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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 CZERWIEC 2018 

Rynek zbóż  

Tegoroczne żniwa będą odbywać się w atmosferze rolniczej suszy, która dotknęła prawie 4 mln ha w kraju. Rozpoczęły się 

już małe żniwa. Niestety ich wyniki są dalekie od zadowalających. Plony jęczmienia według relacji rolników w zależności 

od stanowiska wahają się w granicach od 3 do 5 ton z hektara. Ceny w skupach na nowe ziarno z tegorocznych zbiorów 

niestety też są bardzo słabe i oscylują w granicach 550,00 - 620,00 z/t. 

Początek czerwca odznaczył się względną stabilizacją cen kukurydzy i pszenicy konsumpcyjnej. Za to ceny żyta 

konsumpcyjnego zmalały, a ceny jęczmienia paszowego wzrosły. 

W pierwszym tygodniu czerwca  zakłady zbożowe za pszenicę konsumpcyjną płaciły 686 zł/t. Równocześnie ziarno to było 

tańsze o 0,2% niż miesiąc wcześniej i o 5% niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne otrzymywano 568 zł/t. Jednocześnie 

cena tego zboża była niższa o 1% od notowanej przed miesiącem i o 13% niż przed rokiem. Cena zakupu jęczmienia 

paszowego kształtowała się w granicy 666 zł/t, a zatem mniejszym o 2% niż przed miesiącem.  

Kukurydzę w kraju skupowano po 678 zł/t. Cena tego ziarna była o 2% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 4% 

niższa niż przed rokiem. 

W dniach 11–17.06.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną, zakłady płaciły 693 zł/t. Ziarno to kosztowało więcej o 1% niż  

w poprzednim tygodniu, ale o 5% mniej niż przed rokiem. 

Za żyto konsumpcyjne otrzymywano 557 zł/t, czyli było ono tańsze o 4% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego 

zboża była niższa o 2% od notowanej przed miesiącem i o 15% niż przed rokiem. 

Cena zakupu jęczmienia paszowego kształtowała się w granicy 677 zł/t, czyli wyższej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż 

przed miesiącem. Cena tego zboża była o 0,5% większa od notowanej przed rokiem. 

W dniach 18–24.06.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 699 zł/t, a więc to o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu  

i miesiąc wcześniej. Ziarno to było jednak o 4% tańsze niż przed rokiem. 

Za żyto konsumpcyjne otrzymywano 567 zł/t, a zatem to drożej o 2% niż tydzień wcześniej, ale o 1% mniej niż przed 

miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 13% tańsze niż przed rokiem. 

Cena zakupu jęczmienia paszowego kształtowała się w granicy 662 zł/t, czyli niższym o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż 

przed miesiącem. Cena tego zboża była także o 2% mniejsza od notowanej przed rokiem. 

Kukurydzę w kraju sprzedawano po 693 zł/t, tj. o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 3% wyższa od 

uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 3% niższa niż przed rokiem. 

  

Ceny na rynkach zagranicznych 

  

W ostatnim tygodniu czerwca 2018 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych podaż zbóż ze zbiorów 2018 r. 

przyczyniła się do dalszej zniżki cen. W USA w notowaniu z 27.06.2018 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) 

ukształtowała się na poziomie 195 EUR/t, a więc niższym o 5% niż przed tygodniem, a pszenicy SRW – o 1% do 180 

EUR/t. W tym okresie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 174 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 170 EUR/t. 

Zboże to było tańsze niż przed tygodniem odpowiednio o 2% i 0,3%.  

Wywozowa cena jęczmienia paszowego we Francji w ciągu tygodnia zmniejszyła się o 0,3% do 165 EUR/t, a w portach 

Morza Czarnego – o 1% do 163 EUR/t 

Za kukurydzę w USA otrzymywano 143 EUR/t , czyli o 1% mniej niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – 

 o 0,3% do 153 EUR/t. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

  Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaje towaru Czerwiec  2018 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 686-703 
paszowa 695-709 

Żyto konsumpcyjna 557-568 
paszowa 575-581 

Kukurydza paszowa 678-693 

Jęczmień paszowy 662-677 
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W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Rynek trzody chlewnej  
 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

Targowisko 

CENA [zł/para] 

