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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 PAŹDZIERNIK 2018 R. 

 

RYNEK ZBÓŻ 

 W roku bieżącym ceny podstawowych zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Wiąże się to z mniejszymi  

o około 14% zbiorami zbóż, spowodowanych przez suszę oraz prognozowanym w sezonie 2018/2019 zwiększonym 

zapotrzebowaniem na ziarno zbóż krajowych. Ceny zbóż tegorocznych zbiorów utrzymywały się w październiku na 

zwiększonym poziomie. Cena pszenicy kształtowała się na poziomie około 815 zł/t. Wzrost ceny w stosunku do 

września o około 1,5%, jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2017 cena pszenicy jest wyższa o około 

20%. Podobną tendencję wykazują również pozostałe ziarna zbóż. Cena żyta konsumpcyjnego w skupach wynosiła od 

701 do 714 zł za tonę, natomiast 1 tona żyta paszowego to koszt od 673 do 686 zł. Za 1 tonę jęczmienia paszowego w 

październiku 2018 r. należało zapłacić od 763 zł do 779 zł za tonę.W porównaniu z poprzednim rokiem podrożała 

również kukurydza. Tona kukurydzy suchej w październiku wahała się od 723 do 724 zł, natomiast cena tony kukurydzy 

paszowej mokrej zaczynała się od 523 zł, a kończyła na 547 zł. Jednakże prognozy cen kukurydzy nie są optymistyczne, 

bowiem do kraju napływa ukraińskie ziarno, a jest to zasługą rekordowych zbiorów kukurydzy w tym roku na Ukrainie. 

Tabela nr 1 

Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaj towaru Październik 2018 r. 

[zł/tona] 

Pszenica konsumpcyjna 810-819 

paszowa 786-797 

Żyto konsumpcyjne 701-711 

paszowe 673-686 

Kukurydza 

paszowa  723-724 

paszowa 

„mokra” 
523-547 

Jęczmień  paszowy 763-779 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 Tradycyjnie ceny na targowiskach są większe średnio o około 5% od cen w skupach. Należy jednak pamiętać, 

że sprzedaż targowiskowa nie jest atrakcyjna dla dużych dostawców zbóż, którzy potrzebują hurtowych odbiorców.  

Ceny wybranych zbóż na małopolskich targowiskach, w miesiącu październiku 2018 r.: 

Tabela nr 2 

Miejscowość 
Pszenica Jęczmień Owies Kukurydza 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 78,00 73,00 - - 

Sucha Beskidzka 90,00 90,00 75,00 100,00 

Wolbrom 88,00 75,00 55,00 90,00 

Wadowice 85,00 80,00 65,00 80,00 

Krzeszowice 85,00 70,00 - 80,00 

Skała 80,00 - - - 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Dane na dzień 25.10.2018 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

 Hodowcy trzody wciąż mają wiele powodów do zmartwienia. Rosnące ceny pasz oraz innych środków 

produkcji w połączeniu z ciągle spadającymi cenami żywca powodują, że produkcja trzody chlewnej znów stoi na 

granicy opłacalności. Ponadto docierające do nas informacje o prawdopodobnym pojawieniu się przypadków ASF  

w województwie podkarpackim jasno wskazują, że zagrożenie likwidacji hodowli trzody na terenie naszego 
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województwa staje się coraz realniejsze. Tragicznie wręcz sytuacja wygląda wśród hodowców, którzy wyspecjalizowali 

się w produkcji i dostarczaniu na rynek prosiąt. Pomimo dramatycznego wręcz zmniejszenia pogłowia macior a co za 

tym idzie również prosiąt i warchlaków dostarczanych przez polskie gospodarstwa ich cena wciąż spada. Czynnikami 

wpływającymi w głównej mierze na to zjawisko są: zmniejszenie zainteresowania tuczem trzody chlewnej wśród 

polskich rolników, obawa przed inwestycją w dziedzinie hodowli, która w każdej chwili może zostać zablokowana 

pojawieniem się ogniska ASF-u oraz masowym napływem na nasz rynek duńskich warchlaków, które są dostępne dla 

zainteresowanych praktycznie od zaraz. W chwili obecnej 30-kilogramowy warchlak z Danii kosztuje u pośrednika 

około 200 zł za sztukę, co powoduje obniżenie cen u naszych producentów. Z wielu źródeł wynika również, iż duńskie 

warchlaki są zdecydowanie gorszej jakości, wynikiem czego polski konsument dostaje gorsze mięso a polski producent 

balansuje na granicy opłacalności produkcji. 

