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 PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO ZA MIESIĄC MAJ 2018 

INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA 

TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW 

ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU  I NOWYCH AKTÓW 

Rynek zbóż 

 Wraz z pierwszymi dniami maja na rynek zbóż weszło dawno oczekiwane ożywienie. Po miesiącach 

spadków cen i odnotowanej ostatnio stagnacji, nastąpiło odwrócenie tendencji, choć, zdaniem ekspertów, to 

raczej tylko chwilowa odmiana. Faktem jest, że choć nastąpiły wzrosty cen większości gatunków zbóż to są 

one niewielkie i sięgają kilku złotych za tonę. Duzy wpływ na majowe korekty mają wahania cen na 

światowych rynkach oraz dynamiczne zmiany na rynkach walutowych. Kolejnym z powodów dużego 

zamieszanie nie tylko na rynku zbóż, ale w całej światowej gospodarce powodują ostatnie działania Stanów 

zjednoczonych, które jeszcze w poprzednim miesiącu omal nie wypowiedziały wojny handlowej Chinom,  

a z początkiem czerwca nałożyły cła na stal i aluminium pochodzącą z Wspólnoty Europejskiej. Wzrost cen 

zbóż na rykach światowych powodują także niższe od zapowiadanych prognozy plonów. Korekta ekspertów 

dotyczy zwłaszcza zbiorów na terytorium USA i jest ściśle związana z występującą tam suszę.  

Tabela 1. Średnie ceny zbóż w Polsce [w zł/tonę] w maju 2018 

Towar 

Rodzaj 

ziarna Cena 

  
22-04-2018 06-05-2018 13-05-2018 20-05-2018 27-05-2018 

Zmiana 

[%]  

Pszenica konsumpcyjne 674 687 686 684 692 0,026 

 

paszowe 677 679 684 690 696 0,028 

Żyto konsumpcyjne 562 575 568 567 572 0,017 

 

paszowe 573 577 591 597 595 0,038 

Jęczmień konsumpcyjne 680 678 656 650 657 -0,033 

 

paszowe 676 679 677 660 671 -0,007 

Kukurydza paszowe 659 667 672 671 674 0,022 

Owies konsumpcyjne 534 541 549 562 560 0,048 

 

paszowe 530 523 528 545 544 0,026 

Pszenżyto paszowe 629 636 634 630 636 0,011 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 Na krajowym rynku podmioty sprzedające ziarno, ze względu na zahamowanie tendencji spadkowej 

cen, wykazują nieco więcej optymizmu. Jednak również w naszym kraju wzrost cen nie jest duży. Najwięcej 

na wartości zyskał owies. W porównaniu z końcem miesiąca kwietnia za tonę owsa konsumpcyjnego 

należało zapłacić 560 zł za tonę, co oznacza, że wartość owsa wzrosła o 0,05% w przeciągu miesiąca. Nieco 

mniej bo o 0,04% wzrosła wartość żyta paszowego. Przewiduje się, że wartość tego ziarna może  

w najbliższym okresie podlegać dalszej korekcie, gdyż jest to czas, gdy paszarnie zainteresowane są 

pozyskaniem surowca pochodzącego z ubiegłorocznych zbiorów. Wzrosła również wartość ziarna pszenicy. 

Wzrost cen zarówno pszenicy konsumpcyjnej jak i paszowej w maju był niemal identyczny. Pszenica 

konsumpcyjna kosztowała 18 zł/t. więcej niż przed miesiącem, natomiast pszenica paszowa jest droższa  

o 19 zł/t niż miało to miejsce pod koniec kwietnia. 10 złoty więcej niż przed miesiącem kosztuje tona żyta 
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konsumpcyjnego. Już drugi miesiąc z rzędu rośnie wartość kukurydzy. Na początku kwietnia za tonę nasion 

tej rośliny należało zapłacić 640 zł, natomiast z początkiem czerwca zakup tony kukurydzy wiązał się  

z wydatkiem 34 zł więcej. Po dłuższym okresie wzrostów spadają natomiast ceny jęczmienia 

konsumpcyjnego. Jęczmień paszowy przez niemal cały miesiąc utrzymywał swą wartość na podobam 

poziomie. Równie stabilnie zachowywała się cena pszenżyta. Za tonę tego zboża płaciło się średnio 7 zł/t 

więcej niż przed miesiącem. 

