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Rynki rolne – Zboża 

W dniach od 9 do 16 sierpnia 2020 roku odnotowano wzrost większości cen polskich zbóż.  

W tym największe obniżki dotknęły jęczmień paszowy, a zwyżki owies konsumpcyjny. 

Również tańsza była w tym czasie pszenica, ale droższa kukurydza. 

Jak podaje Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, w omawianym czasie cena 

za owies konsumpcyjny zwiększyła się o 17 zł/t do 585 zł/t. W tym czasie więcej płacono 

również za jęczmień konsumpcyjny i browarniany odpowiednio o 1 zł/t do 586 zł/t i o 14 zł/t 

do 658 zł/t, kukurydzę o 16 zł/t do 844 zł/t, a także za pszenżyto o 4 zł/t do 587 zł/t. 

Z kolei największy spadek odnotowano względem jęczmienia paszowego, który potaniał  

o 19 zł/t do 588 zł/t. Ponadto na wartości straciła również pszenica konsumpcyjna i paszowa 

odpowiednio o 1 zł/t do 699 zł/t i o 8 zł/t do 692 zł/t, żyto konsumpcyjne i paszowe 

odpowiednio o 1 zł/t do 493 zł/t i o 3 zł/t do 509 zł/t oraz owies paszowy o 1 zł/t do 509 zł/t. 

 

Krajowe ceny skupu zbóż  

 

Cena zł/t 

(netto) 

Zboża paszowe  Pszenica  717 

Jęczmień  600 

Żyto 522 

Owies 600 

Pszenżyto 593 

Kukurydza 843 

Zboża konsumpcyjne  Pszenica  701 

Żyto 490 

Jęczmień 609 

Małopolskie targowiska  Pszenica  640 

Jęczmień  600 

Owies  600 

Żyto 600 

Pszenżyto 800 

Kukurydza  900 

 

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

W zeszłym tygodniu ceny skupu tuczników poszły solidnie w górę, a podwyżki sięgały 

kilkudziesięciu groszy za kilogram. Dzisiaj wzrosty stawek nie były już tak okazałe. Pomimo 

trendu wzrostowego, przeciętna cena skupu żywca wieprzowego jest nadal niższa od poziomu 

sprzed miesiąca o 0,08 zł/kg.  

 Rynek polski  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 03.08.2020 r. z ubojni, zakładów 

mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,90 do maksymalnie 

5,20 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 5,00 - 6,50 zł/kg.  

Od ostatniego notowania (27.07.2020 r.) cena minimalna żywca wzrosła o 0,20 zł/kg, a 

maksymalna nie uległa zmianie. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 4,66 

zł/kg (na podstawie 47 cenników firmowych), co w stosunku do ubiegłego 

tygodnia oznacza wzrost średniej stawki o 0,07 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego 

roku (05.08.2019) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 5,36 zł/kg. Przed 

miesiącem (06.07.2020) tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 4,74 zł/kg.  



 

Średnia cena zakupu tuczników wg klasyfikacji SEUROP na dzień 23.08.2020 

Towar  Cena [zł/t] 

Klasa S 6 342 

Klasa E 6 239 

Klasa U 5 889 

Klasa R 5 547 

Klasa O 4 926 

Klasa P 4 469 

Klasa S - P 6 232 

 

Rynek żywca wołowego  

Sierpień kończy się pozytywnie, jeśli chodzi o zmiany w cennikach skupu bydła. Podwyżki 

widać szczególnie w przypadku byków. 

Póki co w sektorze wołowiny utrzymuje się nadal dodatni trend cenowy. Mimo tego, że 

handel nie funkcjonuje jeszcze w 100 procentach, ceny z tygodnia na tydzień idą w górę. 

W ostatnim tygodniu wyraźnie podrożały byki. Po raz pierwszy od ponad roku ceny 

oferowane za buhaje przekroczyły próg 13 zł/kg WBC. Obecnie w ankietowanych punktach 

skupu stawki za buhaje w klasie R wynoszą maksymalnie 13,3 zł/kg, natomiast w klasie O 

średnia górna stawka to 12,9 zł/kg. Cena samców skupowanych w wadze żywej dochodzi do 

7,5 zł/kg. 