 Jak już wielokrotnie alarmowaliśmy totalny brak ochrony polskiego rynku i brak zainteresowania podmiotów 

odpowiedzialnych, w tym m.in. Ministerstwa Rolnictwa zakończy się najprawdopodobniej całkowitą likwidacją polskiej 

hodowli trzody chlewnej, przekształcając naszych hodowców w duńskich wyrobników. 

 W ostatnim miesiącu ceny wieprzowiny spadły w zakładach skupowych. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia 

badanego okresu ceny tony żywca wieprzowego spadały o kilka procent, z wyjątkiem półtusz wieprzowych klasy P, 

gdzie nastąpił ponad 6%-owy wzrost. Półtusze wieprzowe klasy O zanotowały największy spadek bo o ponad 8%, 

natomiast półtusze wieprzowe pozostałych klas są warte o ok. 2-3% mniej niż w połowie miesiąca. Świadczy to 

 o spadającej tendencji. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku tona surowca wieprzowego bez 

względu na jego klasę straciła o około 10% na swej wartości. Można zauważyć zależność, że im gorsza klasa tym 

większy spadek jej wartości.  

 

 Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP w poszczególnych 

tygodniach miesiąca października 2018 r.: 

Tabela nr 3 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

Cena zł/tonę wg MPC** Cena zł/tonę wg MPC 

30.09.20

18 

07.10.20

18 

14.10.20

18 

21.20.20

18 

30.09.20

18 

07.10.20

18 

14.10.20

18 

21.10.20

18 POLSKA REGION POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

klasa S 5 951 5 931 5 888 5 762 5 917 5 917 5 875 5 725 

klasa E 5 849 5 835 5 783 5 645 5 866 5 862 5 814 5 677 

klasa U 5 509 5 474 5 423 5 266 5 565 5 557 5 509 5 390 

klasa R 5 161 5 155 5 089 4 925 5 147 5 079 5 032 4 926 

klasa O 4 763 4 668 4 723 4 327 4 441 4 371 4 589 4 260 

klasa P 4 156 4 118 3 953 4 209 * * 4 893 * 

S-P Razem 5 828 5 803 5 756 5 613 5 836 5 825 5 779 5 641 

* - Nie jest możliwe prezentowanie danych dla towaru w związku z ustawowym obowiązkiem nie identyfikowalności dostawców danych 

rynkowych 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie ceny sprzedaży prosiąt na targowiskach: 

Tabela nr 4 

Targowisko Cena zł/parę 

Wadowice 360,00 

Polska 378,00 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

 Z uwagi na wysoką cenę wołowiny oferowanej w polskich sklepach większość żywca wołowego skupowana jest 

w naszym kraju na potrzeby eksportowe. Pomimo docierających do nas informacji o perturbacjach na rynkach krajów 

będących głównymi odbiorcami naszej wołowiny, np. załamanie eksportu do Turcji, ciągłe zainteresowanie naszą 

wołowiną wstrzymało spadki cen skupu żywca. Oznacza to, że w dobie obecnych wahań cen na rynkach mięsnych, 

rynek wołowiny jawi się jako stosunkowo stabilny. Argumentem przemawiającym za utrzymaniem cen stała się również 
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niska podaż żywca spowodowana spiętrzeniem prac polowych, których wykonanie w odpowiednim terminie jest dla 

hodowców ważniejsze niż poszukiwanie najkorzystniejszych warunków zbytu. 

 Wartość kilograma bydła ogółem według wagi żywej w miesiącu październiku oscylowała wokół 6,76 zł. 

Najtańszy był kilogram za wagę żywą krowy – kosztował on około 5,56 zł. Największe wahania odnotowano na rynku 

bydła 8-12 m-cy. W ciągu miesiąca cena za kilogram wagi żywej spadła o ok. 0,50 zł. Ceny pozostałych kategorii bydła 

w badanym okresie nie zanotowały większych wahań i ich wartość utrzymywała się na podobnym poziomie. Jednak 

Izba dostaje szereg informacji o braku paszy dla zwierząt po tegorocznej suszy, co może skutkować wyprzedażą bydła. 

Średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w miesiącu październiku 2018 r.: 

Tabela nr 5 

Kategoria bydła 
Cena zakupu 

 wg w.ż.* [zł/kg] dla mpc** [zł/tonę] dla mps** [zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,75-6,78 13023-13080 13284-13342 

Bydło 8-12 m-cy  6,83-7,37 12668-13668 12922-13941 

Byki 12-24 m-ce  7,44-7,52 13955-14112 14234-14394 

Byki > 24 m-cy  7,39-7,45 13857-13984 14134-14263 

Wolce > 12 m-cy  - - - 

Krowy  5,54-5,58 11375-11468 11603-11697 

Jałówki > 12 m-cy  6,87-6,92 13259-13357 13524-13624 
* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy 

na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z  zakupem 

żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone, 

**-  w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując  średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło 

ogółem - 0,507 (było 0,521); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 

(było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530), 

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA DROBIOWEGO 

 W porównaniu do miesiąca września, w październiku spadły ceny kurcząt typu brojler. Ich cena wynosiła ok. 

3,47 zł za kg. Przeciwna tendencja objawiła się na rynku indyków. W październiku zarówno za kilogram indyczek jak  

i indorów należało zapłacić o około 0,50 zł więcej niż w poprzednim miesiącu. Stabilny natomiast jest rynek kaczek 

typu brojler. Za kilogram kaczki należało zapłacić od 4,59 zł do 4,64 zł. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu październiku 2018 r.:  

Tabela nr 6 

Towar Cena w zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,44-3,50 

Indory 5,74-5,85 

Indyczki 5,53-5,62 

Kaczki typu brojler 4,59-4,64 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

RYNEK MLEKA 

 Ceny skupu mleka utrzymują się na stabilnym poziomie, spadają natomiast ceny przetworów mlecznych, np. 

masła, co powoduje że atrakcyjniejszy staje się jego eksport. W ciągu miesiąca cena 100 kg masła w blokach spadła  

o około 120 zł, i niemal o tyle samo spadła cena 100 kg masła konfekcjonowanego. Jak już wspomniano, jeśli chodzi  

o samo mleko, ceny utrzymują się na zbliżonym do siebie poziomie. Podobnie wygląda sytuacja na rynku serów. 
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Zmiany cen wybranych przetworów mleczarskich w miesiącu październiku 2018 r.: 

Tabela nr 7 

Towar 
Cena zł/100 kg 

30.09.2018 07.10.2018 14.10.2018 21.10.2017 

Masło Ekstra w blokach 2 218,01 2 136,87 2 117,37 2 096,08 

Masło Ekstra konfekcjonowane 2 379,62 2 348,56 2 307,70 2 249,18 

Mleko pełne w proszku 1 191,06 1 220,47 1 175,54 1 190,48 

Mleko odtłuszczone w proszku 625,69 641,05 630,19 635,93 

Ser Edamski 1 345,27 1 332,47 1 320,67 1 330,73 

Ser Gouda 1 325,55 1 342,94 1 344,24 1 351,51 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

 Tradycyjnie w okresie października ceny warzyw i owoców są w miarę niskie, bowiem na rynek wpływają 

świeże produkty z tegorocznych zbiorów. Niestety, ceny w tym roku są wyższe niż rok temu na co wpływ miała susza, 

powodująca zmniejszenie tegorocznych zbiorów. Mimo to, niedaleki czas od zbiorów powoduje, że rynek jest jeszcze 

nasycony tegorocznymi owocami i warzywami i nie odczuwa dotkliwie braków, które mogą wystąpić w okresie zimy  

i wiosny przyszłego roku. Nadal utrzymują się wysokie ceny pietruszki. Cena kilograma pietruszki bywa i pięciokrotnie 

wyższa od ceny np. marchewki. W ciągu miesiąca najbardziej zdrożały ogórki. Za kilogram ogórków pod koniec 

miesiąca należało wydać nawet 7 zł za kilogram, podczas gdy w pierwszym tygodniu zakup kilograma ogórków wiązał 

się z wydatkiem 3,50 zł. Wzrost wartości jest niemal dwukrotny. Reszta cen owoców i warzyw na małopolskich 

targowiskach utrzymywała się na zbliżonym poziomie, a zmiany ich wartości nie odbiegały diametralnie od norm. 

