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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 LIPIEC  2018 

 

Rynek zbóż  

 
Tegoroczne żniwa w zależności od regionu kraju rozpoczęły się znacznie wcześniej niż przed rokiem. Susza 

rolnicza występująca na znacznym obszarze Polski przyczyniła się do skrócenia okresu wegetacji zbóż, a w 

efekcie do szybszego ich dojrzewania. Zbiory zbóż ozimych w wielu regionach kraju są na ukończeniu a zbóż 

jarych bardzo zaawansowane. Skup zbóż przebiega sprawnie. W pierwszym tygodniu lipca za żyto 

konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 570 zł za tonę, natomiast w trzecim tygodniu lipca cena 

kształtowała się na poziomie 559 zł za tonę, zboże to było o 11- 12% tańsze niż rok wcześniej. Wzrost podaży 

jęczmienia ozimego do skupu spowodował, że w pierwszym tygodniu lipca 2018 r. cena jęczmienia uległa 

obniżeniu. Ceny pszenicy początkowo wzrosły do 708 zł za tonę, po czym punkty skupu obniżyły stawki do 691 

zł za tonę pszenicy netto. Cena tego zboża była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej i w analogicznym okresie 

poprzedniego roku. Podobnie sytuacja wygląda z cenami pszenżyta i jęczmienia paszowego. Za pierwsze 

dostawy skupujący oferowali 642 zł za tonę, po czym ceny wróciły do poziomu sprzed podwyżek, czyli około 

600-635 zł za tonę netto. Kukurydzę w pierwszym tygodniu lipca sprzedawano po 693 zł/tonę natomiast w 

trzecim tygodniu płacono po 702 zł/toną. Cena tego zboża była o 2% niższa niż w porównywalnym okresie w 

2017 roku. 
 

Ceny na rynkach zagranicznych 
 

 W czwartym tygodniu lipca br. na monitorowanych rynkach zagranicznych notowano dalszy wzrost 

eksportowych cen pszenicy. Z uwagi na słabsze niż się spodziewano plony i zbiory tego zboża w krajach 

położonych na północy Unii Europejskiej oraz w Federacji Rosyjskiej wzmagać się będzie popyt na pszenicę 

amerykańską, co może wywoływać presję na wzrost cen. W USA w notowaniu z 25.07.2018 r. średnia 

eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 214 EUR/t, a pszenicy SRW – 

196 EUR/t, w obu przypadkach o 8% wyższym niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji za pszenicę 

konsumpcyjną płacono 205 EUR/t, o 6% drożej, a w portach Morza Czarnego – 181 EUR/t, o 3% drożej. 

Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji w ciągu tygodnia wzrosła o 8%, do 202 EUR/t, a w portach 

Morza Czarnego – o 2%, do 182 EUR/t. 

Za kukurydzę w USA uzyskiwano przeciętnie 145 EUR/t, o 4% więcej niż przed tygodniem. Cena kukurydzy we 

Francji wyniosła 183 EUR/t i była o 5% wyższa. W tym czasie w portach Morza Czarnego za zboże to 

uzyskiwano 155 EUR/t, o 1% mniej.  
 

 

  

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 

  Ceny zbóż w Polsce 

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

Pszenica konsumpcyjna 691-708 

Żyto Konsumpcyjne 559-570 

Kukurydza paszowa 693-702 

Jęczmień paszowy 600-642 
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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] 

06-12.07.2018 13-19.07.2018 20-26.07.2018 

Wadowice 420 420 420 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 

 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

02.-08.07.2018 09-15.07.2018 16-22.07.2018 23- 29.07.2018 

Prosięta  184,20 186,89 188,25 180,50 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

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

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MPS- Masa Poubojowa Schłodzona 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 60-63 - - 62-65 

Sucha 

Beskidzka 

80 90 70 80-85 

Wolbrom 68-70 80 53-54 68-70 

Wadowice 60-70 80-90 60-66 60-80 

Krzeszowice 70 70-80 65-70 70-75 

Skała 60-67 - 55-63 65-70 

Towar 
CENA [zł/tonę] (MPS) 

01.07.2018 08.07.2018 15.07.2018 29.07.2018 

Klasa S 6257 6300 6303 6158 

Klasa E 6166 6196 6206 6076 

Klasa U 5807 5835 5 849 5717 

Klasa R 5449 5451 5 471 5337 

Klasa O 5109 5095 4995 4763 

Klasa P 4602 4713 4 299 44477 

Razem S-P 6130 6160 6172 6044 
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Ceny zakupu żywca wieprzowego 

