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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 SIERPIEŃ 2018 R. 

RYNEK ZBÓŻ 

Krajowy rynek zbóż aktualnie charakteryzuje się wysokimi cenami, słabą podażą oraz deficytem zbóż 

paszowych. Sytuacja ta spowodowana jest występującą w Polsce suszą. Rolnicy w całym kraju zgłaszają 

szkody do swoich gmin. Niektórzy z powodu suszy i niższych plonów nie mogą zrealizować kontraktów 

zawartych z firmami skupującymi płody rolne. Według danych resortu rolnictwa powierzchnia 

wszystkich upraw w Polsce, na których odnotowano szkody wyniosła ponad 2,5 mln ha. Od początku 

sierpnia notowane są wzrosty cen. Za pszenicę konsumpcyjną i paszową firmy skupujące zboże płaciły 

średnio 761 zł/t. Na targowiskach natomiast udało się uzyskać 807 zł/t. W porównaniu do lipca z 2017 

roku stawka za tonę pszenicy wzrosła o ponad 17%. Różnica jest jeszcze większa, jeśli przyjrzymy się 

cenom sprzed 2 lat. W 2016 roku za pszenicę konsumpcyjną przedsiębiorstwa średnio płaciły 601 zł/t, 

czyli o 26% mniej. Cena żyta konsumpcyjnego natomiast średnio wynosiła 604 zł/. Żyto paszowe było 

droższe i jego cena wynosiła 648 zł/t. W sierpniu  2017 roku cena żyta w Polsce nie przekraczała 550 

zł/t, a w 2016 roku - 490 z/t. Można więc mówić o rekordowym wzroście cen żyta (żyto paszowe  

w stosunku do sierpnia 2016 roku zdrożało o 45%). Jęczmienia brakuje na krajowym rynku. A świadczy 

o tym bardzo wysoka cena tego gatunku zbóż. W skali roku wzrosła o znacznie ponad 100 zł/t. Jęczmień 

nie był tak drogi od czerwca 2014 roku. Średnio ziarno to kosztowało 694 zł/t. Ceny pszenżyta  

w stosunku do przełomu lipca i sierpnia wzrosły o ponad 12%. Firmy skupujące płody rolne płacą od 

638 do 713 zł/t. Kukurydza jest jedynym zbożem, którego cena w stosunku do sierpnia 2017 roku 

spadła. Nie są to jednak duże wartości (około -1%). W połowie sierpnia kukurydza paszowa kosztowała 

727 zł/t. W tym samym okresie w 2017 roku jej cena wynosiła 734 zł/t, a w 2016 roku 670 zł/t. Wysokie 

ceny zbóż w Polsce są także po części zasługą wysokich notowań zbóż na giełdach światowych. Susza 

w zachodniej Europie zredukowała zbiory pszenicy względem poprzedniego sezonu o około 14,2 mln 

ton. W Niemczech natomiast zbiory zbóż ogółem będą najniższe od 25 lat. 

Ceny zbóż w Polsce – sierpień 2018r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Pszenica konsumpcyjna 719-780 

Żyto konsumpcyjne 561-652 

Kukurydza paszowa 699-737 

Jęczmień paszowy 657-731 

Pszenżyto paszowe 638-713 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce sierpień 2018r: 

TOWAR Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

MIEJSCOWOŚĆ zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 60-70 - - 62-72 

Sucha Beskidzka 80 90 70 80-85 
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Wolbrom 70 80-90 50-55 70-80 

Wadowice 66-80 85-100 56-70 75-90 

Krzeszowice 65-75 70-80 55-70 70-80 

Skała 65-67 - 55-65 70-80 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

Po dwóch podwyżkach z rzędu na niemieckiej giełdzie VEZG, aktualnie cena tuczników ustabilizowała 

się na poziomie tegorocznego maksimum. Tuczniki w klasie E kosztują 1,55 euro/kg. Mimo, iż jest to 

najwyższa w tym roku stawka, to i tak jest zdecydowanie niższa niż ta, która obowiązywała równo rok 

temu. Bowiem pod koniec sierpnia 2017r. tuczniki w Niemczech kosztowały 1,7 euro/kg( w przeliczeniu 