 W miesiącu maju poprawiła się także sytuacja na rynku rzepaku. Po pikujących cenach nasion tej 

rośliny w miesiącu kwietniu, rzepak w maju zaczął odrabiać straty. Zdecydowały o tym cena soi i wielka 

polityka. W połowie miesiąca, gdy relacje chińsko – amerykańskie stopniowo zaczęły się uspokajać, soja 

zaczynała odzyskiwać swoja wartość (soja była w ww. sporze jednym z towarów najbardziej zagrożonych 

objęciem cłami zaporowymi). Wzrost wartości nasion soi pociągał za sobą również wzrost wartości rzepaku, 

który osiągał w maju wartość 1500 zł/tonę. Eksperci oceniają, iż za wzrost cen rzepaku odpowiada również 

ciągle drożejąca ropa naftowa. 

  Ogólnokrajowe trendy mają również odbicie w cenach obserwowanych na lokalnych targowiskach. 

Ceny różnych gatunków zbóż albo lekko rosną albo utrzymują się n niezmienionym poziomie. Pod koniec 

maja najtaniej pszenicę można było kupić w Skale (65 zł/dt) a najdrożej w Suchej Beskidzkiej (80 zł/dt). Na 

pozostałych targowiskach ceny oscylowały wokół 70 zł/dt. Kukurydza najdroższa była w Suchej 

Beskidzkiej (92 zł/dt), zaś najtaniej to zboże można było kupić w Krzeszowicach – 70 zł/dt. Cena 

jęczmienia na targowiskach wahała się od 60 do 67 zł/dt, z wyjątkiem rekordowej Suchej Beskidzkiej gdzie 

cena osiągnęła poziom 80 zł/dt. Ceny owsa najniższe były na targowisku w Wolbromiu – 53 zł/dt,  

a najwyższe w Suchej Beskidzkiej – 70 zł/dt. Ponadto na targowisku w Suchej Beskidzkiej można było 

nabyć żyto w cenie 80 zł/dt, a na targowisku w Wadowicach pszenżyto i mieszankę zbożową – ceny 

odpowiednio 70 zł/dt i 66 zł/dt. 

Rynek trzody chlewnej  

 Mimo ciągłych obaw związanych z dalszym rozprzestrzenianiem się choroby ASF więcej powodów 

do optymizmu mają również producenci trzody chlewnej. Pierwszą połowę maja cechowały kolejne 

poważne obniżki cen za wieprzowinę, sprawiające, że chów tuczników był produkcją coraz bardziej 

deficytową. Powodem była obniżka cen na niemieckim rynku trzody chlewnej. W drugiej połowie maja 

ceny zaczęły rosnąć osiągając najpierw poziom z miesiąca kwietnia, a następnie przebijając go. Pomimo 

późnomajowych wzrostów cen zakupu tuczników, wartość świń rzeźnych nadal jest niższa niż przed rokiem 

co komplikuje życie producentom trzody chlewnej. Jak donosi prasa branżowa, pomimo problemów na 

rynku świń rzeźnych jest dość znaczący popyt na warchlaki z przeznaczeniem na tucz co oznacza, iż część 

hodowców zamierza rozszerzać posiadane hodowle. 

Tabela 2. Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w maju 2018 

Towar Cena [zł/t] 

Klasa 06.05.2018 13.05.2018 20.05.2018 27.05.2018 

S 5 879 5 726 5 829 6 046 

E 5 766 5 615 5 713 5 920 

U 5 401 5 242 5 355 5 577 

R 5 023 4 886 4 995 5 226 
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O 4 552 4 480 4 540 4 796 

P 4 405 4 319 4 586 4 882 

S-P Razem 5 728 5 568 5 672 5 891 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 Ceny zakupu tuczników, według klasy EUROP, w maju są przedstawione w tabeli numer 2. 

