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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC 

ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO ZA  

   MIESIĄC KWIECIEŃ 2018 

 

Rynek zbóż 

 W miesiącu kwietniu ceny na rynkach zbóż nadal nie ulegały gwałtownym zmianom. Cena części zbóż 

wzrosła, jednak w większości przypadków następowały obniżki, lub ceny utrzymywały się na podobnym 

poziomie. W dłuższej perspektywie czasowej nie należy się spodziewać wzrostu cen zbóż na rynkach. Być 

może jeszcze nie w maju, ale już w czerwcu nastąpią kolejne spadki cen, spowodowane nadchodzącymi 

żniwami. Ci rolnicy, którzy nie zdążą sprzedać swoich zapasów będą chcieli to uczynić jak najszybciej. W 

efekcie wysoka podaż doprowadzi do spadków cen na rynkach zbóż. W kwietniu nadal na wysokim poziomie 

utrzymywały się ceny jęczmienia. Za tonę jęczmienia konsumpcyjnego trzeba było zapłacić 680 zł, również 

ceny jęczmienia paszowego utrzymywały się dość wysoko i w drugiej połowie kwietnia cena za tonę była 

wyższa od tej z początku miesiąca. 

 Tabela 1.Średnie ceny zbóż w miesiącu kwietniu 

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

Wysoki poziom cen determinują mniejsze zbiory jęczmienia w Unii Europejskiej oraz ciągle zwiększające się 

zapotrzebowanie ze strony rynków azjatyckich. Ceny pszenicy, zarówno rodzaju konsumpcyjnego jak  

POLSKA 

TOWAR Rodzaj TOWARU 
Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] 

2018-04-01 2018-04-08 2018-04-15 2018-04-22 

Pszenica konsumpcyjna 670 675 679 674 

  paszowa 676 670 677 677 

Żyto konsumpcyjne 565 574 578 562 

  paszowe 575 566 568 573 

Jęczmień 

konsumpcyjny 671 687 659 680 

paszowy 672 679 681 676 

browarniany 743 723 720 718 

Kukurydza paszowa 640 647 653 659 

Owies konsumpcyjny nld 510 526 534 

 paszowy 547 nld nld 530 

Pszenżyto paszowe 624 631 625 629 
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i paszowego były bardzo stabilne i utrzymywały się niemal na niezmienionym poziomie. Pszenica 

konsumpcyjna zdrożała o 4 zł za tonę, natomiast paszowa o złotówkę w stosunku do początku miesiąca. 

Podobna sytuacja miała miejsce na rynku żyta. Ceny żyta nie ulegały wahaniom i utrzymywały się na 

podobnym poziomie przez cały kwiecień. Również ceny pszenżyta wahały od 624 zł/t do 631 zł/t. Natomiast 

wzrosła cena za tonę kukurydzy do 659 zł za tonę, jednak i w tym przypadku długoterminowe prognozy 

ekspertów nie napawają optymizmem. Przewiduje się, że w przyszłości, na wysokość cen kukurydzy będzie 

wpływać ciągle zwiększająca się powierzchnia upraw tego zboża.  

 Trudna sytuacja panuje także na rynku rzepaku. Obecnie za tonę czarnych nasion można uzyskać cenę 

w wysokości 1430-1440 złotych. Chociaż przewiduje się, że tegoroczne zbiory rzepaku będą niższe niż w 

roku ubiegłym, a na wielu plantacjach doszło do uszkodzeń mrozowych roślin, to ceny rzepaku będą nadal 

spadać. Ma na to wpływ duży zapas nasion z poprzedniego sezonu, a także sytuacja na rynkach 

zagranicznych, przede wszystkim wzrost produkcji rzepaku za naszą wschodnią granicą (Ukraina, Rosja) a 

także za Atlantykiem (przede wszystkim Kanada). 

