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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 WRZESIEŃ 2018 R. 

 

RYNEK ZBÓŻ 

Wrzesień to okres żniw kukurydzianych. W tym roku zbiór zaczął się znacznie wcześniej niż w poprzednich sezonach. 

Koszenie ruszyło bowiem już 20 sierpnia. Aktualnie w większości regionów kraju kukurydza na kiszonkę jest już 

zebrana. A jeszcze w zeszłym roku był problem ze zbiorem ze względu na obfite opady deszczu. Obecny sezon mija pod 

znakiem suszy. Ta dała się najmocniej we znaki w najistotniejszym dla kukurydzy momencie, czyli w lipcu i sierpniu, 

kiedy uprawa potrzebuje najwięcej wody. Przez to kukurydza nie dojrzała w sposób naturalny tylko zaczęła zasychać.              

W skupach pojawia się coraz więcej surowca. Przede wszystkim kukurydzy mokrej, której wilgotność waha się od 24 do 

32%. Średnia cena wynosi 510 zł/t netto. Natomiast ziarno suche o wilgotności 14% kosztuje średnio 700 zł/t netto. Z 

kolei pszenica paszowa cieszy się największym i niesłabnącym zainteresowaniem. Ponieważ jest wyjątkowo dobrej 

jakości, nie pozwala na zakwalifikowanie większej ilości ziarna na paszę, lecz na konsumpcję. W rezultacie pszenicy 

paszowej jest na rynku mało. Do tego dochodzi susza na łąkach oraz konieczność zwiększonego dokarmiania zwierząt. 

Zatem duży popyt jak i wysokie ceny jest uzasadniony. Tona pszenicy paszowej kosztuje w tym roku tyle co ziarno 

konsumpcyjne. Jednakże wysokie ceny mają również pozostałe zboża paszowe. 700 zł za tonę żyta czy nawet 770 zł za 

tonę jęczmienia to zdaniem rolników bardzo dobre stawki. Najgorzej wygląda sytuacja owsa, który kosztuje 

maksymalnie 600 zł. Na zboża paszowe czekają za to eksporterzy. Mimo, iż nowe kontrakty realizowane będą od 

połowy października, zainteresowanie kupnem jest duże. Podobnie jak wysokie są tegoroczne stawki. Mimo całkiem 

dobrych plonów zbóż, rolnicy nie spieszą się z wystawianiem ziarna. Kto miał sprzedać zboże we wrześniu w zasadzie 

już to zrobił. Teraz trwa realizacja kontraktów i szukanie nabywców chętnych kupić towar po zaproponowanych przez 

producentów stawkach. 

Ceny zbóż w Polsce – wrzesień 2018r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Pszenica konsumpcyjna 794-814 

Żyto konsumpcyjne 647-701 

Kukurydza paszowa 703-760 

Jęczmień paszowy 745-782 

Pszenżyto paszowe 717-748 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

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

TOWAR Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

MIEJSCOWOŚĆ zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 70 - - 72-77 

Sucha Beskidzka 80 90-100 70-90 90 

Wolbrom 70-72 90 55 78 

Wadowice 76-80 90-100 66-70 85-90 

Krzeszowice 70-75 75-80 65-70 90 

Skała 65 - 55-57 70-78 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

Po trzech tygodniach dużych spadków cen, notowanie niemieckiej giełdy VEZG z 26 września przyniosło wreszcie 

stabilizację cen. Niestety utrzymują się one na bardzo niskim poziomie. W cennikach zakładów mięsnych nie ma już 

żadnego śladu po sierpniowych podwyżkach. Obecnie w Niemczech stawka za kilogram półtuszy wynosi 1,40 euro. 
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Ceny w krajowych skupach natomiast podążają za niemieckimi. Od początku września żywiec potaniał średnio  

