow ni kom Êwiad cze nie pra cy w go dzi -
nach nad licz bo wych w za kre sie i wy mia rze nie zb´d nym
dla za pew nie nia cià gło Êci funk cjo no wa nia przed si´ -
bior stwa lub sta cji;
· zo bo wià zaç pra cow ni ka do po zo sta wa nia po za nor -
mal ny mi go dzi na mi pra cy w go to wo Êci do wy ko ny wa -
nia pra cy w za kła dzie pra cy lub w in nym miej scu wy -
zna czo nym przez pra co daw c´, z tym ˝e w ta kim przy -
pad ku nie sto su je si´ ure gu lo waƒ do ty czà cych dy ̋u ru
okre Êlo nych w art. 1515 § 2 zda nie dru gie usta wy z 26
czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy;
· po le ciç pra cow ni ko wi re ali zo wa nie pra wa do od po -
czyn ku w miej scu wy zna czo nym przez pra co daw c´.
1 Skła da nie oÊwiad cze nia o bra ku zmian we wnio sku
o przy zna nie płat no Êci w for mie elek tro nicz nej.
Za pro po no wa ne roz wià za nia umo˝ li wia jà

skła da nia przez rol ni ków oÊwiad czeƒ o bra -
ku zmian w od nie sie niu do wnio sków
o przy zna nie płat no Êci bez po Êred nich i po -
mo cy ob sza ro wej za po Êred nic twem pocz ty
elek tro nicz nej w for mie ska nu al bo zdj´ cia.
Ta kie zło ̋e nie oÊwiad cze nia b´ dzie sku tecz -
ne pod wa run kiem, ˝e w okre Êlo nym ter mi -
nie po od wo ła niu sta nu epi de mii lub sta nu
za gro ̋e nia epi de micz ne go rol nik po twier dzi
do ko na nie tej czyn no Êci, wno szàc pod pi sa -
ne oÊwiad cze nie. 
1 Uła twie nia w za kre sie do ty czà cym ochro -
ny ro Êlin i rol nic twa eko lo gicz ne go.
Za pro po no wa ne roz wià za nia wpro wa -

dza jà na okres obo wià zy wa nia sta nu za gro -
˝e nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii
od st´p stwa od obo wiàz ków okre Êlo nych
w prze pi sach o Êrod kach ochro ny ro Êlin
oraz prze pi sach o ochro nie ro Êlin
przed agro fa ga mi do ty czà cych:
· ukoƒ cze nia wy ma ga nych szko leƒ w za kre sie Êrod -
ków ochro ny ro Êlin przez oso by sto su jà ce Êrod ki ochro -
ny ro Êlin, sprze da jà ce te pre pa ra ty, pro wa dzà ce do -
radz two z za kre su ochro ny ro Êlin, a tak ̋e pro wa dzà ce
upra w´ ro Êlin zgod nie z za sa da mi in te gro wa nej pro -
duk cji ro Êlin;
· pod da wa nia okre so wym ba da niom spraw no Êci
tech nicz nej sprz´ tu prze zna czo ne go do sto so wa nia
Êrod ków ochro ny ro Êlin.
Po nad to za pro po no wa no rów nie˝ umo˝ li wie nie prze -

pro wa dza nia ocen zdro wot no Êci ro Êlin przed wy da niem
pasz por tu ro Êlin przez oso by, któ re nie zda ły wy ma ga -
ne go eg za mi nu przed wo je wódz kim in spek to rem
ochro ny ro Êlin i na sien nic twa.
Pro po no wa ne roz wià za nia sà ocze ki wa ne przez sa -

mo rzàd rol ni czy – do ty czà bo wiem du ̋ej gru py pro du -
cen tów rol nych. Co ro ku w szko le niach z za kre su Êrod -
ków ochro ny ro Êlin uczest ni czy od 59 tys. osób
(w 2016 r.) do 140 tys. osób (w 2014 r.).
Z ko lei obo wià zek pod da nia ba da niom spraw no Êci

tech nicz nej sprz´ tu do sto so wa nia Êrod ków ochro ny ro -
Êlin do ty czy ka˝ de go ro ku po nad 60 tys. go spo darstw.
Od st´p stwa do ty czà ce osób do ko nu jà cych sprze da ̋y

Êrod ków ochro ny ro Êlin ma jà na ce lu uła twie nie dzia -
łal no Êci przed si´ bior ców, ale i wy eli mi no wa nie po ten -
cjal nych ba rier ad mi ni stra cyj nych, któ re mo gły by za -
kłó ciç do st´p noÊç Êrod ków do pro duk cji rol nej.
W ce lu uła twie nia dzia ła nia pro du cen tom rol nym

i przed si´ bior com w okre sie obo wià zy wa nia ogra ni czeƒ
wpro wa dzo nych w zwiàz ku z wy stà pie niem wi ru sa
SARS-CoV-2, za pro po no wa no rów nie˝ prze su ni´ cie ter -

mi nu zgła sza nia za mia ru eks por tu ro Êlin przez pod mio -
ty wpi sa ne do re je stru eks por te rów oraz ter mi nu na do -
sto so wa nie si´ do re gu la cji usta wy z 13 lu te go 2020 r.
o ochro nie ro Êlin przed agro fa ga mi przez pod mio ty
upraw nio ne do zna ko wa nia opa ko waƒ drew nia nych,
a tak ̋e umo˝ li wia nie po dej mo wa nia dzia łaƒ przez Paƒ -
stwo wà In spek cj´ Ochro ny Ro Êlin i Na sien nic twa
na pod sta wie wnio sków i in for ma cji prze ka zy wa nych
w for mie ska nów pocz tà elek tro nicz nà.
W za kre sie rol nic twa eko lo gicz ne go, na okres obo -

wià zy wa nia sta nu za gro ̋e nia epi de micz ne go lub sta nu
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epidemii odst´pstwa od obowiàzków poddawania okresowym badaniom sprawnoÊci technicznej sprz´tu
przeznaczonego do stosowania Êrodków ochrony roÊlin
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epi de mii, za pro po no wa no do pusz cze nie do pro wa dze -
nia kon tro li prze pro wa dza nej przez jed nost ki cer ty fi ku -
jà ce, osób nie b´ dà cych in spek to ra mi rol nic twa eko lo -
gicz ne go. Jed no cze Ênie oso by wy ko nu jà ce te kon tro le
na dal mu szà speł niaç wy ma ga nia prze wi dzia ne prze pi -
sa mi UE. Ta kie roz wià za nie jest nie zb´d ne w obec nej
sy tu acji w ce lu za cho wa nia mo˝ li wo Êci prze pro wa dza -
nia kon tro li przez jed nost ki cer ty fi ku jà ce.

5 In ne roz wià za nia do ty czà ce rol ni ków lub przed si´ bior ców, w tym pro wa -
dzà cych dzia łal noÊç rol ni czà w for mie spół ki oso bo wej, spół ki ka pi ta ło wej,
spół dziel ni rol ni ków lub w in nej for mie, a tak ̋ e pro wa dzà cych dzia łal noÊç
go spo dar czà zwià za nà z sek to rem rol nym, w szcze gól no Êci w za kre sie prze -
twór stwa pro duk tów rol nych, lub za trud nia nych przez nich pra cow ni ków 
1 Wspar cie udzie la ne przez Agen cj´ Roz wo ju Prze my -
słu dla przed si´ bior ców, któ rych dzia łal noÊç jest za gro -
˝o na z po wo du za ka zów lub ogra ni czeƒ wpro wa dzo -
nych w zwiàz ku z COVID-19.
Agen cja Roz wo ju Prze my słu b´ dzie ofe ro waç przed -

si´ bior com wspar cie nie zb´d ne dla utrzy ma nia i kon ty -
nu acji pro wa dzo nej dzia łal no Êci go spo dar czej, za gro -
˝o nej na sku tek eko no micz nych na st´pstw, wy ni ka jà -
cych z wpro wa dzo nych za ka zów oraz ogra ni czeƒ w ce -
lu za po bie ga nia, prze ciw dzia ła nia i zwal cza nia za ka ̋e -
nia wi ru sem SARS-CoV-2 oraz roz prze strze nia nia si´
cho ro by wy wo ła nej tym wi ru sem (COVID-19). Ce lem
te go wspar cia jest za pew nie nie przed si´ bior cy płyn no -
Êci fi nan so wej przez okres trwa nia sta nu za gro ̋e nia
epi de micz ne go al bo sta nu epi de mii oraz przez
okres 12 mie si´ cy na st´ pu jà cy po od wo ła niu te go sta -
nu, do cza su usta nia ne ga tyw nych skut ków eko no micz -
nych dla przed si´ bior ców.
Wspar cie mo ̋e byç przy zna ne w szcze gól no Êci w for -

mie po ̋y czek, gwa ran cji lub po r´ cze nia oraz le asin gu
lub in nych in stru men tów zwià za nych z fi nan so wa niem
pro wa dzo nej dzia łal no Êci go spo dar czej, na wa run kach
ryn ko wych. B´ dzie ono udzie la ne na wnio sek przed si´ -
bior cy w dro dze umo wy, któ ra b´ dzie re gu lo waç za sa dy
je go wy ko rzy sta nia. 
1 Roz sze rze nie za kre su pod mio tów upraw nio nych
do zwol nie nia ze skła dek na ZUS.
Paƒ stwo po kry je skład ki ZUS przed si´ bior com zgła -

sza jà cym do ubez pie cze nia do 49 osób, z za strze ̋e -
niem, ˝e przed si´ bior cy za trud nia jà cy od 10 do 49
osób pod le ga jà cych ubez pie cze niom spo łecz nym zo -
sta li by zwol nie ni z opła ca nia skła dek w wy so ko Êci 50%
łàcz nej kwo ty nie opła co nych na le˝ no Êci z ty tu łu skła -
dek wy ka za nych w de kla ra cji roz li cze nio wej zło ̋o nej
za da ny mie siàc.
Zwol nie nie ze skła dek ZUS wszyst kich płat ni ków skła -

dek b´ dà cych spół dziel nia mi so cjal ny mi, bez wzgl´ du
na licz b´ pra cow ni ków. Do licz by osób ob j´ tych ubez -

pie cze nia mi spo łecz ny mi nie b´ dzie wli cza ło si´ pra cow -
ni ków mło do cia nych, w ce lu przy go to wa nia za wo do we -
go. Spół dziel nie so cjal ne funk cjo nu jà w sfe rze ak tyw no -
Êci go spo dar czej, wy peł nia jàc nie tyl ko istot ne funk cje
ryn ko we, ale w rów nej mie rze rów nie˝ spo łecz ne.
1 Zmia ny umo˝ li wia jà ce po now nà wy pła t´ Êwiad cze -
nia po sto jo we go.
W miej sce jed no krot ne go wspar cia dla przed si´ bior -

ców i osób wy ko nu jà cych umo wy cy wil no praw -
ne – w po sta ci Êwiad cze nia po sto jo we go – wpro wa -
dzo na zo sta nie mo˝ li woÊç po now ne go przy zna nia te go
Êwiad cze nia, nie wi´ cej ni˝ trzy krot nie, po zo sta wia jàc
jed no cze Ênie Ra dzie Mi ni strów mo˝ li woÊç pod j´ cia de -
cy zji o ewen tu al nych ko lej nych wy pła tach w dro dze roz -
po rzà dze nia.
Âwiad cze nie po sto jo we skie ro wa ne jest do wszyst kich

pro wa dzà cych po za rol ni czà dzia łal noÊç go spo dar czà,
za rów no pro wa dzà cych jà jed no oso bo wo i za trud nia -
jà cych pra cow ni ków, jak i osób wy ko nu jà cych pra c´
na pod sta wie umów cy wil no praw nych, je Êli speł nia jà
okre Êlo ne wa run ki.
Po now ne przy zna nie Êwiad cze nia po sto jo we go b´ -

dzie mo gło na stà piç nie wcze Êniej ni˝ w mie sià cu na -
st´ pu jà cym po mie sià cu wy pła ty po raz pierw szy te go
Êwiad cze nia, pod wa run kiem wy ka za nia w oÊwiad cze -
niu, ˝e sy tu acja ma te rial na nie ule gła po pra wie. 
1 Po sze rze nie ka ta lo gu pod mio tów upraw nio nych
do do fi nan so wa nie za trud nie nia.
Po sze rze nie ka ta lo gu pod mio tów upraw nio nych do:

· ob ni ̋e nia wy mia ru cza su pra cy pra cow ni ka mak sy -
mal nie o 20%, nie wi´ cej ni˝ do 0,5 eta tu, z za strze ̋e -
niem, ˝e wy na gro dze nie nie mo ̋e byç ni˝ sze ni˝ mi ni -
mal ne wy na gro dze nie za pra c´ usta la ne na pod sta wie
prze pi sów o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra c´,
z uwzgl´d nie niem wy mia ru cza su pra cy pra cow ni ka
przed je go ob ni ̋e niem;
· ob j´ cia pra cow ni ka prze sto jem eko no micz nym,
z za strze ̋e niem, ˝e pra cow ni ko wi ob j´ te mu prze sto jem
eko no micz nym pra co daw ca wy pła ca wy na gro dze nie
ob ni ̋o ne nie wi´ cej ni˝ o 50%, nie ni˝ sze jed nak ni˝
w wy so ko Êci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra c´
usta la ne go na pod sta wie prze pi sów o mi ni mal nym wy -
na gro dze niu za pra c´, z uwzgl´d nie niem wy mia ru cza -
su pra cy.
Pod mio ta mi ty mi b´ dà, zgod nie ze zmie nio nym

art. 15g ust. 1, rów nie˝ or ga ni za cje po za rzà do we w ro -
zu mie niu art. 3 ust. 2 usta wy z 24 kwiet nia 2003 r.
o dzia łal no Êci po ̋ yt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z póên zm.), pod miot,
o któ rym mo wa w art. 3 ust. 3 usta wy z 24 kwiet -
nia 2003 r. o dzia łal no Êci po ̋ yt ku pu blicz ne go i o wo -
lon ta ria cie oraz paƒ stwo wa oso ba praw na w ro zu mie -
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niu usta wy z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz -
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póên zm.), u któ rych
wy stà pił spa dek ob ro tów go spo dar czych w na st´p stwie
wy stà pie nia COVID-19.
Roz wià za nie to przy czy ni si´ do ogra ni cze nia ne ga -

tyw nych skut ków go spo dar czych COVID-19 u tych
pod mio tów, a w szcze gól no Êci ochro ny miejsc pra cy. 
1 Do dat ko we roz wià za nia do ty czà ce po by tu i za trud -
nie nia cu dzo ziem ców.
W przy pad ku cu dzo ziem ca, któ ry

w dniu, od któ re go po raz pierw szy ogło -
szo no stan za gro ̋e nia epi de micz ne go
w zwiàz ku z za ka ̋e nia mi wi ru sem SARS-
CoV-2 prze by wał na te ry to rium Rze czy po -
spo li tej Pol skiej:
· na pod sta wie wi zy Schen gen,
· na pod sta wie wi zy wy da nej przez in ne
paƒ stwo ob sza ru Schen gen,
· na pod sta wie do ku men tu po by to we go
wy da ne go przez in ne paƒ stwo ob sza ru
Schen gen,
· w ra mach ru chu bez wi zo we go,
· na pod sta wie wi zy dłu go ter mi no wej
wy da nej przez in ne paƒ stwo człon kow skie
Unii Eu ro pej skiej nie b´ dà ce paƒ stwem
ob sza ru Schen gen, je ̋e li zgod nie z prze -
pi sa mi pra wa Unii Eu ro pej skiej upraw nia
ona do po by tu na te ry to rium Rze czy po -
spo li tej Pol skiej,
· na pod sta wie do ku men tu po by to we go wy da ne go
przez in ne paƒ stwo człon kow skie Unii Eu ro pej skiej nie -
b´ dà ce paƒ stwem ob sza ru Schen gen, je ̋e li zgod nie
z prze pi sa mi pra wa Unii Eu ro pej skiej upraw nia ona
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej
– je go po byt na tym te ry to rium uwa ̋a si´ z mo cy pra -

wa za le gal ny od dnia na st´ pu jà ce go po ostat nim dniu
le gal ne go po by tu wy ni ka jà ce go z tych wiz, do ku men -
tów lub ru chu bez wi zo we go, do upły wu 30 dnia na st´ -
pu jà ce go po dniu od wo ła nia sta nu za gro ̋e nia epi de -
micz ne go al bo sta nu epi de mii, w za le˝ no Êci od te go,
któ ry obo wià zy wał ja ko ostat ni.
Cu dzo ziem cy b´ dà upraw nie ni do wy ko ny wa nia pra -

cy na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej w okre sie po -
by tu uzna wa ne go za le gal ny je ̋e li:
· po sia da jà wa˝ ne ze zwo le nie na pra c´ lub wa˝ ne ze -
zwo le nie na pra c´ se zo no wà;
· po sia da jà oÊwiad cze nie o po wie rze niu wy ko ny wa -
nia pra cy wpi sa ne do ewi den cji oÊwiad czeƒ na pod sta -
wie art. 88 z ust. 2 usta wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020
r. poz. 278), w tym oÊwiad cze nie, któ re umo˝ li wia wy -

ko ny wa nie pra cy w okre sie lub okre sach nie ob j´ tych
oÊwiad cze niem.
Wa˝ noÊç kart po by tu, któ rych okres wa˝ no Êci, o któ -

rym mo wa w art. 244 ust. 1 pkt 16 usta wy z 12 grud -
nia 2013 r. o cu dzo ziem cach, upły nàł w cza sie sta nu
za gro ̋e nia epi de micz ne go lub sta nu epi de mii, prze -
dłu ̋a si´ do 30 dnia od dnia od wo ła nia te go ze sta -
nów, któ ry obo wià zy wał ja ko ostat ni. W ta kim przy pad -
ku nie wy da je si´ i nie wy mie nia kart po by tu.