 Na małopolskich targowiskach ceny pszenicy utrzymywały się na poziomie od 60 zł/dt (Skała) do 80 

zł/dt (w Suchej Beskidzkiej). Ceny kukurydzy rozpoczynały się od 70 zł/dt w Krzeszowicach a zamykały się 

na kwocie 90 zł/dt na targowisku w Suchej Beskidzkiej. Podobnie jęczmień najdroższy był w Suchej 

Beskidzkiej (80 zł/dt), najtańszy zaś na targowisku w Skale (58 zł/dt). 

 

Rynek trzody chlewnej  

 Sytuacja na rynku trzody chlewnej dla hodowców nadal jest trudna. W dalszym ciągu utrzymują się 

niskie ceny. Nie zmieniły tego ani święta wielkanocne na przełomie marca i kwietnia, ani rozpoczęcie w 

kwietniu sezonu grillowego co zawsze wiązało się z większym zapotrzebowaniem na mięso wieprzowe. 

Również długi weekend majowy nie wpłynął ożywczo na ceny wieprzowiny. Niskie ceny determinuje wysoki 

import mięsa wieprzowego z zachodnich krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza przez duże sieci handlowe. 

Hodowcy trzody chlewnej mogą upatrywać nadziei na lepsze czasy na Dalekim Wschodzie. Napięcia 

pomiędzy dwoma światowymi mocarstwami – Chinami i Stanami Zjednoczonymi, grożące wybuchem wojny 

handlowej mogą przynieść pozytywne skutki europejskim producentom wieprzowiny. Nałożenie cła przez 

chiński rząd na amerykańskie mięso wieprzowe to szansa na zwiększenie europejskiego importu wieprzowiny 

na azjatycki rynek. 

Tabela 2. Cena zakupu tuczników wg EUROP w miesiącu kwietniu 2018 

Towar Cena [zł/tonę] 

 
01-04-2018 08-04-2018 15-04-2018 22-04-2018 

Klasa S 6 013 6 017 6 012 5 998 

Klasa E 5 904 5 905 5 901 5 886 

Klasa U 5 546 5 556 5 561 5 529 

Klasa R 5 200 5 225 5 236 5 303 

Klasa O 4 874 4 697 4 763 4 900 

Klasa P 4 130 4 221 4 458 4 807 

Klasa S-P 5 864 5 875 5 863 5 846 

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

W miesiącu kwietniu ceny za tonę mięsa wieprzowego wahały się w granicach 6 000 zł (od 5 998 zł 

22.04.2018 do 6 017 zł 08.04.2018). Wzrastała za to cena wieprzowiny klas R, O oraz P. Za tonę mięsa 

wieprzowego w ostatnim notowanym tygodniu kwietnia trzeba było zapłacić 4 807 zł, podczas gdy na 

początku miesiąca wynosiła ona 4 130 zł. jest to dość duży, ponad 16%-owy wzrost cen. Jednak we 
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wszystkich pozostałych klasach tona mięsa wieprzowego jest niższa średnio o 1 000 zł niż w analogicznym 

okresie w poprzednim roku (warto jednak pamiętać, że w ubiegłym roku Święta Wielkanocne obchodzone 

były w połowie kwietnia). 

Na targowiskach Małopolski prosięta można było kupić tylko w Wadowicach. Cena za parę prosiąt wróciła do 

poziomu z pierwszej połowy marca i znów wynosiła 460 zł. 

 

Rynek żywca wołowego i przetworów mlecznych  

Sytuacja na rynku żywca wołowego nadal utrzymuje się bez większych zmian. Pomimo licznych zapowiedzi 

obniżek cen za mięso wołowe, te są stabilne i nic nie zapowiada, w najbliższym czasie, gwałtownych zmian. 

Rozpoczęcie sezonu grillowego w Polsce w połowie kwietnia spowodowało lekkie wzrosty cen wołowiny. 

Inaczej niż miało to miejsce na rynku wieprzowiny, wprowadzenie ewentualnych sankcji przez Chiny na 

amerykańską wołowinę nie powinno spowodować zawirowań na rynkach żywca wołowego, gdyż handel tym 

towarem nie osiąga pomiędzy tymi dwoma krajami wysokich rozmiarów. Natomiast dużym zagrożeniem dla 

producentów polskiej wołowiny może być wprowadzenie całkowitego zakazu uboju rytualnego w kraju. 

