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Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat
funkcjonowania podstawowych rynków rolnych,  

prac Zarządu i nowych aktów prawnych
Dane opr acowano na dzień 07.12.2018 r.

Cena zł/t 
[netto]

Pszenica 810-835
Żyto 534-568
Jęczmień 794-804
Owies 717-788
Pszenżyto 761-769
Kukurydza 701-715
Pszenica 830-838
Żyto 712-718
Jęczmień 772-820
Owies 725-780
Pszenica 625-1000
Żyto 525-900
Jęczmień 625-1000
Pszenżyto 600-900
Owies 500-1000
Kukurydza 650-1000

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Krajowe ceny skupu zbóż

Zboża paszowe

Zboża konsumpcyjne

Ceny na krajowych 
targowiskach min.-max. 

[zł/t]                                 

Rynek zbóż – listopad 2018 r.
Na rynku krajowym ,w listopadzie br., zmiany cen zbóż były niewielkie. W zakładach zbożowych, 

objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW, za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 830-838 zł/t, 
czyli o 2% więcej – w ujęciu miesięcznym, i nawet 24% więcej niż rok wcześniej. Podobne relacje ce-

nowe miały miejsce w przypadku żyta konsumpcyjnego 
i jęczmienia paszowego. Przeciętne ceny zakupu żyta, 
notowane w kolejnych tygodniach listopada, wynio-
sły od 712 do 718 zł/t, co oznacza, że w odniesieniu do 
sytuacji sprzed roku, ziarno to było o 23-25% droższe. 
Natomiast średnie ceny zakupu jęczmienia paszowego 
kształtowały się na poziomie od 794 do 804 zł/t. 

Po widocznych spadkach cen kukurydzy, które 
miały miejsce w drugiej połowie października i na po-
czątku listopada br., średnie krajowe ceny zakupu ku-
kurydzy wynosiły 710-715 zł/t i były o 16-19% wyższe 
niż rok wcześniej.

W końcu listopada 2018 r., po zakończonych zbiorach 
kukurydzy, podaż ziarna zbóż zarówno ze strony produ-
centów rolnych, jak i firm handlowych uległa ogranicze-
niu. Większość przetwórców zaopatrzyła się w surowiec 
niezbędny do bieżącej produkcji. Jednak biorąc pod uwa-
gę, że w sezonie 2018/2019 podaż pasz objętościowych 
jest mniejsza niż w latach wcześniejszych, przetwórcy na 

bieżąco dokupują zboże na giełdach lub na rynkach lokalnych, aby zwiększyć dostępność pasz przemy-
słowych w 2019 r. Na giełdzie Rolpetrol, w dniach 19–25.11.2018 r., sprzedano 200 ton kukurydzy po 
730 zł/t oraz 80 ton jęczmienia paszowego po 845 zł/t. Ceny tych zbóż zawierały koszty transportu.

cena min. [zł/t] cena max. [zł/t] 
Pszenica 780 (Proszowice) 900 (Szczucin)
Jęczmień 730 (Proszowice) 820 (Stary Sącz)
Owies 600 (Szczucin, Wolbrom) 860 (Stary Sącz)
Pszenżyto 700 (Szczucin) 750 (Szczucin)
Kukurydza 800 (Szczucin) 900 (Wolbrom, Zakliczyn)

Notowania cen targowiskowych w Małopolsce               

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Od połowy października br. ceny zbóż 
na giełdach zagranicznych nie wykazy-
wały wyraźnego kierunku zmian. Na mo-
nitorowanych giełdach w końcu listopada 
przeważały niewielkie wzrosty cen zbóż 
(od 0,3 do 1%). W notowaniu z 28 listopa-
da 2018 r. na giełdzie w USA średnia eks-
portowa cena pszenicy SRW wyniosła 191 
EUR/t, a HRW – 203 EUR/t. We Francji 
cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 205 EUR/t. W tym czasie w portach Mo-
rza Czarnego cena tego zboża obniżyła się nieznacznie (o 0,2%), do 198 EUR/t. 