40 groszy, a półtusze w klasie E aż o 55 groszy. Niestety nic nie wskazuje na możliwość rychłej poprawy sytuacji. Na 

unijnym ryku nadal obserwujemy nadpodaż żywca. Jednocześnie mimo ostatnich spadków cen na globalnym rynku 

unijna wieprzowina przegrywa konkurencję z mięsem pochodzącym choćby z USA. Do tego dochodzi problem ASF  

w Belgii. Aktualnie już 13 rynków zrezygnowało z importu mięsa z tego kraju. Przypadki choroby w Belgii wykryto  

w odległości zaledwie 20 km od granicy francuskiej i 60 km od granicy niemieckiej. Ewentualne przedostanie się wirusa 

do tych państw może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi na rynku żywca wieprzowego. 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

TOWAR Cena (zł/tonę) MPS 

02.09.2018 09.09.2018 16.09.2018 23.09.2018 

Klasa S 6688 6570 6331 6151 

Klasa E 6585 6482 6237 6075 

Klasa U 6242 6148 5888 5735 

Klasa R 5892 5787 5544 5391 

Klasa O 5385 5335 5032 4912 

Klasa P 5442 4982 4722 4420 

Razem S-P 6562 6457 6214 6048 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWISKO Cena (zł/para) 

31.08-06.09.2018 07-13.09.2018 14-20.09.2018 21-27.09.2018 

Wadowice 440 440 440 420 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

TOWAR Cena (zł/szt) 

02.09.2018 09.09.2018 16.09.2018 23.09.2018 

Prosięta 176,14 177,14 172,19 177,78 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Na rynku bydła rzeźnego mamy do czynienia ze stagnacją. Z tygodnia na tydzień ceny w skupach odnotowują jedynie 

minimalne wahania. Możliwe, że sytuacja zmieni się gdy w kraju rolnicy zakończą koszenie kukurydzy. Wówczas 

powinni chętniej ruszyć do skupów. Na wyższe stawki raczej nie będą mogli liczyć, gdyż polski rynek uzależniony jest 

od rynków zagranicznych, na których nie widać zwiększonego zapotrzebowania na surowiec. Skupujący będą mieć 

także świadomość, że tegoroczna susza w dużej mierze ograniczyła produkcję paszy, której deficyt i wysokie ceny 

sprawią, iż hodowcy chętniej będą pozbywać się zwierząt. W ostatnich tygodniach w większości zakładów ceny 

utrzymywały się na stałym poziomie. Cena za buhaja w klasie R wynosi maksymalnie 13,70 zł/kg, a w klasie O stawki 

dochodzą do 13,40 zł/kg. Za buhajki skupowane w wadze żywej zakłady proponują maksymalnie 8,30 zł/kg. Ceny za 

jałówki w klasie R nie przekraczają 13,40 zł/kg, a w klasie O 12,80 zł/kg. W przypadku jałówek skupowanych  

w rozliczeniu na wagę żywą maksymalne stawki wynoszą 7 zł/kg. Z kolei krowy skupowane w rozliczeniu poubojowym 

zakłady wyceniają maksymalnie na 11,80 zł/kg. A w przypadku sprzedaży żywej wagi stawki nie przekraczają 6 zł/kg. 
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Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – wrzesień 2018r. 

 

KATEGORIA BYDŁA 

Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

Bydło ogółem 6,67-6,75 12885-13031 13143-13292 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,79-7,00 12588-12987 12840-13247 

byki 12-24 m-ce (A) 7,39-7,46 13873-14002 14150-14282 

byki >24 m-ce (B) 7,29-7,43 13673-13936 13947-14215 

krowy (D) 5,46-5,53 11218-11365 11442-11592 

jałówki >12 m-cy (E) 6,77-6,84 13067-13210 13328-13475 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK DROBIU  

Ostatnie notowanie cen skupu kurczaka i sprzedaży tuszki to kontynuacja serii obniżek. Jeszcze niedawno stawka za 

brojlera na wolnym rynku przekraczała barierę 4zł/kg, natomiast w ostatnich tygodniach cena zmierza do granicy 3zł/kg. 