Jałówki również nieco podrożały. Za samice w klasie R zakłady płacą maksymalnie 13,3 

zł/kg, a w klasie O 12,3 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą obecnie 

otrzymać maksymalnie 7,4 zł/kg. 

Podwyżki nie ominęły również krów. W rozliczeniu na WBC górne stawki wynoszą 11 zł/kg. 

Ostatni raz taką cenę odnotowano niemal pół roku temu. Z kolei za żywą wagę producenci 

mogą otrzymać maksymalnie 5,3 zł/kg. (ceny netto). 

Jak informują kierownicy skupów, podaż jest obecnie zróżnicowana. Wielu rolników 

obserwując rosnące ceny, wstrzymuje się obecnie ze sprzedażą w oczekiwaniu na kolejne 

podwyżki. 

 

Średnia cena bydła rzeźnego w ubojniach [wg.mpc] na dzień 23.08.2020 

 

Towar  Cena [zł/kg] 

Bydło ogółem  12,17 

Bydło 8 – 12 m-cy  12,23 

Byki 12 – 24 m- cy 13,00 

Byki >m-cy [b] 12,87 

Krowy [D] 10,18 

Jałówki >12 m- cy  12,63 

Rynek drobiu  

Ostatni tydzień sierpnia rozpoczął się od podwyżki średniej stawki skupu kurcząt rzeźnych  

z wolnego rynku. Pomimo, iż przeciętna cena wzrosła, to jednak do poziomu z analogicznego 

okresu ub.r. brakuje 0,31 zł/kg.  

Aktualne ceny drobiu zebrane w dniu 24.08.2020 r. przez portal CenyRolnicze.pl z firm 

zlokalizowanych w całej Polsce przedstawiają się następująco:   



Skup kurczak brojler: wolny rynek: 3,00 - 3,65 zł/kg (średnia: 3,22 zł/kg na podstawie 

informacji z 14 ubojni na terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (21.08.2020) średnia 

cena  wzrosła o 0,04 zł/kg. kontraktacja: 3,15 - 3,45 zł/kg (średnia: 3,21 zł/kg na podstawie 

informacji z 8 ubojni). 

 

Średnie ceny skupu drobiu w Polsce 

 za okres 2020-08-23  

                                                       zł/kg 

kurczęta typu brojler 3, 230 

indory 4, 269 

indyczki 4, 097 

kaczki typu brojler 4, 266 

gęsi tuczone 7, 574 

kury mięsne ze stad 

reprodukcyjnych, 2, 326 
  

Ceny i notowania mleka - sierpień 2020 r. 

Wzrosła cena mleka odtłuszczonego w proszku do poziomu 897 zł/100 kg. Mleko pełne  

w proszku kosztowało natomiast 1166 zł/100 kg, podrożało więc o 1%. 

Zmiany na rynku serów prezentują się następująco: za 100 kg sera Edamskiego płaci się 

aktualnie 1321 zł, czyli o 2% więcej niż w zeszłym tygodniu. 

 

Średnie ceny sprzedaży wybranych produktów mleczarskich  

 

Towar Cena na dzień 23.08.2020 

Cena zł /100 kg 

Odtłuszczone mleko w 

proszku  

897 

Masło w blokach  1 430 

Masło konfekcjonowane  1 682 

Ser Edamski  1 315 

Ser Gołda  1 356 

 

Średnie krajowe ceny prosiąt 
  

Cena minimalna sprzedaży prosiąt wyniosła w ostatnim tygodniu 225,00 zł/szt. (20 kg), co 

jest równoznaczne ze stagnacją w skali tygodnia. Cena maksymalna z kolei osiągnęła poziom 

290,00 zł/szt., spadła zatem o 3% w porównaniu do poprzedniego notowania. Średnia cena 

prosiąt na polskich targowiskach została w tym okresie ustalona na 247,75 zł/szt. 