7,3 zł/kg) w klasie E. Podwyżki na rynku trzody chlewnej spowodowane są falą upałów, a co za tym 

idzie, mniejszą podażą tuczników, gdyż wysokie temperatury ograniczają przyrosty. Długotrwały brak 

opadów oraz wysokie temperatury spowodowały utratę plonów paszowych. W Polsce i zachodniej 

Europie zboża paszowe są drogie, co powoduje tez wyższe koszty produkcji żywca. Może to 

rekompensować wyższa cena tuczników. W ślad za zwyżką cen zakupu żywca wieprzowego na rynku 

unijnym także w Polsce ceny tego mięsa wykazują wzrost. Zakłady objęte monitoringiem 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13– 19.08.2018 r. za trzodę 

chlewną w kraju płaciły 4,91 zł/kg, a więc więcej o 4,5% niż w poprzednim tygodniu i o blisko 5% niż 

przed miesiącem. Jednak w stosunku do notowań sprzed roku cena tego żywca była o 11% niższa.  

W konsekwencji zwiększenia się cen zakupu żywca krajowe zakłady mięsne zbywały półtusze 

wieprzowe po 7,11 zł/kg, a więc drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej, 

ale o 9,5% taniej niż przed rokiem. 

 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

TOWAR Cena (zł/tonę) MPS 

01.08.2018 05.08.2018 12.08.2018 19.08.2018 26.08.2018 

Klasa S 6150 6100 6275 6554 6674 

Klasa E 6076 6008 6180 6446 6572 

Klasa U 5717 5660 5823 6096 6248 

Klasa R 5337 5296 5476 5748 5896 

Klasa O 4763 4775 4890 5416 5344 

Klasa P 4477 4449 4367 4839 5072 

Razem S-P 6044 5979 6147 6425 6553 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWISKO Cena (zł/para) 

02-08.08.2018 09-16.08.2018 17-23.08.2018 24-30.08.2018 

Wadowice 420 420 460 440 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

TOWAR Cena (zł/szt) 

05.08.2018 12.08.2018 19.08.2018 26.08.2018 

Prosięta 178,11 186,50 181,86 181,38 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Na całym europejskim rynku bydła rzeźnego mamy do czynienia ze stagnacją cen. Korekty jeśli są, to na 

minimalnym poziomie. Jest to efekt przede wszystkim upałów, gdyż w takich warunkach popyt na 

wołowinę jest znacznie mniejszy. Niepojąco wygląda niestabilna sytuacja na rynku tureckim  

i zawirowania z tamtejszą walutą. Sytuacja odbiorców tureckich może za jakiś czas wpłynąć na cenę 

byka. Polski rynek jest szczególnie wrażliwy na takie wahania zapotrzebowania na wołowinę. Bowiem 

zaledwie 10% produkcji zagospodarowane jest na krajowym rynku. Reszta zaś eksportowana jest 

głównie na południe UE, do Turcji i Izraela. W Polsce w dniach 13–19.08.2018 r. za bydło 

rzeźne dostawcom płacono 6,76 zł/kg, czyli o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% więcej niż przed 

miesiącem. Był to poziom cen o 4% wyższy niż przed rokiem. Kompensowane ćwierćtusze 

wołowe sprzedawano zaś po 13,75 zł/kg, tj. o 1% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu 

do cen uzyskiwanych przed rokiem ćwierćtusze wołowe były droższe o 6,5%. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – sierpień 2018r. 

 

KATEGORIA BYDŁA 

Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

Bydło ogółem 6,71-6,81 12952-13156 13212-13419 

bydło 8-12 m-cy (Z) 7,19-7,36 13337-13647 13603-13920 

byki 12-24 m-ce (A) 7,42-7,49 13922-14057 14201-14338 

byki >24 m-ce (B) 7,39-7,48 13872-14029 14149-14310 

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

krowy (D) 5,43-5,51 11142-11324 11365-11550 

jałówki >12 m-cy (E) 6,75-6,91 13023-13342 13284-13609 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK DROBIU  

W dniach 13–19.08.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 3,73 zł/kg,  

a zatem kosztowały więcej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% więcej niż przed miesiącem. 

Cena indyków natomiast ukształtowała się w granicy 4,80 zł/kg, względem 4,79 zł/kg tydzień wcześniej. 