Sprawa ta ciągnie się już od wielu lat i nadal nie znajduje rozwiązania, powodując duży niepokój wśród 

właścicieli zakładów ubojowych. 

Tabela 3 Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce (22.04.2018) 

  CENA ZAKUPU* 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
Zmiana ceny [%] 

  2018-04-22 2018-04-22 2018-04-22 tyg. roczna 

Bydło ogółem 
6,86 13 242 13 507 0,0 8,1 

bydło 8-12 m-cy (Z) 
6,90 12 808 13 064 -10,2 3,2 

byki 12-24 m-ce (A) 7,50 13 920 14 198 0,0 7,1 

byki > 24 m-cy (B) 7,38 13 793 14 069 -0,1 6,8 

wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- -- -- 

krowy (D) 5,47 11 771 12 006 -0,5 -5,8 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,83 13 227 13 492 -0,4 -----! 

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec 

wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z 

zakupem  żywca. Cena ta zawiera  również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim 

zostały wypłacone 

**-  w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując  średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w latach 2011-

2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 

0,540); krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki 

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 
*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano 
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Tabela 4. Porównanie cen poszczególnych przetworów mleczarskich na początku i końcu miesiąca 

kwietnia 

TOWAR Cena [zł/100 kg] Zmiana [w %] 

 
01.04.2018 22.04.2018 

 
Mleko spożywcze 

pasteryzowane 
182,65 184,87 1,20 

Mleko spożywcze UHT 189,6 190,91 0,69 

Jogurt naturalny 428,24 446,76 4,15 

Kefir 270,19 271,84 0,60 

Śmietana i śmietanka 698,39 690,24 -1,18 

Masło 1993,34 2 039,34 2,26 

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

W miesiącu kwietniu niemal wszystkie produkty mleczne drożały. Wyjątkiem jest tutaj tylko śmietana  

i śmietanka. W okresie od 01.04. do 22.04.2018 produkty te straciły na wartości o 1,18%. W analizowanym 

okresie najbardziej drożały jogurt (o 4,15%) oraz masło (wzrost wartości o 2,26%). Wzrosła, choć 

nieznacznie, również cena mleka. Mleko spożywcze pasteryzowane  podrożało o 1,2%m natomiast UHT  

o 0,69%. Według ocen Komisji Europejskiej, w 2018 roku ma w dalszym ciągu wzrastać zapotrzebowanie na 

przetwory mleczne, w tym na masło, jednakże przewidywany jest spadek konsumpcji produktów płynnych. 

Wzrosnąć ma wartość eksportu produktów mleczarskich z Unii Europejskiej. 

Rynek drobiu 

Ceny na rynku drobiu przez miesiąc kwiecień zanotowały spadki. Najgorsza sytuacja jest na rynku indyków. 

Cena za tonę indorów w przedostatnim tygodniu kwietnia wyniosła 4696,9 zł i była niższa od ceny z początku 

miesiąca o 37,8. To najniższe ceny za tonę mięsa indyczego od lat i nic nie zapowiada odwrócenia się 

tendencji w najbliższym czasie. Spadają również ceny kurcząt typu brojler. Na początku kwietnia za tonę 

kurcząt trzeba było zapłacić 3 416,60 zł, natomiast w drugiej połowie kwietnia wartość kurcząt spadła do 

kwoty 3 345,10 zł. Pomimo kwietniowych spadków cena i tak jest wyższa niż w analogicznych okresach  

w poprzednich latach. 

Tabela 5. Średnie ceny jaj w Polsce - kwiecień 2018 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. Zmiana ceny 

[%]  

Jaja spożywcze klasy A XL 44,70 -3,9 

Jaja spożywcze klasy A L 41,20 4,3 

Jaja spożywcze klasy A M 33,70 4,3 

Jaja spożywcze klasy A S 24,90 -8,1 

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

Na rynku jaj natomiast można zauważyć wyraźne spadki. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę okres świąteczny na 

przełomie marca i kwietnia. Zawsze przed Świętami Wielkanocnymi, których jednym z symboli jest jajko, 
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ceny jaj są wysokie. Obecnie wartość jaj przez miesiąc kwiecień spadała. Za 100 sztuk jaj klasy A kategorii 

wagowej XL należało zapłacić 44,70 zł – o niemal 4 zł mniej niż w tygodniu poprzedzającym święta. 