Wa˝ noÊç tym cza so wych za Êwiad czeƒ to˝ sa mo Êci cu -
dzo ziem ca, któ rych okres wa˝ no Êci, o któ rym mo wa
w art. 55a ust. 2 i 3 usta wy z 13 czerw ca 2003 r.
o udzie la niu cu dzo ziem com ochro ny na te ry to rium 
Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666,
z póên. zm.), upły nàł w cza sie sta nu za gro ̋e nia epi -
de micz ne go lub sta nu epi de mii, prze dłu ̋a si´ z mo cy
pra wa do 30 dnia od od wo ła nia te go ze sta nów, 
któ ry obo wià zy wał ja ko ostat ni. W ta kim przy pad ku nie
wy da je si´ tym cza so wych za Êwiad czeƒ to˝ sa mo Êci 
cu dzo ziem ca.
Za pro po no wa ne prze pi sy za pew nià brak ko niecz no -

Êci uda wa nia si´ przez cu dzo ziem ców do urz´ du
w okre sie za gro ̋e nia i b´ dà mia ły za sto so wa nie z mo -
cy pra wa, w szcze gól no Êci do ty czy to za cho wa nia wa˝ -
no Êci do ku men tów, a za tem nie b´ dzie obo wiàz ku ich
wy da nia lub wy mia ny. Roz wià za nia te umo˝ li wia jà
prze dłu ̋e nie po by tu cu dzo ziem ców na te ry to rium Rze -
czy po spo li tej Pol skiej i co bar dzo wa˝ ne, ich le gal nà
prac´. Roz wià za nia te do ty czà w szcze gól no Êci po moc -
ni ków rol ni ka Êwiad czà cych na rzecz rol ni ka po moc
przy zbio rach na pod sta wie umo wy o po moc przy
zbio rach.
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a kie po dej Êcie znaj du je od -
zwier cie dle nie w stra te gicz -
nych do ku men tach kra jo -

wych, w szcze gól no Êci w obo wià zu -
jà cej Êred nio okre so wej stra te gii roz -
wo ju kra ju do 2030 ro ku
(SOR 2030) oraz pod sta wo wym
do ku men cie stra te gicz nym po li ty ki
rol nej i roz wo ju ob sza rów wiej skich
paƒ stwa – Stra te gii zrów no wa ̋o ne -
go roz wo ju wsi, rol nic twa i ry bac -
twa 2030 – opra co wa nej w MRiRW. 
Epi de mia ko ro na wi ru sa mo ̋e byç

do tkli wa nie tyl ko dla przed si´ -
biorstw, ale tak ̋e dla go spo darstw
rol nych, szcze gól nie dla tych mniej -
szych spe cja li zu jà cych si´ w upra -
wach ogrod ni czych i upra wie kwia -
tów oraz utrzy mu jà cych si´ z do dat -
ko wej dzia łal no Êci ga stro no micz nej
lub tu ry stycz nej. Du ̋e i Êred nie go -
spo dar stwa rol ne rów nie˝ mo gà
od czuç skut ki epi de mii po przez nie -
do bór do sta tecz nej ilo Êci pra cow ni -
ków se zo no wych, ogra ni czo ne
mo˝ li wo Êci sprze da ̋y lub wa ha nia
po py tu we wn´trz ne go czy ogra ni -
czo ne mo˝ li wo Êci eks por to we.
W sy tu acji osła bie nia wzro stu go -

spo dar cze go po wo do wa ne go sta -
nem epi de mii w szcze gól nie trud nej

sy tu acji znaj du jà si´ ma łe i Êred nie
za kła dy prze twór cze (rów nie˝ z uwa -
gi na nie sta bil ny po pyt i je go nie -
prze wi dy wal ne krót ko trwa łe zmia -
ny), któ re dys po nu jà naj mniej szym
ka pi ta łem ob ro to wym oraz licz bà
pra cow ni ków (brak mo˝ li wo Êci pro -
duk cji w sy tu acji bra ku peł nej ob sa -
dy na li nii pro duk cyj nej) i z te go
wzgl´ du sà w wi´k szym stop niu na -
ra ̋o ne na upa dłoÊç. Ist nie je rów -
nie˝ ry zy ko, ˝e w wy ni ku nie ko rzyst -
ne go wpły wu epi de mii na sy tu acj´
ma łych i Êred nich za kła dów prze -
twór czych b´ dà one przej mo wa ne

przez du ̋e kon cer ny z ka pi ta łem za -
gra nicz nym. W prze my Êle spo ̋yw -
czym z jed nej stro ny sà seg men ty,
dla któ rych obec na sy tu acja stwo -
rzy ła szan se dla wzro stu wo lu me nu
pro duk cji (dot. to pro duk tów o prze -
dłu ̋o nym ter mi nie wa˝ no Êci, jak
ka sze, ry˝, ma ka ron czy kon ser wy),
a z dru giej sà ta kie, któ rych sprze -
da˝ za ła ma ła si´ cał ko wi cie bàdê
zo sta ła moc no ogra ni czo na.
W szcze gól no Êci do ty czy to pro du -
cen tów do star cza jà cych pro duk ty
lub wy twa rza jà cych wy ro by na po -
trze by sek to ra ho te lar sko -ga stro no -
micz ne go. 
W po rów na niu z in ny mi bran ̋a -

mi, sek tor rol no -spo ̋yw czy mo ̋e
byç w mniej szym stop niu do tkni´ ty
ogra ni cze nia mi, gdy˝ wy twa rza ne
sà w tym sek to rze pro duk ty pierw -
szej po trze by, któ re ce chu jà si´ ni˝ -
szà ela stycz no Êcià do cho do wà po -
py tu. Nie mniej, bran ̋a ta ju˝ za czy -
na od czu waç pro ble my, któ re w ko -
lej nych ty go dniach mo gà si´ po gł´ -
biç. Trud no Êci na po ty ka jà te˝ eks -
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Koronawirus

No we wy zwa nia
dla sek to ra rol no -spo ̋yw cze go i roz wo ju ob sza rów wiej skich wy ni ka jà ce 
z epi de mii COVID-19
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Po ja wie nie si´ wi ru sa COVID-19 istot nie wpły n´ ło na zmia n´ za -
sad funk cjo no wa nia spo łecz no Êci wiej skiej. Jed no cze Ênie okres
epi de mii po ka zał jak stra te gicz nym za da niem paƒ stwa jest za -
pew nie nie bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êcio we go. ˚yw noÊç jest za wsze
pro duk tem pierw szej po trze by i w ob li czu glo bal ne go kry zy su, jej
sta bil ne i ter mi no we do sta wy sà wy znacz ni kiem spraw no Êci i sku -
tecz no Êci dzia łaƒ paƒ stwa. Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
od wie lu lat przy po mi na, ˝e bez pie czeƒ stwo ˝yw no Êci i bez pie -
czeƒ stwo ˝yw no Êcio we, po win ny byç stra te gicz nym za da niem
na szcze blu kra jo wym i re gio nal nym.

T

W sytuacji osłabienia wzrostu gospodarczego powodowanego stanem epidemii w szczególnie trudnej sytuacji znajdujà
si´ małe i Êrednie zakłady przetwórcze, które dysponujà najmniejszym kapitałem obrotowym oraz liczbà pracowników
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por te rzy. Ska la per tur ba cji w eks -
por cie da nej gru py to wa ro wej za le -
˝eç b´ dzie tak na praw d´ jed nak
od te go, jak roz wi ja i roz wi nie si´
sy tu acja epi de micz na w kra jach b´ -
dà cych naj wi´k szy mi od bior ca mi
tych pro duk tów. Dla przy kła du,
z uwa gi na to, ˝e Wło chy sà naj -
wi´k szym (30,5% w 2019 r.) od -
bior cà pol skiej wo ło wi ny (Êwie ̋ej
i schło dzo nej), spa dek eks por tu
do te go kra ju w kon se kwen cji spo -
wo do wał ob ni˝ k´ cen sku pu by dła
na ryn ku kra jo wym. 
1 kwiet nia 2020 r. zo sta ły wpro -

wa dzo ne prze pi sy tzw. Tar czy an ty -
kry zy so wej 1.0, któ re wpro wa dza jà
szcze gól ne in stru men ty wspar cia
i sze reg uła twieƒ dla przed si´ bior -
ców, rol ni ków i oby wa te li, w zwiàz -
ku z okre sem epi de mii COVID-19.
Bli sko dwa ty go dnie póê niej – tj.
16 kwiet nia 2020 r. zo sta ła przy j´ ta
dru ga usta wa po mo co wa na czas
epi de mii tzw. Tar cza an ty kry zy so -
wa 2.0. W usta wie umo˝ li wio no
m.in. wy pła t´ za sił ku dla rol ni ków
i do mow ni ków w wy so ko Êci 50%
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za
pra c´ w sy tu acji ob j´ cia oso by obo -
wiàz ko wà kwa ran tan nà, nad zo rem
epi de mio lo gicz nym lub ho spi ta li za -
cjà w zwiàz ku z COVID-19. Wpro -
wa dzo no rów nie˝ zmia ny w za kre sie
fun du szy pro mo cji pro duk tów rol -
no -spo ̋yw czych oraz za sad wdra -
˝a nia Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020 (np.
nie na li cza nie od se tek od od ro czo -
nych lub roz ło ̋o nych na ra ty Êrod -
ków WPR i uprosz cze nia dla be ne fi -
cjen tów PROW 2014-2020).
Ale epi de mia i jej skut ki to nie tyl -

ko li cze nie strat i ich mi ni ma li zo wa -
nie. To tak ̋e no we szan se na udział
w unij nym i glo bal nym eks por cie ar -
ty ku łów rol no -spo ̋yw czych po za -
koƒ cze niu okre su epi de mii. To rów -
nie˝ szan sa na skró ce nie łaƒ cu cha
do staw na kra jo wym ryn ku kon su -
menc kim po przez upo wszech nie nie
sprze da ̋y bez po Êred niej, w tym rów -

nie˝ z wy ko rzy sta niem za ku pów
przez in ter net. Zmia ny w co dzien -
nych za ku pach, uwa˝ niej sze zwra ca -
nie uwa gi na kraj po cho dze nia pro -
duk tu i je go ja koÊç, stwa rza jà szan -
s´ na wy pro mo wa nie lo kal nych lub
re gio nal nych ma rek spo ̋yw czych
oraz na wià zy wa nie w szer szym za -
kre sie współ pra cy pla có wek han dlo -
wych z lo kal ny mi pro du cen ta mi. 
War to pa mi´ taç, ˝e po usta niu

epi de mii ró˝ ne dzie dzi ny ˝y cia spo -
łecz ne go i go spo dar cze go uło ̋à si´
na no wo, w wie lu sfe rach od mien nie
ni˝ do tàd. Wià ̋à si´ z tym za rów no
za gro ̋e nia i ogra ni cze nia, jak
i szan se. W szcze gól no Êci wy stà pià
du ̋e zmia ny na ryn ku tu ry stycz nym,
gdy tyl ko sta nie si´ mo˝ li we po dró -
˝o wa nie. Okres za mro ̋e nia tu ry sty ki
z jed nej stro ny jest wiel kim za gro ̋e -
niem dla pod mio tów czer pià cych
z niej do chód, z dru giej zaÊ kra je
po strze ga ne ja ko bar dziej bez piecz -
ne w po czàt ko wym okre sie po usta -
niu ogra ni czeƒ w po dró ̋o wa niu b´ -
dà przej mo wa ły istot nà cz´Êç ru chu
tu ry stycz ne go z in nych uprzed nio
naj bar dziej po pu lar nych kie run ków,
gdzie za gro ̋e nie b´ dzie wi´k sze.
Po nad to obiek ty z ma łà licz bà miejsc
noc le go wych, po ło ̋o ne z da la
od du ̋ych sku pisk ludz kich, mo gà
byç od bie ra ne ja ko bar dziej bez -

piecz ne, co mo ̋e uatrak cyj niç ofer t´
obiek tów agro tu ry stycz nych.
Obec nie trud no jest okre Êliç, kie dy

na stà pi peł ne od mro ̋e nie go spo da -
rek eu ro pej skich. Z pew no Êcià b´ dzie
to uza le˝ nio ne od dal sze go prze bie -
gu epi de mii w UE oraz na Êwie cie,
a tak ̋e mo˝ li wo Êci bez piecz ne go
przy wra ca nia go spo dar ki, w tym tak -
˝e prze my słu spo ̋yw cze go, do peł nej
funk cjo nal no Êci. W zwiàz ku z tym nie -
zb´d ne jest uzy ska nie od po wied nie -
go do wy zwaƒ po zio mu wspar cia
z pro jek to wa nych in stru men tów na
szcze blu UE, któ re po win ny słu ̋yç
ogra ni cze niu ne ga tyw nych skut ków
epi de mii COVID dla wy mia ny han -
dlo wej i struk tu ry sek to ra rol no -spo -
˝yw cze go oraz od bu do wie ryn ku pra -
cy i przed si´ bior czo Êci. Dzia ła nia
wspól no to we, kra jo we oraz te po dej -
mo wa ne w wo je wódz twach i wspól -
no tach lo kal nych, po win ny byç kom -
ple men tar ne. Ko niecz ne jest tak ̋e,
aby bez pie czeƒ stwo ˝yw no Êcio we
zna la zło si´ w no wych stra te giach
roz wo ju ka˝ de go z wo je wództw oraz
re gio nal nych pro gra mach ope ra cyj -
nych na la ta 2021-2027.

De par ta ment Stra te gii, Trans fe ru Wie dzy 

i In no wa cji MRiRW

[ 22 623 21 20

Zdj´cia: fotolia, archiwum MRiRW
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Warto pami´taç, ˝e po ustaniu epidemii, gdy tylko podró˝owanie stanie si´ mo˝liwe, obiekty agroturystyczne z małà
liczbà miejsc noclegowych, poło˝one z dala od du˝ych skupisk ludzkich, mogà byç odbierane, jako bezpieczniejsze,
a tym samym bardziej atrakcyjne 
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u ro pej ski Urzàd ds. Bez pie -
czeƒ stwa ˚yw no Êci (EFSA)
opu bli ko wał 9 mar ca br.

sta no wi sko, i˝ zgod nie z ak tu al nà
wie dzà nie ma do wo dów na to, ˝e
˝yw noÊç mo ̋e byç êró dłem lub po -
Êred nim ogni wem trans mi sji wi ru sa

SARS COV-2. In for ma cja EFSA:
https://www. efsa. eu ro pa. eu/en/
news/co ro na vi rus -no -evi den ce -fo -
od -so ur ce -or -trans mis sion -ro ute
W za cho wa niu bez pie czeƒ stwa

mi kro bio lo gicz ne go ˝yw no Êci istot -
ne jest ry go ry stycz ne za cho wa nie

pod sta wo wych za sad bez pie czeƒ -
stwa ˝yw no Êci, któ re słu ̋à za po -
bie ga niu jej za nie czysz cze niu,
w tym rów nie˝ wtór ne mu za nie -
czysz cze niu na eta pie dys try bu cji
i sprze da ̋y, o czym mo wa w po wy˝ -
szych za le ce niach.
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˚ywnoÊç a koronawirus

dro ̋o ne w ˝y cie prze -
pi sy, ogra ni cza jà ce
prze by wa nie po za

miej scem za miesz ka nia, do pusz cza -
jà mo˝ li woÊç ro bie nia za ku pów spo -
˝yw czych i do tar cie do pra cy. W tym
trud nym dla nas wszyst kich cza sie
mi ni ster Ar da now ski zwra ca uwa g´,
˝e tar go wi ska i ba za ry to miej sca

pra cy wie lu osób i ich ro dzin. To
miej sca, na któ re do cie ra jà pro duk -
ty od rol ni ków, któ rzy ma jà ogra ni -
czo ny dziÊ zbyt z po wo du za mkni´ -
cia ba rów, re stau ra cji czy sto łó wek.
– ˚yw no Êci ma my pod do stat -

kiem. Daj my szan s´ nam wszyst -
kim: pro du ku jà cym, sprze da jà cym
i kon su men tom. Prze strze gaj my jed -

nak pod sta wo wych za sad, któ re
znaj du jà si´ na stro nie Głów ne go
In spek to ra Sa ni tar ne go – pod kre Êla
mi ni ster.
Mi ni ster Ar da now ski zwra ca uwa -

g´ na od po wie dzial noÊç spo łe czeƒ -
stwa, któ re w zde cy do wa nej wi´k -
szo Êci prze strze ga wszyst kich prze pi -
sów zwià za nych z po st´ po wa niem
w cza sie epi de mii ko ro na wi ru sa.
Dla te go te˝ uwa ̋a, ˝e przy za cho -
wa niu wszel kich Êrod ków ostro˝ no -
Êci i bez wzgl´d ne go prze strze ga nia
za le ceƒ GIS mo˝ li we jest za cho wa -
nie miejsc pra cy, rol ni czych do cho -
dów i za opa trze nia miesz kaƒ ców.

16 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2020

E

W

Nie za my kaj my tar go wisk i ba za rów 
Apel mi ni stra rol nic twa do sa mo rzà dów

– W tro sce o umo˝ li wie nie kon su men tom do st´ pu do do brej, pol -
skiej ˝yw no Êci, za cho wa nie by tu rol ni ków i sprze daw ców ape lu j´
do sa mo rzà dów o nie za my ka nie tar go wisk i ba za rów. Uwa ̋aj my
na sie bie i in nych, ale te˝ wspie raj my si´ – za ape lo wał mi ni ster
rol nic twa i roz wo ju wsi Jan Krzysz tof Ar da now ski.
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5 Tar go wi ska, ba za ry, na któ rych sprze da wa -
na jest ˝yw noÊç – za le ca ne dzia ła nia za po bie ga -
jà ce za gro ̋ e niu epi de mio lo gicz ne mu COVID-19
(ko ro na wi rus)
Tar go wi ska i ba za ry sà spe cy ficz ny -
mi miej sca mi ob ro tu ˝yw no Êcià.
Mo gà byç zor ga ni zo wa ne w ró˝ ny
spo sób – ja ko ob sza ry za da szo ne
i/lub pla ce na wol nym po wie trzu.
Na ich te re nie mo gà znaj do waç si´
za rów no wi´k sze skle py, skle pi ki jak
rów nie˝ stra ga ny z pro duk ta mi spo -
˝yw czy mi. W ce lu za po bie ga -
nia za gro ̋e niu, ja kim jest ry zy -
ko za ka ̋e nia COVID-19
w tych miej scach han dlu, re -
ko men du je si´ ich za rzàd com
sto so wa nie w ry go ry stycz ny
spo sób wy ma gaƒ hi gie nicz -
nych omó wio nych po ni ̋ej.
Ak tu al na sy tu acja po win na byç

mo ty wa cjà dla bran ̋y spo ̋yw czej,
aby jesz cze skru pu lat niej prze strze -
gaç wy ma gaƒ sa ni tar nych i hi gie -
nicz nych na ka˝ dym eta pie łaƒ cu cha
˝yw no Êcio we go. Prze pi sy pra wa ̋ yw -
no Êcio we go na kła da jà na przed si´ -
bior ców wy ma ga nia hi gie nicz ne,
któ rych ce lem jest za po bie ga nie za -
nie czysz cze niu mi kro bio lo gicz ne mu
˝yw no Êci. W okre sie ak tu al ne go za -
gro ̋e nia epi de mio lo gicz ne go, na le -
˝y za dbaç o sto so wa nie tych wy ma -
gaƒ, aby za po biec nie tyl ko za ka ̋e -
niu ko ro na wi ru sem, ale przede
wszyst kim rów nie˝ in nym za nie czysz -
cze niom mi kro bio lo gicz nym ˝yw no -
Êci, któ re na ra ̋a jà zdro wie kon su -
men tów i mo gà pro wa dziç do za truç
po kar mo wych.
Dla te go te˝ na le ̋y:

1 sto so waç wła Êci wà hi gie n´ ràk;
1 sto so waç hi gie n´ kasz lu i od dy -
cha nia;
1 sto so waç za sa dy bez pie czeƒ stwa

˝yw no Êci – re stryk cyj nie i z peł nà
Êwia do mo Êcià;
1 ogra ni czyç bli ski kon takt z ka˝ dà
oso bà, któ ra ma ob ja wy cho ro bo -
we ze stro ny ukła du od de cho we go;
1 za cho waç bez piecz nà od le głoÊç
klient -klient, klient -sprze daw ca,
sprze daw ca -sprze daw ca (min. 1,5
me tra);
1 w mia r´ mo˝ li wo Êci ko rzy staç
głów nie z płat no Êci bez go tów ko -
wych.

5 Hi gie na ràk
Oso by ma jà ce kon takt z ˝yw no Êcià,
mu szà cz´ sto myç r´ ce:
1 przed roz po cz´ ciem pra cy;
1 przed kon tak tem z ˝yw no Êcià,
któ ra jest prze zna czo na do bez po -
Êred nie go spo ̋y cia;
1 po ob rób ce lub kon tak cie z ˝yw -
no Êcià su ro wà, nie prze two rzo nà;
1 po zaj mo wa niu si´ od pa da -
mi/Êmie cia mi;
1 po za koƒ cze niu pro ce dur czysz -
cze nia/de zyn fek cji;
1 po sko rzy sta niu z to a le ty;
1 po kasz lu, ki cha niu, wy dmu cha -
niu no sa;
1 po je dze niu, pi ciu lub pa le niu;
1 po kon tak cie z pie ni´dz mi.
W przy pad ku stra ga nów na ba -

za rze/tar go wi sku np. z wa rzy wa mi
i owo ca mi, gdzie do st´p do wo dy
jest utrud nio ny – na le ̋y r´ ce de zyn -
fe ko waç przy u˝y ciu pły nów de zyn -
fe ku jà cych lub chu s te czek na sà czo -
nych ta kim pły nem.

5 Hi gie na kasz lu i od dy cha nia
1 Pod czas kasz lu i ki cha nia na le ̋y
za kryç usta i nos zgi´ tym łok ciem
lub chu s tecz kà – jak naj szyb ciej wy -
rzuciç chu s tecz k´ do za mkni´ te go
ko sza i umyç r´ ce, u˝y wa jàc my dła
i wo dy lub zde zyn fe ko waç je Êrod -
ka mi na ba zie al ko ho lu (min. 60%);
1 Nie oba wiaç si´ zwra caç uwa gi
współ pra cow ni ko wi i klien to wi, aby
nie ka słał i nie ki chał w na szym kie -
run ku ani na pro duk ty spo ̋yw cze.