Za jęczmień paszowy we Francji, tak jak za pszenicę konsumpcyjną, przeciętnie uzyskiwano 205 
EUR/t, podczas gdy w portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 211 EUR/t.

Przeciętna cena kukurydzy na giełdzie w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 0,4%, do 143 EUR/t, 
natomiast w portach Morza Czarnego uległa obniżeniu o 0,5%, do 145 EUR/t. We Francji za ziarno 
to, podobnie jak dwa tygodnie wcześniej, płacono 180 EUR/t.
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Nowy Targ 235 - 240
Stary Sącz 185 - 195
Szczucin 170 - 190
Zakliczyn 185 - 190

Ceny na małopolskich targowiskach:

Prosięta ok. 20 kg [w zł/szt.] 

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

POLSKA
REGION POŁUDNIOWO-

WSCHODNI

S 4,24 - 4,26 4,18 - 4,19
E 4,16 - 4,17 4,14 - 4,15
U 3,92 - 3,95 3,94 - 3,97
R 3,68 - 3,71 3,63 - 3,65
O 3,26- 3,33 3,11 - 3,28
P 2,85 - 3,38 3,31

Klasa półtusz 
wieprzowych 
wg SEUROP

Skup świń rzeźnych                                                                       
cena zakupu wg wagi żywej [w zł/kg] 

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

w kraju
w makroregionie 

południowym

byki 12-24 m-ce 7,38 - 7,41 7,41- 7,42
byki > 24 m-cy 7,30 - 7,33 7,31 - 7,35
jałówki > 12 m-cy 6,80 - 6,92 6,89 - 6,90
krowy   5,34 - 5,45 5,42 - 5,54

Średnie ceny (netto) zakupu bydła rzeźnego w ubojniach                                             
wg w.ż. [zł/kg]

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

cielęta 60-100 kg   12,00 - 18,00
młode bydło opasowe 7,05 - 7,10
krowy wybrakowane  4,60 - 5,00

Krajowe ceny (min. - max.) bydła w handlu 
targowiskowym [zł/kg]  

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Wg danych ZSRIR MRiRW w przedostatnim tygodniu listopada br. w krajowym skupie pota-
niały prawie wszystkie rodzaje żywca, wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku gęsi.

W dniach 19–25.11.2018 r. zakłady mięsne kupo-
wały trzodę chlewną średnio po 4,25 zł/kg, a cena 
tego żywca była o 1% niższa niż przed miesiącem 
oraz o 8% niższa niż w analogicznym tygodniu ub.r.

W UE w przedostatnim tygodniu listopada 
cena świń rzeźnych klasy E wynosiła średnio 
135,71 EUR/100 kg MPS i była o 0,73 EUR niż-
sza od notowanej przed miesiącem. Jednocześnie 
żywiec wieprzowy średnio w UE był o 7% tańszy 
niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych 
tej klasy wyrażona w euro przeciętnie wyno-

siła 129,89 
EUR/100 kg 
i była o 4% niższa od średniej ceny w UE oraz o 8% niższa niż 
w Niemczech. Mniej niż w Polsce za żywiec wieprzowy płacono 
dostawcom: z Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Holandii i Litwy.

W krajowym 
skupie w przed-
ostatnim tygo-
dniu listopada 

br. za bydło rzeźne dostawcom płacono przeciętnie 
6,64 zł/kg wobec 6,68 zł/kg tydzień wcześniej. Cena 
tego żywca była o 1,5% niższa niż przed miesiącem 
oraz o 3% niższa niż przed rokiem.

W UE średnie ceny zakupu bydła rzeźne-
go od początku listopada br. wykazywały niewielki wzrost, były jednak niższe niż przed rokiem.  
W dniach 19–25.11.2018 r. za żywiec wołowy klasy R3 unijni dostawcy uzyskiwali średnio 376,83 

EUR/100 kg MPS, wobec 376,25 EUR/100 kg w po-
przednim tygodniu i 377,43 EUR/100 kg przed miesią-
cem. Jednocześnie cena tego żywca była o 3% niższa niż  
w analogicznym tygodniu 2017 r. Krajowa cena żywca woło-
wego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 330,10 
EUR/100 kg i była o 12% niższa niż średnio w UE.