Najbardziej przez miesiąc kwiecień traciły jednak jaja klasy A kategorii wagowej S. Pod koniec kwietnia 

należało zapłacić za nie 24,90  zł, podczas gdy 01.04.2018 za 100 jaj tej kategorii wiekowej płaciło się  

35,70 zł. 

Rynek owoców i warzyw 

Na wojewódzkim rynku owoców i warzyw nie odnotowano w miesiącu kwietniu większych zmian w wartości 

poszczególnych produktów w stosunku do miesiąca marca. Cena kilograma jabłek zaczyna się od 2,40 zł na 

Placu Targowym Rybitwy, najwyższą zaś wartość (4zł) osiąga na targu na Starym Kleparzu w Krakowie. Za 

kilogram gruszek płaci się od 4 do 7 zł. Wartość kilograma marchwi waha się od 0,70 zł w Proszowicach do 

2,50 zł na Starym Kleparzu, natomiast ogórki najtańsze są na Placu Targowym Rybitwy (3,50 zł/kg)  

a najdroższe w Wadowicach (8,50 zł/kg). Ceny pomidorów zaczynały się od kwoty 5 zł/kg (również PT 

Rybitwy) a kończyły10 zł/kg (Skała).  

Tabela 6. Notowania cen targowiskowych owoców i warzyw w Małopolsce - kwiecień 2018 

Towar j.m Proszowice 
Sucha 
Beskidzka 

PT 
Rybitwy 

Kraków 
St. 
Kleparz Wolbrom  Wadowice Krzeszowice Skała  Oświęcim 

Buraki 

ćwikłowe kg 

                

0,60 zł  

                          

1,50 zł  

               

0,80 zł  

                               

2,50 zł  

                                    

0,70 zł  

               

1,00 zł  

                  

2,00 zł    

             

2,00 zł  

Cebula 

kg 

                

0,65 zł  

                          

1,50 zł  

               

0,80 zł  

                               

2,50 zł  

                                    

0,70 zł  

               

1,20 zł  

                  

2,00 zł  

       

2,00 zł  

             

2,00 zł  

Czosnek 

szt   

                  

1,00 zł  
               

1,30 zł  

                               

2,00 zł  

                                    

0,70 zł  

          1,50 

zł  
                  

1,50 zł  

       

1,50 zł  

             

1,50 zł  

Gruszki kg   
                          

5,00 zł  

               

4,00 zł  

                               

7,00 zł      

                  

5,00 zł      

Jabłka 

kg   
                          

3,00 zł  

               

2,40 zł  

                               

4,00 zł  

                                    

3,20 zł  

               

3,00 zł  

                  

3,00 zł  

       

3,50 zł  

             

3,50 zł  

Kalafior 

szt           

               

5,50 zł      

             

6,00 zł  

Kapusta biała 

kg   
                           

1,00 zł  

          

0,34 zł  
                                

1,50 zł  

 0,20 

szt/2,00    

            1,50 

zł  
 

3,30/szt   3,00/szt  
Kapusta 

czerwona 
kg     

               

0,80 zł  
                                

2,50 zł  

 0,50 

szt/1,80     3,00/szt     3,00/szt  
Kapusta 

włoska szt     

               

1,80 zł  

                               

7,00 zł  

                                    

2,00 zł    

                  

3,50 zł    

             

4,00 zł  

Marchew 

kg 

                

0,70 zł  

                          

1,00 zł  

               

0,80 zł  

                               

2,50 zł  

                                    

0,80 zł  

               

1,20 zł  

                  

2,00 zł  

       

1,80 zł  

             

2,00 zł  

Ogórki 

kg     

               