Cena indyków była wyższa o 3,5% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku 

kurczęta były o 7% droższe, a indyki – o 6% tańsze. Za tuszki kurcząt patroszonych płacono 6,14 zł/kg, 

a zatem więcej o 3% niż w poprzednim notowaniu i niż przed rokiem oraz o 2% niż przed 

miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 8,09 zł/kg, tj. taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż 

przed miesiącem i niż przed rokiem. 
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Ceny skupu drobiu rzeźnego – sierpień 2018r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Kurczęta typu brojler 3704,20-3740,20 

Indory 4893,40-5018,60 

Indyczki 4595,60-4750,40 

Kaczki typu brojler 4530,40-4649,20 

Gęsi tuczone 8182,10-8210,50 

Kury typu mięsnego 2207,70-2514,10 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – sierpień 2018r. 

TOWAR Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena (zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 42,20-46,30 

Jaja spożywcze klasy A L 31,20-35,10 

Jaja spożywcze klasy A M 25,10-27,20 

Jaja spożywcze klasy A S 18,00-21,70 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – sierpień 2018r. 

TOWAR Cena  (zł/100kg) 

05.08.2018 12.08.2018 19.08.2018 26.08.2018 

Mleko spożywcze 

pasteryzowane 3,2% 

189,50 187,94 189,13 188,16 

Mleko UHT spożywcze 2% 186,84 189,85 191,92 192,83 

Masło 82% tł. w blokach 2117,44 2137,25 2186,67 2249,70 

Masło konfekcjonowane 2351,39 2339,04 2390,50 2447,98 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

586,68 582,99 585,59 620,28 

Mleko pełne w proszku 1135,83 1189,50 1184,48 1192,36 

Ser Edamski 1265,61 1259,85 1268,36 1274,36 

Ser Gouda 1288,77 1275,77 1277,53 1294,11 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Warzywa 

Susza powoduje duże spadki plonów warzyw w Unii Europejskiej. Według PROFEL szczególnie 

dotknięte skutkami suszy są Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry i Polska. 

Spadek plonów cebuli, cukinii i szpinaku w UE szacuje się na 15% do 50%. Ponadto z powodu suszy  
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w wielu regionach zasiew drugiego zbioru: szpinaku, fasoli i kalafiorów nie był możliwy. Negatywny 

wpływ spadku plonów w największym stopniu odczuje sektor mrożonych i konserwowanych 

warzyw. Straty już teraz spowodowały zmniejszenie i nieregularne dostawy świeżych warzyw do 

zakładów przetwórczych, prowadząc do zmniejszenia ilości przetwarzanych produktów,  

a w konsekwencji wzrostu kosztów produkcji. Dla porównania, GUS w lipcowym wstępnym szacunku 

głównych ziemiopłodów ogrodniczych łączną produkcję warzyw gruntowych w Polsce (wczesnych  

i późnych) szacuje na ponad 4,2 mln t, tj. na poziomie niespełna 8% niższym niż r/r. Niemniej,  

o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji. Przewidywane jest 

zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do 

poprzedniego sezonu. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na niespełna 1 mln t (- 1% r/r), kalafiorów 

na 225 tys. t (- 5,6% r/r), cebuli na poziomie 585 tys. t (- 12,3% r/r), buraków na ponad 300 tys. t  

(- 10,4% r/r), marchwi na 745 tys. (- 10% r/r),. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 250 tys. t 

(- 1,8% r/r), a ogórków – 245 tys. t (- 1,6% r/r), 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 (- 8% r/r). Wzrost kosztów oraz zmniejszenie podaży warzyw prowadzić 

może do podwyżek cen surowca i produktów gotowych. 