Analizując przedstawione dane zauważyć można opisane powyżej tendencje cenowe. Pierwsza połowa maja 

to przede wszystkim gwałtowne spadki cen, które obejmowały wszystkie klasy wieprzowiny. Im niższa 

klasa tym spadek wartości był bardziej wyraźny. Natomiast w drugiej połowie miesiąca wartość świń 

rzeźnych zaczęła się odbudowywać. W ostatnim notowaniu wartości tylko tona tucznika klas R i O miała 

mniejszą wartość niż na koniec poprzedniego miesiąca. 

 Na regionalnych targowiskach tradycyjnie już można było nabyć prosięta. Za parę tych zwierząt  

w Wadowicach w pierwszej połowie miesiąca należało zapłacić 420 zł, natomiast 24 maja cena wzrosła już 

do 460 zł za parę. Jednocześnie, w związku z ciągłym zagrożeniem chorobą ASF, a co za tym idzie ścisłą 

kontrolą obrotu prosiętami na targowiskach prowadzoną przez służby weterynaryjne, większość dotychczas 

prowadzonego obrotu przeszła w ręce pośredników, którzy oferują rolnikom dowóz prosiąt bezpośrednio do 

gospodarstwa. Ostrzegamy wszystkich rolników korzystających z tej formy zakupu prosiąt przed 

zagrożeniem jakie niesie ona za sobą. Zdarza się bowiem, iż pośrednicy dostarczają prosięta niewiadomego 

pochodzenia, bez wymaganych prawem oznaczeń i dokumentów. Zachodzi więc podejrzenie, że prosięta te 

pochodzić mogą z, wyznaczonych w naszym kraju, stref zapowietrzonych w których hodowcy mają 

problem ze zbytem prosiąt. Nieuczciwi handlarze wykorzystują ten fakt i kupując tanio takie prosięta 

próbują szybko zarobić na naiwności hodowców. 

Rynek żywca wołowego i przetworów mlecznych  

 Rynek żywca wołowego nadal zachowuje się bardzo spokojnie a ceny żywca są stabilne. Wprawdzie 

w maju 2018 roku nastąpiły lekkie spadki cen. Eksperci jednak uspokajają, że bardziej prawdopodobne jest, 

iż doszło do niewielkiej korekty cen na rynku niż do wyznaczenia początku stałej tendencji. Na korektę cen 

główny wpływ miał przede wszystkim spadek spożycia wołowiny za granicą, zwłaszcza na południu 

kontynentu. W związku z tym, że w Polsce wołowina, ze względu na swoją wysoką  cenę nie jest mięsem 

nadzwyczaj popularnym, rynek polskiej wołowiny jest mocno uzależniony od eksportu tego surowca. 

Dlatego zmniejszające się spożycie wołowiny u naszych kontrahentów, a co za tym idzie ograniczenie 

skupu wołowiny na naszym rynku odbija się spadkiem cen żywca wołowego. Pomimo jednak 

odnotowanych lekkich spadków ceny skupu żywca wołowego nadal są wyższe od cen z analogicznego 

okresu ubiegłego roku. 

Tabela 3. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce (20.05.2018) 

  CENA ZAKUPU* 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
Zmiana ceny [%] 

  2018-05-20 2018-05-20 2018-05-20 tyg. roczna 

Bydło ogółem 6,85 13 232 13 496 -0,2 6,9 

bydło 8-12 m-cy (Z) 7,25 13 455 13 724 1,1 8,0 

byki 12-24 m-ce (A) 7,38 13 845 14 122 -0,7 6,3 
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byki > 24 m-cy (B) 7,33 13 760 14 035 -0,8 6,8 