01-07.06.2018 08-14.06.2018 22-28.06.2018 

Wadowice 440 480 420 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na małopolskich targowiskach: 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

03.06.2018 10.06.2018 17.06.2018 24.06.2018 

Prosięta (ok.20 kg) 184,55 180,00 188,36 171,13 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w czerwcu 2018 r.: 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 65 - - 66 

Sucha 

Beskidzka 

80 90 70 80 

Wolbrom 64-70 80 53 65-70 

Wadowice 60-66 76-88 60-65 70 

Krzeszowice 65-70 70 65 - 

Skała 63-65 - 53-55-       65-70 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

03.06.2018 10.06.2018 17.06.2018 24.06.2018 

Klasa S 6135 6145 6159 6135 

Klasa E 6012 6031 6053 6035 

Klasa U 5 660 5 688 5 715 5676 

Klasa R 5288 5315 5 356 5306 

Klasa O 4 969 4817 4 846 4941 

Klasa P 4818 4621 4 227 4559 

Klasa S-P 5 989 5 997 3013 4994 
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Ceny zakupu żywca wieprzowego 

Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od połowy maja br. wzroście, w trzecim 

tygodniu czerwca br. uległy nieznacznemu spadkowi. W dniach 18–24.06.2018 r. trzodę chlewną zakłady 

kupowały po 4,68 zł/kg względem 4,69 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był o 2% droższy niż przed 

miesiącem, ale o 19% tańszy niż przed rokiem. Na rynku unijnym za świnie rzeźne klasy E dostawcy 

otrzymywali 145,49 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej wobec 145,85 EUR za 100 kg w poprzednim 

tygodniu. Żywiec ten był o 2% droższy niż przed miesiącem, ale o 18% tańszy niż przed rokiem. W Polsce za 

trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 142,91 EUR/100 kg, czyli  

o 2% mniej niż w UE. Na rynkach czołowych unijnych producentów wieprzowiny ceny tego żywca kształtowały 

się od 149,27 EUR/100 kg w Hiszpanii i 148,31 EUR/100 kg w Niemczech do 127,08 EUR/100 kg w Danii i 

130,70 EUR/100 kg w Holandii. 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W dniach 18–24.06.2018 r. krajowe zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,79 zł/kg, a zatem o 1% 

taniej niż tydzień wcześniej, ale o 2% drożej niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed 

rokiem półtusze były o 16% tańsze. 

Cena minimalna żywca od 11.06.2018 r. wzrosła o + 0,30 zł/kg, a maksymalna o + 0,10 zł/kg. Oferowana średnia 

cena skupu w wadze żywej to: 4,38 zł/kg (na podstawie 43 cenników firmowych). Tydzień wcześniej  wynosiła 

ona 4,44 zł/kg.  Ceny minimalna za klasę E utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia, cena 

maksymalna spadła o - 0,20 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 32 cenników firmowych) 

wynosi 5,76 zł/kg. W zeszłym tygodniu średnia ta była na poziomie 5,84 zł/kg. 

 Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w  czerwcu z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych 

wahały się w granicach: od od 3,80 do maksymalnie 5,00 zł/kg, a na wbc w klasie E: 5,25-6,00 zł/kg. Ceny 

macior w skupach oscylowały w przedziale 2,00-3,70 zł/kg (średnia 2,47 zł/kg na podstawie informacji z 32 

firm). 

Rynek żywca wołowego 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-czerwiec 2018: 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w czerwcu 2018 r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 6,84-6,93 13 195-13 310 13 459-13 638 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,88-7,11 12 773-13 303 13 029-13 569 

byki 12-24 m-ce (A) 7,40-7,46 13 878-13 987 14 155-14 267 

byki > 24 m-cy (B) 7,34-7,39 13 771-13 864 14 047-14 144 

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

krowy (D) 5,72-5,78 11 756-11 866 11 991-12 103 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,90-6,94 13 320-13 398 13 647-13 666 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Ceny zakupu żywca wołowego 

  

W trzecim tygodniu czerwca br. za bydło rzeźne dostawcom płacono 6,84 zł/kg, czyli o 1% mniej niż w 

poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 7% większa w stosunku do notowań 

sprzed roku. 