Owoce  

Według notowań GUS produkcja owoców w 2018 r. będzie rekordowa. Tegoroczne zbiory owoców  

z plantacji drzew owocowych zostały ocenione przez GUS na ponad 4,2 mln t, w tym zbiory z sadów 

jabłoniowych zostały oszacowane na przeszło 3,7 mln t (50% wzrost r/r i o około 25% więcej od 

średniej produkcji z lat 2011-2015). Jednocześnie eksperci GUS zastrzegają, że przy bardzo dobrych 

warunkach podczas dalszej wegetacji, szacowany obecnie poziom produkcji może zostać 

przekroczony. Aktualnie produkcję gruszek w sadach GUS szacuje na ok. 85 tys. t (tj. o blisko 55% 

więcej r/r), natomiast zbiory śliwek na ok. 119 tys. t (tj. 200% więcej r/r i o ponad 23% więcej od 

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

została oszacowana na ok. 60 tys. t., przy czym z powodu niskich cen skupu oraz braku pracowników do 

zbioru oraz pękania owoców po deszczach, znaczna część owoców pozostała w sadach. GUS szacuje, że 

łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) wyniosą 

ok. 22 tys. t i będą o ponad dwa razy większe od bardzo słabej produkcji 2017 roku. Produkcję  

z krzewów jagodowych oceniono wstępnie na znacznie ponad 0,6 mln t, tj. o przeszło 25% więcej r/r. 

Najmniejszą dynamikę wzrostu zanotowano dla zbiorów truskawek, gdyż ich produkcję GUS oszacował 

na 195 tys. t (wzrost o niespełna 10% r/r). Produkcja malin jest szacowana przez Urząd na rekordowym 

poziomie przeszło 130 tys. t (o ponad 1/4 więcej niż w 2017 r.), jednakże GUS zastrzega, iż ze względu 

na niskie ceny skupu owoców tego gatunku, szacowany teraz rekordowy poziom produkcji może nie 

zostać osiągnięty. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) GUS ocenia  

z początkiem sierpnia na ok. 200 tys. t (w tym porzeczek czarnych na ok. 160 tys. t), tj. o ponad 50% 

więcej r/r, ale podobnie jak w przypadku innych gatunków owoców do przetwórstwa, znaczna część 

porzeczek została niezebrana ze względu na niskie ceny skupu. W porównaniu do roku poprzedniego, 

zanotowano wzrost produkcji agrestu o ¼. Produkcja pozostałych owoców jagodowych została oceniona 

przez GUS na blisko 95 tys. t, to jest o ponad 1/4 wyżej r/r i prawie o 1/2 wyżej od średniej z lat  

2011-2015, głownie ze względu na wysokie plonowanie aronii, borówki oraz jagody kamczackiej. 
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Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce sierpień 2018r:  

MIEJSCO

WOŚĆ 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

TOWAR zł/kg zł/kg zł/kg zł/kg zł/kg zł/kg zł/kg 

Buraki 

ćwikłowe 

0,70-0,80 2,50-3,00 0,50-0,70 1,40-1,80 2,00 2,00 2,50 

Cebula 1,00-1,50 3,00 1,00-1,30 1,80-2,50 2,00-2,50 2,00-3,00 2,50 

Jabłka 1,13-1,40 3,00-4,00 1,00-2,00 2,00 2,00-2,50 2,00-2,50 3,00-3,50 

Maliny 7,00-10,00 8,00-10,00 4,00-9,00 12,00 8,00-10,00 8,00-10,00 12,00 

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

Ogórki 1,00-2,00 3,00-4,00 2,00-4,00 1,50-3,00 2,00-2,50 2,00-3,50 2,50-4,00 

Papryka 

czerwona 

2,20-3,50 5,00-9,00 3,00-4,00 3,50-5,50 3,00-5,00 3,50-5,00 4,50-5,00 

Pieczarki 6,00 7,00-8,00 6,50-7,00 6,00-8,00 6,00-7,00 7,00-7,50 10,00 

Pietruszka 5,50-9,00 7,00-9,00 5,00-6,00 3,50-4,50 8,00-10,00 7,50-13,00 10,00 

Pomidory 1,00 3,50-5,00 1,50-2,80 2,50-4,00 2,50-3,50 3,00-3,50 2,50-4,00 

Seler 2,00-2,30 5,00-6,00 1,50-2,00 2,50-3,50 4,00-5,00 5,00-6,00 4,00-5,00 

Ziemniaki 

młode 

0,46 1,80-2,00 0,33-,053 0,80-1,00 0,80 0,53 1,20 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu sierpniu 2018 

r.: 
 