W drugiej połowie listopada br. na rynku krajowym odno-
towano dalszy spadek cen skupu kurcząt, za które dostawcy 

uzyskiwali przeciętnie 3,25 zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie kurczęta broj-
lery były o 4% tańsze niż przed miesiącem oraz o 5% tańsze niż przed rokiem. Za indyki płacono śred-
nio 5,66 zł/kg wobec 5,67 zł/kg w poprzednim notowaniu. Był to poziom cen o 1% niższy niż przed 
miesiącem, ale o 14% wyższy niż przed rokiem.

W przedostatnim tygodniu listopada br. zakłady drobiarskie kupowały gęsi tuczone przeciętnie po 
9,30 zł/kg, o 10% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 13% drożej niż przed miesiącem. Cena kaczek 
ukształtowała się na poziomie 4,58 zł/kg, o 2 gr/kg niższym niż w poprzednim notowaniu i przed mie-
siącem. W porównaniu z cenami sprzed roku gęsi były droższe o 14%, a kaczki – o 1%.

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu – listopad 2018 r.
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Rynek owoców i warzyw –  listopad 2018 r.
Tegoroczna sytuacja sadowników jest więcej niż zła. Nadprodukcja owoców - a przede wszystkim 

jabłek - doprowadziła do spadku cen skupu, które nie gwarantują nawet zwrotu poniesionych kosz-
tów. Nadpodaż jest tak duża, że konsumpcja wewnętrzna i przetwórstwo nie jest w stanie zagospoda-
rować wyprodukowanych owoców. Sytuację komplikuje również wadliwa struktura rynku i domina-
cja sadów, które tylko w części produkują jabłka deserowe, a w większości są one i tak przeznaczane 
na przerób przemysłowy. Sami sadownicy przyznają, że nadmierna ilość sadów w Polsce wpływa na 
brak zbilansowania podaży z popytem.

W październiku br. ruszył interwencyjny skup jabłek przemysłowych (przeznaczonych głównie 
na produkcję koncentratu jabłkowego na eksport), którego celem było zdjęcie z rynku pół miliona 
ton owoców, za które sadownicy mieli otrzymać gwarantowane 25 groszy. Nowością jest to, że 
skupu nie prowadzi rząd, ale prywatne firmy, które mają jeszcze na tym zarobić. Jednak na ocenę 
rządowego interwencyjnego skupu jabłek jest jeszcze za wcześnie. 

W przedostatnim tygodniu listopada ceny hurtowe jabłek na polskim rynku osiągnęły następujące 
wartości w zależności od odmiany: Alwa - 0,60-1,33 zł/kg; Antonówka - 0,70-1,00 zł/kg, Boiken - 
1,00 zł/kg, Boskoop - 1,33-2,00 zł/kg; Cortland - 0,70-2,00 zł, Delikates - 0,80-1,33 zł/kg, Gala - 0,60-

Sytuacja na ryneku mleka 

Od początku 2018 r. krajowe dostawy 
mleka do skupu utrzymują się na pozio-
mie wyższym niż rok wcześniej. Według 
danych GUS w okresie styczeń–paź-
dziernik 2018 r. producenci dostarczy-
li 9,7 mld litrów surowca, o ponad 2% 
więcej niż w tym samym okresie 2017 r. 
Jednocześnie od stycznia do lipca ceny 
mleka spadły z 1,42 do 1,29 zł/litr. 

W październiku widoczny był dalszy, 
sezonowy wzrost cen. Jak podaje GUS, 
cena skupu mleka w październiku wy-
nosiła 1,37 zł/l, co oznaczało poziom o ok. 3% wyższy niż w poprzednim miesiącu. Na najwyższe 
stawki za mleko mogli liczyć dostawcy z województw: podlaskiego – 143,17 zł/100 l; warmińsko-
mazurskiego – 142,03 zł/100 l; opolskiego – 140,12 zł/100 l.  Z kolei najniższe stawki za mleko ofe-
rowano w województwach: małopolskim – 124,13 zł/100 l; łódzkim – 124,24 zł/100 l; świętokrzy-
skim – 128,32 zł/100 l.