3,50 zł  

                               

6,00 zł    

               

8,50 zł  

                  

6,00 zł  

       

5,50 zł    

Papryka 

czerwona kg       

                               

8,00 zł            

Pieczarki 

kg     

               

5,50 zł  

                               

7,00 zł  

                                    

7,00 zł  

               

3,50 zł  

                  

7,00 zł      

Pietruszka 

6 

                

4,00 zł  

                          

6,00 zł  

               

4,50 zł  

                               

6,00 zł  

                                    

3,50 zł  

               

3,50 zł  

                  

4,50 zł  

       

5,50 zł  

             

7,50 zł  

Pietruszka - 

natka szt     

               

0,60 zł  

                               

1,50 zł    

               

2,50 zł  

                  

1,80 zł  

       

1,40 zł  

             

1,50 zł  

Pomidory 

kg     

          

5,00 zł  
                               

8,00 zł    

               

8,50 zł  

                  

7,00 zł  

       

8,00 zł  

           

10,00 zł  

Pory 

szt   
                          

2,00 zł  

               

1,50 zł  

                               

2,50 zł  

                                    

0,90 zł    

                  

2,50 zł  

       

2,40 zł  

             

2,00 zł  
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Rzodkiewka 

szt   
                          

1,80 zł  

               

1,20 zł  

                               

2,50 zł    

               

2,00 zł  

                  

1,80 zł  

       

1,50 zł  

             

2,00 zł  

Sałata 

szt   
                          

2,00 zł    

                               

3,00 zł    

               

2,50 zł  

                  

2,00 zł  

       

2,50 zł  

             

2,50 zł  

Seler 

kg   
                          

5,00 zł  

               

1,70 zł  

                               

5,00 zł  

                                    

2,20 zł  

               

3,50 zł  

                  

4,50 zł  

       

4,00 zł  

             

5,00 zł  

Szczypiorek szt     

               

0,70 zł  

                               

1,50 zł      

                  

1,50 zł  

       

1,40 zł  

             

1,50 zł  

Fasola - 

Piękny Jaś 
kg       

                    

18,00 zł          

       12,00 

zł  

Źródło: Dane publikowane przez MRIRW, Zintegrowany System Informacji Rynkowej 

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

kwietniu 2018 r.: 

Dz.U. 
2018 
poz. 
645 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 
szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte 
ochroną gatunkową 

Dz.U. 
2018 
poz. 
651 

 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz 
niektórych innych ustaw 

Dz.U. 
2018 
poz. 
663 

 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
ustawy - Kodeks karny 

Dz.U. 
2018 
poz. 
664 

 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych 

Dz.U. 
2018 
poz. 
668 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa 

Dz.U. 
2018 
poz. 
675 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 
marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów 
ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa 
rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania 
rybołówstwa rekreacyjnego 

Dz.U. 
2018 
poz. 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000645
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000645
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000645
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000645
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000651
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000651
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000651
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000651
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000663
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000663
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000663
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000663
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000664
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000664
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000664
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000664
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000668
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000668
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000668
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000668
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000675
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000675
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000675
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000675
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000688
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000688
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000688
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688 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 
2018 
poz. 
692 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus 

Dz.U. 
2018 
poz. 
711 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach 
doradztwa rolniczego 

Dz.U. 
2018 
poz. 
724 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych 

Dz.U. 
2018 
poz. 
759 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych 
rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
781 

 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian 
kukurydzy MON 810 

Dz.U. 
2018 
poz. 
799 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska 

Dz.U. 
2018 
poz. 
818 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w 
sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na 
podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt 

Dz.U. 
2018 
poz. 
827 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej oraz zasiłku chorobowego 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000688
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000692
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000711
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000711
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000711
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000711
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000724
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000724
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000724
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000724
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000759
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000759
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000759
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000759
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000781
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000781
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000781
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000781
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000818
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000818
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000818
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000818
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000827
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000827
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000827
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000827
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Aktualności 

Prawo łowieckie 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r, o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz.U. 

poz. 651) od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać 

do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania 

szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej 

gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza 

upraw. Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy —

 Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za 

szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego 

odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód. Jednocześnie, powyższa nowelizacja 

nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu 

szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, 

izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. 