  

Rynek owoców i warzyw  

Niskie ceny ogórków zmuszają rolników do niszczenia plantacji. Samorząd rolniczy 

interweniuje w tej sprawie, bo dopatruje się symptomów zmowy cenowej. 

Do Krajowej Rady Izb Rolniczych wpłynęły informacje od rolników z województwa 

małopolskiego o problemach ze zbytem ogórków. Dlatego samorząd rolniczy zaapelował do 

https://www.rynek-rolny.pl/ceny/artykul/ceny-i-notowania-mleka-10-16-sierpnia-2020-r/


ministra rolnictwa o zbadanie, czy nie nastąpiła zmowa cenowa na rynku ogórka i czy nie 

zostało złamane prawo. 

- Pomimo kontraktacji zakłady przetwórcze odmawiają zakupu ogórków lub wyznaczają 

limity skupu. Rolnicy uważają, że jest to zmowa cenowa zakładów lub przyczyną może być 

masowy import z zagranicy – wyjaśnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. 

Ogórki są towarem, który musi być systematycznie zbierany i natychmiast przetworzony. Nie 

mogą czekać na polu ani w gospodarstwie na poprawę koniunktury. W związku z tym rolnicy 

są zmuszeni do niszczenia plantacji. 

Problem niskich cen ogórków dotknął nie tylko rolników z województwa małopolskiego, ale 

także świętokrzyskiego i łódzkiego. 

 

Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w sierpniu 2020 roku 

 

Warzywa i 

owoce  

Plac 

hurtowy 

Rybitwy  

Krzeszowi

ce  

Kraków  

St.Kleparz  

Gorlice Wadowice  Wolbrom  

Cebula 

zł/kg 

1,10- 1,50 3,00 3,00 3,50 2,50 – 3,00 2,50 

Buraki 

ćwikłowe 

zł/kg 

1,00 - 150 2,50 – 3,00 4,00 2,00- 3,00 2,50- 3,00 0,80- 1,00 

Marchew 

zł/kg 

1,50- 2,00 3,00 – 4,00 5,00 3,00 – 4,00 2,50 – 3,00 1,50 

Pietruszka 

zł/kg 

2,40- 3,80 4,00-6,00 6,00 – 7,00 5,00 – 8,00 6,00 1,50 – 2,00 

Czosnek 

zł/szt. 

0,80-1,50 1,20 – 1,50 1,50 1,00- 2,50 1,80- 2,50 0,90- 1,50 

Maliny  

zł/kg 

9,00- 11,00 12,00 – 

15,00 

14,00 13,00- 

20,00 

12,00-16,00 19,00 

Jabłka  

zł/kg 

3,50 – 5,33 6,00 5,50- 8,00 6,00 – 8,00  3,50- 4,00 5,00- 5,50 

Śliwki 

zł/kg 

2,50-4,00 - 6,00- 8,00 5,00- 7,00 - 5,00 

Truskawki 

zł/kg 

6,00 8,00 10,00 10,00 8,00 -12,00 10,00 

Seler 

Zł/kg 

3,00 5,00 5,00-6,00 - 5,00- 6,00 1,50 – 2,00 

Pomidory 

zł/kg 

2,60-3,00 4,00 3,50- 4,20 6,00- 7,00 5,50-6,00 4,50 – 5,00 

Ogórki 

zł/kg 

2,00  4,00 3,50 – 5,00 3,00 – 5,00 3,50- 5,00 2,50-3,50 

Kapusta 

zł/szt. 

1,20 – 2,00 2,50 – 3,00 3,00 2,50- 3,00 3,50 2,00 

Ziemniaki 

zł/kg 

0,53- 1,00 1,00 – 1,20 2,00 1,00- 2,00 1,00- 1,20 0,55 – 0,65 

 
Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu sierpniu 

2020 r.: 

 

Dz.U. 2020 

poz. 1324 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie 

ekologicznym 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001324
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001324


 

Dz.U. 

2020 poz. 

1338 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1371 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Dz.U. 

2020 poz. 