Jednak eksperci prognozują, że na początku przyszłego roku sytuacja się pogorszy. Skutki suszy 
zaczną być wtedy mocno odczuwalne, niektórym producentom może zabraknąć pasz. Zdaniem IE-
RiGŻ, w przyszłym roku cena skupu mleka obniży się do poziomu 1,29-1,33 zł/l. Do spadku cen 
przyczynią się m.in. duże zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku w UE. Dodatkowo 
sytuację producentów mleka pogarszają wzrastające koszty produkcji. Obecnie zboża są droższe, co 
przekłada się na wzrost cen pasz. Dochodzą do tego rosnące koszty energii i paliwa. W związku z tym 
opłacalność produkcji gospodarstw mleczarskich spada.

Na światowym rynku mleka koniunktura się pogarsza. W ostatnich miesiącach widoczne są-
spadki cen najważniejszych przetworów mleczarskich. W październiku w porównaniu z poprzednim 
miesiącem najbardziej potaniały: masło (o ponad 12% do 4822 EUR/tonę) oraz mleko pełne (o pra-
wie 5% do 2784 EUR/tonę). Spadki cen przetworów mleczarskich związane są ze zwiększoną pro-
dukcją mleka i jego przetworów w Nowej Zelandii, która jest drugim po UE największym, światowym 
eksporterem produktów mleczarskich (ponad 90% swojej produkcji wysyła na rynki zagraniczne).

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
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Informacje rynkowe opracowane na podstawie danych: ZSRIR MRiRW, GUS, opracowań Biura Analiz i Strategii KOWR oraz stron 
internetowych: www.agrobiznes.pl; www.agrofakt.pl, www.gospodarz.pl; www.rynek-rolny.pl; www.topagrar.pl.

2,33 zł/kg; Golden - 0,70-2,00 
zł/kg; Jonagold - 0,60-1,00 zł/
kg, Jonagored – 0,60-2,00 zł/
kg, Ligol – 0,66-2,00 zł/kg,  
a Lobo – 0,60-2,00 zł/kg. 

W tym samym tygodniu 
minimalna cena hurtowa 
gruszek krajowych wyniosła 
1,75 zł/kg (wzrost o: 14% t/t 
i 33% m/m), a ich cena mak-
symalna osiągnęła wartość 
4,50 zł/kg (spadek o: 11% t/t 
i 20% m/m). 

Koniec listopada nie przy-
niósł producentom warzyw 
korzeniowych dużych zmian. 
Po wrześniowych i październi-
kowych wzrostach ustabilizo-
wały się ceny na rynku hurto-
wym, które i tak pozostały na 
wysokim poziomie. Wyjątek 
stanowią buraki czerwone, na 
które nie ma popytu. Na po-
czątku miesiąca za marchew 
trzeba było zapłacić 1,2-1,6 zł/
kg (cena ubiegłoroczna to 0,6 
zł/kg), a pod koniec listopada 
ceny marchwi mytej oscylowa-
ły na poziomie 1,1 zł/kg. Ob-

niżka cen tego warzywa ma również związek ze zwiększoną podażą, ponieważ producenci marchwi 
czekali do ostatniej chwili ze zbiorem, tak aby korzenie zmagazynowały odpowiednią ilość wody 
po suchym sezonie, co daje szansę na dłuższe przechowywanie z zachowaniem wysokiej jakości. 
W Tropiszowie, na przełomie listopada i grudnia br., w skupie za myte warzywa korzeniowe pła-
cono: za marchew - 1,1 zł/kg, buraki - 0,45 zł/kg, seler - 1,4 zł/kg, pietruszkę - 4,5 zł/kg, paster-
nak - 3 zł/kg.

Wzrost cen – nawet 2,5-krotny w porównaniu z poprzednim sezonem – odnotowano w przypad-
ku kapusty białej, za którą trzeba zapłacić 1,2 zł/kg (0,45 zł/kg w 2017 r.). Ceny kapusty do przemy-
słu przetwórczego kształtowały się na poziomie 0,75 – 0,85 zł/kg.