 Ceny wybranych warzyw i owoców na targowiskach w Małopolsce w miesiącu październiku 2018 r.:  

Tabela nr 8 

Warzywa i owoce Jm 
Sucha 

Beskidzka 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice 
Krzeszowi

ce 
Skała Oświęcim 

Buraki ćwikłowe zł/kg 1,20-1,30 0,60-070 2,50 0,50-0,60 1,20-2,00 1,50-1,80 1,50-1,80 2,00-2,50 

Cebula zł/kg 1,30-1,80 1,00-1,70 2,50-3,00 1,40-1,50 2,00-2,50 2,00 2,00-3,00 2,00-2,50 

Czosnek zł/szt. 1,00 0,80 1,50 0,60-0,70 1,30-2,00 1,00-1,20 1,00 1,00-1,50 

Gruszki zł/kg 3,00-3,50 2,00 4,00-5,00 2,50 3,00-3,50 4,00 2,50-3,00 3,50 

Jabłka zł/kg 1,80-2,00 0,93-1,00 3,00 1,00 1,50-2,50 1,50-1,80 1,50-2,00 2,00-3,80 

Kalafior zł/szt. 4,50 1,50-3,50 5,00 3,00-4,00 3,90-5,00 3,50-4,00 4,00-5,00 4,00-5,00 

Kapusta biała zł/szt. 
1,50-

2,50/szt. 
0,80-1,00 

4,00-

5,00/szt. 
0,80-1,00 1,20 3,00/szt. 

3,00-

4,00/szt. 

3,50-

4,00/szt. 

Kapusta czerwona zł/szt. - 1,00-1,20 
3,50-

4,00/szt. 
1,00 - 

3,00-

3,80/szt. 

3,00-

3,50/szt. 

3,00-

3,50/szt. 

Kapusta włoska zł/szt. - 2,80-3,00 5,00-6,00 3,00 - 3,00-3,50 3,50-4,50 4,50 

Marchew zł/kg 1,50-2,00 1,20-1,30 3,00 1,00-1,40 1,90-2,00 2,00-2,50 2,00-3,00 2,00-2,50 

Ogórki zł/kg 5,00-5,50 3,00-4,50 5,00-6,00 - 5,00-6,00 4,00-5,00 5,00-7,00 3,50-7,00 

Papryka czerwona zł/kg 3,50-5,00 3,00-4,00 5,00 4,00 4,50-6,00 4,00-5,00 4,00 4,50-6,00 

Papryka żółta zł/kg 3,50-4,00 - 4,00 - 4,00 - - 4,00-5,00 

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

Pietruszka zł/kg 6,50-7,50 3,80-5,00 7,00 4,00 5,50-8,00 6,00-7,00 5,00-7,00 
7,00-

10,00 

Pietruszka - natka zł/szt. - 0,50-0,55 1,50 - 1,50-2,50 1,50 1,20-1,50 1,50 

Pomidory zł/kg 6,00-8,00 3,00-4,00 5,00-6,00 6,00-7,00 4,55-6,00 4,00-5,00 5,00-6,90 
3,500-

8,00 
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Pory zł/szt. - 1,10-1,30 2,50 1,00 2,50 2,00-2,50 2,00-2,40 2,00-3,00 

Rzodkiewka zł/szt. - 0,70-0,80 2,00 - 2,50-3,00 1,50-1,80 1,50 2,00-2,50 

Sałata zł/szt. - 1,00-1,06 2,00-2,50 - 2,50-3,00 1,80-2,00 2,00 2,00-2,50 

Seler zł/kg 3,50-4,00 2,00-2,10 5,00-6,00 1,50-1,60 4,00-6,00 5,00 4,00-4,50 4,00-5,00 

Szczypiorek zł/szt. - 0,60-0,70 1,50 - - 1,50 1,50 1,50 

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

Fasola - Piękny Jaś zł/kg - 11,00 
16,00-

18,00 
- - - - 12,00 

Fasola szparagowa zł/kg 5,00-7,00 - 6,00-7,00 5,00 - - - 5,50-7,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

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

Dz.U. 2018 

poz. 1956 

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

w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1959 

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

w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1960 

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

w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1961 

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

w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1963 

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

w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1964 

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

w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1965 

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

w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1966 

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

w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2018 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 1967 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Dz.U. 2018 

poz. 1977 

 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 

dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach 

hodowlanych 

Dz.U. 2018 

poz. 2000 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie 

wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu 

wysokości odszkodowania za te szkody 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001956
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001956
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001959
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001959
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001960
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001960
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001961
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001961
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001963
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001963
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001964
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001964
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001965
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001965
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001966
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001966
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001967
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001967
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001977
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001977
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002000
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002000
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Aktualności: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

1. Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 16 listopada. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu 

przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody  

w uprawach rolnych spowodowane były wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów  

o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a powstałe szkody objęły co najmniej 30% danej uprawy. O 

przyznanie takiej pomocy można ubiegać się do 16 listopada.  

 Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co 

najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w 

przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej 

uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu 

oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Rolnikom 

poszkodowanym przez suszę nie będzie łatwo otrzymać pomoc w wysokości 1000 zł/ha lub 500 zł /ha ponieważ, 

jednym z warunków jest wymóg ubezpieczenia ponad 50 proc. upraw. Ci, którzy tego warunku nie spełnią, otrzymają 

pomoc w wysokości połowy stawki. 

2. Nabór wniosków w terminie od 5 listopada 2018 r, do dnia 4 grudnia 2018 r. Pomoc na operacje 

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach „Wsparcia inwestycji  

w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. 

 W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się 

chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym 

okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru 

świń (ASF). Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów 

kwalifikowalnych przedsięwzięcia.  

 Druga grupa, do której kierowana jest pomoc, to spółki wodne lub związki spółek wodnych,  

w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym 

okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez 

powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ważne jest, żeby 

spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw 

członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach 

zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej. 

3 Niższe dopłaty  

W 2018 r. kurs euro był niższy o 3 grosze w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 4,2774 zł. Wyjątkiem 

jednak są rośliny strączkowe gdzie dopłata jest wyższa o ponad 100 zł/ha niż w roku 2017. Również len i 

pomidory do przetwórstwa mają wyższe dopłaty niż przed rokiem. Poniższa tabelka obrazuje spadki lub wzrosty 

dopłat w stosunku do ubiegłego roku: 

Tabela nr.9 

Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności za rok 2018(zł/ha) 

Jednolita płatność obszarowa 459,19 (2,36) 

za zazielenienie 308,18 (1,59) 

dla młodego rolnika 175,62 (39,2) 

dodatkowa 178,01 (0,99) 

do bydła (szt.) 293,04 (2,01) 

do krów (szt.) 373,70 (2,24) 

Dz.U. 2018 

poz. 2003 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 

września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i 

połowu innych organizmów żyjących w wodzie 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002003
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002003
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do owiec (szt.) 101,39 (0,46) 

do kóz (szt.) 54,78 (5,3) 

do roślin strączkowych na ziarno(do 75 ha) 721,04 (114,52) 

do roślin strączkowych na ziarno(pow. 75 ha) 360,52 (57,26) 

do roślin pastewnych 438,71 (52,25) 

do chmielu 2129,87 (68,19) 

do ziemniaków skrobiowych 1065,89 (97,13) 

do buraków cukrowych 1495,63 (67,83) 

do pomidorów 3320,78 (1666,48) 

do truskawek 1954,35 (64,4) 

do lnu 486,12 (111,26) 

do konopi włóknistych 235,26 (67,8) 

do tytoniu – Virginia(kg) 3,50 (0,32) 

do tytoniu – pozostały tytoń (kg) 2,46 (0,22) 

- informacja o ile %wzrosła lub spadła kwota dopłaty w stosunku do 2017 r. 

MRiRW 

1. Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

 Projektowana ustawa stanowi nową, odrębną od dotychczas obowiązującej, kompleksową regulację 

normatywną, określającą formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW oraz tryb zakładania i organizację 

wewnętrzną KGW. Przewiduje ona podniesienie rangi KGW do poziomu wyposażonych w osobowość prawną, 

samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych  

rolników (kółek rolniczych), a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność 

organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnią niezbędne warunki dla skutecznej realizacji zadań ustawowych  

i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi, w formie dotacji. 

KGW pilnie potrzebują przyznania im osobowości prawnej. Obecnie poszczególne KGW nie mają możliwości 

ubiegania się o dotacje. Częstokroć samorządy nie mają jak rozliczyć wsparcia finansowego udzielanego KGW. Brak 

prostego rozwiązania prawnego umożliwiającego szybką i bezproblemową rejestrację KGW powoduje, że kobiety 

podejmują decyzję o funkcjonowaniu jako nieformalna grupa. 

Ustawa ma na celu zapewnienie szybkiej rejestracji KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. 