 

Umowa i ubezpieczenie dla pracowników sezonowych 

MRiRW informuje, że 13 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadza nowy rodzaj umowy 

cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych. Umowa  

o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 

dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od 

rozpoczęcia świadczenia pracy. 

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach będzie  nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez 

rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany 

umową o pomocy przy zbiorach. 

Nowy rodzaj umowy zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, przy 

jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika. 

Rolnik będzie opłacał składki: zdrowotną i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za 

pracownika sezonowego (za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca). W zamian pomocnik będzie miał 

prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym  

w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz 

dostęp do ochrony zdrowia. 

 

ARiMR 

ARiMR przypomina, że za wypalanie traw grożą wysokie kary grzywny (do 5 tys. zł), pozbawienia wolności 

(od roku do 10 lat) oraz utrata części dopłat bezpośrednich. Jeżeli kontrola na miejscu stwierdzi, że wypalanie 

traw było celowym działaniem rolnika, wtedy płatność z tytułu dopłat obszarowych może być obniżona do 

20%. 

KRUS 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub 

domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć  

w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została 
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przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3 300 zł. 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy 

rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci 

urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia 

dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można 

uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy w zakładce turnusy 

rehabilitacyjne dla dzieci. 

KRIR 

 W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego o niestosowanie sankcji wobec rolników oraz 

uznania działania siły wyższej w przypadku gdy, z przyczyn niezależnych, nie spełnili oni wymogów 

utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), programu rolnośrodowiskowego i rolno-

środowiskowo-klimatycznego, resort rolnictwa przekazał informacje dotyczące poszczególnych 

działań: „(…) Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych beneficjent nie jest w stanie spełnić 

kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia 

nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był 

kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.(…)” Rolnicy 

zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności 

wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych 

od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności 

do kierownika biura powiatowego ARiMR. 

 W związku z trwającymi konsultacjami projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o rozważenie wyłączenia spod wymogów 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisk rolniczych do powierzchni 2 ha, oraz gruntów klasy  

V i VI również do powierzchni 2 ha. 

 Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o wznowienie prac nad  projektem ustawy 

o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Samorząd 

rolniczy zawnioskował o zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych przez posiadaczy świń 

metod znakowania zwierząt (kolczykowanie i tatuowanie), co było zawarte w projekcie ww. ustawy 

przekazanym przez resort rolnictwa dnia 20.06.2017 r. (znak ŻW.orz.0210.1.2017.sf) 

 Samorząd rolniczy zawnioskował do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wprowadzenie przepisów 

uniemożliwiających zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez władze gminy w trakcie 

rozpoczęcia inwestycji przez rolnika. Przygotowanie dokumentacji inwestycji niezbędnej do uzyskania 

pozwolenia na budowę generuje duże koszty dla rolników. Jeśli w trakcie toczącego się postępowania 

o uzyskanie pozwolenia na budowę zostanie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, a zmiany będą takie, że złożony projekt budowlany nie spełni wymagań nowo 

uchwalonego planu, rolnik zmuszony jest do zmiany projektu budowlanego. 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do prezesa NIK oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi  

w kwestii raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Samorząd rolniczy 

nie zgodził się z treścią raportu, który w negatywnym świetle stawia głównie produkcję mięsa 

drobiowego w Polsce. Takie informacje działają na szkodę producentów rolnych, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę pozycję polskiego mięsa drobiowego na rynku europejskim i światowym. 
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 W związku z licznymi sygnałami płynącymi od rolników, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się 

do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu ochronę 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Samorząd rolniczy wyraża sprzeciw utrudnianiu pracy 

producentom rolnym na obszarach wiejskich przez mieszkańców nie związanych z produkcją rolną, a 

zamieszkujących na wsi. Czynności takie, jak wywóz obornika, praca suszarni do ziarna czy kurz 

powstający podczas żniw coraz częściej zgłaszane są na policję, a rolnicy otrzymują mandaty lub są 

karani sądownie. W nawale prac rolnicy ciężko pracują do późnych godzin wieczornych przez co są 

również karani za zakłócanie ciszy nocnej. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W dniu 5 kwietnia odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Budżetowej MIR. Komisja Rewizyjna 

obradowała nad realizacją uchwał i wniosków Rad Powiatowych i WZ MIR oraz nad budżetem za 2017 r. 