  

Średnio w UE cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wynosiła 377,35 EUR/100 kg i była o 0,4% mniejsza niż 

przed tygodniem i miesiącem, ale o 1% większa niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy 

ukształtowała się w granicy 329,34 EUR/100 kg, tj. o 13% niższym od ceny w UE. Mniejszy niż w Polsce ceny 

bydła rzeźnego notowano jedynie na Łotwie - 271,08 EUR/100 kg i Litwie - 313,18 EUR/100 kg. 

  
Ceny zbytu mięsa wołowego 

  
Wołowina potaniała też w krajowym zbycie. W dniach 18–24.06.2018 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe 

sprzedawano po 13,72 zł/kg, tj. taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. Był to 

jednak poziom cen o 7% wyższy niż przed rokiem. 
 

Rynek drobiu  

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu- czerwiec 2018r.: 

TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 3447,2 - 3551,4 

Indory 4706,0 - 4753,6 

Indyczki 4371,6 - 4434,7 

Kaczki typu brojler 4416,6-4502,5 

Kury typy mięsnego 2226,6-2567,9 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca drobiowego  

W krajowym skupie ceny żywca drobiowego są wyższe niż w maju br. W dniach 18–24.06.2018 r. kurczęta 

brojlery kupowano po 3,53 zł/kg względem 3,52 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była wyższa o 3% 

niż przed miesiącem oraz o 5% niż przed rokiem. Za indyki dostawcom płacono 4,58 zł/kg, a więc więcej o 0,3% 

niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. żywiec 

indyczy był o 16% tańszy. 

 Ceny zbytu mięsa drobiowego 

 W trzecim tygodniu czerwca br. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 5,95 zł/kg, czyli o 

3% drożej niż tydzień wcześniej. Cena kurcząt była o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz rokiem. Za tuszki 

indyków otrzymywano 8,14 zł/kg, tj. mniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim notowaniu oraz o 1% niż miesiąc 

wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku mięso indycze potaniało o 4%. 

 Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – czerwiec 2018 roku 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 42,30-47,00 

Jaja spożywcze klasy A L 33,10-38,76 

Jaja spożywcze klasy A M 23,00-33,20 

Jaja spożywcze klasy A S 18,00-32,50 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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   CENA SKUPU 

TOWAR  Cena w zł/tonę 

    

Jaja spożywcze do przetwórstwa 2484,00-3043,00 

 

Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- czerwiec 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –czerwiec 2018: 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 1,00-1,50 2,50-3,00 0,70-0,90 2,50 2,00-3,50 2,50-3,50 2,00-3,00 

Cebula zł/kg 2,00-3,80 3,00 0,80-3,00- 2,20-2,50 2,00-4,00 3,40-4,00 2,00-3,00 

Ziemniaki zł/kg 0,46-0,70 1,50-3,00 0,60-1,00 1,00-1,20 1,00-2,20 1,00-1,50 1,40-4,00 

Jabłka zł/kg 2,20-2,66 4,00 2,50 2,50-3,50 3,00 2,50-3,50 3,50 

Kalafior szt 1,4-2,00 3,50-4,00 2,50 3,50-4,50 2,50-4,00 2,50 4,00-4,50 

Ogórki zł/kg 1,20-2,00 2,00-4,00 2,00-3,00 3,50-6,00 2,50-4,00 2,50-3,00 3,00-6,00 

Pomidory zł/kg 2,00-2,33 5,00-7,00 3,50-4,00 4,00-7,50 4,00-5,50 3,50-3,00 6,00-8,00 

Marchew zł/kg 2,00-3,00 3,00 2,00-2,50 2,20-3,00 3,00-3,50 3,30-5,00 3,00-4,00 

Pieczarki zł/kg 5,00-5,50 7,00-8,00 7,00 6,00-6,50 7,00 - 8,00 

Pietruszka zł/kg 5,50-10,00 7,00 5,50-8,00 3,80-4,00 7,00 7,00-12,00 8,00-10,00 

Agrest zł/kg 2,40-5,00 8,00  5,50-7,00 4,00-5,00 - 5,00-6,00 

Czereśnie zł/kg 8,00-13,00 5,00-7,00 6,00-9,00 7,00-10,00 6,00-8,00 5,00-6,00 8,00-12,00 