Z uwagi na wyjątkowo niską podaż cebuli – w całej Europie – warzywo to osiągnęło niespoty-
kane od 10 lat zwyżki cen. W ostatnim tygodniu listopada hurtowe ceny cebuli uległy zastojowi 
i ukształtowały się na poziomie 1,47-2,20 zł/kg. W porównaniu do minionego miesiąca cena mini-
malna cebuli wzrosła o 22%, a jej cena maksymalna wzrosła o 10%.

W ostatnim tygodniu listopada br. na rynkach hurtowych o ok. 40% wzrosły ceny pomidorów, 
za które trzeba było zapłacić od 4,17 do 7,50 zł/kg. W ciągu ostatniego miesiąca minimalna cena 
hurtowa polskich pomidorów wzrosła o 89%, a ich cena maksymalna wzrosła o 61%. Jednak oce-
niając cały kończący się sezon, trzeba stwierdzić, że pod względem cenowym nie był on najlepszy 
dla producentów tego warzywa. Cena pomidora na początku sezonu była przeciętna, a latem – 
podczas największej sprzedaży – bardzo niska. Wyraźna poprawa cen nastąpiła dopiero we wrze-
śniu i trwała do ok. 10 października. To jednak za krótko, aby wyrównać producentom wcześniej-
szy okres niższych cen.

-------

Warzywa / owoce 
krajowe

w Małopolsce średnio w Polsce

buraki ćwikłowe 0,70 - 1,00 0,70 - 0,74 0,60 - 1,50 0,47 - 3,00
cebula biała 1,50 - 2,00 1,62 - 1,65 1,30 - 2,20 1,55 - 3,50
kapusta biała 0,70 - 1,24 0,87 - 1,03 0,90 - 1,60 1,00 - 2,00
kapusta pekińska 1,50 - 2,00 1,60 - 1,79 ……. …….

kapusta czerwona 0,93 - 1,10 1,05 ……. 1,00 - 2,50
kalafiory (szt.) ……. ……. 1,50 - 5,00 1,50 - 5,00
marchew 1,21 - 1,52 1,26 - 1,32 1,20 - 2,00 1,10 - 3,00
ogórki ……. ……. 2,50 - 12,00 4,00 - 10,00
papryka czerwona ……. ……. 2,40 - 9,00 3,50 - 8,00
pieczarki 5,20 - 5,24 5,56 5,25- 7,50 6,50 - 9,00
pietruszka 4,60 - 6,00 5,52 - 5,72 4,30 - 7,00 3,70 - 8,00
pomidory 3,62 - 5,00 3,77 - 4,16 2,50 - 7,50 3,50 - 8,00
pory ……. ……. 2,50 - 4,50 /kg 0,80 - 3,00/szt.

rzodkiewka (pęczek) ……. ……. 1,00 - 2,50 0,70 - 2,50
sałata (szt.) ……. ……. 1,20 - 3,00 1,20 - 3,50
seler 1,59 - 1,90 1,65 - 1,67 1,60 - 3,60 1,30 - 6,00
ziemniaki 0,50 - 0,75 0,56 - 0,67 0,53 - 1,50 53,00 - 150,00/dt

gruszki 1,50 - 1,80 1,58 1,50 - 5,00 2,00 – 6,00
jabłka 0,40 - 1,10 0,68 - 0,71 0,60 - 2,00 1,00 - 3,00
jabłka przemysłowe 0,07 - 0,13 0,10 - 0,11 ……. …….

śliwki ……. ……. 1,20 - 3,50 3,00 - 6,00
orzech laskowy ……. ……. ……. 10,00 - 18,00
orzech włoski ……. ……. ……. 4,00 - 10,00

Ceny skupu                                                         
w spółdzielniach ogrodniczych

Ceny hurtowe 
na rynkach 
krajowych

 Ceny 
targowiskowe       
w Małopolsce

 [zł za kg] / [zł za szt.] / [zł/dt]

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MODR Karniowice
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Akty prawne, które zostały ogłoszone i weszły w życie w listopadzie 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 2033: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 03.10.2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie.
Dz.U. 2018 poz. 2049: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.10.2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dz.U. 2018 poz. 2073: Ustawa z dn. 04.10.2018 r. o spółdzielniach rolników.
Dz.U. 2018 poz. 2074: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 08.10.2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy 
producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dz.U. 2018 poz. 2084: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18.10.2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone 
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby 
członków grupy producentów rolnych.