Komisja Budżetowa zajęła się omówieniem projektu budżetu na 2018 r. 

W dniu 23 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MIR. Tematem przewodnim były kwestie dotyczące 

zatrudniania cudzoziemców, omówione przez pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. WZ MIR 

podjęło uchwały dotyczące m. innymi udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017, ustalenia wysokości 

odpłatności za wydanie opinii (rękojmi) o posiadaniu predyspozycji do prowadzenia gospodarstwa rolnego na 

rzecz KOWR, zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok, wykonania budżetu za 2017 r., 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r., w sprawie wsparcia Fundacji  

Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” w Moszczenicy. 

  

W kwietniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR w dniach: 5 i 23.  

 

Małopolska Izba Rolnicza wystosowała zapytanie (z dn. 06.04.2018 r.) dotyczące podstaw wprowadzenia 

zakazu stosowania środków ochrony roślin w uprawach roślin strączkowych, definiowanych przez rolników 

jako obszary upraw EFA, otrzymaliśmy odpowiedź (z dn. 27.04.2018 r.) z Departamentu Płatności 

Bezpośrednich ARiMR:   

(...) Zakaz stosowania środków ochronnych roślin w uprawach roślin strączkowych kwalifikowanych jako 

obszary proekologiczne został w Polsce wprowadzony na podstawie przepisów prawa unijnego. Zgodnie  

z nimi (…) stosowanie środków ochrony roślin jest zakazane na kwalifikujących się jako EFA gruntach 

ugorowanych, obszarach międzyplonów lub okrywy zielonej i obszarach z uprawami wiążącymi azot, a także 

na obszarach pasów kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasu, objętych produkcją rolną.  

Obszerna treść odpowiedzi znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Interwencje. 

 

Przedstawiciele MIR i pracownicy brali udział w spotkaniach: 

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sejm RP, 11.04.2018 r., 

- WZ Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie – Kraków, 

12.04.2018 r., 

- Posiedzenie RP MIR Powiatu Wielickiego – Niepołomice, 16.04.2018 r., 

- Szkolenie dla rolników pt. „Ubój gospodarczy” – Tarnów, 17.04.2018 r., 

- Spotkanie z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej Avia5 w sprawie organizacji mini placu 

targowego na sprzedaż produktów rolnych, - biuro MIR, 17.0.42018 r., 

- Szkolenie z obsługi aplikacji eWniosekPlus – CDR Kraków, 18.04.2018 r., 

- Posiedzenie RP MIR Powiatu Proszowickiego – Koniusza, 19.04.2018 r., 

- Spotkanie w Departamencie Funduszy Europejskich w sprawie projektów KSOW – UMWM, Kraków, 

20.04.2018 r., 

- Małopolska Giełda Agroturystyczna – UR Kraków, 21-22.04.2018 r., 
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- Udział w pracach Komisji konkursowej KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, 

Kraków, 24.04.2018 r., 

- Posiedzenie RP MIR Powiatu Krakowskiego – biuro MIR, Kraków, 26.04.2018 r., 

- Posiedzenie RP MIR Powiatu Myślenickiego – Myślenice, 27.04.2018 r., 

- Spotkanie organizowane przez Rabat Rolniczy oraz kwartalnik Moja Wieś – Mucharz, 27.04.2018 r., 

- Spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia WPR w perspektywie Finansowej 2021-2027 –  

UG Racławice, 29.04.2018 r., 

-  Wybory Chłopa Roku - Racławice, 29.04.2018 r. 
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