Truskawki zł/kg 5,00-6,00 6,00-7,00 5,00-7,50 6,00-8,00 5,00-6,00 4,00-5,50 7,00-9,00 

Wiśnie zł/kg 4,00-5,00 8,00 6,00 6,00 6,00 4,00 8,00 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

03.06.2018 10.06.2018 

 

17.06.2018 

 
Masło Ekstra                 

w blokach 
2 250,89 2 248,65 

 

2 269,30 

 
Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
2 372,47 

 

2 483,88 

 

2 526,55 

 
Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

562,86 

 

575,81 584,10 

 

Mleko pełne                

w proszku 
1 038,42 

 

1 075,73 

 

1 087,38 

 
Ser Edamski 1 236,48 

 

1 270,17 

 

1 281,57 

 
Ser Gouda 1 211,54 

 

1 240,28 

 

1 241,79 
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Kapusta 

biała 

młoda 

szt 

 
1,20-1,80 3,00 2,50-3,00 2,50-4,00 2,50-3,50 2,00-2,50 3,50 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Rosnące dostawy borówki amerykańskiej, wpłynęły na obniżki oferowanych za te owoce cen. Pod koniec 

czerwca dostawcy wysokiej jakości jagód, skalibrowanych i odpowiednio opakowanych, mogli otrzymać od 

13,00 do 14,00 zł/kg. Taniej nabywców znajdowały owoce niekonfekcjonowane. 

Kończą się dostawy malin odmian letnich. Większość owoców klasyfikowana jest w drugiej klasie. Końcem 

czerwca ceny skupu malin w drugiej klasie jakości, obniżyły się do przedziału 1,80-2,50 zł/kg. Najwięcej można 

było otrzymać bezpośrednio w zakładach przetwórczych. Niewiele dobrego można powiedzieć o tegorocznym 

sezonie malinowym. Dla części rolników był on ostatnim, gdy obecne ceny oraz problemy z pozyskaniem 

pracowników, pozbawiają sensu kontynuowania produkcji tych owoców. Rolnicy słusznie wskazują, że jedną z 

przyczyn obecnego stanu jest silna, bo tania, konkurencja ukraińskiej branży malinowej, która niepostrzeżenie 

wyrosła u Naszych granic. 

Handel jabłkami z zeszłorocznych zbiorów dobiega końca. Niestety komory części sadowników nadal 

wypełnione są owocami. Jabłka deserowe 1,10-2,30 zł/kg, jabłka przemysłowe na sok 0,25-0,35 zł/kg. Ze 

względu na przyspieszoną wegetację pod koniec czerwca i na początku lipca br. w obrocie znalazły się 

tegoroczne jabłka z pierwszych zbiorów. 

W obrocie dominują odmiany Idared oraz Goster. Posiadacze Idareda są w lepszej sytuacji, gdyż zainteresowanie 

tą odmianą jest wyższe. Jedna ze znanych i dużych sieci handlowych, zdecydowała się nawet na ponowne 

włączenie tej odmiany do asortymentu sprzedanych jabłek. Goster cieszy się znacznie mniejszym 

zainteresowaniem i zdaniem niektórych handlowców, część jabłek tej odmiany zostanie przeznaczona do 

przetwórstwa. Ceny jabłek Idared i Gloster kształtując się od 1,10 do 1,50 zł/kg. Obecnie w obrocie najdroższe są 

jabłka Golden Delicious (1,70-2,30 zł/kg). Sprzedaż pozostałych odmian ma już  mniejsze znaczenie, choć 

przedsiębiorstwa nadal realizują zamówienia sieci handlowych na dostawy jabłek odmian Jonagored czy 

Szampion. 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w miesiącu czerwcu 2018 r.: 

Dz.U. 

2018 

poz. 858 

 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 

2018 

poz. 860 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów 

leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 861 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000858
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000858
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000858
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000860
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000860
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000860
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000861
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000861
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000861
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Dz.U. 

2018 

poz. 868 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 869 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 

niektórych ustaw 

Dz.U. 

2018 

poz. 872 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w 

rolnictwie 

Dz.U. 

2018 

poz. 884 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów 

na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 897 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w 

sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. 

Dz.U. 

2018 

poz. 908 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie 

gruntów 

Dz.U. 