Inne informacje 

Ubezpieczenia upraw ozimych: 

1. Po suszy jaką zostali dotknięci rolnicy w br. warto zwrócić uwagę na wykup polisy dla ozimin. Obecnie polisę 

można zawrzeć z pięcioma zakładami ubezpieczeniowymi: PZU, Concordia Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu polisy na kwestię udziału własnego. Otóż udział własny zmniejsza 

wysokość składki natomiast pomniejsza o udział własny wypłatę odszkodowania. Dlatego warto zwrócić uwagę 

na polisę ze stałą sumą ubezpieczenia. Przy polisie ze stała sumą ubezpieczenia nawet w przypadku spadku cen 

płodów rolnych wypłata odszkodowania odbywa się wg sum określonych na polisie. 

2. Embargo na polskie mięso wieprzowe. 

W dniu 18 października Stany Zjednoczone wstrzymały import wieprzowiny z Polski, powołując się na 

zastrzeżenia dotyczące zachowania zasady regionalizacji, zgodnie z którą tylko zakłady z terenów wolnych od 

ASF mogą eksportować wieprzowinę do USA. W ostatnich latach USA należały do największych 

zagranicznych odbiorców mięsa wieprzowego z Polski. W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. zaimportowały 

43 tys. t mięsa, co stanowi 13,5 % naszego eksportu wieprzowiny. Po wspólnej interwencji MSZ, MRiRW, 

Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz MPiT, USA zniosły ograniczenia na import wieprzowiny z 16 polskich 

zakładów. "Ograniczenia na import wieprzowiny ze strony USA dotyczą obecnie jedynie 2 zakładów”. 

4. Ceny cukru idą ostro w górę 

http://www.dziennik.pl/tagi/msz
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 Klienci polskich sklepów mogli i mogą się nadal cieszyć ceną detaliczną nawet poniżej 1,50 zł za kilogram 

słodkich kryształków. Według opinii ekspertów mamy jeszcze około pół roku aby cieszyć się słodką przyjemnością. 

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami ceny cukru na rynkach światowych w ostatnim tygodniu znacząco wzrosły co 

spowodowane zostało z jednej strony doniesieniami o znacznym wpływie tegorocznej suszy na zmniejszenie skali 

produkcji cukru w Europie  z drugiej zaś informacją o zwycięstwie prawicowego prezydenta w Brazylii będącej 

dotychczas jednym z głównych eksporterów cukru. 

 Ostatnio ponad pięcioprocentowe wzrosty cen cukru w sklepach miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2016 roku, 

a ponad pięcioprocentowe spadki cen w listopadzie, grudniu 2017 oraz w lutym 2018. Duży wpływ na cenę cukru ma 

fakt, iż na rynkach hurtowych kurs ceny tego surowca wyrażony jest w dolarze co oznacza, że każde osłabienie złotówki 

w stosunku do tej waluty skutkuje zwiększeniem ceny. W związku z ostatnimi zmianami kursów walut oznacza to 

również, że dla statystycznego konsumenta z Polski cena zagranicznego cukru wzrośnie w najbliższych tygodniach 

nawet około 25 proc. 

Interwencje: 

 Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej po analizie wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Krajowej 

Rady Izb Rolniczych w dniu 8 października 2018r. oraz wniosków zgłoszonych w dniu 4 października 2018r. podczas 

posiedzenia Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, przesłał  do KRIR propozycje wniosków w ramach 

interwencji oraz propozycji przesyłanych do administracji państwowej.  

Pismo MIR, znak: 264/12/10/2018/T: 

1. Ze względu na zagrożenie wynikające z ASF dla produkcji trzody chlewnej administracja państwowa w dalszym 

ciągu powinna wspierać bioasekurację w gospodarstwach trzodowych. Niedawny program z którego mogli korzystać 

rolnicy w tym zakresie spotkał się z dużym zainteresowaniem. Świadczy to o zrozumieniu rolników o konieczności 

bioasekuracji. 

2. Wnioskujemy, aby wielkość dopłat dla bydła mlecznego i bydła mięsnego zostały ujednolicone. Priorytetem 

małopolskiego rolnictwa w zakresie utrzymania znacznych powierzchni użytków zielonych, jest utrzymanie chowu 

zwierząt trawożernych i nie powinno być różnic w stosowanych dopłatach do krów mlecznych i bydła opasowego. 

Należy priorytetowo potraktować wszystkie gatunki zwierząt trawożernych w stosunku do dopłat.  

3. System monitorowania suszy oraz określania strat w uprawach na podstawie kategorii gleb oraz gatunków roślin nie 

sprawdza się. Należy podjąć prace, które pozwolą na stosowanie bardziej obiektywnych ocen wystąpienia suszy na 

terenie gospodarstw. 