5 Za sa dy bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êci – re -
stryk cyj nie i z peł nà Êwia do mo Êcià
Oso by pra cu jà ce przy do sta -
wie i sprze da ̋ y ˝yw no Êci
na tar go wi skach, ba za -
rach – na stra ga nach, w skle -
pi kach, sto iskach etc. – po win -

ny zwe ry fi ko waç wpro wa dzo ne do -
bre prak ty ki hi gie nicz ne, tak aby:
1 zak tu ali zo waç je, je Êli jest to 
uza sad nio ne;
1 przy po mnieç sprze daw com i pra -
cow ni kom wdro ̋o ne wy ma ga nia
hi gie nicz ne;
1 ry go ry stycz nie je sto so waç;
1 za pew niç wła Êci we wa run ki prze -
cho wy wa nia pro duk tów – ety kie ty
pro duk tów za wie ra jà wska zów ki
w ja kiej tem pe ra tu rze na le ̋y je
prze cho wy waç, co ma klu czo we
zna cze nie w przy pad ku ˝yw no Êci
nie trwa łej mi kro bio lo gicz nie jak np.
pro duk ty i wy ro by mi´ sne, mle ko,
jo gur ty i in ne pro duk ty mlecz ne, sa -
łat ki, kieł ki, so ki jed no dnio we etc.;
1 we ry fi ko waç ter mi ny przy dat no Êci
do spo ̋y cia – ma to szcze gól ne
zna cze nie w przy pad ku ww. pro -
duk tów nie trwa łych mi kro bio lo gicz -
nie. Nie wol no ofe ro waç (np.
przy ka sie, na la dzie), bez za pew -
nie nia wa run ków chłod ni czych pro -
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Tar go wi ska i ba za ry 
Za le ce nia GIS

BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2020 17

Osoby wykazujàce wszelkie objawy
chorobowe nie mogà pracowaç
przy obrocie/produkcji ˝ywnoÊci!
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duk tów o krót kim ter mi nie przy dat -
no Êci do spo ̋y cia, któ re po win ny
byç prze cho wy wa ne w lo dów ce;
1 za po bie ga nie za ka ̋e niom krzy -
˝o wym i nie wła Êci wym prak ty kom.
Przy kła dy:
1 ja ja nie po win ny byç prze kła da ne
do in nych opa ko waƒ, ni˝ te, w któ -
rych zo sta ły do star czo ne, po kon -
tak cie dło nie -ja ja na le ̋y umyç lub
zde zyn fe ko waç r´ ce;
1 nie na le ̋y kłaÊç pro duk tów tj. ser,
w´ dli ny, mi´ so etc. bez po Êred nio
na wa dze;
1 su ro we mi´ so i ja ja sà po ten cjal -
nym êró dłem za nie czysz czeƒ mi kro -
bio lo gicz nych, na le ̋y za po bie gaç
ich kon tak to wi z ˝yw no Êcià prze zna -
czo nà do bez po Êred nie go spo ̋y cia
(np. ser, w´ dli ny). Jest ona spo ̋y wa -
na bez po Êred nio, bez ob rób ki ciepl -
nej, a wi´c za nie czysz cze nie mi kro -
bio lo gicz ne mo ̋e byç re al nym za -
gro ̋e niem dla kon su men ta;
1 sto so wa nie r´ ka wi czek jed no ra -
zo wych w spo sób hi gie nicz ny, gdy˝
sto so wa ne nie wła Êci we mo gà byç
no Êni kiem groê nych bak te rii – np.
do ty ka nie mi´ sa w r´ ka wicz ce jed -
no ra zo we go u˝yt ku, któ rà na st´p -
nie po bie ra my pie nià dze a po tem
na kła da my na wa g´ w´ dli n´ po -
wo du je, ˝e bak te rie wy st´ pu jà ce
na mi´ sie i na pie nià dzach zo sta nà
prze nie sio ne na w´ dli n´, po dob nie

jak w przy pad ku nie umy tych ràk;
1 pro duk ty spo ̋yw cze mu szà byç
iden ty fi ko wal ne, mieç okre Êlo ny
ter min przy dat no Êci do spo ̋ y -
cia/da t´ mi ni mal nej trwa ło Êci. Nie
wol no han dlo waç ˝yw no Êcià nie -
wia do me go po cho dze nia, z nie le -
gal nych êró deł – to nie le gal ne
i nie bez piecz ne! (po za wy so kim ry -
zy kiem do ty czà cym po ten cjal nych
ne ga tyw nych skut ków zdro wot nych
dla kon su men ta istot ne jest rów nie˝
ry zy ko roz prze strze nia nia si´ ASF
po przez ob rót nie le gal nà dzi czy znà
i pro duk ta mi wie przo wy mi);
1 na le ̋y prze strze gaç obo wiàz ku
od su ni´ cia od pra cy z ˝yw no Êcià
w przy pad ku złe go sta niu zdro -
wia – nie tyl ko ob ja wów ko ro na wi -
ru sa, ale rów nie˝ wszel kich in nych
ob ja wów ze stro ny ukła du po kar -
mo we go, od de cho we go, cho ro bo -
wych zmian skór nych i in nych cho -
rób za kaê nych;
1 na le ̋y wzmóc nad zór nad prze -
strze ga niem za sad hi gie ny, po ten -
cjal nie za po bie ga jà cym roz prze -
strze nia niu si´ wi ru sa, w szcze gól -
no Êci:
´ w skle pi kach i skle pach oraz
bud kach na ba za rach/tar go wi -
skach:
´ zin ten sy fi ko waç pro ce sy my cia
i de zyn fek cji – pod łóg, lad, u˝y wa -
ne go sprz´ tu w skle pach: ko szy ków

skle po wych, kas, taÊm przy ka sach,
po r´ czy, uchwy tów, ter mi na li płat ni -
czych etc.;
´ ogra ni czaç w mia r´ mo˝ li wo Êci
eks po zy cj´ ˝yw no Êci nie opa ko wa -
nej prze zna czo nej do bez po Êred -
nie go spo ̋y cia tj. pie czy wa, ciast
np. przez przy kry cie fo lià opa ko -
waƒ, prze sta wie nie tych pro duk tów
w miej sce od da lo ne od kon su men -
ta, tak aby nie le ̋a ła ona obok
miej sca po da wa nia pro duk tów;
´ za le ca si´ ogra ni cza nie mo˝ li wo -
Êci sa mo ob słu go we go za ku pu wy -
ro bów pie kar ni czych, cu kier ni -
czych, pie czy wa – wska za ne jest
po da wa nie i pa ko wa nie przez
sprze da jà ce go pro duk ty tj. pie czy -
wo, wy ro by cu kier ni cze, buł ki, tak
aby ogra ni czyç kon takt klien ta
z ˝yw no Êcià;
· na stra ga nach i sto iskach np.
z owo ca mi i wa rzy wa mi:
´ po da waç i pa ko waç pro duk ty
przez sprze da jà ce go, tak aby ogra -
ni czyç kon takt klien ta z ˝yw no Êcià;
´ de zyn fe ko waç r´ ce po ka˝ dym
kon tak cie z pie ni´dz mi.

5 Ogra ni cze nie bli skich kon tak tów z ka˝ dà
oso bà, któ ra ma ob ja wy cho ro bo we tj.: go ràcz k´,
ka szel, dusz noÊç
Nie na le ̋y do pusz czaç do kon tak tu
z su row cem lub pro duk tem osób,
któ re ma jà ob ja wy za ka ̋e nia dróg
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Targowiska i bazary sà specyficznymi miejscami obrotu ˝ywnoÊcià. W celu zapobiegania zagro˝eniu, jakim jest ryzyko zaka˝enia COVID-19 w tych miejscach handlu,  rekomenduje
si´ ich zarzàdcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagaƒ higienicznych
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od de cho wych, na wet ła god ny ka -
szel al bo go ràcz k´. W przy pad ku
nie prze strze ga nia tych za sad nie
oba wiaç si´ zwra caç uwa gi współ -
pra cow ni ko wi i klien to wi.

5 Za cho wa nie bez piecz nej od le gło Êci
Na le ̋y za cho waç bez piecz nà od le -
głoÊç klient -klient, klient -sprze daw -
ca, sprze daw ca -sprze daw ca (min.
1,5 me tra).
Do ty czy to za rów no osób w skle -

pi kach i skle pach jak rów nie˝ na te -
re nie ca łe go tar go wi ska, gdzie nie
po win no si´ znaj do waç zbyt wie le
osób.
Oso by, któ re ocze ku jà na swo jà
ko lej po za ku py rów nie˝ po win ny
za cho waç dy stans 1,5 m. W skle -
pach i skle pi kach na le ̋y za cho waç
ten od st´p mi´ dzy klien ta mi, jak
rów nie˝ od osób sprze da jà cych.
Po za cz´ stym my ciem i de zyn fek -

cjà, w skle pach/skle pi kach w mia r´
mo˝ li wo Êci za le ca si´ wie trze nie
po miesz czeƒ.

5 Ko rzy sta nie z płat no Êci bez go tów ko wych
w pla ców kach han dlo wych
W mia r´ mo˝ li wo Êci nale˝y ko rzy -
staç głów nie z płat no Êci bez go tów -
ko wych w pla ców kach han dlo wych.
Ta kie płat no Êci sà bez piecz niej sze,
jed nak ̋e trze ba mieç na uwa dze
np. se nio rów, któ ry cz´ sto nie ko -
rzy sta jà z płat no Êci kar tà. Po win ni
mieç oni mo˝ li woÊç do ko na nia
płat no Êci, dla te go te˝ po ka˝ dym
kon tak cie z go tów kà, na le ̋y myç
r´ ce lub przy naj mniej je zde zyn fe -
ko waç pre pa ra tem na ba zie 60%
al ko ho lu.
Mo˝ li we jest te˝ zor ga ni zo wa nie

do wo zu to wa ru do klien tów –
w mia r´ mo˝ li wo Êci ka dro wych/
trans por to wych.
Za rzàd co! Bar dzo wa˝ na jest

dba łoÊç o czy stoÊç i hi gie n´ ca łe go
tar go wi ska, za rzà dza nie od pa da -
mi – wy wóz Êmie ci, re gu lar ne
sprzà ta nie, a tak ̋e zin ten sy fi ko wa -
nie my cia i de zyn fek cji to a let,

wska za ne jest usta le nie har mo no -
gra mów de zyn fek cji obiek tów
ogól no do st´p ny mi Êrod ka mi, dba -
łoÊç o od st´ py mi´ dzy klien ta mi
(np. in for ma cje w for mie pla ka tów
jak myç r´ ce w to a le tach ogól no -
do st´p nych, wy wiesz ki, a je Êli to
ko niecz ne ogra ni cze nie licz by
klien tów prze by wa jà cych jed no cze -
Ênie na tar go wi sku/ba za rze, za -

pew nie nie przy wej Êciu na ba -
zar/tar go wi sko po jem ni ków z pły -
nem de zyn fek cyj nym).
W przy pad ku, gdy po wy˝ sze wy -

ma ga nia nie mo gà byç prze strze -
ga ne, za rzàd ca tar go wi ska po wi -
nien pod jàç de cy zj´, w tro sce o do -
bro i bez pie czeƒ stwo kon su men -
tów, o ogra ni cze niu dzia ła nia cz´ -
Êci lub ca ło Êci tar go wi ska/ba za ru.
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Koronawirus

W placówkach handlowych nale˝y korzystaç głównie z płatnoÊci bezgotówkowych 
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5 Prze dłu ̋ e nie ter mi nu skła da nia wnio sków
Do 15 czerw ca 2020 r. zo stał prze -
dłu ̋o ny ter min skła da nia wnio sków
o przy zna nie płat no Êci bez po Êred -
nich oraz nie któ rych płat no Êci w ra -
mach PROW (do ty czy dzia ła nia
Rol nic two eko lo gicz ne, Płat no Êci
ONW, Dzia ła nia rol no -Êro do wi sko -
wo -kli ma tycz ne go, dzia ła nia Do -
bro stan zwie rzàt oraz pre mii w ra -
mach dzia ła nia za le sie nio we go). 
Do 30 czerw ca 2020 r. mo˝ -

na zgła szaç zmia ny do wnio sku.
To re ak cja Ko mi sji Eu ro pej skiej

na wnio ski pły nà ce z Pol ski oraz in -
nych paƒstw człon kow skich,
w zwiàz ku z obec nà sy tu acjà epi de -
mio lo gicz nà. 
W ostat nim cza sie, z po wo du

ogra ni czeƒ w prze miesz cza niu si´,
rol ni cy sy gna li zo wa li trud no Êci
z do st´ pem do biur (ARiMR, do rad -
cy), w któ rych mo˝ na uzy skaç po -
moc w skła da niu wnio sków, lub na -
po ty ka jà in ne trud no Êci w przy go to -
wa niu swo ich wnio sków. Dla te go
od po wied nie roz po rzà dze nie UE
(nr 2020/531) w tej spra wie zo sta -
ło opu bli ko wa ne. Te raz b´ dzie wi´ -
cej cza su na zło ̋e nie wnio sku
o przy zna nie płat no Êci.
Oczy wi Êcie, wnio ski b´ dzie mo˝ -

na skła daç rów nie˝ po 15 czerw ca,
z tym ˝e za ka˝ dy dzieƒ ro bo czy
opóê nie nia na le˝ na kwo ta płat no -
Êci zo sta nie po mniej szo na o 1%
(z wy jàt kiem przy pad ków, kie dy
opóê nie nie jest wy ni kiem dzia ła nia

si ły wy˝ szej lub wy stà pie nia nad zwy -
czaj nych oko licz no Êci). 

5 Zwi´k sze nie za licz ki na po czet płat no Êci bez -
po Êred nich i płat no Êci ob sza ro wych PROW
Pol ska (a tak ̋e wie le in nych paƒstw
człon kow skich UE) zwró ci ła si´
do Ko mi sji Eu ro pej skiej tak ̋e
o umo˝ li wie nie wy pła ty w kam pa -
nii 2020 r. zwi´k szo nych za li czek
na po czet płat no Êci bez po Êred nich

i płat no Êci ob sza ro wych PROW.
Wnio sek ten uzy skał ak cep ta cj´
Ko mi sji Eu ro pej skiej. 17 kwiet -
nia 2020 r. opu bli ko wa ne zo sta ło
roz po rzà dze nie UE nr 2020/531,
któ re prze wi du je mo˝ li woÊç zwi´k -

sze nia do pusz czal ne go po zio mu
za li czek za 2020 r. z 50% do 70%
w przy pad ku płat no Êci bez po Êred -
nich oraz z 75% do 85% w przy -
pad ku wspar cia w ra mach PROW.
Roz po rzà dze nie prze wi du je rów nie˝
mo˝ li woÊç re ali za cji za li czek płat -
no Êci bez po Êred nich w sy tu acji, gdy
nie sà za koƒ czo ne kon tro le na
miej scu. Wdro ̋e nie tych roz wià zaƒ
przy czy ni si´ do zła go dze nia trud -
nej sy tu acji rol ni ków w Pol sce. 
Na le ̋y jed no cze Ênie pod kre Êliç,

˝e w Pol sce ju˝ od ro ku 2016 za -
licz ki na po czet płat no Êci bez po -
Êred nich re ali zo wa ne sà w wy so ko -
Êci 70% (na pod sta wie co rocz nych
de ro ga cji wy da wa nych przez Ko mi -

sj´ Eu ro pej skà czy to w dro dze roz -
po rzà dze nia (rok 2016) czy w dro -
dze de cy zji (la ta 2017-2019), z ty -
tu łu wszyst kich ro dza jów płat no Êci.
Dzi´ ki te mu mo˝ li we jest prze ka za -
nie rol ni kom znacz nych kwot we
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Płat no Êci ob sza ro we
Nad zwy czaj ne dzia ła nia w zwiàz ku z pan de mià

Ze wzgl´ du na obec nà, trud nà sy tu acj´ wy ni ka jà cà z pan de mii
spo wo do wa nej przez COVID-19, mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi
Jan Krzysz tof Ar da now ski pod jàł nad zwy czaj ne dzia ła nia ma jà ce
na ce lu uprosz cze nie w 2020 r. wnio sko wa nia o płat no Êci bez po -
Êred nie i nie któ re płat no Êci PROW. 

Ze wzgl´du na sytuacj´ wynikajàcà z pandemii do 15 czerwca 2020 r. został przedłu˝ony termin składania wniosków
o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich 
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wcze Êniej szym ter mi nie – jesz cze
przed 1 grud nia da ne go ro ku
na kon ta rol ni ków tra fia po nad
9 mld zł. 

5 Ogra ni cze nie kon tro li na miej scu 
W zwiàz ku z pan de mià oraz wy ni -
ka jà cy mi z niej trud no Êcia mi go spo -
dar czy mi i fi nan so wy mi, z któ ry mi
bo ry ka jà si´ rol ni cy, Pol ska zwró ci ła
si´ do Ko mi sji Eu ro pej skiej tak ̋e
o ogra ni cze nie kon tro li i za pew nie -
nie wi´k szej swo bo dy w za kre sie wy -
mo gów do ty czà cych ter mi nów jej
pro wa dze nia. 17 kwiet nia 2020 r.
opu bli ko wa ne zo sta ło roz po rzà dze -
nie KE (UE) 2020/532 umo˝ li wia jà -
ce paƒ stwom człon kow skim za rów -
no zmniej sze nie mi ni mal ne go po -
zio mu kon tro li na miej scu z 5%

do 3%, jak rów nie˝ pew nà swo bo d´
w za kre sie wy mo gów do ty czà cych
ter mi nów tych kon tro li oraz mo˝ li -
wo Êci prze pro wa dza nia kon tro li
za po mo cà no wych tech no lo gii. 
Jest to szcze gól nie istot ne,

w zwiàz ku z ogra ni cze nia mi prze -
miesz cza nia w Pol sce i in nych paƒ -
stwach człon kow skich. Przede
wszyst kim, wa˝ ne jest to dla dzia łaƒ
ob sza ro wych, dla któ rych wcze sny
okres wio sen no -let ni jest wła Êci -
wym cza sem do we ry fi ka cji zo bo -
wià zaƒ. Re zy gna cja z re ali za cji
kon tro li w tym okre sie ogra ni czy
kon tak ty mi´ dzy ludz kie, co wpły nie
na zmniej sze nie ry zy ka roz prze strze -
nia nia si´ pan de mii ko ro na wi ru sa. 
Ju˝ obec nie, aby sku tecz nie chro -

niç zdro wie be ne fi cjen tów a tak ̋e

swo ich pra cow ni ków, Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa pod j´ ła de cy zj´ o za wie sze niu
re ali za cji czyn no Êci kon tro l nych
na miej scu (w przy pad ku gdy kon -
tro la zwià za na jest z ko niecz no Êcià
współ udzia łu / obec no Êci be ne fi -
cjen ta pod czas wy ko ny wa nia czyn -
no Êci kon tro l nych). 
Ce lem tych roz wià zaƒ jest unik -

ni´ cie w 2020 r. opóê nieƒ w roz pa -
try wa niu wnio sków o przy zna wa nie
płat no Êci. Pa mi´ taj my jed nak, ˝e
za wie sze nie czyn no Êci kon tro l nych
nie zwal nia z pra wi dło wej re ali za cji
dzia łaƒ. 