 
 Według wstępnych danych GUS w pierwszym półroczu 2018 r. do krajowego skupu dostarczono 

łącznie blisko 2,5 mln ton żywca rzeźnego, o 5% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost (o 11%) 

w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r. odnotowano w przypadku trzody chlewnej, której 

skupiono 824 tys. ton.  Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się umiarkowany wzrost cen 

zakupu żywca wieprzowego. W zakładach monitorowanych przez Zintegrowany System Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w okresie od  2–22.07.2018 r. trzodę chlewną kupowano przeciętnie po 

4,70-4,72 zł/kg, Cena tego żywca była nieco wyższa niż przed miesiącem ale o 13-18% niższa niż w 

analogicznym okresie 2017 r. 
 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 6,79 zł/kg 

wobec 6,76 zł/kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen zbliżony do uzyskanego przed miesiącem, 

ale o 17% niższy niż przed rokiem. W kolejnych tygodniach odnotowano dalszy niewielki wzrost do 

6,83 zł/kg. Ceny zbytu mięsa wieprzowego były niższe o 13-17% niż przed rokiem. Ceny i tak są na 

granicy opłacalności, a każdy spadek wywołuje straty finansowe. 

Rynek żywca wołowego 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-lipiec 2018: 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w lipcu 2018 r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* [zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 
dla mps** [zł/tonę] 

  

Bydło ogółem 6,70 12925-12938 13 184-13 197 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,69-7,04 12 415-13 059 12 664-13 321 

byki 12-24 m-ce (A) 7,29-7,33 13 676-13 762 13 949-14 037 

byki > 24 m-cy (B) 7,25-7,26 13 593-13 624 14 865-13 896 

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

krowy (D) 5,57-5,60 11 437-11 503 11 666-11 733 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,78-6,81 13 091-13 143 13 353-13 406 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca wołowego 

 

Od początku lipca br. ceny skupu żywca wołowego są stabilne i w dniach 16–22.07.2018 r. ukształtowały się na 

poziomie 6,70 zł/kg. Były one o 2% niższe niż przed miesiącem, ale o 6% wyższe w odniesieniu do 

analogicznego tygodnia 2017 r. 

  
 

Ceny zbytu mięsa wołowego 

 

 W zakładach mięsnych od początku lipca tanieje cena mięsa wołowego, w pierwszym tygodniu lipca cena 

przeciętnie wynosiła 13,69 zł /kg, w trzecim tygodniu lipca cena wynosiła 13,58zł/kg, jednak ceny były wyższe o 

8% niż przed rokiem w analogicznym okresie.  
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Rynek drobiu  

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

TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 3551,4 - 3682,2 

Indory 4753,6 - 4805,5 

Indyczki 4434,7 - 4524,6 

Kaczki typu brojler 4431,9 - 4502,6 

Kury typy mięsnego 2250,0 - 2390,2 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Ceny zakupu żywca drobiowego  

 W krajowym skupie od maja br. drożeje żywiec drobiowy. W dniach 2–8.07.2018 r. kurczęta brojlery 

kupowano średnio po 3,61 zł/kg, o 2% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 3% drożej niż na początku czerwca br. 

Za indyki płacono przeciętnie 4,62 zł/kg, o około 1% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W dniach 16–

22.07.2018 r. kurczęta brojlery przeciętnie kupowano po 3,68 zł/kg wobec 3,66 zł/kg w poprzednim tygodniu. 

Kurczęta były również o 4% droższe niż przed miesiącem oraz o 7% droższe niż przed rokiem. Za indyki 

przeciętnie dostawcy uzyskiwali 4,64 zł/kg, o 1 gr/kg mniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% więcej niż 

przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku indyki były o 12% tańsze. 

 Ceny zbytu mięsa drobiowego 

 W pierwszym tygodniu lipca br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano przeciętnie po 6,10 zł/kg, za tuszki 

indyków płacono średnio 8,04 zł/kg. Cena indyków była jednak o 2% niższa niż przed miesiącem oraz o 6% 

niższa niż przed rokiem. Ceny tuszek kurcząt, po utrzymującym się od czterech tygodni wzroście, w dniach 16–

22 lipca 2018 r. uległy obniżeniu i przeciętnie wynosiły 6,01 zł/kg. Był to poziom cen o 2% niższy niż w 

poprzednim tygodniu, ale o 1% wyższy niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano średnio po 8,22 zł/kg, o 

1% drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tuszek kurcząt była o 12% wyższa niż przed rokiem, a tuszek 

indyków – o 3% niższa. 