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

krowy (D) 5,74 11 795 12 031 0,5 8,8 

jałówki > 12 m-cy 

(E) 6,89 13 293 13 559 0,2 5,9 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 Sytuacja na rynku mleczarskim jest stabilna a nawet dobra i brak jest przesłanek aby w najbliższym 

czasie miało ulec to zmianie. Ceny od kilku miesięcy pozostają na podobnym poziomie. Być może dojdzie 

również do korzystnych zmian. Ostatnio odnotowano bowiem 3% spadek produkcji mleka w Nowej 

Zelandii, która jest potentatem na rynku mleczarskim. Zagrożeniem dla polskich producentów przetworów 

mlecznych mogłoby być nagłe pogorszenie się sytuacji na rynku niemieckim, z którym nasz rynek jest ściśle 

powiązany. Poniższa tabela wskazuje, że z wyjątkiem niewielkiej korekty ceny mleka surowego wszystkie 

analizowane produkty posiadają większą wartość niż miało to miejsce przed miesiącem. 

Tabela 4. Porównanie aktualnych cen wybranych wyrobów mleczarskich z ich cenami z przeszłości 

Towar Cena 

 

aktualna 

1-tydz. 

temu 

miesiąc 

temu 

początek 

roku rok temu 2 lata temu 

Mleko surowe skup  134 

 

136,4 141,7 130 105,2 

Mleko w proszku 

odtłuszczone 557,5 550,7 535,6 616,4 750,4 687,8 

Mleko w proszku pełne 1105,5 1056,3 1031,4 1108,3 1182,3 828,5 

Masło w blokach 2183,6 2172,2 2009 1743,3 1807,4 1004,1 

Masło konfekcjonowane 2291,1 2227,8 2076,4 1971,2 1896,5 1157,2 

Ser Edamski 1202,6 1216,7 1179,7 1294 1338,7 953,9 

Ser Gouda 1180,8 1201,8 1175,8 1327,7 1323 923,9 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek drobiu 

 Świeżo opublikowane dane wróżą polskim producentom drobiu świetlaną przyszłość. W kraju rośnie 

spożycie drobiu i niedługo przekroczy ono 30 kg na osobę. Wieprzowina i mięso drobiowe to dwa 

najpopularniejsze rodzaje mięs spożywanych w Polsce. Rośnie także eksport mięsa drobiowego. W 2017 

roku 45% polskiego drobiu trafiło na eksport, a eksperci szacują, że już w najbliższym czasie wskaźnik ten 

przekroczy 50%. Eksportujemy przede wszystkim do innych krajów Unii Europejskiej – na europejskie 

rynki trafia 80% eksportowanego mięsa. Zagrożeniem dla polskich producentów może być opuszczenie 

Wspólnoty Europejskiej przez Wielką Brytanię, która jest jednym z największych nabywców polskiego 

drobiu. Z drugiej strony na polskie mięso otwierają się nowe rynki takie jak kraje Dalekiego Wschodu oraz 

kraje arabskie. 



5 

 

Tabela 5. Ceny sprzedaży jaj w maju 2018 

CENY SPRZEDAŻY 

    20.05.2018 13.05.2015 06.05.2018 

TOWAR 

Kateg

orie 

wago

we 

Cena w 

zł/100 

szt. 

Zmia

na 

ceny 

[%] 

Cena w 

zł/100 szt. 

Zmiana ceny 

[%] 

Cena w 

zł/100 szt. 

Zmiana 

ceny 

[%] 

Jaja spożywcze klasy A XL 44,80 3,9 43,10 -5,9 45,80 2,5 

Jaja spożywcze klasy A L 38,50 4,6 36,80 -10,7 41,20 0,0 

Jaja spożywcze klasy A M 32,40 6,6 30,40 -10,9 34,10 1,2 

Jaja spożywcze klasy A S 27,50 8,7 25,30 -3,8 26,30 5,6 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Również na rynku jaj nie ma cenowych zawirowań, które niosłyby za sobą poważne konsekwencje. 