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 

Dz.U. 2018 

poz. 1557 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 

lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

Inspekcji Weterynaryjnej 

Dz.U. 2018 

poz. 1564 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy o odpadach 

Dz.U. 2018 

poz. 1588 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku 

leśnym 

Dz.U. 2018 

poz. 1614 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 

lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie przyrody 

Dz.U. 2018  obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001525
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001525
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001557
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001557
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001564
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001564
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001588
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001588
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001614
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001614
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001615
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poz. 1615 mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i 

garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa 

Dz.U. 2018 

poz. 1616 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin 

oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2018 

poz. 1628 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników 

kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 

trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2018 

poz. 1633 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w 

zakresie niektórych rynków rolnych 

Dz.U. 2018 

poz. 1634 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności 

niezwiązanej do tytoniu 

Dz.U. 2018 

poz. 1642 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 

Dz.U. 2018 

poz. 1648 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska 

Dz.U. 2018 

poz. 1659 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie 

wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału 

nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek 

winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału 

rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i 

ozdobnych oraz sadzonek winorośli 

Dz.U. 2018 

poz. 1680 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 

2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych 

do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001615
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001616
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001616
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001628
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001628
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001633
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001633
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001634
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001634
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001642
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001642
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001659
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001659
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001680
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001680
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gospodarskich oznakowanych 

Dz.U. 2018 

poz. 1683 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w 

ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2018 

poz. 1691 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

AKTUALNOŚCI 

MRiRW 

Będą zmiany w obrocie ziemią rolną 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji ustawy  

o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas 

obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie 

z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, 

prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego 

państwa. 

W szczególności przewiduje się zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod 

przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha). Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich 

nieruchomości rolnych przez osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi. Dodatkowo, wprowadzenie 

tej poprawki spowoduje, że rolnicy w niektórych przypadkach będą mogli zbyć takie nieruchomości  

(o pow. do 1 ha) samodzielnie, dowolnej osobie, bez potrzeby ubiegania się o zgodę Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.” 

– Chciałbym, aby w procesie konsultacji z resortami, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz  

z izbami rolniczymi – których przedstawiciele najlepiej znają sytuację rolników – uzgodnić  

i wypracować najlepsze rozwiązania – powiedział minister Ardanowski. 

Susza w rolnictwie 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane 

wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 

14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy wynosi 1000 zł 

na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub 

powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie 

internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl). 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001683
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001683
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001691
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001691
http://www.arimr.gov.pl/
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Formy pomocy 

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: 
o kredytu preferencyjnego na wznowienie produkcji rolnej. 
o Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielają kredyty  

w 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; 
o 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; 
o 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; 
o 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; 
o 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; 
o 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; 
o 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; 
o 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. 

KRIR 

Susza a stosowanie kar umownych 

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej 22 sierpnia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu 

rolnictwa o interwencję w zakresie niestosowania kar umownych przez instytucje kontraktujące na 

terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy. Komisje szacujące starty zgłaszają wojewódzkim 

izbom rolniczym problem wynikający z rozbieżności pomiędzy szacunkami komisji szacujących szkody 
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suszowe, a szacunkiem przedsiębiorstw kontraktujących. Konsekwencją tego będą kary, które wynikają 

z kontraktacyjnych umów.  

Samorząd rolniczy uznaje taką sytuację za wysoce szkodliwą, gdyż rolnicy są dwukrotnie karani: przez 

zjawisko katastroficzne oraz przez przedsiębiorstwa, które w sposób bezwzględny próbują egzekwować 

zapisy umowy. 

KRUS 

Wyższa renta socjalna od 1 czerwca 2018 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 9 maja 2018 r. Sejm RP uchwalił 

ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadza zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej 

podwyższenie z 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% 

tej kwoty. 

Zgodnie z tą ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. 

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia 

sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole 

lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub 

aspirantury naukowej. 

Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby 

zainteresowanej. Niemniej w przypadku osoby, która jednocześnie uprawniona jest do renty socjalnej 

i do renty rodzinnej rolniczej ustalenia wysokości obu tych świadczeń i wypłaty renty socjalnej w zbiegu 

z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W związku z tym we wrześniowych terminach płatności Kasa, z urzędu ponownie ustali wysokość renty 

socjalnej wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne wyrównanie tej renty 

za okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją. 