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

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 42,20-48,60 

Jaja spożywcze klasy A L 31,20-42,50 

Jaja spożywcze klasy A M 26,0-33,20 

Jaja spożywcze klasy A S 21,70-32,50 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

   Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- lipiec 2018: 
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Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce lipiec 2018: 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 0,80-1,00 3,00-4,00 0,70-0,80 1,20- 2,50 2,00-3,0 2,00 2,50-3,00 

Cebula zł/kg 1,50-1,80 3,00-4,00 1,30-2,00 1,80-2,50 2,00-3,00 2,80-3,00 2,50 

Ziemniaki zł/kg 0,46-0,60 2,00 0,45-0,50 1,00-1,20 0,80-1,00 0,40-0,66 1,20 

Jabłka zł/kg 1,40-2,50 4,00-4,50 2,00  1,80-3,50 2,00-3,00 2,50-3,00 3,50 

Kalafior szt 1,50-3,00 3,00-4,00 2,50 2,90-4,50 2,50-3,00 2,50-5,00 3,50 

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

Pomidory zł/kg 1,00-2,00 5,00 2,80-3,50 4,00-6,00 3,50-4,00 3,00-4,00 4,00-4,50 

Marchew zł/kg 1,50-2,20 4,00-6.00 1,30-2,50 1,50-3,00 2,00-4,00 3,00-4,00 3,50-4,00 

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

Pietruszka zł/kg 8,50-12,00 8,00-9,00 9,00-10,00 3,50-4,00 9,00-10,00 12,00-

15,00 

10,00-12,00 

Maliny zł/kg 8,00-10,00 12,00 9,00 10,00-12,00 9,00-12,00 8,00-10,00 12,00 

Sliwki zł/kg 1,00-3,00 3,00-5,00 2,50-4,00 2,50-3,50 2,00-3,00 2,00-4,00 4,00-4,50 

Wiśnie zł/kg 3,50-4,00 5,00-6,00 3,50- 4,00 3,00-6,00 3,50 -4,00 - 3,50- 5,00 

Kapusta 

biała 

młoda 

szt 

 
2,00 3,00 - 3,00 2,50 3,00 3,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Z prognoz GUS wynika, że tegoroczne zbiory owoców będą najwyższe w historii i to pomimo 

suszy. Po bardzo słabym owocowaniu w ubiegłym roku, w bieżącym sezonie plonowanie owoców jest 

wyjątkowo obfite. Tegoroczne zbiory owoców są oceniane na rekordowym poziomie (o ponad połowę 

wyższym od produkcji roku poprzedniego). Lepsza jest też ich jakość. Zaobserwowano mniejsze 

występowanie chorób (szczególnie parcha jabłoni), zanotowano natomiast wzrost rozwoju mączniaka. 

Rekordowe zbiory jabłek- zbiory owoców z drzew w sadach są obecnie oceniane na rekordowym 

poziomie 4,2 mln ton, z czego 3,7 mln t stanowią jabłka. W porównaniu do bardzo niskiej produkcji 

roku poprzedniego jest to ponad 50 proc. wzrost i o około 25 proc. więcej od średniej produkcji z lat 

2011-2015. Więcej gruszek i śliwek- na obecnym etapie, produkcję gruszek w sadach szacuje się na 

ok. 85 tys. t (tj. o blisko 55 proc. więcej niż w poprzednim sezonie). Z kolei zbiory śliwek wyniosą ok. 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

01.07.2018 15.07.2018 

 

29.07.2018 

 
Masło Ekstra   w blokach 2 286,40 2 331,26 

 

2 180,71 

 
Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
2 531,60 

 

2 481,90 

 

2 370,43 

 
Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

588,40 

 

598,29 591,72 

 

Mleko pełne    w proszku 1 105,20 

 

1 169,84 

 

1 195,27 

 
Ser Edamski 1 292,64 

 

1 301,16 

 

1 281,05 

 
Ser Gouda 1 247,90 

 

1 269,70 

 