Wprawdzie w połowie maja ceny jaj wszystkich kategorii wagowych obniżyły się, jednak w chwili obecnej 

wygląda na to, że to była chwilowa korekta, ponieważ już w następnym tygodniu wartość jaj znów zaczęła 

rosnąć.  Obecnie za 100 sztuk jaj klasy XL trzeba zapłacić 44,80 zł, natomiast za tę samą ilość jaj klasy S 

27,50zł. 

Rynek owoców i warzyw 

 Na małopolskich targowiskach zaczęły pojawiać się typowe dla tej pory roku owoce miękkie. 

Najbardziej kojarzonym z miesiącem majem owocem jest truskawka. Na początku miesiąca kilogram 

truskawki kosztował ponad 10 zł. Obecnie kilogram truskawek można kupić w cenie nawet 5 zł. Pojawiły 

się również czereśnie. Cena kilograma czereśni 24 maja wynosiła od 8 zł na targowisku w Skale do 12 zł na 

targowisku w Oświęcimiu. Cena kilograma jabłek oscylowała wokół 3 zł za kilogram (najtaniej na Placu 

handlowym na krakowskich Rybitwach). Nadal bardzo wysoka jest cena pietruszki. Na targowiskach wahała 

się ona od 4,50 na targowiskach w Wolbromiu i Wadowicach do 8 zł na targowisku w Oświęcimiu, 

natomiast wartość kilograma marchewki na większości targowisk utrzymywała się na poziomie 2 zł. Pełny 

wykaz cen na Małopolskich targowiskach w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Wykaz cen owoców i warzyw na małopolskich targowiskach (24.05.2018) 

Owoc/warzywo - 

P
ro

s
z
o

w
ic

e
 

S
u

c
h

a
 

B
e
s

k
id

z
k

a
 

P
H

 R
y
b

it
w

y
 

W
o

lb
ro

m
 

W
a

d
o

w
ic

e
 

K
rz

e
s

z
o

w
ic

e
 

S
k

a
ła

 

O
ś

w
ię

c
im

 

Buraki ćwikłowe kg 0,65   0,90 0,80 2,50 2,00 2,00 2,00 

Cebula kg 0,75 1,50 0,90 0,80 2,50 2,00 2,00 2,00 

Czereśnie kg       10,00     8,00 12,00 

Czosnek szt   1,00 1,00 0,70 1,50 1,20 1,50 1,50 

Gruszki kg     4,00     4,00 4,00   

Jabłka kg     2,40 3,00 2,50 3,00 3,50 3,50 

Kalafior szt   5,00 2,50 3,50 4,50   3,00 4,50 

Kapusta biała kg   4,0/szt 0,38 0,50   
szt/2,50 

      3,0/szt 

Kapusta czerwona kg     0,75 0,70   2,50/szt   3,0/szt 

Kapusta włoska szt     2,50         5,00 
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Owoc/warzywo - 

P
ro
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ic

e
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h
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o

w
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e
 

S
k

a
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O
ś

w
ię

c
im

 

          

Marchew kg 0,95 4,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 3,00 

Ogórki kg     3,30 5,50 6,00 6,00 5,00 6,00 

Papryka czerwona kg   5,50             

Pieczarki kg     5,50 7,00 7,00 6,00     

Pietruszka kg   5,00 4,60 4,50 4,50 5,00 7,00 8,00 

Pietruszka - natka szt   1,20 1,00   2,00 1,50 1,50 1,50 

Pomarańcze kg                 

Pomidory kg   7,20 4,00 5,20   7,00 5,00 8,00 

Pory szt   1,20 1,10 0,90   2,00   2,50 

Rzodkiewka szt   1,80 0,80 1,50 1,50 1,50 1,40   

Sałata szt   1,80 1,06 1,80 2,50 2,00 1,50 2,00 

Seler kg   4,00 2,00 3,50 3,50 4,50 5,00 5,00 

Szczypiorek szt   1,00 0,80     1,50   1,50 

Truskawki kg     7,00 6,50 8,00 10,00 7,50 9,00 

Fasola - Piękny Jaś kg               14,00 

Fasola szparagowa kg               25,00 

Kapusta biała młoda szt       3,00   3,50 3,50 3,50 

Źródło: Dane zebrane i udostępnione przez MODR Karniowice 

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 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 
marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów 