1421 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1440 

  

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności 

 

Dz.U. 2020 

poz. 1463 

  
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1467 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie 

dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe 

tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym  

z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1499 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy 

producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców  

i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw 

 

AKTUALNOŚCI: 
 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł 

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na 

swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Do 

końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza 

to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001338
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001338
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001338
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001371
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001371
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001371
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001371
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001421
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001421
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001421
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001463
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001463
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001467
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001467
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001467
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001467
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001499
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001499
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001499
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001499


Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zarejestrowanie koła  

w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca 

organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim 

1216 i mazowieckim - 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji 

wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł. 

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła 

liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. 

zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. 

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość 

prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych 

dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach 

liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast. 

Premie z PROW dla osób przekazujących gospodarstwo rolne 

 

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą  

i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 

września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.   

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 

dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 

można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji. 

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, 

który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. 

 

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego 

gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub 

innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika 

wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość 

liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). 

Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy 

sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, 

że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat. 

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 

0,5 ha gruntów rolnych. 

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się  

w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego 

przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. 

 

Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu 

w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR  

o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną 

firmę. 

Rekompensata za zakaz produkcji świń 

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura 

powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż 

producenta. 



Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  

w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące tej 

oferty wsparcia.. 

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19  

i ubiegłoroczną suszę 

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności 

finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, 

którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe. 

 

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich 

składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 

2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje 

więc szybszą wypłatę środków. 

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką 

rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka 

możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach 

terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie 

złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu 

komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować  

o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię. 

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności 

finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane 

w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków 

przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku 

dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami. 

Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej. 

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 
Komu przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną? 

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub 

na wniosek) rolnikowi i domownikowi, który: 

 został objęty obowiązkową kwarantanną z powodu: 

 powrotu do kraju z zagranicy 

 zakażenia koronawirusem 

 podejrzenia o zakażenie koronawirusem 

 bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie 

koronawirusem 

 został objęty nadzorem epidemiologicznym 

 został objęty hospitalizacją, 

 wspólnie zamieszkiwał lub gospodarował z osobą, która odbywa lub odbywała 

obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy albo na podstawie decyzji 

państwowego inspektora sanitarnego 

- w związku z COVID-19 

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną? 

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi 

w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku 

z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od dnia 

1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł. 

http://www.arimr.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego


Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł. 

 W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku 

z tytułu objęcia kwarantanną oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej 

niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo 

wybrane przez uprawnionego. 

 Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Od kiedy przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną? 

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi 

za okres objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku 

z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r. 

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną? 

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną 

 wszczyna się na pisemny wniosek złożony: 

 osobiście, 

 za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności 

pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS - ePUAP, 

 w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, czy też podpisem zaufanym, 

 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu 

elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych 

wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna. 
WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, 

NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z 

COVID-19 

Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego 

granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby 

przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania. 

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu objęcia 

kwarantanną 

  Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną jest 

zobowiązana poinformować niezwłocznie KRUS o wszelkich zmianach mających 

wpływ na prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, w tym m.in. o: 

 uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego przyznanego przez ZUS, inny organ 

rentowy lub przez pracodawcę, 

 objęciu innym ubezpieczeniem społecznym. 

 Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną jest 

zobowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie  

w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 

„Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie  

§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r.  

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20.pdf


w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”  

w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym  

z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,(Dz. U. 

poz. 1467) zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 45 ust. 1 pkt  

1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 

695 i 1440)  

informuje, że w dniach od 9 do 30 września 2020 roku, można składać „Wnioski  

o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przeznaczona jest dla 

podmiotów szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 i wymagających 

wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu. 

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 

1. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz 

zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad 

tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt, co najmniej: 

 

 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub 

 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego 

lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub 

 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy, lub 

 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy, lub 

 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił 

oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie 

stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia  

1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 Oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków  

o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli 

co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu  

1 marca 2020 r., lub 

2. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego  

w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co 

najmniej 1 000 sztuk, lub 

 

3. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: 

 kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub 

 gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub 

 indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk 

 oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał 

przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub 

 

4. W 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w: 

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub 

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2. 

Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się do biur 

powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 



wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję.Wniosek można złożyć 

osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadać w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), złożyć w formie dokumentu 

elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy  

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, ze zm.). 

Wniosek o przyznanie pomocy złożony w formie dokumentu elektronicznego na 

elektroniczną skrzynkę podawczą, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób 

zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych 

w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. Wnioski 

oraz załączniki do wniosków mogą być składane w postaci pliku w formacie: JPEG, PDF, 

XML, XLS, XLSX, TIF (TIFF), DOC, DOCX, PNG lub RTF. 

Wysokość pomocy będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone  

w Rozporządzeniu. Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość 

w złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność  

w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może 

przekroczyć 100 000 EUR. 

Wypłata pomocy nastąpi w miesiącu wydania przez Kierownika biura powiatowego 

Agencji, decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje w sprawie o przyznanie pomocy będą 

wydawane w terminie 75 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek rolnika wskazany  

w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. 

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym 

z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, 

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach 

internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, w dniach: 4 i 17 sierpnia.  

W posiedzeniu Zarządu w dniu 17 sierpnia udział wzięli przedstawiciele rolników ze wsi 

Czulice oraz przedstawiciele OT KOWR z panią Dyrektor Janiną Burzyńską. Tematem 

spotkania był  problem zaniedbań ze strony dotychczasowych dzierżawców ziemi znajdującej 

się w zasobie dysponowanym przez KOWR.  

Z powodu rozwijającej się pandemii koronawirusa, Zarząd podjął decyzję  

o nieprzystąpieniu do realizacji dwóch projektów KSOW dotyczącymi wyjazdów studyjnych 

na Węgry i Rumunię oraz do Austrii i Niemiec. Tematyka tych wyjazdów związana była  

z poznaniem rozwiązań prawnych regulujących współistnienie nowych mieszkańców wsi 

z rolnikami oraz metod aktywizacji i organizacji kobiet wiejskich. Zwróciliśmy się z prośbą 

do ministerstwa rolnictwa aby dano nam możliwość realizacji tych projektów  

z dofinansowaniem KSOW w przyszłym roku. 

Przeprowadziliśmy warsztaty KSOW w ramach operacji pt. „Podtrzymywanie tradycji – 

warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” dla przedstawicieli Kół Gospodyń 

Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, 

nowotarskim, tatrzańskim, w sumie dla grupy 60 osób. 

Kolejnym projektem KSOW zrealizowanym w miesiącu sierpniu była operacja pt. „Magia 

ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych”, która zakładała organizację szkoleń 

połączonych z zajęciami praktycznymi dla: rolników, rolników ekologicznych, właścicieli 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html
http://www.gov.pl/web/rolnictwo


gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli LGD, doradców MODR z województwa 

małopolskiego w powiatach: wadowickim, tarnowskim, krakowskim oraz nowosądeckim – 

łącznie dla 60 osób. 

W dniach 14-22 sierpnia grupa 47 dzieci z Małopolski, których rodzice ubezpieczeni są  

w KRUS, uczestniczyła w letnim wypoczynku we Władysławowie. Kolonie dofinansowane 

były z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na 

każdego uczestnika, a współorganizowaliśmy je jak co roku wspólnie z Krajową Radą Izb 

Rolniczych. 

Delegaci Izby uczestniczyli w pracach komisji powołanych przez Wojewodę 

Małopolskiego ds. szacowania szkód w rolnictwie powstałych w wyniku działania 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w powiatach: krakowskim, myślenickim, 

nowosądeckim, bocheńskim, proszowickim oraz wielickim. 

Wydaliśmy kolejny numer Informatora MIR, który został rozdystrybuowany wśród 

delegatów, rolników, gmin oraz instytucji związanych z rolnictwem. 

Informator dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Informator MIR: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-55(62)-LATO-
2020,13217.html 
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https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-55(62)-LATO-2020,13217.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-55(62)-LATO-2020,13217.html
http://www.fresh-market.pl/