1 279,42 
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119 tys. t (tj. przeszło dwa razy więcej niż w bardzo słabym roku 2017 i o ponad 23 proc. więcej od 

średniej produkcji z lat 2011-2015). Tegoroczna produkcja wiśni przekracza 200 tys. t, a czereśni 

została oszacowana na ok. 60 tys. t. Niestety, nie wszystkie owoce zostały zebrane. Z przyczyn 

ekonomicznych (niskie ceny skupu) oraz braku pracowników do zbioru, znaczna część owoców została 

na drzewach. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych zanotowano bardzo dobre plonowanie 

większości gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych. Produkcja malin jest obecnie 

szacowana na rekordowym poziomie i przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej może 

osiągnąć poziom przeszło 130 tys. t (o ponad jedną czwartą więcej niż w 2017 r.) Nadal obserwuje się 

nowe nasadzenia malin, jednak problemem może być niska cena skupu owoców tego gatunku, co 

sygnalizują rzeczoznawcy. W tej sytuacji szacowany obecnie rekordowy poziom produkcji może nie 

zostać osiągnięty. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na 

ok. 200 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 160 tys. t), tj. o ponad 50 proc. więcej od niskich 

zbiorów ubiegłorocznych. Podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców przeznaczanych do 

przetwórstwa, znaczna część porzeczek nie została niezebrana ze względu na niskie ceny skupu. W 

porównaniu do roku poprzedniego, zanotowano także wzrost produkcji agrestu (o blisko jedną 

czwartą), lecz biorąc pod uwagę średnią z lat 2011-2015 zanotowano ponad 15 proc. spadek. W 

bieżącym roku GUS bardzo wysoko ocenił plonowanie aronii. Zdaniem rzeczoznawców dobrze 

zapowiadają się także zbiory borówki, przede wszystkim z uwagi na wzrost areału jej uprawy.  

Z danych GUS „Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku” 

łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych)  szacuje się na ponad 4,2 mln t, tj. na 

poziomie niespełna 8% niższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości 

zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się 

zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do 

poprzedniego sezonu. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t, a kalafiorów na 225 

tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 585 tys. t. Zbiory buraków zostały oszacowane na 

ponad 300 tys. t, natomiast produkcję marchwi oceniono na 745 tys. t. – informuje GUS. Zbiory 

pomidorów przewiduje się w wysokości 250 tys. t, a ogórków – 245 tys. t, przy czym dotychczasowe 

warunki są stosunkowo korzystne dla warzyw ciepłolubnych, a także dla warzyw strączkowych. Łączną 

produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na blisko 920 tys. t, tj. także na poziomie nieco 

niższym od bardzo wysokiego ubiegłorocznego. Ostateczna wysokość zbiorów będzie zależała od 

dalszego przebiegu warunków pogodowych – wynika z danych przedstawionych przez GUS. 

 
Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu Lipcu 2018 r.: 

 

 

    

Dz.U. 

2018 

poz. 

1269 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych 

źródłach energii 

 

Dz.U. 2018 poz. 

1276 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1283 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2018 r. w 

sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z właściwymi organami 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie 

stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze 

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej 

się w rolniczym handlu detalicznym 

 

Dz.U. 

2018 poz. 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001269
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001269
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001269
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001269
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001276
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001276
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001283
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001283
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001283
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001283
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001294
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001294
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1294 Rozwoju Wsi w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze 

nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie 

ich zagospodarowania 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1297 

 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań 

lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1310 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 

czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach 

ochrony roślin 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1312 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 

czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1324 

 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać 

pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu 

zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1339 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu" 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1359 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji 

niepożądanych w paszach 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1384 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu 

producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie 

ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1396 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie 

ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i 

wnoszenia opłat 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1405 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1412 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części 

składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1423 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania 

pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie 

hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001294
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001297
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001297
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001297
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001310
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001310
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001312
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001312
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001324
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001324
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001324
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001339
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001339
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001339
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001359
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001359
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001384
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001384
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001384
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001396
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001405
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001405
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001412
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001423
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001423
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001423
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Dz.U. 2018 

poz. 1428 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1438 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 

nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1440 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1444 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska 

 

Dz.U. 

2018 poz. 

1449 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych 

z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości 

handlowej 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1454 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1483 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Dz.U. 2018 poz. 