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
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poz. 
675 

ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa 
rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania 
rybołówstwa rekreacyjnego 

Dz.U. 
2018 
poz. 
688 

 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 
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 

Aktualności: 

ARiMR 

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
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


8 

 

1) ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata 2014-2020 w dniach od 18 

czerwca do 17 lipca 2018 r. 

Pomoc finansowa w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw" może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli m.in.: 

 jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, 

 prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie 

nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 

 przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego 

biznesplanu. 

2) ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu 

"Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 

rzecz młodych rolników" objętego PROW na lata 2014-2020 w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 

2018 r. Pomoc finansowa w ramach tego poddziałania może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.: 

 w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat; 

 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni; 

 przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne  

o powierzchni co najmniej 1 ha; 

 przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy 

przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie 

rolnym; 

 przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego 

zrealizowania; 

 najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako 

kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej 13 000 - 150 000 

euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej  

(w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa 

od średniej krajowej). 

3) Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020 w obszarze: 

- rozwój produkcji bydła mięsnego, w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. 

- rozwój produkcji mleka krowiego, w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. 

-rozwój produkcji prosiąt, w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 27 lipca 2018 r. 

 

KRIR 

1) W związku z prośbą samorządu rolniczego do Prezydenta RP o jak najszybsze podpisanie ustawy z dnia 

13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej 

zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz spotkaniem w tym 

temacie, które odbyło się w Kancelarii Prezydenta RP w dniu 7 maja br. z udziałem Prezesa KRIR Wiktora 

Szmulewicza, Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Pan Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję 

o podpisaniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz niektórych innych ustaw 

2) 20 maja 2018 r. obchodzono pierwszy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony z inicjatywy Słowenii. Do 

tej inicjatywy przyłączyła się również Krajowa Rada Izb Rolniczych. 
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Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych w tym roku wysiali 3 tys. paczek mieszanki nasion roślin 

nektaro- i pyłkodajnych, dając pożytek i schronienie owadom zapylającym. Ważny element tej inicjatywy 

stanowi także podkreślenie znaczenia właściwego stosowania środków ochrony roślin dla pszczół. 

3) W związku ze zgłaszanymi przypadkami procederu przepakowywania owoców i warzyw przywożonych 

z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich, w resorcie rolnictwa opracowywany jest projekt ustawy  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie 

niektórych rynków rolnych. 

Ma on na celu wzmocnienie i usprawnienie działań służb kontrolnych dotyczących kontroli świeżych 

owoców i warzyw (w tym ziemniaków), a także zwiększenie kar za nieprawidłowości w tym zakresie. 

4) Zarząd KRIR, wystąpił 25 kwietnia 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o usprawnienie 

aplikacji e-WniosekPlus, tak aby działała ona przez całą dobę. W podpowiedzi pismem z dnia 26 maja 2018 

r. Minister Rolnictwa poinformował, iż o szczegółowe informacje w tej sprawie zwrócił się do ARiMR, jako 

jednostki odpowiedzialnej za obsługę i utrzymanie aplikacji eWniosekPlus. 

Jak informuje ARiMR, w wyniku intensywnych prac i zmian w procesie utworzenia i zabezpieczenia kopii 

zapasowej aplikacji eWniosekPlus udało się ograniczyć przerwy techniczne do 3 dni w tygodniu:  

a) we wtorek w godzinach 22:00 — 2:00 

b) w czwartek w godzinach 22:00 — 2:00 

c) w niedzielę w godzinach 22:00 — 5:00 

5) W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianę współczynnika 

stosowanego do wyliczania powierzchni poplonów w ramach zazielenienia MRiRW udzieliło następujących 

wyjaśnień: 

Do obszarów proekologicznych (EFA) w ramach zazielenienia rolnicy mogą zaliczyć liczne elementy, o ile 

spełniają one warunki uznawania ich za obszary EFA, w tym międzyplony lub pokrywę zieloną w postaci 

wsiewek trawy lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanek utworzonych z co 

najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, 

bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. 