Trudno wytłumaczyć zaistniałą tendencję. Mamy być może do czynienia z sezonowym przereagowaniem europejskiego 

rynku drobiu, które w Polsce jest po prostu mocniej odczuwalne. Jednakże wkrótce ceny powinny ponownie iść w górę. 

Z pewnością przyczyni się do tego otwarcie chińskiego rynku dla polskiego drobiu oraz rosnące ceny pasz. Polska-

największy producent drobiu w Europie- jest aktualnie jedynym krajem europejskim dopuszczonym do eksportu drobiu 

do Chin. Oprócz nas możliwość eksportu drobiu na ten rynek ma tylko pięć krajów na świecie.  

Ceny skupu drobiu rzeźnego – wrzesień 2018r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Kurczęta typu brojler 3621,9-3723,2 

Indory 5111,5-5413,8 

Indyczki 4998,9-5123,5 

Kaczki typu brojler 4557,1-4780,2 

Gęsi tuczone 8119,3-8147,6 

Kury typu mięsnego 2505,9-2610,7 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – wrzesień 2018r. 

TOWAR Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena (zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 41,00-46,20 

Jaja spożywcze klasy A L 35,80-37,60 

Jaja spożywcze klasy A M 26,80-33,10 

Jaja spożywcze klasy A S 18,80-20,60 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – wrzesień 2018r. 
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TOWAR Cena  (zł/100kg) 

02.09.2018 09.09.2018 16.09.2018 23.09.2018 

Mleko spożywcze 

pasteryzowane 3,2% 

187,75 189,86 189,19 187,32 

Mleko UHT spożywcze 2% 192,19 191,63 195,65 191,93 

Masło 82% tł. w blokach 2299,30 2312,03 2316,53 2295,74 

Masło konfekcjonowane 2463,17 2496,35 2516,53 2435,45 

Mleko odtłuszczone w proszku 620,75 607,56 600,20 622,50 

Mleko pełne w proszku 1197,40 1194,54 1190,67 1202,43 

Ser Edamski 1283,35 1289,71 1327,69 1328,70 

Ser Gouda 1284,56 1285,18 1309,14 1322,60 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Warzywa 

Dla uprawy warzyw gruntowych sezon 2018 był szczególnie trudny, ze względu na suszę notowana już od wiosny. Od 

czasu wstępnego szacunku do początku września warunki wegetacji warzyw gruntowych ulegały dalszemu pogarszaniu. 

Sytuacja taka spowodowała dalsze ograniczenie plonowania uniemożliwiając osiągnięcie przewidywanych wcześniej 

zbiorów. Susza wpłynie przede wszystkim na obniżenie plonów cebulowych, korzeniowych i kapustnych, w mniejszym 

stopniu natomiast na plonowanie warzyw ciepłolubnych. Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych 

szacuje się na niespełna 4,2 mln ton. W porównaniu do ubiegłego roku przewidywane jest zmniejszenie produkcji 

wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych. Pośród nich największy, około 14%, spadek produkcji 

szacuje się dla cebuli, która najdotkliwiej odczuła skutki suszy. Produkcję cebuli ocenia się na poziomie 575 tys. ton.  

W porównaniu do roku 2017 przewidywany jest ponad 10% spadek produkcji marchwi i buraków ćwikłowych. Według 

danych GUS zbiory marchwi oszacowano na około 740 tys. ton, a buraków na ponad 300 tys. ton. Zbiory kapusty 

natomiast przewiduje się na poziomie około 950 tys. ton, a kalafiorów na 220 tys. ton. Najmniejszy spadek plonowania 

notowany jest przede wszystkim dla pomidorów. Produkcja pomidorów gruntowych przewidywana jest w wysokości 

250 tys. ton, a ogórków 240 tys. ton. 