ARiMR 

Ważne dla rolników chcących wziąć kredyt 

Dzięki porozumieniu ARiMR z SGB Bankiem S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A. rolnicy mogą 

skorzystać z nowej linii kredytów preferencyjnych, nowe jest także oprocentowanie kredytów 

"klęskowych".  

Nowy kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej: 

Kredyt przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, 

kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup 

hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, 

kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych  

i reprodukcyjnych. Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej 

uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 000 zł ze sprzedaży 

produktów wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa. 

Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat Agencji do oprocentowania wynosi 

maksymalnie 4 lata. Kredytobiorca płaci oprocentowanie kredytu w wysokości 2%. Pozostałą część 

oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc Agencji udzielana jest jako pomoc de minimis  

w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu pomocy de minimis posiadanego przez danego 

producenta rolnego w okresie trzyletnim (tj. maksymalnie równowartości 15 000 euro). Aby otrzymać 

kredyt z linii KSP, należy złożyć w banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 
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Z prac Zarządu i biura MIR: 

Posiedzenia  Zarządu MIR odbyły się w dniach: 3 i 20 sierpnia.   
Zarząd oraz przedstawiciele Izby wzięli udział w następujących wydarzeniach:  

01.08. - Posiedzenie Zespołu ds. Małopolskiej Pszczoły - Maszkowice 

05.08. - Piknik Owocowo-Warzywny -Wygiełzów 

10.08. - Rada LGD Podbabiogórze -Sucha Beskidzka 

12.08. – spotkanie ,,Między Starymi a Nowymi Czasy" zorganizowane przez Stowarzyszenie „Tradycja 

 i Natura” - Sidzina 

14-15.08. - Piknik Owczarski w ramach imprezy: Europejskie Targi Produktów Regionalnych –

 Zakopane 

15.08. – Dożynki Gminy Wielka Wieś – Giebułtów 

18.08. – Dożynki w Będkowicach 

19.08. - Dożynki Gminne –Naprawa 

20.08. – posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy MODR – Karniowice 

20-21.08. – udział w pracach komisji konkursowej oceniającej gospodarstwa agroturystyczne 

22.08. – posiedzenia Rad Powiatowych . MIR w Wadowicach i Oświęcimiu,  

22. 08. – posiedzenie Rady MRH - Tarnów 

26.08. - Dożynki Wojewódzkie - Radziszów,  

26.08. – Dożynki Powiatu Miechowskiego – Książ Wielki 

26.08. – Dożynki Gminy Słomniki – Prandocin 

26.08. – Święto Powiśla Dąbrowskiego - Ujście 

26.08. - Piknik Zbożowy  - Podolany 

26.08. – Dożynki Powiatu Chrzanowskiego 

 

Delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej brali udział w pracach komisji powołanych przez Wojewodę 

szacujących szkody w rolnictwie. Po oszacowaniu szkód przez komisję, Wojewoda wdraża ustalone 

zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i 

zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej 

produkcji lub powyżej 1050 zł w przypadku szkód w środkach trwałych. 

Małopolska Izba Rolnicza w minionym miesiącu zorganizowała trzy pikniki: Piknik Owocowo-

Warzywny w Wygiełzowie, w gminie Babice podczas Święta Miodu, Piknik Mięsa Owczego podczas 

Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz Piknik Zbożowy w Podolanach, 

podczas Dożynek Gminy Gdów.  

W dniach 28-29 sierpnia w ramach drugiego projektu realizowanego z funduszy KSOW, grupa 48 osób 

z branży winiarskiej odbył się wyjazd studyjny pn: ”Dobre praktyki w uprawie winorośli i produkcji 

winogron”.  Grupa 48 osób z branży winiarskiej wyjechała w region województwa lubuskiego celem 

zebrania dobrych praktyk i technik winifikacji stosowanych w rodzimych winnicach. 

Informacje o naszych imprezach i wyjazdach można znaleźć na stronie internetowej: 

www.mir.krakow.pl 

Źródła: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Małopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, www.cenyrolnicze.pl, www.farmer.pl, www.topagrar.pl, KRIR, KRUS, ARiMR. 

http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.farmer.pl/
http://www.topagrar.pl/