1507 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie 

oraz niektórych innych ustaw 

 

Dz.U. 2018 

poz. 1525 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w 

sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub 

hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 

narodowej 

 

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie 

komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy.  
 

Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do 

wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat rolnicy nie są zobowiązywani do składania 

jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem 

plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty 

w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji. Po zakończeniu 

prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników. 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 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001428
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001428
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001438
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001438
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001440
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001440
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001440
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001444
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001444
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001449
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001449
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001449
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001454
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001454
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001483
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001483
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001507
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001507
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001525
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001525
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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 %. 

W dniu 18.07.2018 Premier Mateusz Morawiecki  i Minister Rolnictwa  Jan Krzysztof Ardanowski 

przedstawili  program pomocy rolnikom „Plan dla wsi”, w założeniach: 

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego 
W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu 

paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.  

Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego  
Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla 

firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny 

i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu. 

Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny  
Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim 

poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.  

Zdrowa polska żywność 

Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, 

tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone 

zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.  

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich 

W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec. Dla 

terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka. 

Przeciw suszy 
Przeciwdziałając suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, 

w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień 

w rolnictwie.  

Polskie pasze  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe 

z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej.  

Rolnictwo dla ekologii  

Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi 

rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie, które są przyjazne środowisku i akceptowane 

społecznie.  

Rada Ministrów przyjęła 31 lipca dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

 

 projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi; 

 uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w 

których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z 

rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności jest podstawowym 

celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W łańcuchu dostaw żywności to 

najczęściej rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk 

handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym. 

Producenci rolni, po oszacowaniu strat w uprawach rolnych przez komisje powołane przez 

wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, mogą ubiegać się o pomoc w 

formie: 

1. kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. 

Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty w 
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wysokości nie większej niż kwota oszacowanych strat na wznowienie produkcji w gospodarstwach 

rolnych. Kredyt może być przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 

(kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele 

rolnicze, inwentarza żywego). Kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych 

wydatków. W 2018 roku kredyty będą udzielane z oprocentowaniem płaconym przez producenta 

rolnego w wysokości do 0,5% w skali roku; 

2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie 

szkody powstały w związku z suszą; 

3. udzielania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny 

wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu 

zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, 

a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek; 

4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i 

rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu 

umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody; 

5. udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla producentów 

rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 

suszy powstałe  na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy. Stawka pomocy na 1 

ha  zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dwa tygodnie przed terminem 

naboru wniosków, który również określony będzie przez MRiRW; 

6. dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb 

słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub 

powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 

wysokości 300 zł/ha; 

7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, w których 

producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez tą Agencję, 

pełnego oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata -  w przypadku zawieszenia przez banki 

spłaty kapitału tych kredytów  w takim samym okresie; 

8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, 

burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta 

rolnego. 

 

ARiMR 

Nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom został zakończony 

100 tys. zł premii można było wykorzystać na zakup maszyn rolniczych Wnioski o przyznanie 

pomocy na "Premie dla młodych rolników" można było składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. 

w oddziałach regionalnych ARiMR. Można było to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej 

osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim 

przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Operacje typu "Premie dla młodych 

rolników" finansowane są z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 

dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc.  

 

KRIR 

Wniosek KRIR w sprawie komitetów konsultacyjnych przy Państwowym Gospodarstwie 

Wodnym Wody Polskie  

W dniu 2 lipca 2018 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z 

dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka 

Gróbarczyka o włączenie samorządu rolniczego w prace komitetów konsultacyjnych powoływanych 

przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dla poszczególnych regionów oraz 
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Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, powoływanej przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. 

KRIR ws. rzetelnego zliczenia stanu zwierzyny łownej  
 

Realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w 

dniu 6 czerwca 2018 r. w sprawie wysokiego poziomu szkód łowieckich i przekroczenia stanów 

zwierzyny w obwodach łowieckich,  Zarząd KRIR wniósł do Pana Ministra o podjęcie stosownych 

działań mających na celu prawidłowe zliczenie stanu zwierzyny, co wpłynie również na zmniejszenie 

się poziomu szkód łowieckich. 

 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

9 lipca 2018 r. w resorcie rolnictwa Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. 

Minister zapowiedział zacieśnianie współpracy z organizacjami rolniczymi i podkreślił, że Krajowa Rada Izb 

Rolniczych jest najważniejszą organizacją reprezentującą wszystkich rolników i jedyną, która ma prawo 

wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników.  