4. Małopolska Izba Rolnicza wielokrotnie postulowała, że obecny system ubezpieczeń dopłatowych upraw oraz zwierząt 

nie sprawdza się, a każda jego nowelizacja nie rozwiązuje podstawowego problemu jakim jest powszechne 

ubezpieczenie. W związku z tym kolejny raz wnioskujemy, aby rolnictwo zostało objęte (zarówno produkcja roślinna 

jak i zwierzęca) kompleksowym systemem powszechnie obowiązujących ubezpieczeń. 

5. Po analizie wielkości dochodów opracowywanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny, a dotyczących 

dochodowości gospodarstw z 1 ha przeliczeniowego uważamy, że system wyliczenia tych wielkości jest nieobiektywny. 

Wnioskujemy, aby GUS przedstawiając dochodowość z 1 ha gospodarstwa wyliczał ten dochód na zasadzie dominanty, 

czyli dochodu najczęściej osiąganego przez polskie gospodarstwa. Wielkości prezentowanych dochodów przez GUS, 

(np. w 2017 roku kwota 3399 zł) są nieakceptowane przez rolników i uważane za niewiarygodne. 

6. Małopolska Izba Rolnicza kolejny raz wnioskuje o stworzenie funduszu odszkodowawczego, z udziałem Państwa  

i kół łowieckich, który w wypadkach ekstremalnych szkód mógłby być wykorzystywany do ich naprawienia w 

gospodarstwach rolnych. Innym proponowanym rozwiązaniem jest opracowanie sytemu ubezpieczeń kół łowieckich od 

szkód łowieckich z dotacją Skarbu Państwa. 

7. Przywrócenie obowiązku zawierania umów kontraktacyjnych na dostawę płodów rolnych z gwarantowaną ceną 

minimalną zawieranych z zakładami przetwórczymi a nie pośrednikami z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem 

terminu dostawy 

8. Kolejny raz zwracamy się z prośba o stworzenie ordynacji do wyborów do Izb Rolniczych, które będą miały miejsce 

w 2019 roku, bez błędów w terminarzu poszczególnych etapów wyborów oraz niedopuszczenie do sytuacji, kiedy 

wybory odbywają się we wszystkich województwach bez jednolitych kryteriów.  

9. Zwrócić się do Ministerstwa Finansów z prośbą o szczególną kontrolę gmin w zakresie odprowadzania 2%-owego 

podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w roku 2018. Wystąpienie Pana Posła Sachajki do gmin w Polsce 

spowodowało wielkie zamieszanie i mamy przykłady gmin w województwie małopolskim, które do sugestii Pana Posła 

Sachajki się zastosowały. 

10. Małopolska Izba Rolnicza kolejny raz zwraca się z propozycją stworzenia założeń Karty Rolnika na wzór 

podobnych kart,  jakie posiadają inne zawody, np. górnicy albo nauczyciele. 

11. Należy zwolnić z podatku od nieruchomości drogi polne i zastosować w stosunku do nich podatek rolny. 
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KRIR 

 Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z zapytaniem MRiRW  
w sprawie rekompensat za szkody poniesione w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. 

W dniu 3 października resort środowiska przekazał odpowiedź na wniosek Zarządu KRIR z dn. 26 czerwca 2018 r.  

w sprawie rekompensat z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę. 

Departament Leśnictwa poinformował, że podmiotami odpowiedzialnymi za wynagradzanie szkód wyrządzonych przez 

zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania w uprawach i płodach rolnych, są dzierżawcy lub zarządcy obwodów 

łowieckich.  

Koła łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania m.in. wypłatę 

odszkodowań. Art. 33 ust. 2b ustawy - Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295, z 

późn. zm.) wskazuje, iż w przypadku uchybienia przez koło łowieckie terminów wypłaty odszkodowania (30 dni od 

dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego), Polski Związek Łowiecki ponosi solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania tego koła z tytułu odszkodowań  za szkody wyrządzone przez zwierzynę. Polskiemu Związkowi 

Łowieckiemu przysługuje również roszczenie regresowe do koła łowieckiego, gdy to nie pokryje wyrządzonych szkód. 

 Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW o uruchomienie procedury 

antymonopolowej na rynku owoców miękkich 

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący uruchomienia procedury antymonopolowej  przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów na rynku owoców miękkich, resort rolnictwa poinformował, że w bieżącym sezonie 

zbiorów owoców do Prezesa UOKiK napływają zawiadomienia i sygnały dotyczące możliwych nieprawidłowości. 