Owoce  

Dla produkcji sadowniczej rok 2018 stoi pod znakiem obfitego plonowania większości gatunków. Susza nie 

spowodowała znaczących strat w owocowaniu drzew i krzewów. Notowany aktualnie duży potencjał produkcyjny 

sadów, a przy tym wzmożona aktywność fizjologiczna wielu roślin sadowniczych w bieżącym sezonie pozwala na 

szacowanie rekordowej produkcji owoców. Na wielu plantacjach problemem w tym sezonie stały się trudności ze 

zbytem owoców po opłacalnych cenach, a także brak pracowników do zbioru. Pomimo tego, produkcję owoców z drzew 

ocenia się na poziomie blisko 4,4 mln ton, przy czym zbiory z sadów jabłoniowych oceniono na około 3,9 mln ton. Przy 

bardzo dobrych warunkach podczas dalszej wegetacji szacowany aktualnie poziom produkcji jabłek może zostać jeszcze 

przekroczony. Z kolei produkcję gruszek szacuje się na ponad 85 tys. ton, a zbiory śliwek na przeszło 120 tys. ton. 

Zbiory wiśni natomiast oszacowano na ponad 200 tys. ton, czyli na poziomie prawie trzykrotnie wyższym niż w 2017 r. 

Odnotowano również rekordową produkcję czereśni. Ich zbiory oceniono na około 60 tys. ton. Z kolei zbiory brzoskwiń, 

moreli i orzechów włoskich łącznie oceniane są na około 21 tys. ton. 
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Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce wrzesień 2018r:  

MIEJSC

OWOŚĆ 

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 

0,60-0,70 2,50 0,60 1,20-1,80 1,50-2,00 1,50-2,00 2,50 

Cebula 0,90-1,10 2,50-3,00 1,00-1,20 1,50-2,20 1,80-2,00 2,00 2,50 

Jabłka 1,00-1,13 3,00 1,00-1,10 2,00-2,50 2,00 1,50-2,00 2,50 

Maliny 7,00-9,00 10,00-12,00 8,00 12,00-14,00 8,00 8,00-10,00 12,00 

Marchew 0,80-1,20 3,00 1,00 1,40-2,00 2,00 2,00-2,50 2,50-3,50 

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

Papryka 

czerwona 

2,30-2,80 5,00 2,50-3,00 2,50-4,50 3,50 3,00-4,00 4,50 

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

Pietruszka 4,00-5,50 7,00 4,00 4,00-8,00 6,00-8,00 5,00-8,00 8,00-10,00 

Pomidory 1,00-3,66 4,00 2,50-3,00 3,00-5,50 2,50-3,50 4,00-4,50 2,50-3,50 

Seler 2,00-2,20 5,00-6,00 2,00-2,20 3,50-5,50 5,00 4,00-6,00 4,00-5,00 

Śliwki 0,75-1,00 2,50-3,00 1,50-2,00 2,50-3,50 2,00 2,00 2,50 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

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

Dz.U. 

2018 

poz. 

1747 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 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 "Uczestnictwo rolników  

w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1782 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1784 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania  

i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001747
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001747
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001747
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001747
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001782
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001782
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001782
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001782
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001784
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001805
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001805
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001805


6 
 

1805 

Dz.U. 

2018 

poz. 

1833 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców 

lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny 

wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt 

AKTUALNOŚCI 

MRiRW 

MRiRW informuje, że zostało przywrócone dla Polski prawo eksportu mięsa drobiowego do Chińskiej Republiki 

Ludowej. Generalna Administracja Celna CHRL dopuszcza do wwozu tego produktu przez pięć 

certyfikowanych zakładów oraz jednej chłodni. Z Europy tylko Polska może eksportować drób do Chin 

Do Chin może być wysyłane jedynie polskie mięso drobiowe, wyprodukowane wyłącznie po 19 lipca br. Wysyłkom 

mięsa drobiowego musi towarzyszyć bilateralnie uzgodnione świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych 

przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. 