De par ta ment Płat no Êci Ob sza ro wych MRiRW

[ 22 623 12 34

Zdj´ cie: Anix.Stock.adobe.com
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Koronawirus

ra mach ak tyw no Êci
na fo rum UE, 20
mar ca br., w zwiàz ku

ze zbli ̋a jà cà si´ wi de okon fe ren cjà
mi ni strów rol nic twa paƒstw Unii Eu -
ro pej skiej 25 mar ca br., po Êwi´co -
nà kry zy so wi w sek to rze rol no -spo -
˝yw czym wy wo ła nym pan de mià
COVID-19, Pol ska prze ka za ła Ko -
mi sji Eu ro pej skiej sze reg po stu la -
tów, zwra ca jàc uwa g´, ˝e na le ̋y
pod jàç na tych mia sto we dzia ła nia
umo˝ li wia jà ce m. in.: uru cho mie -
nie sku pu in ter wen cyj ne go wo ło wi -
ny, ob j´ cie nad zwy czaj ny mi Êrod ka -

mi wspar cia ro Êlin ozdob nych i uru -
cho mie nie tych Êrod ków (pi smo
w tej spra wie zo sta ło wy sto so wa ne
przez mi ni stra Ardanowskiego
do ko mi sa rza Woj cie chow skie go 
6 kwiet nia br.), uru cho mie nie do -
płat do pry wat ne go prze cho wy-
wa nia od tłusz czo ne go mle ka
w prosz ku, nie wy klu cza jàc jed nak -
˝e ob j´ cia tym me cha ni zmem rów -
nie˝ ma sła i se rów, z uwa gi na dy -
na micz nà sy tu acj´; zwi´k sze nie po -
mo cy UE dla or ga ni za cji pro du cen -
tów owo ców i wa rzyw na dzia ła nia
kry zy so we.

W od po wie dzi na po stu la ty
paƒstw człon kow skich, w tym Pol -
ski, 22 kwiet nia br. KE prze ka za ła
paƒ stwom człon kow skim do uwag,
pro po zy cj´ pa kie tu le gi sla cyj ne go,
do ty czà ce go dzia łaƒ na ryn kach
rol nych w od po wie dzi na kry zys wy -
wo ła ny pan de mià COVID-19,
obej mu jà ce go w za kre sie:
1 do płat do pry wat ne go prze cho -
wy wa nia mi´ sa i pro duk tów mle -
czar skich, na st´ pu jà ce pro jek ty roz -
po rzà dzeƒ:
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) w spra wie
przy zna nia do płat do pry wat ne go
prze cho wy wa nia Êwie ̋ e go lub
schło dzo ne go mi´ sa z by dła w wie -
ku oÊmiu mie si´ cy lub wi´ cej oraz
usta la jà ce go z gó ry staw k´ do płat;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) w spra wie

Dzia ła nia w ce lu wspar cia
pro du cen tów rol nych
Od po czàt ku kry zy su spo wo do wa ne go ko ro na wi ru sem Mi ni ster
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi pod jàł zde cy do wa ne dzia ła nia za rów no
na fo rum UE jak i kra jo wym w ce lu wspar cia pro du cen tów rol -
nych. WÊród tych dzia łaƒ by ły za rów no te o cha rak te rze ho ry zon -
tal nym, jak i te ukie run ko wa ne na kon kret ne sek to ry.

W
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przy zna nia do płat do pry wat ne go
prze cho wy wa nia mi´ sa ba ra nie go
i ko zie go oraz usta la jà ce go z gó ry
staw k´ do płat;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) wpro wa dza -
jà ce go pry wat ne prze cho wy wa nie
od tłusz czo ne go mle ka w prosz ku
oraz usta la jà ce go z gó ry staw k´ 
do płat;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) wpro wa dza -
jà ce go pry wat ne prze cho wy wa nie
ma sła oraz usta la jà ce go z gó ry
staw k´ do płat;
· Pro jekt roz po rzà dze nia de le go -
wa ne go Ko mi sji (UE) wpro wa dza jà -
ce go tym cza so wy nad zwy czaj ny
sys tem do płat do pry wat ne go prze -
cho wy wa nia nie któ rych se rów oraz
usta la jà ce go z gó ry staw k´ do płat;
1 za sto so wa nia art. 222 roz po rzà -
dze nia 1308/2013, umo˝ li wia jà ce -
go przy j´ cie ak tów wy ko naw czych
wpro wa dza jà cych od st´p stwa
od sto so wa nia art. 101 ust. 1 TFUE,
usta na wia jà ce go za kaz nie uczci wej
kon ku ren cji w za kre sie sto so wa nia
po ro zu mieƒ kar te lo wych, prze wi du -
jà cych ogra ni cza nie lub kon tro lo wa -
nie pro duk cji, po przez umo˝ li wie nie
uzna nym or ga ni za cjom pro du cen -
tów, ich zrze sze niom i uzna nym or -
ga ni za cjom mi´ dzy bran ̋o wym
w okre sie do 6 mie si´ cy od wej Êcia
w ˝y cie roz po rzà dzeƒ, pod j´ cia
dzia łaƒ po le ga jà cych m.in. na wy -
co fa niu z ryn ku pro duk tów lub ich
bez płat nej dys try bu cji oraz pla no wa -
niu pro duk cji, na st´ pu jà ce pro jek ty
roz po rzà dzeƒ:

· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) ze zwa la jà -
ce go na za wie ra nie po ro zu mieƒ
i de cy zji w spra wie Êrod ków sta bi li -
za cji ryn ków w sek to rze ziem nia ka;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) upo wa˝ nia -
jà ce go do za wie ra nia umów oraz
po dej mo wa nia de cy zji w za kre sie
Êrod ków sta bi li zu jà cych sek tor
drzew i in nych ro Êlin ˝y wych, bulw,
ko rze ni i tym po dob nych, kwia tów
ci´ tych i li Êci ozdob nych;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) ze zwa la jà -
ce go na za wie ra nie po ro zu mieƒ
i de cy zji w za kre sie pla no wa nia
pro duk cji w sek to rze mle ka i prze -
two rów mlecz nych;
1 ela stycz no Êci w pro gra mach sek -
to ro wych, po le ga jà cej w od nie sie -
niu do owo ców i wa rzyw na: zwi´k -
sze niu kwa li fi ko wal nych wy dat ków
na prze ciw dzia ła nie kry zy som i za -
rzà dza nie; do pusz cze niu unij ne go
fi nan so wa nia wy co fa nia z ryn ku
prze kra cza jà ce go 5% pro duk cji
sprze da nej w przy pad ku nie od płat -
ne go prze ka za nia pro duk tów do
or ga ni za cji cha ry ta tyw nych; zwi´k -
sze niu mo˝ li wo Êci sprze da ̋y przez
człon ków Or ga ni za cji Pro du cen -
tów (OP) po za OP; zwi´k sze niu pu -
ła pów unij ne go fi nan so wa nia
w przy pad ku ob ni ̋e nia war to Êci
pro duk tów; bar dziej ela stycz ne go
za rzà dza nia pro gra ma mi ope ra -
cyj ny mi; wi´k szej ela stycz no Êci
w od nie sie niu do wy co fa nia z ryn -
ku i wspar cia, jak i w przy pad ku
zie lo nych zbio rów; po lu zo wa niu

kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych
i stra te- gii kra jo wych; wy dłu ̋e niu
ter mi nu dla OP w od nie sie niu
do wy datko wa nia po mo cy wnio -
sko wa nej w 2019 r. (z 30.04
do 30.06); re duk cji kon tro li ad mi -
ni stra cyj nych przed za twier dze niem
pro gra mów ope ra cyj nych; wi´k szej
ela styczno Êci na po zio mie pierw -
szej i dru giej kon tro li do ty czà cej
wy co fa nia z ryn ku; 
· Kra jo wych Pro gra mów Wspar cia
Pszcze lar stwa (KPWP) na tym, ˝e
Paƒ stwa człon kow skie mo gà do ko -
naç zmian w KPWP i wy dłu ̋yç wy -
ko na nie prze wi dzia nych w nich
dzia łaƒ do 15.09; 
· Pro gra mu szkol ne go na: wy dłu -
˝e niu ro ku szkol ne go 2019/2020
do 30.09.2020 z płat no Êcia mi dla
wnio sko daw ców do 15.10.2020
(i mo˝ li wo Êci wy pła ty za li czek); do -
sto so wa niu ter mi nów prze ka zy wa -
nia wnio sków o płat no Êci; nie -
uwzgl´d nie niu po zio mu wy dat ko -
wa nia Êrod ków UE w ro ku szkol -
nym 2019/2020 przy przy zna wa -
niu paƒ stwom człon kow skim Êrod -
ków na ko lej ny rok szkol -
ny 2021/2022; wpro wa dze niu
mo˝ li wo Êci wy pła ca nia przez paƒ -
stwa człon kow skie za li czek dla
wnio sko daw ców, na st´ pu jà ce pro -
jek ty roz po rzà dzeƒ:
· Pro jekt roz po rzà dze nia de le go -
wa ne go Ko mi sji (UE) w spra wie za -
sto so wa nia wo bec 2020 r. od -
st´pstw od sto so wa nia prze pi sów
roz po rzà dze nia (UE) 2017/891
w od nie sie niu do sek to ra owo ców
i wa rzyw oraz roz po rzà dze nia de le -
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Od poczàtku kryzysu spowodowanego pandemià COVID-19 MRiRW podejmuje zdecydowane działania, ukierunkowane na konkretne sektory, w celu wsparcia producentów rolnych
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go wa ne go Ko mi sji (UE) 2016/
1149 w od nie sie niu do sek to ra wi -
na w zwiàz ku z pan de mià ko ro na -
wi ru sa COVID-19;
· Pro jekt roz po rzà dze nia wy ko -
naw cze go Ko mi sji (UE) wy łà cza jà -
ce go ze sto so wa nia roz po rzà dze nie
wy ko naw cze Ko mi sji (UE) 2017/
892, roz po rzà dze nie wy ko naw cze
Ko mi sji (UE) 2016/1150, roz po rzà -
dze nie wy ko naw cze Ko mi sji (UE)
2018/274, roz po rzà dze nie wy ko -
naw cze Ko mi sji (UE) 2015/1368
i roz po rzà dze nie wy ko naw cze Ko -
mi sji (UE) 2017/39 w od nie sie niu
do dzia łaƒ w zwiàz ku z kry zy sem
spo wo do wa nym ko ro na wi ru sem;
· Pro jekt roz po rzà dze nia de le go -
wa ne go Ko mi sji (UE) w spra wie
tym cza so wych nad zwy czaj nych
Êrod ków sta no wià cych od st´p stwo
od nie któ rych prze pi sów roz po rzà -
dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy (UE) nr 1308/2013 w ce lu
za ra dze nia za kłó ce niom na ryn ku
w sek to rach owo ców i wa rzyw oraz
wi na spo wo do wa nym pan de mià
COVID-19 i Êrod ki z tym zwià za ne.
23 kwiet nia br. Pol ska prze ka za ła

szcze gó ło we uwa gi do ww. 10 pro -
jek tów le gi sla cyj nych KE, wnio sku -
jàc m. in., aby do pła ta mi do pry -
wat ne go prze cho wy wa nia ob jàç
rów nie˝ mi´ so dro bio we. 
Na fo rum kra jo wym po dej mo wa -

ne by ły rów nie˝ dzia ła nia w od po -
wie dzi na pro ble my zgła sza ne przez
pro du cen tów ˝yw no Êci, w tym przez
sek tor mle czar ski.
9 mar ca br. Mi ni ster Rol nic twa

i Roz wo ju Wsi zwró cił si´ do Mi ni -
stra Go spo dar ki Mor skiej i ˚e glu -
gi Âród là do wej (MGMi˚Â) o po in -
for mo wa nie o mo˝ li wych do pod -
j´ cia dzia ła niach, ma jà cych na

ce lu za bez pie cze nie od po wied niej
licz by kon te ne rów do trans por tu
dro gà mor skà eks por to wa nych
przez Pol sk´ pro duk tów rol no -˝yw -
no Êcio wych, w tym ar ty ku łów mle -
czar skich. MGMi˚Â za de kla ro wa -
ło, ˝e w przy pad ku bra ku do st´p -
no Êci na ryn ku kon te ne rów do
trans por tu dro gà mor skà, re sort
po dej mie sto sow ne dzia ła nia 
in ter wen cyj ne.
26 mar ca br. Mi ni ster Rol nic twa

i Roz wo ju Wsi zwró cił si´ do Głów -
ne go In spek to ra Sa ni tar ne go
z proÊ bà o opra co wa nie i opu bli -
ko wa nie ja snych, szcze gó ło wych
za le ceƒ / pro ce dur dla pro du cen -
tów ˝yw no Êci co do spo so bów po -
st´ po wa nia w okre Êlo nych sy tu -
acjach i wo bec okre Êlo nych czyn ni -
ków ry zy ka, np. w przy pad ku stwier -
dze nia za cho ro wa nia pra cow ni ka
na COVID-19 i ko niecz no Êci se pa -
ra cji pra cow ni ków czy de zyn fek cji
po miesz czeƒ, zwra ca jàc uwa g´, ˝e
opra co wa nie i upu blicz nie nie ta -
kich pro ce dur / za le ceƒ jest nie zwy -
kle istot ne ze wzgl´ du na po trze b´
utrzy ma nia cià gło Êci pro duk cji
w sek to rze rol no -spo ̋yw czym i cià -
gło Êci łaƒ cu cha do staw
Ma jàc na wzgl´ dzie tro sk´ o za -

pew nie nie cià gło Êci sku pu mle ka
i je go prze ro bu oraz zby tu ar ty ku łów
mle czar skich, a tym sa mym po -
wstrzy ma nie pre sji na spa dek cen
sku pu su row ca mlecz ne go, Mi ni ster -
stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi uru -
cho mi ło na swojej stro nie in ter ne to -
wej za kład k´ „Mo˝ li wo Êci współ pra -
cy”. Jest to ro dzaj plat for my do wy -
mia ny in for ma cji po mi´ dzy przed -
si´ bior ca mi, któ rzy dys po nu jà wol -
ny mi mo ca mi prze ro bo wy mi i/lub
po wierzch nià ma ga zy no wà, a ty mi,

któ rzy ta kiej mo˝ li wo Êci współ pra cy
w za kre sie prze twór stwa rol no -spo -
˝yw cze go po szu ku jà. MRiRW pla nu -
je tak ̋e uru cho mie nie po dob nej za -
kład ki w wer sji za rów no pol skiej, jak
i an giel skiej, któ ra b´ dzie za wie raç
li st´ or ga ni za cji bran ̋o wych – pro -
du cen tów rol nych, firm prze twór stwa
i han dlu, z któ ry mi mo gli by si´ kon -
tak to waç po ten cjal ni za gra nicz ni
kon tra hen ci za in te re so wa ni im por -
tem ˝yw no Êci z Pol ski. 
W ra mach pro po zy cji le gi sla cyj -

nych do ty czà cych uzu peł nie nia pa -
kie tu szcze gól nych roz wià zaƒ zwià -
za nych z COVID-19 przy j´ tych
w usta wie z 31 mar ca br. o zmia nie
usta wy o szcze gól nych roz wià za -
niach zwià za nych z za po bie ga -
niem, prze ciw dzia ła niem i zwal cza -
niem COVID-19, in nych cho rób
za kaê nych oraz wy wo ła nych ni mi
sy tu acji kry zy so wych oraz nie któ -
rych in nych ustaw (Dz. U.
poz. 568), MRiRW przed sta wi ło
pro po zy cj´ uwzgl´d nie nia w ka ta -
lo gu przed si´ biorstw upraw nio nych
do zmia ny sys te mu lub roz kła du
cza su pra cy rów nie˝ przed si´ bior -
ców pro wa dzà cych dzia łal noÊç
w sek to rze rol no -spo ̋ yw czym,
zwià za nà z wy twa rza niem lub do -
star cza niem ˝yw no Êci. Pro po zy cja
ta zo sta ła uwzgl´d nio na w usta wie
z 9 kwiet nia 2020 r. o szcze gól -
nych in stru men tach wspar cia
w zwiàz ku z roz prze strze nia niem
si´ wi ru sa SARS-CoV-2.

De par ta ment Prze twór stwa

i Ryn ków Rol nych MRiRW

[ 22 623 18 45

Zdj´ cia: fotolia, ©Pan ther stock/ Pho to ge ni ca, 

Marcus Mainka.Stock.adobe.com
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Rolnictwo

a pod sta wie usta wy 
z 9 li sto pa da 2018 r.
o re struk tu ry za cji za dłu -

˝e nia pod mio tów pro wa dzà cych
go spo dar stwa rol ne (Dz. U. z 2019
r. poz. 33) i udzie le niu 8 kwiet -
nia 2020 r. zgo dy przez Ko mi sj´
Eu ro pej skà, nie wy pła cal ni pro du -
cen ci rol ni mo gà ubie gaç si´ o:
1 ban ko we kre dy ty re struk tu ry za -
cyj ne z do pła ta mi do opro cen to wa -
nia ze Êrod ków Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa;
1 po ̋ycz ki na spła t´ za dłu ̋e nia
udzie la ne przez Agen cj´ Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa;
1 gwa ran cje spła ty ban ko wych kre -
dy tów re struk tu ry za cyj nych udzie la -
ne przez Kra jo wy OÊro dek Wspar -
cia Rol nic twa.
Z po mo cy b´ dà mo gły ko rzy staç

mi kro, ma łe i Êred nie go spo dar stwa
rol ne. Du ̋e go spo dar stwa rol ne
mo gà ko rzy staç z po mo cy po do ko -
na niu zgło sze nia do Ko mi sji Eu ro -
pej skiej po mo cy in dy wi du al nej.
Do po mo cy kwa li fi ku jà si´ go -

spo dar stwa rol ne, któ re pro wa dzà
dzia łal noÊç rol ni czà przez co naj -
mniej 3 la ta.
Wa run kiem uzy ska nia po wy˝ -

szych form po mo cy b´ dzie m.in.
przed sta wie nie przez pod miot pro -
wa dzà cy go spo dar stwo rol ne pla nu
re struk tu ry za cji go spo dar stwa rol -
ne go za ak cep to wa ne go przez dy -
rek to ra wła Êci we go ze wzgl´ du
na miej sce po ło ̋e nia go spo dar -
stwa wo je wódz kie go oÊrod ka do -
radz twa rol ni cze go. 
Plan re struk tu ry za cji ma byç re ali -

zo wa ny przez okres nie dłu˝ szy ni˝
trzy la ta. Po tym okre sie go spo dar -
stwo rol ne ob j´ te po mo cà po win no

od zy skaç płyn noÊç fi nan so wà i dłu -
go ter mi no wà ren tow noÊç. Z za ło -
˝e nia, w trak cie re ali za cji pla nu re -
struk tu ry za cji pro du cent rol ny nie
mo ̋e zwi´k szaç pro duk cji.
Kre dy ty na re struk tu ry za cj´ za dłu -

˝e nia b´ dà udzie la ne przez ban ki,
któ re za wrà umo w´ o współ pra cy
z Agen cjà Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa. 

Kre dy ty b´ dà udzie la ne:
1 do mak sy mal nej kwo ty 5 mln zł
na spła t´ 75% za dłu ̋e nia mi kro
i ma łych go spo darstw rol nych i 60%
Êred nich go spo darstw rol nych; 
1 opro cen to wa nie dla pro du cen ta
rol ne go wy no si 2% w ska li ro ku;
1 okres spła ty kre dy tu re struk tu ry -
za cyj ne go – nie dłu˝ szy ni˝ 10 lat.
Kre dyt na re struk tu ry za cj´ mo ̋e

byç łà czo ny z gwa ran cjà spła ty te -
go kre dy tu udzie la nà przez Kra jo -
wy OÊro dek Wspar cia Rol nic twa
ban ko wi, z któ rym pro du cent rol ny
za warł wa run ko wà umo w´ kre dy tu

re struk tu ry za cyj ne go. Za bez pie -
cze niem udzie lo nej gwa ran cji b´ -
dzie usta no wie nie hi po te ki na nie -
ru cho mo Êci rol nej, któ rej wła Êci -
cie lem jest pro du cent rol ny. Pro wi -
zja z ty tu łu udzie le nia gwa ran cji
wy no si 0,5 % kwo ty gwa ran cji.
Po ̋ycz ka na spła t´ za dłu ̋e nia

udzie la na b´ dzie przez Agen cj´ Re -
struk tu ry za cj´ i Mo der ni za cji:

1 do mak sy mal nej kwo ty 5 mln zł
na spła t´ 75% za dłu ̋e nia mi kro
i ma łych go spo darstw rol nych i 60%
Êred nich go spo darstw rol nych; 
1 opro cen to wa nie po ̋ycz ki wy no -
si 5,84% w ska li ro ku;
1 okres spła ty po ̋ycz ki – nie dłu˝ -
szy ni˝ 15 lat.
Po ̋ycz ki na spła t´ za dłu ̋e nia nie

mo gà byç łà czo ne z in ny mi for ma -
mi po mo cy paƒ stwa.