2018 

poz. 920 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie korzystania z usług 

doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 

Dz.U. 

2018 

poz. 921 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu 

zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura 

(Gallus gallus)" na lata 2017-2019 

Dz.U. 

2018 

poz. 934 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w 

sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości 

handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000868
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000868
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000868
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000869
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000869
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000869
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000872
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000872
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000872
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000884
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000884
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000884
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000897
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000897
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000897
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000908
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000908
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000908
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000920
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000921
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000921
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000921
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000934
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000934
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000934
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Dz.U. 

2018 

poz. 945 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych 

rynków rolnych 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1015 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1021 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie 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. 

1026 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1027 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1052 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w 

celu dywersyfikacji upraw 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1068 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów 

rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1071 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie 

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U.  obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000945
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000945
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000945
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001015
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001015
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001015
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001015
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001021
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001021
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001021
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001021
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001026
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001026
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001026
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001026
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001027
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001027
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001027
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001027
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001068
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001068
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001068
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001068
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001071
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001071
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001071
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001071
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001074
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2018 

poz. 

1074 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" oraz 

poddziałania "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań 

informacyjnych" w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1102 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 

mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1107 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1121 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 

warunków i trybu jej wypłaty 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1131 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i 

warzyw oraz rynku chmielu 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1151 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania 

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1159 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1226 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001074
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001074
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001074
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001102
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001102
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001102
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001102
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001107
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001107
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001107
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001107
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001121
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001131
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001131
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001131
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001131
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001151
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001159
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001159
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001159
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001159
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001226
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001226
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001226
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001226
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Dz.U. 

2018 

poz. 

1227 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych 

oraz wołowych 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1259 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1261 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program 

rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW 

Aktualnie ARiMR w związku ze szkodami spowodowanymi przez suszę udziela pomocy w formie dopłat do 
kredytów klęskowych  

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 

który prowadzi monitoring suszy, na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99% z nich jest zagrożonych suszą 

rolniczą w uprawach zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36 % gmin, krzewów 

owocowych - 90,4%, w uprawach truskawek - 90,11 %. W innych uprawach procentowy udział gmin 

zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych - 76,27 %, dla warzyw gruntowych 
64,16 %, drzew owocowych - 62,87 %, tytoniu - 60,37 %, dla upraw rzepaku i rzepiku - 50,52 %. 

- Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu 

Warunki uzyskania kredytu klęskowego: 

1. WARUNEK KONIECZNY - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane 

przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj 

w gminie czy taki wniosek został złożony 

2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz 

wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku 

3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank 

Kto może ubiegać się o kredyt? 

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.   

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001259
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001259
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001259
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001259
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001261
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001261
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001261
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001261
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Procedura ubiegania się o kredyt: 

 

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy? 

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach: 

 Bank PEKAO S.A. 

 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze 

 SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze 

 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

 Bank Zachodni WBK S.A. 

 Krakowski Bank Spółdzielczy. 

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje 

można negocjować indywidualnie z bankiem. 

- Rolnicy złożyli ponad 870 tys. e-wniosków o dopłaty 

15 czerwca 2018 r., w dniu, w którym upływał wyznaczony termin na składanie wniosków o przyznanie 

tegorocznych płatności bezpośrednich i obszarowych, w Centrali ARiMR w Warszawie odbyła się konferencja 

prasowa podsumowująca kampanię 2018. A była ona wyjątkowa. 

Do ARiMR do 14 czerwca wpłynęło łącznie ponad 1,30 mln wniosków. Około. 431 tys. rolników prowadzących 

małe gospodarstwa skorzystało z możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej potwierdzającego brak 

zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Złożenie takiego 
oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku  o przyznanie dopłat. 

Prezes ARiMR podziękowała rolnikom, ekspertom Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych, a także 

pracownikom Agencji za zaangażowanie w tę niełatwą kampanie 2018 tak, by zakończyła się ona 

powodzeniem.   

- Zmiana terminu obliczania dywersyfikacji upraw 

ARiMR informuje, że 1 czerwca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w 

celu dywersyfikacji upraw. W związku z powyższym, przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału 
różnych upraw z dnia 15 maja na dzień 1 czerwca, a zakończenia z dnia 15 lipca na dzień 31 lipca. 

ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu 

dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie 

rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej. 

KRIR 

 - W związku z suszą panującą niemal w całym kraju Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra 

rolnictwa  

z wnioskiem o rozszerzenie wykazu upraw objętych szacowaniem strat suszowych (System Monitoringu Suszy 

Rolniczej)  

o pozostałe gatunki roślin uprawnych, nie ujęte w systemie monitoringu, takie jak rośliny strączkowe na nasiona  
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i na paszę, rośliny oleiste - len, lniankę, proso, grykę, facelię, a także użytki zielone, kukurydzę i ziemniaki. 
Uprawa tych roślin wynika m.in. z przepisów związanych np. z zazielenieniem i z produkcją pasz. 

 - Zarząd KRIR wystąpił do ministra środowiska o podjęcie działań mających na celu znalezienie sposobu  

i umożliwienie wypłaty rekompensat rolnikom z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych 

wyrządzonych przez dziką zwierzynę, w związku z długotrwającym procesem legislacyjnym zmiany 

ustawy Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

- W związku z informacjami o wprowadzaniu na rynek krajowy owoców miękkich z zagranicy po 

przepakowaniu  

i oznakowaniu jako produkt polski oraz mieszaniu z towarem krajowym, samorząd rolniczy wystąpił do ministra 

rolnictwa  

o pilne uruchomienie kontroli przywożonych z zagranicy owoców miękkich, w środkach transportu, przez 

właściwe inspekcje, w celu ochrony interesu ekonomicznego polskich producentów rolnych. 

 - Zarząd KRIR przekazał do ministerstwa rolnictwa uwagi dotyczące ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Obszerną  odpowiedź resortu rolnictwa zamieszczono m. innymi na naszej stronie internetowej, w zakładce: 
Interwencje. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W czerwcu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR w dniach: 5 i 22. 

Zarząd oraz przedstawiciele Izby wzięli udział w następujących wydarzeniach: 

- Święto Zabawki Ludowej – 2.06.2018 r., Stryszawa, 

- Zebranie Zespołu ds. Małopolskiej Pasieki Edukacyjnej przy Sejmiku Województwa Małopolskiego – 

4.06.2018 r, 

- Walne Zgromadzenie KRIR – 6.06.2018 r.- Warszawa, 

- podsumowanie regionalnego etapu XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” -

 6.06.2018 r., biuro MIR Tarnów 

- spotkanie dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych – 7.06.2018 r., Warszawa, 

- wyjazd grupy rolników z powiatu krakowskiego i miechowskiego na targi China Home&Life w Nadarzynie 

 oraz na warsztaty związane z przetwórstwem żywności w siedzibie CDR w Brwinowie  - 7-8.06.2018 r.,  

- Święto Małopolski – 9.06.2018 r. – Lusławice, 

- Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego – 9-10.06.2018 r., Szczyrzyc, 

- wyjazd studyjny „Wschodnią Ścianą Polski” - 48 osobowa grupa delegatów Izby i rolników z Małopolski –  

11-14.06.2018 r. 

- finał etapu wojewódzkiego konkursu organizowanego przez KRUS pt. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” –  

 20.06.2018 r., Kraków, 

- udział i współorganizacja międzynarodowej konferencji nt. „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań 

 zrównoważonego rozwoju” – 21.06.2018 r., Centrum Kongresowe UR Kraków, 

- wyjazdowe posiedzenie Zespołu ds. Małopolskiej Pasieki Edukacyjnej SWM – 22.06.2018 r., Sidzina, 

- Dni otwarte stacji Doświadczalnej PDO w Węgrzcach – 22.06.2018 r., 

- wyjazd studyjny 20-osobowej grupy rolników, zorganizowany przez MIR w ramach realizacji projektu KSOW 

 pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej 

 rzeczywistości" – 24-28.06.2018 r., Francja, 

- zebranie wiejskie w gminie Liszki w sprawie nowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego –  

24.06.2018 r., 

- posiedzenie zespołu PDO – 27.06.2018 r., Węgrzce, 

- Walne Zgromadzenie Małopolskiego Rynku Hurtowego – 29.06.2018 r., Tarnów. 
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