Sygnały te dotyczą narzucania rolnikom niskich cen i uciążliwych warunków skupu owoców w szczególności owoców 

miękkich. Wśród podnoszonych przez skarżących przyczyn niskich cen skupu pojawia się również podejrzenie zawarcia 

zmowy cenowej przez przedsiębiorców zajmujących się skupem lub przetwórstwem tych produktów. Jak poinformował 

MRiRW, Prezes UOKiK bada sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach, aktualnie prowadzone są działania mające 

pomóc w weryfikacji nieuczciwych zachowań mogących być przyczyną trudnej sytuacji na rynku owoców.  

W odniesieniu do praktyk stanowiących przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej zostało 

wszczęte postępowanie przez Prezesa Urzędu mające na celu wstępne ustalenie czy wobec dostawców warzyw  

i owoców w szczególności truskawki, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki amerykańskiej, aronii i maliny 

są stosowane praktyki nieuczciwe wykorzystujące przewagę kontraktową.  Obecnie w toku są także prowadzone przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej kontrole w punktach skupu dotyczące funkcjonowania tych podmiotów 

w zakresie skupu świeżych owoców miękkich  w tym w szczególności warunków zawieranych umów pomiędzy 

przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem ww. owocami na poszczególnych szczeblach rynkowych oraz sposobu 

ustalania cen w obrocie tymi produktami. W ramach współpracy z UOKiK, KOWR podjął działania kontrolne 

nabywców owoców miękkich w zakresie wykonywania obowiązku zawierania umów z dostawcami owoców w formie 

spełniającej warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego i krajowego. 

 Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do MRiRW w sprawie zniesienia zakazu stosowania mączek 

zwierzęcych w żywieniu drobiu przywołując argument, że wprowadzenie zakazu w związku  

z chorobą BSE spowodowało wzrost kosztów produkcji związanego z koniecznością stosowania zamienników w postaci 

śruty sojowej w znacznej mierze produkowanej w oparciu o rośliny modyfikowane genetycznie. Samorząd 

rolniczy biorąc pod uwagę postęp badań naukowych w tej dziedzinie, postulaty zgłaszane przez środowiska hodowców  

z krajów UE  oraz uznanie Polski za kraj wolny od BSE zwrócił się o podjęcie działań na forum Komisji Europejskiej  

w celu częściowego uchylenia tych przepisów i ograniczenia do zakazu żywienia zwierząt mączkami mączno-kostnymi 

w ramach tego samego gatunku.  

Z prac Zarządu i biur MIR: 

4 października odbyło się Walne Zgromadzenie MIR. W I części obrad zaproszeni goście omówili bieżące problemy  

w rolnictwie, między innymi: kwestię bioasekuracji związanej z ASF, problemy związane ze szkodami suszowymi  

w woj. małopolskim oraz aspekty wynikające z nowego prawa łowieckiego. W dalszej części obrad, po dyskusji 

delegaci zgłosili wnioski, które znajdują się naszej stronie internetowej w zakładce: O nas/ Walne Zgromadzenie. 

W październiku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 11 i 26. 
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 2 października – wyjazd szkoleniowy Rady Powiatu Gorlickiego wraz z rolnikami do gospodarstw w powiecie 

wadowickim celem przybliżenia problematyki związanej z RHD i sprzedażą bezpośrednią, 

 5 października – inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym, Kraków, 

 13 października – Gminny Konkurs Potraw Regionalnych w Toporzysku, gmina Jordanów, 

 16 października - spotkanie organizacyjne w Konsulacie Węgierskim w sprawie Organizacji Konferencji pt. 

”Przemiany w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego” w dniu 26 listopada br., 

 16 października - Delegacja młodych rolników na spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów, Warszawa 

 23 października - spotkanie rolników z powiatu bocheńskiego i tarnowskiego z redaktorem miesięcznika 

Topagrar w biurze MIR w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

 

Źródła: www.minrol.gov.pl/, www.farmer.pl/ http://www.arimr.gov.pl/,www.topagrar.pl/, www.bgzbnpparibas.pl/rolnicy/, 

www.money.pl/ ,www.ierigz.waw.pl/, http://www.modr.pl/ 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.topagrar.pl/
http://www.bgzbnpparibas.pl/rolnicy/
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny-cukru-wzrost-cen,164,0,2419876.html
http://www.ierigz.waw.pl/