De par ta ment Wspar cia Rol ni ków MRiRW

[ 22 623 16 37

Zdj´ cie: fotolia

Po moc na re struk tu ry za cj´
za dłu ̋e nia go spo darstw

Niewypłacalni producenci rolni mogà ubiegaç si´ m.in. o bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do
oprocentowania ze Êrodków ARiMR

N
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Rolnictwo

wa ran cje z FGR sà w ca -
ło Êci skie ro wa ne do sek -
to ra rol ne go: obej mu jà

kom plek so wo za rów no rol ni ków,
jak i prze twór ców. Gwa ran cja mi
mo gà zo staç ob j´ te kre dy ty w łàcz -
nej kwo cie po nad 1,1 mld zł.
Udzie la jà ich ban ki, któ re za war ły
umo w´ z BGK.
Gwa ran cje ofe ro wa ne przez BGK

uła twia jà rol ni kom i prze twór com
do st´p do fi nan so wa nia kre dy to we -
go. Ban ki bar dzo ch´t nie si´ ga jà
po za bez pie cze nie w for mie gwa -
ran cji BGK, jed no cze Ênie ko rzy sta -
jàc z tak wy so kiej ja ko Êci za bez pie -
cze nia, udzie la jà kre dy tów na ko -
rzyst niej szych wa run kach, np. sto -

su jàc ni˝ szà mar ̋´, ni˝ szà pro wi zj´,
dłu˝ szy okres kre dy to wa nia, ka ren -
cj´ w spła cie za dłu ̋e nia czy ofe ru -
jàc wy˝ szà kwo t´ kre dy tu.
Za le ty gwa ran cji z Fun du szu

Gwa ran cji Rol nych:
1 obej mu je do 80 proc. kwo ty ka -
pi ta łu kre dy tu; 
1 jest bez płat na dla rol ni ków
i prze twór ców; 
1 za bez pie cza kre dy ty udzie la ne
z terminem spła ty do 15 lat; 
1 kwo ta udzie lo nej gwa ran cji mo ̋e
wy no siç do 10 mln zł.
Na bór wnio sków o udzie le nie

gwa ran cji nie jest ogra ni czo ny cza -
so wo i mo˝ na o nie wnio sko waç
sta le. War to rów nie˝ pod kre Êliç

pro stà pro ce du r´ uzy ska nia gwa -
ran cji BGK – zło ̋e nie wnio sku
o udzie le nie gwa ran cji od by wa si´
wraz ze zło ̋e niem wnio sku o kre -
dyt, w da nym ban ku kre dy tu jà cym. 
Nie ma ko niecz no Êci prze pro wa -

dza nia zło ̋o nej oce ny me ry to rycz -
nej pro jek tu – fi nan so wa nie ce lu
kre dy tu bez ka ta lo gu kosz tów kwa li -
fi ko wal nych, kosz ty fi nan so wa ne sà
w kwo tach brut to. Po nad to gwa ran -
cjà spła ty ob j´ te sà kre dy ty do ty czà -
ce wszyst kich kie run ków pro duk cji
rol nej, bez wzgl´ du na wiel koÊç
eko no micz nà go spo darstw rol nych. 
Aby sko rzy staç z gwa ran cji trze ba

speł niaç stan dar do we kry te ria fi -
nan so wa nia obo wià zu jà ce w ban -
kach kre dy tu jà cych oraz kry te ria
okre Êlo ne dla gwa ran cji w Pro gra -
mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2014-2020: 
1 w pod dzia ła niu: 4.1 „Wspar cie
in we sty cji w go spo dar stwach rol -
nych”, dla ty pu ope ra cji „Mo der ni -
za cja go spo darstw rol nych” 
lub 

Gwa ran cje spła ty kre dy tów
dla rol ni ków i przed si´ bior ców pro wa dzà cych dzia łal noÊç prze twór czà

Rol ni cy i prze twór cy mo gà ubie gaç si´ o gwa ran cje spła ty ko mer -
cyj nych kre dy tów ban ko wych z Fun du szu Gwa ran cji Rol nych
(FGR). War toÊç fun du szu to 50 mln eu ro. FGR po wstał na pod -
sta wie umo wy za war tej po mi´ dzy Mi ni ster stwem Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi a Ban kiem Go spo dar stwa Kra jo we go (BGK) ze Êrod ków
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014-2020
(PROW 2014-2020).

G

WartoÊç Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) wynosi 50 mln euro. Gwarancje z FGR obejmujà rolników i przetwórców
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1 w pod dzia ła niu 4.2: „Wspar cie
in we sty cji w prze twa rza nie pro duk -
tów rol nych, ob rót ni mi lub ich 
roz wój”, dla ty pu ope ra cji „Prze -
twór stwo i mar ke ting pro duk tów
rol nych”.
Gwa ran cjà mo ̋e byç ob j´ ty no -

wy kre dyt in we sty cyj ny oraz kre dyt
ob ro to wy nie od na wial ny, prze zna -
czo ny na fi nan so wa nie bie ̋à cej
dzia łal no Êci go spo dar czej zwià za -
nej z in we sty cjà re ali zo wa nà ze
wspar ciem PROW 2014-2020.
Gwa ran cja mo ̋e byç udzie lo -
na do kre dy tu dla rol ni ków prze -
zna czo ne go np. na: za kup zwie rzàt
go spo dar skich, ro Êlin jed no rocz -
nych, bu do w´, prze bu do w´, re -
mont bu dyn ków, mon ta˝ in sta la cji
tech nicz nej i wy po sa ̋e nia w bu dyn -
kach, za kup ma szyn, urzà dzeƒ, wy -
po sa ̋e nia do pro duk cji rol nej,
w tym tak ̋e u˝y wa nych i nie star -
szych ni˝ 5 lat, za kła da nie sa dów
lub plan ta cji krze wów owo co wych,
za kup grun tów (do wy so ko Êci 10%
kosz tów in we sty cji), in we sty cje pro -

eko lo gicz ne zwià za ne z dzia łal no -
Êcià, bu do w´ uj´ç wo dy, w tym
stud ni i zbior ni ków.
W przy pad ku prze twór ców gwa -

ran cja mo ̋e do ty czyç kre dy tów
m.in. na za kup spe cja li stycz nych
Êrod ków trans por tu we wn´trz ne go
i ze wn´trz ne go, bu do w´ i roz bu do -
w´ bu dyn ków pro duk cyj nych i ma -
ga zy no wych, kosz ty trans por tu
do miej sca re ali za cji in we sty cji ma -
te ria łów słu ̋à cych re ali za cji in we sty -
cji oraz ma szyn i urzà dzeƒ nie zb´d -
nych do re ali za cji in we sty cji, za kup
ma szyn i urzà dzeƒ do prze twa rza nia
pro duk tów rol nych lub nie rol nych.
Gwa ran cjà mo ̋e byç ob j´ ta rów -

nie˝ spła ta kre dy tu na fi nan so wa nie
obo wiàz ko we go wkła du wła sne go
w pod dzia ła niach PROW 2014-
2020, za kup sprz´ tu kom pu te ro -
we go, opro gra mo wa nia słu ̋à ce go
wspar ciu pro wa dzo nej dzia łal no Êci.
Ak tu al nie umo wy na udzie la nie

kre dy tów z gwa ran cjà spła ty z BGK
za war ło osiem ban ków, w tym ban -
ki spół dziel cze, za rów no zrze szo ne

w Spół dziel czej Gru pie Ban ko wej
SGB Bank SA oraz w Ban ku Pol skiej
Spół dziel czo Êci SA, jak i ban ki spół -
dziel cze nie zrze szo ne, tj.: BS
w Brod ni cy, War miƒ sko -Ma zur ski
Bank Spół dziel czy, BS Rze mio sła
w Kra ko wie, ban ki ko mer cyj ne:
Alior Bank SA, mBank SA, BNP 
Pa ri bas SA.
Pierw sze kre dy ty za bez pie czo ne

gwa ran cjà BGK z FGR tra fi ły
do kre dy to bior ców z ban ków zrze -
szo nych SGB-Bank SA i BPS
Bank SA oraz BS w Brod ni cy i Alior
Bank SA.
Szcze gó ły na te mat gwa ran cji

BGK z FGR oraz ak tu al na li sta ban -
ków kre dy tu jà cych pu bli ko wa -
na jest na stro nie in ter ne to wej BGK
(https://www. bgk. pl/przed sie bior -
stwa/po re cze nia -i -gwa ran cje/gwa -
ran cja -spla ty -kre dy tu -z -fun du szu -
-gwa ran cji -rol nych/).

De par ta ment Wspar cia Rol ni ków MRiRW

[ 22 623 16 37

Zdj´ cie: fotolia

a jàc po wy˝ sze na uwa -
dze, w ra mach re ali zo -
wa nych na rzecz Mi ni -

ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi

przez bran ̋o we in sty tu ty na uko we
pro gra mów wie lo let nich, zo sta ła
opra co wa na i uru cho mio na Plat -
for ma Sy gna li za cji Agro fa gów

(www.agro fa gi.com.pl) udo st´p nia -
jà ca nie zb´d ne in for ma cje z te go
za kre su. Plat for ma pro wa dzo na jest
przez In sty tut Ochro ny Ro Êlin – PIB
w Êci słej współ pra cy z In sty tu tem
Ogrod nic twa oraz In sty tu tem Upra -
wy Na wo ̋e nia i Gle bo znaw -
stwa – PIB, a tak ̋e oÊrod ka mi do -
radz twa rol ni cze go i Cen tral nym
OÊrod kiem Ba da nia Od mian Ro -
Êlin Upraw nych. Ak tu al nie na plat -
for mie do st´p nych jest po nad 610
pli ków i 40 lin ków do stron in ter ne -
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Rolnictwo

Jak chro niç owa dy za py la jà ce
sto su jàc Êrod ki ochro ny ro Êlin
Kom pen dium wie dzy

Ochro na che micz na od wie lu lat jest jed nà z głów nych me tod
wal ki ze szkod ni ka mi i pa to ge na mi ro Êlin. Jej za le tà jest szyb kie
i sku tecz ne dzia ła nie w ogra ni cza niu agro fa gów, ale wa d´ sta no -
wi nie za wsze wy star cza jà ce bez pie czeƒ stwo dla lu dzi i Êro do wi -
ska na tu ral ne go, w tym owa dów za py la jà cych. Istot nym ele men -
tem w bez piecz nej ochro nie ro Êlin jest za tem za pew nia nie trans -
fe ru wie dzy w tym za kre sie do prak ty ki. 

M
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to wych z in for ma cja mi na te mat
ochro ny ro Êlin (me to dy ki, po rad ni -
ki, wy ka zy Êrod ków ochro ny ro Êlin,
pro gra my ochro ny ro Êlin i film in -
struk ta ̋o wy z za kre su po st´ po wa -
nia pod kà tem unik ni´ cia za truç
pszczół). Wskaê nik w po sta ci licz ni -
ka od wie dzin (w 2020 r. to ju˝ po -
nad 261 000 od wie dzin, w la -
tach 2017-2019 to po nad
730 000) wy raê nie wska zu je
na po pu lar noÊç te go por ta lu in ter -
ne to we go. W ser wi sie tym jest wy -
od r´b nio ny blok te ma tycz ny prze -
zna czo ny wy łàcz nie ochro nie owa -
dów za py la jà cych. Sà te˝ za miesz -
czo ne do po bra nia pla ka ty, ulot ki
i bro szu ry in for ma cyj ne do ty czà ce
ochro ny owa dów za py la jà cych.
Jak wska zu jà ma te ria ły za miesz -

czo ne na Plat for mie Sy gna li za cji
Agro fa gów, dla ochro ny za py la czy
istot ne zna cze nie ma przede wszyst -
kim prze strze ga nie przez sto su jà -
cych Êrod ki ochro ny ro Êlin za sad
do brej prak ty ki ochro ny ro Êlin oraz
in te gro wa nej ochro ny ro Êlin, okre -
Êlo nych w roz po rzà dze niu Mi ni stra
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z 18 kwiet -
nia 2013 r. w spra wie wy ma gaƒ in -
te gro wa nej ochro ny ro Êlin (Dz. U.
poz. 505). Jed nym z tych wy ma gaƒ
jest ochro na or ga ni zmów po ̋y tecz -
nych oraz stwa rza nie wa run ków
sprzy ja jà cych ich wy st´ po wa niu, co
w szcze gól no Êci do ty czy owa dów
za py la jà cych i na tu ral nych wro gów
or ga ni zmów szko dli wych. De cy zje
o wy ko na niu za bie gów ochro ny ro -
Êlin po win ny byç po dej mo wa ne
w opar ciu o mo ni to ring wy st´ po -
wa nia or ga ni zmów szko dli wych,
z uwzgl´d nie niem pro gów szko dli -
wo Êci. Na to miast do ko nu jàc wy bo -
ru Êrod ków ochro ny ro Êlin na le ̋y
braç pod uwa g´ ich se lek tyw noÊç.
Po nad to, sto so wa nie Êrod ków
ochro ny ro Êlin po win no byç ogra ni -
czo ne do nie zb´d ne go mi ni mum,
w szcze gól no Êci po przez od po -
wied ni do bór daw ki lub ogra ni cze -
nie licz by wy ko ny wa nych za bie gów.

Nie zb´d ne in for ma cje z te go za kre -
su sà do st´p ne wła Ênie na Plat for -
mie Sy gna li za cji Agro fa gów.
Na le ̋y te˝ pod kre Êliç, ˝e wy ko ny -

wa nie za bie gów Êrod ka mi ochro ny
ro Êlin mo ̋e byç pro wa dzo ne je dy -
nie sprz´ tem spraw nym tech nicz nie,
w okre Êlo nych wa run kach at mos fe -
rycz nych (pr´d koÊç wia tru nie mo ̋e
prze kra czaç 4 m/s), a tak ̋e w od le -
gło Êci wi´k szej ni˝ 20 m od pa siek.
Sto so wa nie tych re guł eli mi nu je ry -
zy ko nie za mie rzo ne go zno su Êrod -
ka ochro ny ro Êlin na te ren pa sie ki
i za tru cia pszczół. 
Do dat ko wo, pro fe sjo nal ni u˝yt -

kow ni cy Êrod ków ochro ny ro Êlin
ma jà obo wià zek in for mo wa nia
wszyst kich za in te re so wa nych osób

o pla no wa nych za bie gach, co do -
ty czy m.in. pszcze la rzy. Umo˝ li wia
to pod j´ cie dzia łaƒ chro nià cych
owa dy. 
Wy ko nu jàc za bie gi ochro ny ro -

Êlin na le ̋y za tem zwra caç uwa g´
nie tyl ko na efek tyw noÊç za bie gu,
ale tak ̋e na skut ki, ja kie mo gà one
spo wo do waç dla or ga ni zmów po -
˝y tecz nych, w tym owa dów za py la -
jà cych, bez któ rych uzy ska nie ocze -
ki wa ne go plo nu w przy pad ku sze -
re gu ga tun ków ro Êlin upraw nych
by ło by nie mo˝ li we.

De par ta ment Ja ko Êci ˚yw no Êci 

i Bez pie czeƒ stwa Pro duk cji Ro Êlin nej MRiRW

[ 22 623 16 32

Zdj´ cie: fotolia
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Rolnictwo

Dla ochrony zapylaczy istotne znaczenie ma przede wszystkim przestrzeganie przez stosujàcych Êrodki ochrony roÊlin
zasad dobrej praktyki ochrony roÊlin oraz integrowanej ochrony roÊlin
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oz po rzà dze nie skie ro wa ne
jest do rol ni ków utrzy mu jà -
cych zwie rz´ ta w swo ich

go spo dar stwach i za in te re so wa nych
roz wo jem dzia łal no Êci po przez do -
ko ny wa nie ubo ju zwie rzàt lub ewen -
tu al nie roz bio ru ich mi´ sa w ce lu
wpro wa dze nia po zy ska ne go mi´ sa
na ry nek, na ma łà ska l´.
Rzeê nia rol ni cza mo ̋e skła daç si´

na wet z jed ne go po miesz cze nia
pod wa run kiem za cho wa nia bar dzo
do brej or ga ni za cji pra cy. W rzeê niach
rol ni czych mo gà byç ubi ja ne zwie rz´ -
ta utrzy my wa ne w go spo dar stwie,
w któ rym usy tu owa na jest rzeê nia,
a tak ̋e zwie rz´ ta in nych pod mio tów
utrzy my wa ne w go spo dar stwach po -
ło ̋o nych w tym sa mym po wie cie,
w któ rym zlo ka li zo wa na jest rzeê nia,
lub w po wia tach sà sied nich.
Pod mio ty za mie rza jà ce pro wa dziç

ta kà dzia łal noÊç, przed uzy ska niem
po zwo le nia na bu do w´ lub ada pta -
cj´ ist nie jà cych po miesz czeƒ, sà
obo wià za ne spo rzà dziç pro jekt tech -
no lo gicz ny za kła du i prze słaç go
wła Êci we mu po wia to we mu le ka rzo -
wi we te ry na rii (PLW) w ce lu za twier -
dze nia. Po ukoƒ cze niu pro ce su in -
we sty cyj ne go po wi nien zo staç zło ̋o -
ny wnio sek do wła Êci we go te ry to rial -
nie PLW o za twier dze nie za kła du, co
naj mniej na 30 dni przed dniem roz -
po cz´ cia pla no wa nej dzia łal no Êci.

Po kon tro li za kła du przez PLW i uzy -
ska niu za twier dze nia lub wa run ko -
we go za twier dze nia rzeê ni rol ni cy
b´ dà mo gli roz po czàç dzia łal noÊç. 
W rzeê niach rol ni czych mo˝ na pod -

da waç ubo jo wi zwie rz´ ta go spo dar -
skie ko pyt ne (Êwi nie, owce, ko zy, by -
dło, ko nie), drób, za j´ cza ki, pta ki
bez grze bie nio we lub ko pyt ne zwie rz´ -
ta dzi kie utrzy my wa ne w wa run kach
fer mo wych, któ rych po sia da czem jest
pod miot pro wa dzà cy tà rzeê ni´ lub
in ny pod miot utrzy mu jà cy zwie rz´ ta
w go spo dar stwie po ło ̋o nym na te re -
nie te go sa me go po wia tu, w któ rym
po ło ̋o na jest rzeê nia, lub na te re nie
po wia tów sà sia du jà cych. Roz po rzà -
dze nie prze wi du je li mi ty dzien ne
i rocz ne w od nie sie niu do licz by zwie -
rzàt ubi ja nych w rzeê niach rol ni czych
z po dzia łem na po szcze gól ne ga tun ki
lub gru py zwie rzàt.
W roz po rzà dze niu okre Êlo no dla

rzeê ni rol ni czych spe cjal ne, mniej ry -

go ry stycz ne wy ma ga nia we te ry na ryj -
ne, w po rów na niu do nie któ rych
prze pi sów okre Êlo nych w roz po rzà -
dze niach WE nr 852/2004
i 853/2004. Pod mio ty pro wa dzà ce
te go ty pu za kła dy zo bo wià za ne sà
jed nak do speł nie nia wy ma gaƒ dla
rzeê ni, okre Êlo nych w po zo sta łych
prze pi sach roz po rzà dze nia 852/
2004 oraz roz po rzà dze nia 853/
2004, prze pi sach pra wa kra jo we go
oraz in nych prze pi sach UE.
Od st´p stwa mo gà do ty czyç

na przy kład:
1 lo ka li za cji miej sca do zmia ny
odzie ̋y wła snej na odzie˝ ro bo czà
i ochron nà – mo ̋e ono byç zlo ka li -
zo wa ne w po bli ̋u po miesz czeƒ pro -
duk cyj nych;
1 miejsc prze cho wy wa nia Êrod ków
czysz czà cych i od ka ̋a jà cych – mo gà
one byç prze cho wy wa ne w ob sza -
rach, gdzie pra cu je si´ z ˝yw no Êcià
pod wa run kiem, ˝e prze cho wy wa ne
b´ dà w wy od r´b nio nych, za my ka -
nych miej scach lub za my ka nych po -
jem ni kach;
1 po sia da nia ma ga zy nu ˝yw -
ca – w przy pad ku, gdy w tej rzeê ni sà
pod da wa ne ubo jo wi wy łàcz nie zwie -
rz´ ta utrzy my wa ne w go spo dar stwie,
w któ rym zlo ka li zo wa na jest rzeê nia;
1 po sia da nia od dziel nych po miesz -
czeƒ za my ka nych na klucz lub za -
gród dla cho rych zwie rzàt – w przy -
pad ku, gdy w tej rzeê ni sà pod da wa -
ne ubo jo wi wy łàcz nie zwie rz´ ta
utrzy my wa ne w go spo dar stwie,
w któ rym zlo ka li zo wa na jest rzeê nia;
1 mo˝ li wo Êci lo ka li za cji to a le ty
w po bli ̋u po miesz cze nia ubo ju
i roz bio ru; 
1 mo˝ li wo Êci wy ko ny wa nia po szcze -
gól nych czyn no Êci zwià za nych z ubo -
jem i ob rób kà po ubo jo wà zwie rzàt

M
IN

IS
TE

R
ST

W
O

R
O

LN
IC

TW
A

 I
 R

O
Z

W
O

JU
 W

SI

28 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2020

Produkcja zwierz´ca

Ma łe rzeê nie rol ni cze 
To war to wie dzieç

18 lu te go 2020 r. we szło w ˝y cie roz po rzà dze nie Mi ni stra Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi z 20 grud nia 2019 r. w spra wie nie któ rych wy -
ma gaƒ we te ry na ryj nych, ja kie po win ny byç speł nio ne przy pro -
duk cji pro duk tów po cho dze nia zwie rz´ ce go w rzeê niach o ma łej
zdol no Êci pro duk cyj nej, po ło ̋ o nych na te re nie go spo darstw. Roz -
po rzà dze nie wpro wa dziło uła twie nia w za kre sie wy ma gaƒ we te -
ry na ryj nych od no szà cych si´ do rzeê ni o ma łej zdol no Êci pro duk -
cyj nej, po ło ̋ o nych na te re nie go spo darstw. 