Dz.U. 2018 poz. 2105: Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10.10.2018 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego 
sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli.

Dz.U. 2018 poz. 2116: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.11.2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Dz.U. 2018 poz. 2121: Rozporządzenie MRiRW z dn. 02.11.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkole-
nia doradców” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty.

Dz.U. 2018 poz. 2124: Ustawa z dn. 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

Dz.U. 2018 poz. 2125: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.11.2018 r. w sprawie 
określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli 
lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są 
położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie.

Dz.U. 2018 poz. 2129: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 25.10.2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.

Dz.U. 2018 poz. 2136: Ustawa z dn. 04.10.2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego 
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dz.U. 2018 poz. 2157: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13.11.2018 r. w sprawie 
terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Dz.U. 2018 poz. 2164: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 25.10.2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U. 2018 poz. 2194: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn.15.11.2018 r. w sprawie 
wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Dz.U. 2018 poz. 2195: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15.11.2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu 
mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wie-
dzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Dz.U. 2018 poz. 2203: Ustawa z dn. 04.10.2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wy-
korzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dz.U. 2018 poz. 2211: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.11.2018 r. w sprawie 
maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

Dz.U. 2018 poz. 2212: Ustawa z dn. 09.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
Dz.U. 2018 poz. 2229: Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 28.11.2018 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej 
z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości.
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odpowiedzi  na  interwencje  samorządu  rolniczego
1. Odpowiedź MRiRW na pismo KRIR (z dn. 18.10.2018 r.) w związku z wątpliwościami dotyczący-

mi terminów nawożenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 05.06.2018 r. w sprawie 
przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. poz. 1339 z późn. zm.) 
(dalej program azotanowy).
„Podrozdział 1.3 programu azotanowego określa terminy stosowania nawozów mineralnych oraz nawozów na-

turalnych stałych i ciekłych. Stosowanie nawozów poza wskazanymi terminami jest zakazane, z wyjątkiem sytuacji 
nadzwyczajnych, o których mowa w ust. 2 i 3 podrozdziału 1.3. Zapisy te wprowadzono w celu umożliwienia je-
siennego nawożenia w sytuacjach wyjątkowych, jaką przykładowo była jesień 2017 r., kiedy to rolnicy z uwagi na 
częste i obfite opady deszczu we wrześniu, październiku i listopadzie oraz nadmierne uwilgotnienie gleby, nie mogli 
dokonać późnych zbiorów (głównie kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków), a tym samym wykonać jesien-
nego nawożenia w terminie. Konkretna sytuacja pogodowa, najczęściej występuje lokalnie (nie dotyczy całego teryto-
rium kraju), a każdy rolnik samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania 
jesiennego zbioru i wykonania nawożenia. Przepis wskazuje, że przypadek ten dotyczy sytuacji w szczególności, 
gdy występuje nadmierne uwilgotnienie gleby. Zwrot „w szczególności” oznacza, że jest to jeden z przypadków, ale 
nie jedyny, w związku z tym wystąpienie suszy rolniczej, która uniemożliwia zbiór lub nawożenie jesienne również 
kwalifikuje się do sytuacji określonej w ust. 3 podrozdziału 1.3. programu azotanowego. Należy również podkreślić, 
że stan prawny wynikający z ww. przepisów programu azotanowego umożliwia działanie w sytuacjach niekorzyst-
nych warunków pogodowych i nie powinien być wykorzystywany podczas lat o zwyczajowo panujących warunkach 
pogodowych w danym okresie roku” (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 09-11-2018).
2. Odpowiedź MRiRW na wniosek samorządu rolniczego w sprawie nie uznawania przez ARiMR speł-