Minister podkreślił, że nadal będzie starał się o wsparcie publiczne, zarówno ze środków unijnych, jak i 

krajowych. Jednak powinno być ono jedynie uzupełnieniem dochodów rolniczych. 

W przygotowanym przez ministra planie działań ważne miejsce zajmuje także przetwórstwo i jego współistnienie 

z produkcją rolną. Minister zobligował KRIR do współpracy w ramach akcji informacyjnych dotyczących 

zwalczania ASF. Minister podkreślił, że prace nad zwalczaniem ASF w Polsce będą także polegały na większej 

współpracy z kołami łowieckimi i to będzie się starał wypracować. 

Podczas dyskusji poruszony został także problem suszy, z którą borykają się rolnicy. Minister poinformował, że 

trwają prace nad nowym systemem szacowania strat w rolnictwie.  

Wniosek o pomoc dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą  

 

Przedstawiciele izb rolniczych biorący udział w szacowaniu strat spowodowanych przez susze zgłaszają 

do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych problem związany z szacowaniem strat suszowych w 

gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. 

Dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą oszacowane straty na polu, pomimo, że często 

przekraczają 50%, nigdy w skali gospodarstwa rolnego nie wynoszą powyżej 30%, ponieważ dolicza 

się roczną wielkość produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, 

bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat). 

W związku z tym, pomimo wystąpienia suszy rolniczej w uprawach, w tym na użytkach zielonych – 

stanowiących podstawową bazę paszową dla zwierząt, hodowcy nie uzyskują poziomu strat 

spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne przekraczających 30% średniej rocznej 

produkcji, na którą składają się wszystkie uprawy oraz zwierzęta w gospodarstwie. Nie mogą więc 

ubiegać się o żadne formy pomocy, pomimo, że susza na polach pozbawiła ich możliwości zapewnienia 

paszy dla zwierząt na kolejny rok. 

W związku z powyższym, mając na uwadze brak możliwości na poziomie krajowym zmniejszenia 

kryterium 30% strat, do których przysługuje pomoc, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o zabezpieczenie innej pomocy państwa dla gospodarstw prowadzących produkcję 

zwierzęcą, w których wystąpiła klęska suszy. Niezadowolenie rolników potęguje fakt, że gospodarstwa 

te wymagają znacznie większych nakładów pracy i środków, a pomoc związana z szacowaniem szkód 

będzie dostępna tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, w tym ekologiczną produkcję 

roślinną. Dlatego, niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania 

pomocowe dla producentów zwierząt dotkniętych klęską suszy. 

 

W zakresie zwiększenia limitu zwrotu podatku za paliwo rolnicze  

 

17 lipca 2018 r. przekazując wniosek z X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w zakresie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o podjęcie 
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działań w celu zapewnienia  zwiększenia kwoty wydatków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 

2019 r.  - szczególnie w związku z klęską suszy, która wystąpiła w większości gospodarstw rolnych, a 

także brakiem możliwości skorzystania z pomocy państwa w przypadku gospodarstw, które zajmują się 

również produkcją zwierzęcą. 
 

Samorząd rolniczy postuluje wydłużenie terminu składania protokołów suszowych  

 

Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką 

Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce 

wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód - do 60 dni. 

Spotkanie z Ministrem Środowiska oraz Łowczym Krajowym  

25 lipca 2018 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych 

wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska Panem Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu 

wziął też udział Pan Piotr Jenoch - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego Łowczy Krajowy. 

Podczas spotkania poruszono tematy bieżące: ustawa Prawo łowieckie, szkody łowieckie wyrządzone 

przez zwierzynę łowną, nadmierna liczebność zwierzyny łownej, czy metodyka liczenia stanu pogłowia 

tej zwierzyny. 

Rozmowa przede wszystkim dotyczyła kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich w 

związku z wejściem w życie ustawy Prawo łowieckie w dniu 1 kwietnia 2018 r. Zmiany wywołały 

ogromne zamieszczanie zarówno wśród rolników, jak i sołtysów. Minister Kowalczyk podkreślił, że w 

celu odciążenia sołtysów od obowiązku udziału w szacowaniu szkód, została wprowadzona zmiana do 

ustawy Prawo łowieckie, polegająca na zastąpienie ich ośrodkami doradztwa rolniczego. Projekt 

Ustawy Prawo łowieckie został przyjęty przez Sejm i Senat RP i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta 

RP Pana Andrzeja Dudy. 

Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz zgłosił także Panu Ministrowi problem szkód wyrządzanych w 

uprawach rolnych przez takie zwierzęta jak: łabędzie, żurawie, czaple, kruki, bobry czy łosie. Rolnicy 

coraz częściej zgłaszają problemy związane z niszczeniem upraw przez te gatunki. 

 
KRUS 

 

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji  
 

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw. Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji. 

Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta 

nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek 

został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego 

w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.  

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników Kasa przypomina, 

że z dniem 31 lipca 2018 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 r. Termin opłacenia 

składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli 

za lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br. (15 sierpnia br. jest dniem świątecznym wolnym 

od pracy).  

KOWR 

Piotr Serafin został Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na stanowisko 

powołał go Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w dniu 3 lipca 2018 r. Nominację otrzymał z 

rąk Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Z prac Zarządu i biura MIR: 

W dniu 11.07. br. odbyło się posiedzenie Zarządu MIR.   
Zarząd oraz przedstawiciele Izby wzięli udział w następujących wydarzeniach:  

- narada w sprawie organizacji Pikniku Wieprzowego i imprezy plenerowej Spotkanie z Izbą Rolniczą  

na Krakowskich Błoniach w dniu  04.07.2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego, 

- uczestnictwo w Przysieku k. Torunia w uroczystości nadanie Sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izbie 

Rolniczej 06.07.2018, 

- ,,Tabakowy Chodnik" - Skawica 07.07.2018, 

 - Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Ludźmierz 08.07.2018, 

-  Narada Prezesów Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa J.K. Ardanowskim - Warszawa 09.07.2018, 

- Zakończenie Półkolonii - Wieprz 13.07.2018, 

- Nadzwyczajne WZ MRH S.A. - Tarnów 16.07.2018, 

- Posiedzenie zespołu ds. „Małopolska Pszczoła" - Sejmik 18.07.2018, 

- Rada LGD Podbabiogórze  - Sucha Beskidzka. 20.07.2018, 

- Nagranie TVP ,,Program dla wsi" - Kraków 23.07.2018, 

- Wjazd Szkoleniowy Rada LGD - Sandomierz 27-28.07.2018, 

- ,,XI Święto Czosnku" - Obrażejowice 29.07.2018, 

 

- Małopolska Izba Rolnicza prowadziła nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa 

lubuskiego, w region Zielonej Góry. Wyjazd jest adresowany do winiarzy posiadających winnice na 

terenie woj. małopolskiego, członków stowarzyszeń winiarskich, członków LGD, doradców rolnych, 

rolników indywidualnych zainteresowanych założeniem winnic i uprawą winorośli oraz właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych. 

- W dniu 3 lipca br. członkowie tatrzańskiej i nowotarskiej rady powiatowej MIR oraz rolnicy z tych 

powiatów uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym do powiatu wadowickiego. Rolnicy z Podhala 

zwiedzili m.in. gospodarstwo rolne Państwa Smolarz w Przeciszowie, którzy prowadzą dodatkową 

działalność w ramach RHD; oraz zapoznali się z działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości  

w Bugaju Zakrzowskim.  

- W dniach 7-8 lipca br. w Ludźmierzu (gmina Nowy Targ) Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała 

stoisko MIR  podczas VII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. 

- W dniach 10 i 11 lipca br. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się szkolenie pn. "Zasady Wzajemnej 

Zgodności - cross compliance". 

- W dniu 23.07.2018 rozpoczęcie turnusu półkolonii w Przydonicy powiat nowosądecki dla 40 dzieci 

rolników dofinansowane z FSUSR. 
- W dniu 29 lipca 2018 r. w Obrażejowicach odbyło się Małopolskie Święto Czosnku, podczas którego MIR 

zorganizowała stoisko. 

- W dniu 30.07.2018 rozpoczęcie turnusu półkolonii w Oleśnie powiat dąbrowski dla 40 dzieci rolników 

dofinansowane z FSUSR. 
 

Źródła: 

Zintegrowany System informacji Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej, Rynek Rolny www.farmer.pl, www.topagrar.pl, www.agronews.com.pl, www.portalspozywczy.pl, 

www.sadyogrody.pl , KOWR, ARiMR, KRUS, MODR, KRIR 