R
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Produkcja zwierz´ca

w jed nym po miesz cze niu pod wa run -
kiem, ̋ e czyn no Êci te sà wy ko ny wa ne
w od r´b nym miej scu al bo w in nym
cza sie, w spo sób unie mo˝ li wia jà cy
za nie czysz cze nie mi´ sa, oraz po za -
koƒ cze niu prze pro wa dza ne jest od -
po wied nie czysz cze nie i od ka ̋a nie
miejsc wy ko ny wa nia tych czyn no Êci
lub ca łe go po miesz cze nia;
1 mo˝ li wo Êci ko rzy sta nia z sys te mu
urzà dzeƒ do od ka ̋a nia na rz´ dzi, któ -
ry umo˝ li wia do st´p do od ka ̋o nych

na rz´ dzi pod czas pro duk cji, sys tem
ten mo ̋e obej mo waç urzà dze nia
z do pły wem go rà cej wo dy o tem pe -
ra tu rze nie ni˝ szej ni˝ 82°C lub ko rzy -
sta nie z me tod al ter na tyw nych; 
1 chłod ni cze go prze cho wy wa nia
mi´ sa – nie mu szà byç za pew nio ne
osob ne po miesz cze nia chłod ni cze,
rzeê nia mo ̋e ko rzy staç z urzà dzeƒ
chłod ni czych pod wa run kiem, ˝e
w osob nych urzà dze niach prze cho -
wy wa ne jest mi´ so zdat ne i nie zdat -
ne do spo ̋y cia przez lu dzi. Mi´ so
zdat ne do spo ̋y cia przez lu dzi i za -
trzy ma ne (np. ocze ku jà ce na wy nik
ba da nia na wło Ênie) b´ dzie mo˝ -
na prze cho wy waç w jed nym urzà -
dze niu chłod ni czym pod wa run -
kiem: opra co wa nia i wdro ̋e nia pro -
ce dur od po wied nie go ich zna ko wa -

nia, za pew nie nia nie sty ka nia si´
mi´ sa zdat ne go i za trzy ma ne go, za -
pew nie nia nie wpro wa dza nia
do ob ro tu do cza su otrzy ma nia
osta tecz nej de cy zji ulw (po uzy ska niu
wy ni ków ba da nia np. na wło Ênie),
speł nie nia wa run ków w od nie sie niu
do cho rób za kaê nych zwie rzàt;
1 miejsc z od po wied ni mi urzà dze -
nia mi do ce lów czysz cze nia, my cia
i de zyn fek cji Êrod ków trans por tu np.
w przy pad ku, gdy zwie rz´ ta sà do -

pro wa dza ne lub trans por to wa ne
do rzeê ni bez po Êred nio z go spo dar -
stwa, w któ rym by ły utrzy my wa ne.
Roz po rzà dze nie do ty czà ce rzeê ni

rol ni czych nie prze wi du je od r´b ne -
go zna ko wa nia mi´ sa po cho dzà ce -
go z rzeê ni rol ni czych.
Rzeê nie rol ni cze po dob nie jak in -

ne za kła dy pro du ku jà ce ˝yw noÊç
po cho dze nia zwie rz´ ce go pod le ga -
jà nad zo ro wi i urz´ do wym kon tro -
lom In spek cji We te ry na ryj nej,
przy czym bez po Êred ni nad zór b´ -
dzie spra wo wa ny przez po wia to wych
le ka rzy we te ry na rii. Po dob nie jak
w in nych rzeê niach ubi ja ne zwie rz´ ta
sà pod da wa ne ba da niom przed -
i po ubo jo wym prze pro wa dza nym
przez urz´ do wych le ka rzy we te ry na rii
(wy zna czo nych le ka rzy we te ry na rii

lub peł no eta to wych pra cow ni ków
PIW). Po nad to pod le ga jà one okre -
so wym kon tro lom prze pro wa dza -
nym przez po wia to wych le ka rzy we -
te ry na rii na pod sta wie ana li zy ry zy -
ka. Kon tro le te b´ dà obej mo wa ły
struk tu r´, wy po sa ̋e nie, pro ce du ry
za pew nia jà ce bez pie czeƒ stwo mi´ sa
wdro ̋o ne w rzeê ni (GHP, GMP,
HACCP) jak i wy ma ga nia do ty czà ce
do bro sta nu zwie rzàt.
W przy pad ku pro wa dze nia sprze -

da ̋y mi´ sa kon su men to wi koƒ co -
we mu na le ̋y za uwa ̋yç, ˝e za kła dy
za twier dzo ne, co do za sa dy, pro wa -
dzà do sta wy do in nych pod mio tów
(za kła dów prze twór czych, hur tow ni,
skle pów de ta licz nych), jed nak ̋e:
1 przy rzeê ni mo ̋e funk cjo no waç
sklep de ta licz ny – ta ka dzia łal noÊç
po le ga jà ca na pro wa dze niu sprze da -
˝y de ta licz nej mi´ sa po zy ska ne go
w za twier dzo nym za kła dzie pod le ga
nad zo ro wi Paƒ stwo wej In spek cji Sa -
ni tar nej i po win na byç zgło szo na do
wła Êci we go Paƒ stwo we go Po wia to -
we go In spek to ra Sa ni tar ne go, zgod -
nie z prze pi sa mi usta wy o bez pie -
czeƒ stwie ˝yw no Êci i ˝y wie nia, al bo
1 pod miot pro wa dzà cy rzeê ni´ rol -
ni czà mo ̋e po sia daç za re je stro wa -
nà dzia łal noÊç RHD, w ra mach któ -
rej mo ̋e pro wa dziç sprze da˝ okre -
Êlo nej ilo Êci mi´ sa zwie rzàt go spo -
dar skich ko pyt nych, dro biu i za j´ -
cza ków oraz zwie rzàt dzi kich utrzy -
my wa nych w wa run kach fer mo wych.
Ta ka dzia łal noÊç pod le ga nad zo ro -
wi IW i po win na byç zgło szo -
na do wła Êci we go PLW, zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o pro duk tach
po cho dze nia zwie rz´ ce go;
1 pod miot pro wa dzà cy rzeê ni´ rol -
ni czà mo ̋e po sia daç za re je stro wa -
nà dzia łal noÊç SB, w ra mach któ rej
mo ̋e pro wa dziç sprze da˝ nie wiel -
kiej ilo Êci mi´ sa dro biu i za j´ cza ków.
Ta ka dzia łal noÊç pod le ga nad zo ro -
wi IW i po win na byç zgło szo -
na do wła Êci we go PLW, zgod nie
z prze pi sa mi usta wy o pro duk tach
po cho dze nia zwie rz´ ce go.

Przy rzeêni mo˝e funkcjonowaç sklep detaliczny. Taka działalnoÊç podlega nadzorowi Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
i powinna byç zgłoszona do właÊciwego Paƒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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Produkcja zwierz´ca

Oso by prze pro wa dza jà ce uÊmier -
ca nie i dzia ła nia zwià za ne z uÊmier -
ca niem zwie rzàt mu szà po sia daç od -
po wied ni po ziom kwa li fi ka cji, aby
wy ko ny waç te czyn no Êci, nie po wo -
du jàc u zwie rzàt ja kie go kol wiek nie -
po trzeb ne go bó lu, nie po ko ju lub

cier pie nia. W tym ce lu ko niecz ny jest
udział w szko le niu w tym za kre sie, or -
ga ni zo wa nym przez po wia to we go le -
ka rza we te ry na rii, po twier dzo ny za -
Êwiad cze niem. Brak jest obo wiàz ku
od by cia trzy mie si´cz nej prak ty ki
na sta no wi sku ubo jo wym pod nad zo -

rem oso by po sia da jà cej udo ku men -
to wa ny 3-let ni sta˝ pra cy na sta no wi -
sku ubo jo wym. 

Głów ny In spek to rat We te ry na rii

[ 22 623 17 17

Zdj´ cie: Auremar.Stock.adobe.com

kwiet nia 2020 r. zo -
sta ło ogło szo ne
w Dzien ni ku Ustaw

pod poz. 712 roz po rzà dze nie Mi ni -
stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi z 16
kwiet nia 2020 r. zmie nia jà ce roz -
po rzà dze nie w spra wie kwa li fi ka cji
osób upraw nio nych do za wo do we -
go ubo ju oraz wa run ków i me tod
ubo ju i uÊmier ca nia zwie rzàt.
W roz po rzà dze niu zrów na no po -

ziom kwa li fi ka cji wy ma ga nych
od osób wy ko nu jà cych uÊmier ca nie
i czyn no Êci zwià za ne z uÊmier ca -
niem zwie rzàt w rzeê niach rol ni -
czych z do tych czas obo wià zu jà cy mi
wy ma ga nia mi w za kre sie ubo ju
zwie rzàt na u˝y tek wła sny. 
W zwiàz ku z po wy˝ szym oso ba,

któ ra zde cy du je si´ pro wa dziç rzeê -
ni´ rol ni czà, okre Êlo nà w prze pi -
sach roz po rzà dze nia Mi ni stra Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi z 20 grud -
nia 2019 r. w spra wie nie któ rych
wy ma gaƒ we te ry na ryj nych, ja kie
po win ny byç speł nio ne przy pro -
duk cji pro duk tów po cho dze nia
zwie rz´ ce go w rzeê niach o ma łej
zdol no Êci pro duk cyj nej, po ło ̋o -
nych na te re nie go spo darstw (Dz.
U. z 2020 r. poz. 56), b´ dzie mo -
gła do ko ny waç ubo ju zwie rzàt b´ -
dà cych jej wła sno Êcià, a tak ̋e
zwie rzàt na le ̋à cych do in nych pod -
mio tów utrzy mu jà cych zwie rz´ ta
w go spo dar stwach po ło ̋o nych
w tym sa mym po wie cie, w któ rym
znaj du je si´ ta rzeê nia, lub na ob -

sza rach po wia tów sà sia du jà cych
z tym po wia tem, po uzy ska niu za -
Êwiad cze nia o od by ciu bez płat ne -
go szko le nia w tym za kre sie zor ga -
ni zo wa ne go przez po wia to we go le -
ka rza we te ry na rii al bo – na je go

zle ce nie – przez in ny pod miot. Ta ka
oso ba b´ dzie zwol nio na z obo wiàz -
ku od by wa nia 3-mie si´cz nej prak -
ty ki na sta no wi sku ubo jo wym. Prak -
ty ka ta ka w obec nych wa run kach
pro wa dze nia dzia łal no Êci przez
pod mio ty pry wat ne zaj mu jà ce si´
ubo jem zwie rzàt nie jest prak tycz nie
mo˝ li wa do od by cia. 
Za pro po no wa ne prze pi sy uła twià

funk cjo no wa nie i prze trwa nie
przed si´ bior com rol nym i rol ni kom

w sy tu acji kry zy su wy wo ła ne go epi -
de mià COVID-19. 
Uru cho mie nie wi´k szej licz by rzeê -

ni rol ni czych o ma łej zdol no Êci pro -
duk cyj nej zwi´k szy kon ku ren cyj noÊç
tych rzeê ni w wy ni ku ob ni ̋e nia kosz -

tów pro duk cji w ta kich rzeê niach,
a tak ̋e wzmoc ni po zy cj´ rol ni ków
pro du cen tów ˝yw ca, któ rzy b´ dà
mo gli re ali zo waç swo jà dzia łal noÊç
w ra mach krót kich łaƒ cu chów.
Roz po rzà dze nie we szło w ˝y -

cie 22 kwiet nia 2020 r.

De par ta ment Bez pie czeƒ stwa Ho dow li 

i Pro duk cji Zwie rz´ cej MRiRW

[ 22 623 18 43

Zdj´ cie: fotolia

Ubój – zmia na wy ma gaƒ

21

Zawarte w rozporzàdzeniu przepisy ułatwià funkcjonowanie rolnikom i przedsi´biorcom rolnym w sytuacji kryzysu
wywołanego pandemià
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Głów nym In spek to ra -
cie We te ry na rii, we
współ pra cy z przed sta -

wi cie la mi zwiàz ków bran ̋o wych Po -
lpig oraz Pol sus, zo sta ły opra co wa ne
za sa dy bio ase ku ra cji dla go spo -
darstw utrzy mu jà cych Êwi nie, ce lem
uzy ska nia od st´p stwa od obo wiàz ku
wy ko ny wa nia ba daƒ la bo ra to ryj -
nych. Od st´p stwa do ty czà pró bek
krwi w kie run ku ASF, po bra nych
od Êwiƒ na 7 dni przed prze miesz -
cze niem zwie rzàt z ob sza ru ob j´ te go
ogra ni cze nia mi i ob sza ru za gro ̋e -
nia. Wy tycz ne opi su jà ce spo sób bio -
lo gicz ne go za bez pie cze nia fer -
my Êwiƒ skła da jà si´ z do ku -
men tu ba zo we go za wie ra jà ce -
go wy ma ga nia w za kre sie:
1 sta tu su zdro wot ne go go -
spo dar stwa i je go oto cze nia
w kon tek Êcie ASF;
1 in fra struk tu ry go spo dar -
stwa, w tym po dzia łu fer my
na tzw. stre f´ czy stà i brud nà;
1 za rzà dza nia na fer mie zwie -
rz´ ta mi, ludê mi, pa sza mi,
ubocz ny mi pro duk ta mi po -
cho dze nia zwie rz´ ce go itp.;
1 pro wa dzo nej do ku men ta cji
oraz wzo ru pro to ko łu kon tro l -
ne go, sta no wià ce go in te gral -
nà cz´Êç przed mio to wych wy -
tycz nych. Do ku ment ten wraz
z pro to ko łem za wie ra ist nie jà -
ce wy ma ga nia w za kre sie bio -
ase ku ra cji wy ni ka jà ce z do -
tych cza so wych prze pi sów oraz
no we do dat ko we za sa dy
do do bro wol ne go wdro ̋e nia. 
Dzia ła nia te pod j´ to z uwa gi

na co raz wi´k szà licz b´ wy ko ny wa -
nych ba daƒ la bo ra to ryj nych pró bek

po bra nych od Êwiƒ przed prze miesz -
cze niem po za ob sza ry wy mie nio ne
w cz´ Êci II i III de cy zji wy ko naw czej
Ko mi sji 2014/709/UE, wska zów ki

w do ku men tach unij nych mi´ dzy in -
ny mi ta ki mi jak „Prin ci ples and cri te -
ria for geo gra phi cal ly de fi ning ASF

re gio na li sa tion” re wi zja 3, a tak ̋e
dzia ła nia w za kre sie zwal cza nia tej
cho ro by w Pol sce, któ re wska zu jà, ̋ e
naj bar dziej ry zy kow nym okre sem
w ro ku z punk tu wi dze nia mo˝ li wo Êci
prze ni ka nia wi ru sa ASF do go spo -
darstw jest okres od po czàt ku czerw -
ca do koƒ ca paê dzier ni ka. Na le ̋y
uznaç, ˝e speł nie nie wy ma gaƒ opi -
sa nych w no wo wy pra co wa nym do -
ku men cie po win no umo˝ li wiç przy -
zna nie od st´p stwa od ko niecz no Êci
po bie ra nia pró bek krwi do ba daƒ
przed prze miesz cze niem przez ca ły
rok ka len da rzo wy. 

Na to miast w okre sie od li -
sto pa da do koƒ ca ma ja od -
st´p stwo od wy ko ny wa nia ba -
daƒ la bo ra to ryj nych przy prze -
miesz cze niu Êwiƒ z ob sza ru
ob j´ te go ogra ni cze nia mi i ob -
sza ru za gro ̋e nia, mo ̋e byç
przy zna wa ne na pod sta wie
speł nia nia ob li ga to ryj nych,
pod sta wo wych wy ma gaƒ we -
te ry na ryj nych za war tych
w obo wià zu jà cych roz po rzà -
dze niach Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi.
Do ku men ty opi su jà ce po -

wy˝ sze za sa dy bio ase ku ra cji
ferm trzo dy chlew nej znaj du jà
si´ na stro nie Głów ne go In -
spek to ra tu We te ry na rii w za -
kład ce ASF – in for ma cje dla
ho dow ców i przed si´ bior -
ców – ma te ria ły po moc ni cze
dla ho dow ców Êwiƒ.

Głów ny In spek to rat We te ry na rii

[ 22 623 17 17

Zdj´ cie: fotolia
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Produkcja zwierz´ca

W GIW, we współ pra cy z przed sta wi cie la mi zwiàz ków bran ̋ o wych, zo sta ły
opra co wa ne za sa dy bio ase ku ra cji dla go spo darstw utrzy mu jà cych Êwi nie, ce -
lem uzy ska nia od st´p stwa od obo wiàz ku wy ko ny wa nia ba daƒ krwi w kie run -
ku ASF, po bra nej od Êwiƒ na 7 dni przed prze miesz cze niem zwie rzàt z ob sza -
ru ob j´ te go ogra ni cze nia mi i ob sza ru za gro ̋ e nia

Za sa dy od st´p stwa od ba daƒ
la bo ra to ryj nych w kie run ku ASF

W
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Êwiad cze nia po twier dza -
jà ce brak zmian w sto -
sun ku do wnio sku o do -

pła ty z ro ku 2019 mo˝ na skła daç
od 2 mar ca 2020 r. Pier wot nie ter -
min na zło ̋e nie oÊwiad cze nia koƒ -
czył si´ 15 kwiet nia 2020 r. 
Zgod nie z za pi sa mi usta wy

COVID-19, ze wzgl´ du na za wie sze -
nie koƒ co we go ter mi nu, pod pi sa ne
oÊwiad cze nie po twier dza jà ce brak
zmian b´ dzie mo˝ na zło ̋yç w ter mi -
nie 15 dni ka len da rzo wych po od -
wo ła niu sta nu za gro ̋e nia epi de -
micz ne go (epi de mii), ale nie póê niej
ni˝ do ostat nie go dnia skła da nia
wnio sków o przy zna nie płat no Êci. 
W tym ro ku, ze wzgl´ du na epi -

de mi´ ko ro na wi ru sa i ko niecz noÊç
ogra ni cze nia bez po Êred nie go kon -
tak tu pra cow ni ków biur po wia to -
wych z in te re san ta mi, ARiMR udo -
st´p ni ła rol ni kom sze ro ki wa chlarz
mo˝ li wo Êci skła da nia oÊwiad -
czeƒ – mo˝ na je wy słaç pocz tà, zło -

˝yç po przez plat for m´ ePUAP lub
wy słaç ze ska no wa ne do ku men ty
pocz tà elek tro nicz nà na ad res ma -
ilo wy biu ra po wia to we go, a ory gi -
nał do star czyç w ter mi nie póê niej -
szym. Do ku men ty mo˝ na rów nie˝
po zo sta wiç w udo st´p nio nych

przy wej Êciach do biur po wia to -
wych wrzut niach lub urnach. 
Rol ni cy upraw nie ni do zło ̋e nia

oÊwiad cze nia mo gà tak ̋e za lo go -
waç si´ do apli ka cji eWniosekPlus
i zło ̋yç wnio sek przez in ter net. 
Przyj mo wa nie wnio sków o do pła -

ty dro gà elek tro nicz nà, za po Êred -
nic twem apli ka cji eWniosekPlus,
ru szy ło 15 mar ca 2020 r. 