 Szczegółowe informacje i wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 

Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny.  

Możliwość eksportu drobiu do Chin ma oprócz Polski obecnie tylko pięć krajów świata. Polska jest jedynym krajem 

europejskim dopuszczonym do tego eksportu. 

Pomoc suszowa – pierwsze wypłaty i wydłużenie terminu 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018 r. terminu składania wniosków  

o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody 

spowodowane suszą. 

Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło do tej pory ok. 28,5  tys. wniosków na łączną kwotę ok. 171 mln zł, z czego: 

 ok. 15 tys. wniosków na kwotę ponad 102 mln zł dotyczy szkód w uprawach w wysokości co najmniej 70% 

upraw; 

 ponad 13 tys. wniosków na kwotę około 69 mln zł dotyczy szkód w uprawach w wysokości co najmniej 30%  

i mniej niż 70% upraw. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już wypłatę pomocy  finansowej. Wydano ponad 1 160 

decyzji przyznających pomoc. 

Łączna wyasygnowana przez rząd kwota pomocy suszowej wynosi 1,5 mld złotych. To największa w naszej historii 

kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy. 

26 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzających ułatwienia sprzedaży żywności 

przez rolników. 

Możliwa będzie sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów 

prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek.  

Umożliwiono m.in. korzystanie z opodatkowania 2 proc. ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży 

określonych produktów roślinnych i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Przewidziano 

podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. 

Zaproponowano odejście od ograniczenia wielkości sprzedaży do ilości, która może być sprzedawana w ramach 

rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001805
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001833
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001833
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001833
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001833
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/chiny
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W tym samym dniu Rada Ministrów przyjęła również projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 

ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nowe przepisy 

zakładają zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia 

projektu technologicznego zakładu, zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych 

inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (żywności pochodzenia 

niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego). Przepisy dotyczą osób mających zarejestrowaną sprzedaż bezpośrednią lub działalność 

marginalną, lokalną ograniczoną (MLO). 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. 

Pomoc dla sadowników 

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 października 2018 r. Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi poinformował, że od poniedziałku 8 października 2018 r.  firma Eskimos S.A. wraz z firmami 

współpracującymi rozpocznie skup jabłek po cenie 25 groszy za kilogram. Skup planowany jest na terenie całego kraju, 

ze szczególnym uwzględnieniem największych rejonów produkcji owoców. Szczegółowy wykaz miejsc skupu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej firmy Eskimos: http://eskimossa.pl/news/2018/10/08/lista-punktow-odbioru-

jablek/ 

Komisja Europejska zgodziła się na to, aby Polska skorzystała z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia. Ta 

decyzja umożliwia zastosowanie odstępstw w ramach międzyplonów, które uznawane są za obszary 

proekologiczne EFA. 

To duże ułatwienie dla rolników po wystąpieniu klęski suszy w naszym kraju, ponieważ umożliwia wykorzystanie 

dostępnych gruntów na cele paszowe. Korzystający z odstępstwa rolnicy będą mogli wysiać międzyplon składający się z 

pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych pastewnych roślin zielonych, zamiast – obowiązującej dotychczas 

mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin. Ponadto, także uprawy roślin ozimych uprawiane w plonie głównym na 

pasze dla zwierząt gospodarskich lub wypasanie uznawane będą za międzyplony w ramach EFA. 