 

KOWR 

1) 15 maja 2018 r. upłynął ostateczny termin składania wniosków o wpis do Rejestru producentów surowca 

tytoniowego. Producenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub 

zbytu surowca tytoniowego, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca 

tytoniowego w dowolnym momencie roku, ale przed rozpoczęciem działalności. KOWR informuje, że bez 

uzyskania wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego nie będzie możliwości produkcji i obrotu 

surowcem tytoniowym.  

2) Już po raz XVI organizowany jest ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Konkurs 

składa się z dwóch kategorii. Pierwsza odnosi się do zakładów rolnych. Jej organizatorem jest Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, druga zaś dotyczy gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem jest 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ogłoszenie laureatów i uroczyste 

podsumowanie XVI edycji konkursu odbędzie się podczas tegorocznych targów Agro Show w Bednarach. 

 

KRUS 

1) Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego 

rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń 

w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Rolnik jest zobowiązany 

zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie 
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później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. 

Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.  

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia 

wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 

zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego 

odszkodowania. Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub 

rolniczej choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku 

na zdrowiu. Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania 

ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.  

3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty 

przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 

Od 1 czerwca 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub 

renty wynoszą odpowiednio: 

 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.236 zł 00 gr, 

 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.009 zł 70 gr. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

 

 W maju odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 11 i 25. 

 Izba otrzymała 120 miejsc na zorganizowanie półkolonii dla dzieci w miejscowościach: Olesno, 

Łętownia i Przydonica, z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników. 

 W ramach realizacji projektu z dofinansowaniem funduszy KSOW Izba przeprowadziła nabór 

uczestników na wyjazd studyjny do Francji. Tytuł operacji: „Żywność od rolnika na lokalnym rynku 

– francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej żywności” 

 

Przedstawiciele MIR i pracownicy brali udział w spotkaniach: 

 

- Wystawa ogrodnicza – Sucha Beskidzka, 1.05.2018 r., 

- Jubileusz 60-lecia KGW oraz 65-lecie OSP – Jachówka, 5.05.2018 r., 

- Spotkanie z rolnikami i łowczymi w sprawie szacowania szkód łowieckich – Bachowice, 8.05.2018 r., 

- Posiedzenie Funduszu Promocji Mięsa Owczego – Warszawa, 10.05.2018 r., 

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa oraz Rady Powiatowej MIR w Wadowicach – 11.05.2018 r., 

- Nadanie tytułu „Małopolanin Roku” i „Człowiek Roku”  – Collegium Novum UJ, Kraków - 14.05.2018 r., 

- Finał konkursu plastycznego organizowanego przez KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom 

 zapobiegamy” – Kraków, 15.05.2018 r., 

– Obchody 65-lecia UR w Krakowie -18.05.2018 r., 

- Posiedzenie Małopolskiego Rynku Hurtowego – Tarnów, 18.05.2018 r., 

– Małopolskie Święto Ludowe – Charsznica - 20.05.2018 r.,  

- Uroczystości pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom” – 21.05.2018 r., Warszawa, 

- Posiedzenie Rady Rynku Pracy Powiatu Krakowskiego – Kraków, 21-22.05.2018 r., 

- II Narodowy Dzień Mlecznej Fermy – wyjazd małopolskich hodowców, Wolica Nowa, Aleksandrów, 

– Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM – Kraków, 24.05.2018 r., 

– Seminarium pt. „Wyroby lokalne z ras rodzimych – od zagrody do stołu” - Instytut Zootechniki, Balice - 

28.05.2018 r. 
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