Biu ro Pra so we ARiMR

[ 22 318 40 90 

Zdj´ cia: fotolia
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Do pła ty 2020
No wy ter min skła da nia oÊwiad czeƒ

Ze wzgl´ du na trwa jà cy stan epi de mii ule ga zmia nie ter min na
zło ̋ e nie oÊwiad cze nia po twier dza jà ce go brak zmian w 2020 r.
w od nie sie niu do wnio sku o przy zna nie płat no Êci zło ̋ o ne go w ro -
ku 2019.

O

Rolnicy uprawnieni do zło˝enia oÊwiadczenia mogà zalogowaç si´ do aplikacji eWniosekPlus i zło˝yç wniosek przez
internet
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o 17 czerw ca 2020 r.
prze dłu ̋o ny zo stał ter min
na do star cza nie wnio -

sków w ra mach pod dzia ła nia
„Wspar cie in we sty cji w Êrod ki za po -
bie gaw cze, któ rych ce lem jest
ogra ni cze nie skut ków praw do po -
dob nych kl´sk ˝y wio ło wych, nie ko -
rzyst nych zja wisk kli ma tycz nych
i ka ta strof”. Ta pro po zy cja po mo cy
skie ro wa na jest do dwóch grup 
od bior ców. 
Pierw szà sta no wià rol ni cy, któ rzy

zaj mu jà si´ cho wem lub ho dow là
nie mniej ni˝ 50 sztuk Êwiƒ i chcà
zre ali zo waç in we sty cje chro nià ce
ich go spo dar stwa przed roz prze -
strze nia niem si´ wi ru sa ASF. Na te -
go ty pu przed si´ wzi´ cia mo gà
otrzy maç mak sy mal nie 100 tys. zł,
przy czym wy so koÊç do fi nan so wa -
nia przy zna ne go przez ARiMR nie
mo ̋e prze kro czyç 80 proc. kosz tów
kwa li fi ko wa nych zre ali zo wa nej in -
we sty cji. Po moc mo˝ na otrzy maç
m.in. na: wy ko na nie ogro dze nia
chlew ni, utwo rze nie lub zmo der ni -
zo wa nie niec ki de zyn fek cyj nej, wy -
po sa ̋e nie go spo dar stwa w urzà -
dze nie do de zyn fek cji. 
Dru gà gru pà, do któ rej kie ro wa -

ne jest wspar cie, sà spół ki wod ne
lub zwiàz ki spół ek wod nych, w któ -
rych wi´k szoÊç sta no wià rol ni cy po -
sia da jà cy grun ty rol ne. Na in we sty -

cje w sprz´t do utrzy ma nia urzà -
dzeƒ wod nych słu ̋à cych za bez pie -
cze niu go spo darstw rol nych
przed za la niem, pod to pie niem lub
nad mier nym uwil go ce niem spo wo -
do wa nym przez po wódê lub deszcz
na wal ny mo gà one otrzy maç mak -
sy mal nie 1 mln zł. Tak ̋e w tym
przy pad ku li mit do fi nan so wa nia

wy no si 80 proc. kosz tów kwa li fi ko -
wa nych zre ali zo wa nej in we sty cji. 
Z ko lei rol ni cy, któ rzy chcà ubie -

gaç si´ w Agen cji o do ta cj´ na in -
we sty cje w na wad nia nie go spo dar -
stwa, ma jà te raz na to czas do
20 lip ca 2020 r. 

O po moc, któ ra re ali zo wa na jest
w ra mach dzia ła nia Mo der ni za cja
go spo darstw rol nych, mo ̋e wy stà -
piç rol nik po sia da jà cy go spo dar -
stwo o po wierzch ni co naj -
mniej 1 ha i nie wi´k sze ni˝ 300 ha,
pro wa dzà cy dzia łal noÊç za rob ko wà
w ra mach pro duk cji zwie rz´ cej lub
ro Êlin nej, o czym ma Êwiad czyç wy -
ka za ny przy chód w wy so ko Êci co
naj mniej 5 tys. zł, od no to wa ny
w okre sie 12 mie si´ cy po prze dza jà -
cych mie siàc zło ̋e nia wnio sku. Ko -
niecz na jest tak ̋e obec noÊç w kra -
jo wym sys te mie ewi den cji pro du -
cen tów, ewi den cji go spo darstw rol -

nych oraz ewi den cji wnio sków
o przy zna nie płat no Êci. 
Do fi nan so wa niem z ARiMR mo -

gà zo staç ob j´ te trzy ka te go rie in -
we sty cji: ulep sza jà ce ju˝ ist nie jà ce
in sta la cje na wad nia jà ce; po wi´k -
sza jà ce ob szar na wad nia nia; jed -
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Wy dłu ̋o ne ter mi ny
na bo rów
z PROW 2014-2020

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, z po wo du
utrud nieƒ zwià za nych z pan de mià ko ro na wi ru sa, wy dłu ̋ y ła ter -
mi ny na bo rów wnio sków o przy zna nie po mo cy z PROW 2014-
2020 na in we sty cje chro nià ce przed ASF lub po wo dzià, a tak ̋ e
w na wad nia nie go spo darstw. 

D

Rolnicy zajmujàcy si´ chowem lub hodowlà nie mniej ni˝ 50 sztuk Êwiƒ i chcàcy zrealizowaç inwestycje chroniàce ich
gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem si´ wirusa ASF, mogà składaç wnioski o wsparcie do 17 czerwca br. 
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gen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa
in for mu je o mo˝ li wo Êci

ubie ga nia si´ o od ro cze nie ter mi nu
spła ty za dłu ̋e nia wo bec ARiMR
do cza su od wo ła nia sta nu
za gro ̋e nia epi de micz ne -
go i sta nu epi de mii ogło -
szo nych w zwiàz ku z pan -
de mià ko ro na wi ru sa.
Mo˝ li woÊç sko rzy sta nia

z ulgi w spła cie zo bo wià -
zaƒ, w tym wo bec ARiMR,
to jed no z za ło ̋eƒ „tar -
czy an ty kry zy so wej”, któ rà
rzàd opra co wał dla rol ni -
ków. Wnio sek o od ro-
cze nie ter mi nu spła ty za -
dłu ̋e nia rol ni cy mo gà
zło ̋yç bez wy cho dze nia
z do mu. 

W tym ce lu Agen cja przy go to wa ła
spe cjal ny druk wnio sku, któ ry do -
st´p ny jest na stro nie:
www.arimr.gov.pl. Wy peł nio ny wnio -
sek na le ̋y kie ro waç do cen tra li, od -

dzia łów re gio nal nych lub biur po -
wia to wych w na st´ pu jà cy spo sób: 
1 za po Êred nic twem plat for my
ePUAP: https://epu ap. gov. pl/wps/
por tal;

1 pocz tà elek tro nicz nà
na ad res cen tra li ARiMR:
INFO@arimr.gov.pl; 
1 pocz tà tra dy cyj nà. 
Gdy rol nik nie ma

mo˝ li wo Êci prze ka za nia
wnio sku dro gà elek tro -
nicz nà, mo ̋e go rów nie˝
do star czyç do wrzut ni,
któ re znaj du jà si´ w pla -
ców kach te re no wych
Agen cji. 

Biu ro Pra so we ARiMR

[ 22 318 40 90

Zdj´ cie: fotolia
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Mo˝ na ubie gaç si´ o od ro cze nie
ter mi nu spła ty za dłu ̋e nia

A

34 BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2020

no cze Ênie po wi´k sza jà ce ob szar
na wad nia nia oraz ulep sza jà ce ju˝
ist nie jà ce in sta la cje. Wspar cie fi -
nan so we na jed ne go be ne fi cjen ta

i jed no go spo dar stwo wy no si mak -
sy mal nie 100 tys. zł, przy czym re -
fun da cji pod le ga 50 proc. kosz tów
po nie sio nych na re ali za cj´ in we sty -

cji (60 proc. w przy pad ku mło de go
rol ni ka). 
W zwiàz ku z ogło szo nym w Pol -

sce sta nem epi de mii, któ ra ogra ni -
czy ła mo˝ li woÊç oso bi ste go za ła -
twia nia spraw przez rol ni ków w pla -
ców kach ARiMR, wnio ski w obu na -
bo rach mo˝ na prze ka zaç do od -
dzia łów re gio nal nych w na st´ pu jà -
cy spo sób: w for mie do ku men tu
elek tro nicz ne go na elek tro nicz nà
skrzyn k´ po daw czà, za po Êred nic -
twem plat for my ePUAP lub pocz tà
tra dy cyj nà. Wnio ski mo˝ na rów nie˝
do star czyç do spe cjal nych wrzut ni,
któ re usta wio ne sà w pla ców kach
te re no wych Agen cji. 

Biu ro Pra so we ARiMR

[ 22 318 40 90 

Zdj´ cia: fotolia

Dofinansowaniem mogà zostaç równie˝ obj´te inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcà ubiegaç
si´ w ARiMR o dotacj´ na ten cel majà czas na zło˝enie wniosku do 20 lipca br.

Do czasu odwołania stanu epidemii mo˝na ubiegaç si´ o odroczenie terminu spłaty
zadłu˝enia wobec ARiMR
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„Pro gram dla szkół” to dzia ła -
nie de le go wa ne z Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa do Kra jo we go OÊrod ka
Wspar cia Rol nic twa. Ce lem pro -
gra mu jest do star cza nie do szkół
Êwie ̋ej i zdro wej ˝yw no Êci –
owo ców, wa rzyw i pro duk tów
mlecz nych. 
W zwiàz ku z pa nu jà cà w Pol -

sce epi de mià szko ły i pla ców ki
oÊwia to we zo sta ły za mkni´ te,
a do sta wy ˝yw no Êci re ali zo wa ne
w ra mach „Pro gra mu dla szkół”
wstrzy ma ne. Do staw cy mie li
w swo ich ma ga zy nach nad wy˝ ki

˝yw no Êci, któ re mo gły ulec ze psu ciu. ARiMR
na wnio sek mi ni stra Ja na Krzysz to fa 

Ar da now skie go pod j´ ła de cy zje 
za po bie ga jà ce zmar no tra wie niu
jej. Rów no cze Ênie Agen cja

otrzy ma ła od Ko mi sji Eu ro pej -
skiej zgo d´ na re ali za cj´ ta kich
dzia łaƒ. 
Do staw cy dzia ła jà cy w ra mach

„Pro gra mu dla szkół” prze ka za li
bli sko 360 ton pro duk tów szpi ta -
lom, po li cji, woj sku, in nym słu˝ -
bom mun du ro wym oraz or ga ni -
za cjom cha ry ta tyw nym, któ re
dys try bu owa ły je da lej, np.
do do mów po mo cy spo łecz nej. 
Z in for ma cji prze ka za nych

przez jed nost k´ wdra ̋a jà cà
(KOWR) wy ni ka, ˝e wszy scy do -
staw cy za go spo da ro wa li swo je
pro duk ty. Łàcz nie do po trze bu jà -
cych tra fi ło bli sko 360 ton 
˝yw no Êci. 

Biu ro Pra so we ARiMR

[ 22 318 40 90 

Zdj´ cia: fotolia. ©Pan ther stock/ Pho to ge ni ca, Katya

Maximenko.Stock.adobe.com, Sea Wave.Stock.adobe.com 
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Dzi´ ki szyb kiej re ak cji władz Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa oraz za sto so wa niu od po -
wied nie go po dej Êcia do kwe -
stii ob ro tu ˝yw no Êcià w ra -
mach re ali zo wa ne go „Pro -
gra mu dla szkół” nie do -
pusz czo no do zmar no wa nia
se tek ton pro duk tów.

Dzi´ki ARiMR dostawy ˝ywnoÊci realizowane w ramach „Programu dla
szkół” trafiły do organizacji charytatywnych, szpitali, policji, wojska

o tej po ry za twier dzo ne
pod pi sem li sty zle ceƒ
płat no Êci dla do płat i to -

wa rzy szà ce im do ku men ty by ły dru -
ko wa ne przez pra cow ni ka biu ra
po wia to we go ARiMR, pod pi sy wa ne
r´cz nie przez pra cow ni ka biu ra po -
wia to we go, a na st´p nie wy sy ła ne
za po Êred nic twem pocz ty tra dy cyj -

Ko rzy Êci z cy fry za cji
Od 30 mar ca 2020 r. dzia ła w Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa no wy sys tem, któ ry po zwa la dro gà elek tro nicz -
nà prze słaç z biur po wia to wych do cen tra li ARiMR zauto ry zo wa -
ne li sty zle ceƒ płat no Êci dla do płat bez po Êred nich i ob sza ro wych
PROW. – Mo duł eLZP, bo tak ten sys tem si´ na zy wa, to ko lej ne
cy fro we na rz´ dzie stwo rzo ne przez Agen cj´, któ re uspraw nia jej
pra c´, a tak ̋ e przy spie sza za ła twia nie spraw rol ni ków – mó wi To -
masz No wa kow ski, pre zes ARiMR.

Agen cja nie do pu Êci ła do
zmar no wa nia 360 ton ˝yw no Êci

D

4-5_2020 srodki_Layout 1  12.05.2020  13:10  Strona 35



nej do cen tra li Agen cji. Do pie ro
po od po wied nich spraw dze niach,
tak ̋e we wnàtrz cen tra li ARiMR,
uru cha mia na by ła pro ce du ra wy -
pła ty rol ni kom do płat bez po Êred -
nich i ob sza ro wych. Te raz ten ca ły
pro ces od by wa si´ dro gà elek tro -
nicz nà za po Êred nic twem Mo du łu
eLZP. Dzi´ ki te mu roz wià za niu skra -
ca si´ czas obie gu do ku men tów

nie zb´d nych do re ali za cji płat no Êci,
co prze kła da si´ na szyb sze prze ka -
zy wa nie do płat rol ni kom. Zy sku jà
be ne fi cjen ci, ale zy sku je tak ̋e
Agen cja. Do star cza nie list zle ceƒ
płat no Êci nie w wer sji pa pie ro wej,
ale elek tro nicz nej spra wia, ˝e
ARiMR mo ̋e ogra ni czyç kosz ty pa -
pie ru i prze sy łek. 
W 2018 r. Agen cja udo st´p ni ła

na swo jej stro nie in ter ne to wej no wà
apli ka cj´ eWniosekPlus słu ̋à cà
do skła da nia wnio sków o przy zna -
nie płat no Êci bez po Êred nich i płat -
no Êci ob sza ro wych PROW. Apli ka -
cja udo st´p nia rol ni kom wst´p nie
wy peł nio ny, na pod sta wie da nych
z ro ku po przed nie go, wnio sek
o przy zna nie płat no Êci wraz z wy ry -
so wa ny mi dział ka mi rol ny mi, co
w znacz nym stop niu uła twia rol ni -
kom co rocz nie ich skła da nie. Apli -

ka cja ta in for mu je tak ̋e rol ni ków
o wy st´ pu jà cych bra kach i bł´ dach
kon tro li krzy ̋o wych. Skła da nie
przez rol ni ków wnio sków o przy zna -
nie płat no Êci przez in ter net przy czy -
ni ło si´ do spraw niej szej ob słu gi
wnio sków i przy spie szy ło wy pła t´
do płat. 
W tym sa mym ro ku Agen cja uru -

cho mi ła rów nie˝ por tal IRZplus.

Dzi´ ki nie mu rol ni cy mo gà szyb ko
i wy god nie do ko ny waç przez in ter -
net zgło szeƒ o zda rze niach do ty -
czà cych po sia da nych przez sie bie
zwie rzàt go spo dar skich. 
Ko lej nym in no wa cyj nym pro jek -

tem jest przy go to wy wa na przez
ARiMR apli ka cja mo bil na na smart -
fo ny, b´ dà ca plat for mà do wza jem -
nych kon tak tów Agen cji i rol ni ków.
Za po mo cà te go na rz´ dzia rol nik
b´ dzie mógł prze słaç do ARiMR wy -
ma ga ne przez nià fo to gra fie do ku -
men tów lub zdj´ cia swo ich grun tów
i upraw po trzeb ne np. do we ry fi ka -
cji wnio sku o do pła ty ob sza ro we.
Zb´d ne sta nà si´ pa pie ro we pi sma,
we zwa nia, jak i od po wie dzi na nie
lub oso bi ste sta wie nie si´ w urz´ -
dzie. Skró ci si´ za tem czas obie gu
ko re spon den cji, zmniej szy si´ tak ̋e
licz ba kon tro li na miej scu prze pro -

wa dza nych w go spo dar stwach rol -
ni ków przez pra cow ni ków Agen cji.
W kon se kwen cji zy ska rol nik – ko -
rzy sta nie z mo bil nej apli ka cji przy -
spie szy oce n´ je go wnio sku i wy da -
nie de cy zji, a tym sa mym wy pła t´
pie ni´ dzy. 
– Wszyst kie te in for ma tycz ne

przed si´ wzi´ cia, w tym wdro ̋o ny
wła Ênie Mo duł eLZP, wpi su jà si´

w re ali zo wa nà przez Agen cj´
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa Stra te gi´ 4.0.
O słusz no Êci wy bo ru tej dro gi
mo ̋e Êwiad czyç fakt, ˝e w sy -
tu acji kry zy so wej, a z ta kà
po wy bu chu pan de mii ma my
te raz w Pol sce i na Êwie cie
do czy nie nia, tech no lo gie cy -
fro we sta jà si´ jak ni gdy
przed tem istot ne w dzia łal no -
Êci urz´ dów i in sty tu cji paƒ -
stwo wych, umo˝ li wia jàc im
w trud nych wa run kach re ali za -
cj´ po wie rzo nych za -
daƒ – mó wi To masz No wa -
kow ski, prezes ARiMR. 
W ostat nich la tach Agen-

cja sys te ma tycz nie in we stu je
w tech no lo gie cy fro we. Wst´ -

pem by ło uru cho mie nie w Lu bli nie
spe cjal ne go oÊrod ka two rze nia
opro gra mo wa nia za trud nia jà ce -
go spe cja li stów z bran ̋y IT. Z do -
Êwiad czeƒ ostat nich lat wy ni ka, ˝e
pro jek ty re ali zo wa ne si ła mi wła sny -
mi sà le piej do pa so wa ne do po -
trzeb u˝yt kow ni ków. Re ali za cja 
pro jek tów wła sny mi ze spo ła mi ma
rów nie˝ t´ prze wa g´ nad pro ce sem
do star cza nia roz wià zaƒ IT przez 
fir my ze wn´trz ne, ˝e nie jest obar -
czo na ko niecz no Êcià or ga ni zo wa -
nia cza so chłon nych prze tar gów
przez ARiMR, a ce lem pro jek tów
jest speł nie nie ocze ki waƒ u˝yt kow -
ni ków koƒ co wych, a nie osià gni´ -
cie zy sku. 