Interwencje 

W związku z interwencją MIR z 6 sierpnia 2018 r. dot. kontroli stosowania środków ochrony roślin, Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie przekazał poniższe 

Inspektorzy WIORiN w Krakowie przeprowadzili w 2017 roku 1290 kontroli stosowania środków ochrony roślin 

zarówno przez użytkowników profesjonalnych (w gospodarstwach rolnych i w produkcji leśnej), jak też przez 

użytkowników nieprofesjonalnych, a w I połowie 2018 roku 672 kontroli w tym zakresie. Sprawdzano m.innymi 

przestrzegania zasad bezpiecznego stosowania ś.o.r., czy stosujący te środki zwracają uwagę na ochronę owadów 

zapylających, zwłaszcza w uprawach roślin intensywnie kwitnących i w uprawach, w których występują kwitnące 

chwasty.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że stosujący środki ochrony roślin przestrzegają obowiązujące przepisy w tym 

zakresie. W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono nieprawidłowości dot. stosowania środków ochrony 

roślin w gospodarstwach. 

KRIR 

 Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, z dnia 15 maja 2018 r. znak MIR-K/119/05/2018, 

wystąpił do Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o uproszczenie 

przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników. W odpowiedzi na postulat MIR 

Sekretarz Stanu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił wyjaśnienia, 

zaznaczając, że na początku 2019 r. przewidziana jest całościowa ewaluacja wprowadzonych w 2018 r. 

rozwiązań. Jeżeli zostanie uznane, że poszczególne elementy procedury nie spełniają swojej funkcji, podjęte 

zostaną decyzje o ich zmianie. Odpowiedź z ministerstwa znajduje się na naszej stronie: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Ministerstwo-pracy-w-sprawie-uproszczenia-procedur-powierzania-

pracy-cudzoziemcom,11625.html 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Ministerstwo-pracy-w-sprawie-uproszczenia-procedur-powierzania-pracy-cudzoziemcom,11625.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Ministerstwo-pracy-w-sprawie-uproszczenia-procedur-powierzania-pracy-cudzoziemcom,11625.html
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 W odpowiedzi na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej dot. zaniechania stosowania kar umownych przez 

instytucje kontraktujące na terenach dotkniętych suszą, resort rolnictwa, w piśmie z dn. 13.09.2018 r. 

przekazał informację, że w świetle przepisów prawa cywilnego, organ administracji publicznej, w tym 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie ma możliwości prawnego wpływu na realizację takich umów. Jednak 

wzór umowy ma charakter uniwersalny, może on zawierać zapisy w zakresie m.in. jakości produktów rolnych, 

warunków realizacji umowy i terminów dostaw, procedury płatności, kar umownych oraz siły wyższej takiej jak 

np.: niekorzystne warunki pogodowe niebędące klęskami żywiołowymi. W takim przypadku strony nie 

ponosiłyby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie po stanowień umowy. 

 Samorząd rolniczy postuluje uznanie wszystkich polis posiadanych w chwili szacowania strat przy 

wnioskach o pomoc suszową.W nawiązaniu do wniosku samorządu rolniczego, w którym zwrócono się  

o uznanie przy składaniu wniosków o pomoc suszową polis zawartych przez rolników do 15 czerwca br., a więc 

do czasu terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, jako spełniających wymóg ubezpieczenia co 

najmniej 50% upraw, po wielu sygnałach otrzymanych od rolników, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie przy składaniu wniosków o pomoc suszową wszystkich polis, które rolnicy 

posiadali w chwili wejścia na pole komisji szacującej straty. 

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z problemem wielokrotnie zgłaszanym przez rolników, 

zwrócił się do ministra rolnictwa postulując o wystąpienie z wnioskiem do ministra środowiska w sprawie 

przywrócenia dofinansowania wapnowania gleb na terenie całego kraju ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska. 

 Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o podjęcie dyskusji na forum Unii Europejskiej 

w celu zmiany regulacji krajowych w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zakazu stosowania 

środków ochrony roślin oraz środków do zaprawiania nasion na obszarach uznawanych za EFA. 

Obowiązujące przepisy zabraniają rolnikom stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych 

EFA – na ugorach, międzyplonach, uprawach wiążących azot oraz pasach gruntów kwalifikujących się do 

płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja. 

 Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o przywrócenie, w nowej perspektywie 

finansowania na lata 2021-2027, możliwości korzystania przez rolników po 40 roku życia z programów 

pomocowych, szczególnie biorąc po uwagę starzenie się wsi i jej wymieranie. 

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, z wyjątkiem 

płatności dla młodych rolników, mogą zostać przyznane (po spełnieniu specyficznych warunków 

ustanowionych dla danej płatności), niezależnie od wieku wnioskodawcy, osobie będącej rolnikiem  

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1307/2013[1], której został nadany numer 

identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i która spełnia tzw. minimalne wymogi dotyczące 

otrzymywania płatności. 

ARiMR 

Nabór wniosków na pomoc dla producentów trzody chlewnej 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje,  które mają 

chronić gospodarstwa przed ASF, czy powodzią. Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach 

regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" na operacje typu "Inwestycje zapobiegające 

zniszczeniu potencjału produkcji rolnej". Ze wsparcia mogą skorzystać: rolnicy, którzy zajmują się chowem lub 

hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej (mogą otrzymać do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW  

2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF), wysokość 

przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia). 

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/susza/5981-wniosek-o-uznanie-ubezpieczen-zawartych-po-1-kwietnia-br-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-suszowa
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Od 15 października do 13 listopada 2018 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski  

o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Ubiegać o nią mogą się rolnicy, 

domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, 

nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Każdy 

złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie 

kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana 

w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej 

decyzja o przyznaniu pomocy, pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu. 

Kredyty preferencyjne na zakup środków do produkcji rolnej w 2018 r. 

Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na zakup środków do 

produkcji rolnej (linia KSP). O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku 

S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  

KRUS 

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

28 września br. Pan Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń 

Wzajemnych. 

Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników w pełnym zakresie. 

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny 

dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 

oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Posiedzenia Zarządu MIR odbyły się w dniach: 7 i 26 września.   
Zarząd oraz przedstawiciele Izby wzięli udział w następujących wydarzeniach: 

01-02.09.2018 – Święto Fasoli w Zakliczynie 

02.09 2018 – Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 

01.09.2018 - Spotkanie z Izbą, krakowskie Błonia  

02.09.2018 – Małopolsko-Podkarpacki Piknik Wieprzowy, krakowskie Błonia 

08.09.2018 – Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja, Nawojowa 

09.09.2018 - Dożynki Powiatu Sucha Beskidzka, Budzów  

16.09.2018 - Dożynki Prezydenckie, Spała 

16.09.2018 – Święto Suszonej Śliwki w Iwkowej 

19.09.2018 - WUP Kraków  

20.09.2018 - Komisja ds. Nowelizacji Ustawy o Izbach Rolniczych, Warszawa 

20.09.2018 – spotkanie nt. urzędowego uwalniania od choroby Aujeszkyego u świń, WIW Kraków 

22.09.2018 – XXIV Dni Huculskie, SKH „Gładyszów” 

22-23.09.2018 - Wyjazd szkoleniowy dla Rady Powiatowej MIR w Suchej Beskidzkiej, Gładyszów -Konieczna -

Maszkowice  

26.09.2018 – Konferencja „Największe problemy z RODO po 100 dniach obowiązywania”, Kraków 

29.09.2018 – Małopolskie Targi Żywności ”Zasmakuj z UR”,  Kraków 

30.09.2018 – Święto Ziemniaka, Trzyciąż 
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W dniach 10-15 września w ramach projektu realizowanego z funduszy KSOW Urzędu Marszałkowskiego, 

odbył się wyjazd studyjny pn.: „Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do Mołdawii”. Grupa 30 

osób z branży winiarskiej miała okazję zapoznać się ze specyfiką produkcji wina tamtego regionu. Relacja z 

wyjazdu znajduje się na naszej stronie internetowej: https://mir.krakow.pl/artykuly/Mo%C5%82dawia-kraj-

czarnoziemu-i-wina,11642.html 
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