Biu ro Pra so we ARiMR

[ 22 318 40 90 

Zdj´ cie: fotolia
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W ostatnich latach ARiMR systematycznie inwestuje w technologie cyfrowe
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rud no jest w tym mo men cie
osza co waç, ja kie stra ty dla
go spo dar ki przy nie sie kil ku -

ty go dnio wa izo la cja spo łe czeƒ stwa
w do mach. Eko no mi Êci wiesz czà
wiel kà re ce sj´ i znacz ny wzrost bez -
ro bo cia. Rzàd pre mie ra Ma te usza
Mo ra wiec kie go przy go to wał „tar -
cz´ an ty kry zy so wà”, czy li pa kiet
roz wià zaƒ ma jà cych zła go dziç skut -
ki go spo dar cze spo wo do wa ne epi -
de mià. War to pod kre Êliç, ˝e dzi´ ki
ini cja ty wie re sor tu rol nic twa, po -
par tej przez pre zy den ta RP An drze -
ja Du d´, rol ni cy zo sta li po trak to wa -
ni w usta wie na ta kich sa mych za -
sa dach jak przed si´ bior cy. 
Ko rzyst ny wpływ na pol skà go spo -

dar k´ z ca łà pew no Êcià mo ̋e mieç
zmia na po staw kon su menc kich. Ku -
po wa nie pro duk tów wy two rzo nych
w kra ju z pol skich su row ców przy -
no si ko rzy Êci, z któ rych – do ko nu jàc
wy bo ru na pół ce skle po wej – cz´ sto
nie zda je my so bie spra wy. We dług
ana li zy Grant Thorn ton a˝ 79 gr
z ka˝ dej wy da nej zło tów ki zo sta je
w Pol sce, je ̋e li ku pi my pro dukt ro -
dzi mej fir my wy pro du ko wa ny w kra -
ju. Ana lo gicz nie, je Êli ku pi my pro -
dukt fir my za gra nicz nej wy pro du ko -
wa ny w in nym kra ju, z ka˝ dej zło -
tów ki w Pol sce zo sta nie tyl ko 25 gr.

Licz by mó wià sa me za sie bie. Je Êli
chce my ura to waç miej sca pra cy dla
nas i dla na szych bli skich, je Êli za le -
˝y nam na wspie ra niu bu d˝e tów lo -
kal nych, je Êli chce my, by efekt ko ro -
na wi ru sa nie ob ni ̋ył ra dy kal nie na -
sze go do tych cza so we go po zio mu
˝y cia i roz wo ju, mu si my prze sta wiç
swo je po sta wy kon su menc kie na to -
ry pa trio ty zmu go spo dar cze go.
W ostat nich la tach, dzi´ ki po li ty ce
rzà du, któ ry wdro ̋ył licz ne pro gra -
my spo łecz ne, wzrósł po pyt we -
wn´trz ny, wi´c w na szym wspól nym
in te re sie jest, by udział pol skich pro -
duk tów był w nim jak naj wi´k szy.
Mó wià o tym tak ̋e na si za chod ni
part ne rzy, któ rzy w do bie kry zy su
za prio ry tet uzna jà wspie ra nie swo -
ich go spo da rek. Mi ni ster go spo dar -
ki i fi nan sów w rzà dzie Fran cji Bru -
no Le Ma ire we zwał wszyst kich oby -
wa te li do na ro do wej so li dar no Êci
i pa trio ty zmu go spo dar cze go ma jà -
ce go wes przeç lo kal nych pro du cen -
tów w cza sie kry zy su. 
Czym jest pa trio tyzm go spo dar -

czy? Pod tym po j´ ciem kry jà si´
dzia ła nia, któ rych głów nym ce lem
jest wspie ra nie go spo dar ki da ne go
paƒ stwa przez sek tor pu blicz ny
i pry wat ny. Wspar cie ad mi ni stra cji
pu blicz nej po win no mieç po zy tyw ny

wpływ na roz wój ro dzi mej przed si´ -
bior czo Êci na ryn ku kra jo wym
i na ryn kach mi´ dzy na ro do wych.
Ta kie dzia ła nia pro wa dzi  Kra jo wy
OÊrodek Wspar cia Rol nic twa.
Nie zmier nie wa˝ nà ro l´ w roz wo -

ju go spo da rek kra jo wych sta no wi
pa trio tyzm kon su menc ki, któ ry znaj -
du je od zwier cie dle nie w po sta wach
za ku po wych kon su men tów. Na by -
wa nie ro dzi mych to wa rów prze kła -
da si´ m.in. na: utrzy ma nie i two rze -
nie no wych miejsc pra cy, zwi´k sze -
nie wpły wów po dat ko wych do bu -
d˝e tu kra jo we go i bu d˝e tów lo kal -
nych, roz wój ro dzi mych przed si´ -
biorstw czy po zy ski wa nie Êrod ków
na in we sty cje. Ty mi wła Ênie czyn ni -
ka mi kie ru jà si´ w swo ich ape lach
o zwi´k sze nie Êwia do mo Êci kon su -
menc kiej po li ty cy we Fran cji, w USA
czy Niem czech. W Pol sce tak ̋e pro -
wa dzi my dzia ła nia ma jà ce na ce lu
pro mo cj´ pa trio ty zmu kon su menc -
kie go. Aby ła twiej iden ty fi ko waç
pro duk ty wy two rzo ne z pol skich su -
row ców, Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi opra co wa ło za sa dy
sto so wa nia w zna ko wa niu ˝yw no Êci
in for ma cji PRODUKT POLSKI.
1 stycz nia 2017 r. we szła w ˝y cie
usta wa o zmia nie usta wy o ja ko Êci
han dlo wej ar ty ku łów rol no -spo ̋yw -
czych, w któ rej okre Êlo no jed no li te
kry te ria do ty czà ce do bro wol ne go
umiesz cza nia na ety kie tach, opa ko -
wa niach lub na pół kach skle po -
wych in for ma cji PRODUKT POLSKI. 
DziÊ, w tym szcze gól nie trud nym

cza sie, chce my przy po mnieç, ˝e
pol ska ˝yw noÊç jest przede wszyst -
kim smacz na, zdro wa, bez piecz -
na i do brej ja ko Êci, a jej za kup
przy no si ko rzy Êci, o któ rych by ła
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Czas na pa trio tyzm 
kon su menc ki! 
Po st´ pu jà ca epi de mia wi ru sa SARS CoV-2 od ci Ênie pi´t no na go -
spo dar ce. Dla te go z po czàt kiem kwiet nia Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi wspól nie z Kra jo wym OÊrod kiem Wspar cia Rol nic -
twa roz po cz´ ło ko lej nà edy cj´ ogól no pol skiej kam pa nii in for ma -
cyj nej „Ku puj Êwia do mie – PRODUKT POLSKI”. Ce lem ak cji jest
zwi´k sze nie wie dzy Po la ków na te mat Êwia do mych de cy zji za ku -
po wych, szcze gól nie w tak trud nym cza sie, jak pan de mia ko ro -
na wi ru sa – pi sze w li Êcie in au gu ru jà cym kam pa ni´ Jan Krzysz tof
Ar da now ski, mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi. 

T

4-5_2020 srodki_Layout 1  12.05.2020  13:10  Strona 37



mo wa po wy ̋ej. – Wspól nie edu kuj -
my spo łe czeƒ stwo w za kre sie kon -
se kwen cji dla go spo dar ki po dej mo -
wa nych de cy zji za ku po wych.
Z punk tu wi dze nia przy szło Êci pol -
skie go rol nic twa oraz go spo dar ki to
prio ry tet i nasz wspól ny cel, spo -
łecz ny obo wià zek – pi sze w ape lu
o wspar cie kam pa nii in for ma cyj nej

mi ni ster Ar da now ski. Od po wiedz -
my na apel Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi i włàcz my si´ w ak cj´
in for ma cyj nà pro wa dzo nà przez
Kra jo wy OÊro dek Wspar cia Rol nic -
twa, szcze gól nie w me diach spo -
łecz no Êcio wych, tak by idea pa trio -
ty zmu kon su menc kie go mia ła jak
naj szer szy za si´g, a przede wszyst -

kim, by za ist nia ła w Êwia do mo Êci
spo łecz nej i zmie nia ła po sta wy
kon su menc kie Po la ków. 

Mar cin Wroƒ ski

Za st´p ca Dy rek to ra Ge ne ral ne go KOWR

[ 22 376 71 76

Zdj´ cia: fotolia
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Czy wiesz, ˝e…
1 Ju˝ w 2016 r. szeÊciu na dziesi´ciu respondentów wskazało polskoÊç
marki jako zach´t´ do skorzystania z oferty, natomiast w 2017 r.
około 73% Polaków stwierdziło, ˝e wystarczajàcà zach´t´ do zakupu
danego produktu stanowi dla nich to, ˝e pochodzi on właÊnie z Polski.
1 Według sonda˝u Centrum Badania Opinii Społecznej z listopada 2017 r.
polskie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazała niemal
połowa Polaków (46%). Fakt, ˝e produkt codziennego u˝ytku miał polskie
pochodzenie, był trzecim co do wa˝noÊci (po cenie i jakoÊci) czynnikiem
decyzyjnym konsumentów.
1 Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1%
wi´cej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 mld
złotych rocznie!
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W zwiàz ku z pan de mià ko ro na wi -
ru sa Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go przy sto so wa ła swo je
dzia ła nia do za ist nia łej sy tu acji.
Ogra ni czo no do mi ni mum bez po -
Êred ni kon takt pra cow ni ków KRUS
z in te re san ta mi, in ten sy fi ku jàc jed -
no cze Ênie kon tak ty te le fo nicz ne
i mo˝ li wo Êci in ter ne to we. W ra zie
ko niecz no Êci bez po Êred nie go prze -
ka za nia do ku men tów za in sta lo wa -
no w pla ców kach KRUS spe cjal -
ne wrzut nie, za po mo cà któ rych
mo˝ na te do ku men ty bez piecz nie
prze ka zy waç. 
Ka sa uru cho mi ła tak ̋e spe cjal nà

in fo li ni´ – dzwo niàc pod nu -
mer 22 290 35 06 rol ni cy mo gà
uzy skaç in for ma cje na te mat za sił ku
opie kuƒ cze go, któ ry spo tkał si´
z wiel kim za in te re so wa niem ubez -
pie czo nych w KRUS. Bie ̋à ce in for -
ma cje sà te˝ za miesz cza ne na stro -
nie in ter ne to wej (www. krus. gov. pl). 
Za po trze bo wa nie na in for ma cj´

jest ogrom ne w zwiàz ku z za rzà dze -
nia mi do ty czà cy mi tak istot nych
spraw jak: za si łek opie kuƒ czy, zwol -
nie nie z opła ca nia skła dek czy prze -
dłu ̋e nia ter mi nu wy pła ca nia Êwiad -
czeƒ oso bom, któ rym ter min ich wy -
pła cal no Êci upły nàł w cza sie trwa nia
sta nu epi de mii.

5 Za si łek opie kuƒ czy
31 mar ca 2020 r. we szła w ˝y cie
usta wa o zmia nie usta wy o szcze gól -
nych roz wià za niach zwià za nych z za -
po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem
i zwal cza niem COVID-19, in nych
cho rób za kaê nych oraz wy wo ła nych
ni mi sy tu acji kry zy so wych oraz nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 568).

Na pod sta wie art. 1 pkt 4 ww.
usta wy zo sta ło umo˝ li wio ne oso bom
ob j´ tym ubez pie cze niem spo łecz -
nym rol ni ków uzy ska nie pra wa
do za sił ku opie kuƒ cze go. Do przy -
zna wa nia i wy pła ty za sił ku opie kuƒ -
cze go, sto su je si´ prze pi sy usta wy
z 25 czerw ca 1999 r. o Êwiad cze -
niach pie ni´˝ nych z ubez pie cze nia
spo łecz ne go w ra zie cho ro by i ma -
cie rzyƒ stwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 645 ze zm.).

Szcze gó ło we in for ma cje o tym, ko -
mu ten za si łek opie kuƒ czy przy słu gu -
je znaj du jà si´ na stro nie in ter ne to wej
KRUS (https://www. krus. gov. pl/za -
da nia -krus/swiad cze nia/za si lek -opie -
kun czy/). Ze stro ny mo˝ na tak ̋e po -
braç wnio sek o ten za si łek.

5 Zwol nie nie z opła ca nia skła dek
Oso by ob j´ te ubez pie cze niem eme -
ry tal no -ren to wym w KRUS zo sta ły
zwol nio ne z opła ca nia skła dek na to
ubez pie cze nie za dru gi kwar -
tał 2020 r. Skład ki te zo sta nà opła -
co ne przez bu d˝et paƒ stwa za po -

Êred nic twem Ka sy Rol ni cze go Ubez -
pie cze nia Spo łecz ne go.
Zwol nie nie z opła ca nia skła dek

na ubez pie cze nie eme ry tal no -ren to we
za dru gi kwar tał 2020 r. do ty czy rol ni -
ków i do mow ni ków pod le ga jà cych
ubez pie cze niu eme ry tal no -ren to we -
mu, w tym pod le ga jà cych te mu ubez -
pie cze niu na wnio sek i tych za któ rych
skład ka ta jest na le˝ na w po dwój nej
wy so ko Êci w zwiàz ku z pro wa dze niem
po za rol ni czej dzia łal no Êci go spo dar -

czej lub z ty tu łu współ pra cy przy pro -
wa dze niu tej dzia łal no Êci.
Zwol nie nie z opła ca nia skła dek

na ubez pie cze nie eme ry tal no -ren to -
we za dru gi kwar tał 2020 r. jest
usta wo we, ozna cza to, ˝e przy słu gu -
je ono bez ko niecz no Êci skła da nia
wnio sków w tej spra wie.
No wo wpro wa dzo ne prze pi sy nie

prze wi du jà zwol nie nia z obo wiàz ku
opła ca nia skład ki na ubez pie cze nie:
1 wy pad ko we, cho ro bo we i ma cie -
rzyƒ skie,
1 zdro wot ne (o ile rol nik jest zo bo -
wià za ny do ich opła ca nia).
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KRUS w cza sie wal ki 
z ko ro na wi ru sem 

Osoby obj´te ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały zwolnione z opłacania składek na to
ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
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Pod sta wà praw nà jest usta wa 
z 31 mar ca 2020 r. o zmia nie usta -
wy o szcze gól nych roz wià za niach
zwià za nych z za po bie ga niem, prze -
ciw dzia ła niem i zwal cza niem
COVID-19, in nych cho rób za kaê -
nych oraz wy wo ła nych ni mi sy tu acji
kry zy so wych oraz nie któ rych in nych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

5 Prze dłu ̋e nie wy płat rent rol ni czych i in nych
Êwiad czeƒ 
W zwiàz ku z za wie sze niem dzia łal -
no Êci orzecz ni czej i re ha bi li ta cyj nej
prze dłu ̋o no te˝ wy pła ty rent rol ni -
czych i in nych Êwiad czeƒ o trzy mie -
sià ce. Do ty czy to rent rol ni czych z ty -
tu łu:
1 nie zdol no Êci do pra cy,
1 rent ro dzin nych, uza le˝ nio nych
od cał ko wi tej nie zdol no Êci do pra cy,
1 do dat ków pie l´ gna cyj nych,
1 Êwiad czeƒ uzu peł nia jà cych dla
osób nie zdol nych do sa mo dziel nej
eg zy sten cji,
– je ̋e li ter min wa˝ no Êci orze czeƒ,
na pod sta wie któ rych przy zna no
pra wo do ww. Êwiad czeƒ, upły nàł
w okre sie obo wià zy wa nia sta nu za -
gro ̋e nia epi de micz ne go al bo sta nu
epi de mii al bo w okre sie 30 dni na -
st´ pu jà cych po ich od wo ła niu al bo
przed dniem wej Êcia w ˝y cie usta wy

zmie nia jà cej pod wa run kiem, ˝e:
1 wnio sek o usta le nie pra wa
do Êwiad cze nia na dal szy okres zo -
stał zło ̋o ny przed upły wem ter mi nu
wa˝ no Êci orze cze nia,
1 no we orze cze nie w spra wie nie
zo sta ło wy da ne.
Je ̋e li w spra wie wy da ne zo sta ło

orze cze nie przez le ka rza rze czo -
znaw c´ Ka sy, od któ re go wnie sio no
od wo ła nie lub zgło szo no za rzut wa -
dli wo Êci, to wa˝ noÊç po przed nie go
orze cze nia nie zo sta nie prze dłu ̋o -
na, a wy pła ta Êwiad cze nia nie zo sta -
je pod j´ ta do cza su wy da nia orze -

cze nia przez ko mi sj´ le kar skà Ka sy.
Od 15 mar ca 2020 r. do od wo ła -

nia Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go wstrzy ma ła cza so wo
wy jaz dy do Cen trów Re ha bi li ta cji
Rol ni ków KRUS. Skie ro wa nia b´ dzie
mo˝ na zre ali zo waç w póê niej szym
ter mi nie. Mi mo ogra ni czeƒ i wszel -
kich utrud nieƒ Ka sa wy peł nia swo je
za da nia usta wo we.

Biu ro Ko mu ni ka cji 

i Współ pra cy Mi´ dzy na ro do wej KRUS

[ 22 592 66 42

Zdj´ cia: fotolia, Africa Studio.Stock.adobe.com
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Biu le tyn in for ma cyj ny nr 4-5/2020 (224). Wy da wa ny przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi oraz Agen cj´ Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. 
Re da go wa ny pod kie run kiem Ma∏ go rza ty Ksià ̋ yk przy wspó∏ pra cy z ko le gium re dak cyj nym w sk∏a dzie: Wojciech Adamczyk, Dorota
Białczak, Jo an na Cza pla, Nina Dobrzyƒska, Joanna Gierulska, Monika Grà˝ka, Waldemar Guba, Robert Jakubik, Agnieszka Kłódkowska-
CieÊlakiewicz, Lidia Kostaƒska, Adam Kraina, Piotr Łysoƒ, Paweł Mucha, Michał Rzytki, Magdalena Zas´pa.
Opra co wy wa ny przez ze spó∏ w sk∏a dzie: Ewa Ja ro sze wicz, Ma rio la Mar czak. 
Współpraca: Alicja Daniluk-Jankowska. Zdj´cia na I-IV str. okładki oraz na str. 1-19: archiwum MRiRW, Fotolia, ©Pan ther stock / Pho to -
ge ni ca, Ekaterina Petrukhan.Stock.adobe.com, Yakobczuk Olena.Stock.adobe.com, Tatty.Stock.adobe.com, Anna Demidowa.Stock.adobe.com,
Aleksander132.Stock.adobe.com, Industrieblick.Stock.adobe.com.
Re dak cja: ul. Wspól na 30, 00-930 War sza wa; tel. (22) 623 11 75, (22) 623 20 68. 
¸àcz noÊç z czy tel ni ka mi: Biu ro Pra so we MRiRW ul. Wspól na 30, 00-930 War sza wa, e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl. 
Wer sja in ter ne to wa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/opracowania-i-publikacje; http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/bibliote-
ka.html; 
ISSN 1233-9784. Pod pi sa no do dru ku: 12 maja 2020 r. 
Nakład: 8000 egz. Druk: Za k∏a dy Gra ficz ne TAU RUS Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów. 
Redak cja wy ra ̋ a zgo d´ na ko pio wa nie, re pro du ko wa nie i roz po wszech nia nie w ce lach nie ko mer cyj nych, w ca ło Êci lub
w cz´ Êci, ma te ria łów tek sto wych. Pod miot ko rzy sta jà cy z ma te ria łów tek sto wych, opu bli ko wa nych na stro nach cza so pi sma,
zo bo wià za ny jest do za miesz cze nia in for ma cji o ich po cho dze niu. 
Za bro nio ne jest ko pio wa nie, re pro du ko wa nie i roz po wszech nia nie ma te ria łów gra ficz nych, tj. ilu stra cji, ry cin, zdj´ç, itp.

Od 15 marca 2020 r. do odwołania Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymała wyjazdy do Centrów
Rehabilitacji Rolników KRUS. Skierowania b´dzie mo˝na zrealizowaç w póêniejszym terminie
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Nie wypalaj traw!

Gro˝à za to kary
i cofni´cie dopłat bezpoÊrednich
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