nienia warunku ubezpieczenia co najmniej 50% upraw, z uwagi na zawarcie polisy ubezpieczenia po  
1 kwietnia br., tj. po terminie ogłoszenia przez IUNG-PIB wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. 
„Przepisy § 13r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.01.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposo-

bów realizacji niektórych zadań ARiMR (DzU z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) jednoznacznie stanowią, że pomoc 
dla producentów rolnych, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem  
w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt, pomniejsza się 
o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie 
rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk suszy, 
gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pio-
runa, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (www.mir.krakow.pl: Interwencje  z dn. 14-11-2018).
3. Interpretacja MF dot. przepisów w sprawie zakwaterowania cudzoziemców – pomocników rolnika  

w gospodarstwie, w odpowiedzi na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie uproszczenia prze-
pisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników.
„(…) Zgodnie z art, 88w ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli cudzoziemiec wjechał 

na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, lub w ramach ruchu bezwi-
zowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, a podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten 
jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub 
użyczenia kwatery mieszkalnej. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cu-
dzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia 
cudzoziemca są nieważne.

Na rolniku, który na podstawie umowy użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną, nie spoczy-
wają żadne, związane z takim użyczeniem, biurokratyczne obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
w szczególności obowiązki płatnika. Wynika to z faktu, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika 
pomocnikowi rolnika, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest zwolniona od podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

Użyczenie przez rolnika kwatery mieszkalnej cudzoziemcowi nie skutkuje również obowiązkiem zapłaty podat-
ku przez rolnika. Użyczenie nie generuje bowiem dochodu po stronie rolnika udostępniającego kwaterę mieszkalną. 
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Zgodnie bowiem z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić bio-
rącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem,  
w przypadku umożliwienia przez rolnika cudzoziemcom bezpłatnego zamieszkania na terenie gospodarstwa, nie 
jest konieczne sztuczne ustalanie kosztu zakwaterowania (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 14-11-2018).
4. Interpretacja MRiRW dot. nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, w odpowiedzi na wnio-

sek KRIR w sprawie regulacji prawnych mających zapobiegać nadmiernej koncentracji nieruchomości 
rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości rolnych.
„ … (…) u.k.u.r. nie zawiera definicji „nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych”, a pojęcie to jest tzw. klau-

zulą generalną, czyli zwrotem niedookreślonym o charakterze wartościującym, dającym pewną swobodę decyzyjną. 
Zgodnie z generalną zasadą u.k.u.r. której przepisy mają służyć wzmocnieniu ochrony i rozwoju gospodarstw ro-
dzinnych pojęcie „nadmiernej koncentracji” należy rozpatrywać właśnie w takim kontekście.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 u.k.u.r., za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rol-
nika indywidualnego, w którym jednocześnie łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Do-
datkowo ustawodawca określił, że rolnik indywidualny może nabyć nieruchomość rolną wówczas gdy powierzchnia 
nabywanej nieruchomości wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzin-
nego nabywcy nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Powierzchnia ta została więc przyjęta jako swego rodzaju wyznacznik przy określeniu, czy w danym przypadku 
dochodziłoby do nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, czy też nie. Podkreślić należy przy tym, że nie jest 
to „sztywny” wyznacznik i w uzasadnionych przypadkach można dopuścić nabycie nieruchomości rolnej, nawet 
jeżeli miałaby nieznacznie zostać przekroczona powierzchnia 300 ha użytków rolnych (np. przy sprzedaży zorga-
nizowanego gospodarstwa rybackiego ze stawami w układzie paciorkowym)” (www.mir.krakow.pl: Interwencje 
z dn. 14-11-2018).
5. W odpowiedzi na wniosek małopolskiej rolniczki przekazanego przez MIR do IERiGŻ-PIB, 

otrzymaliśmy pismo wskazujące źródła informacji o sytuacji dochodowej rodzin rolników, wy-
jaśniające podstawy i zasadnicze metody wyliczania wysokości tych dochodów oraz wskazuje na 
ułomności stosowanych miar. 
Obwieszczenia Prezesa GUS, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2016 

r. poz. 617) wskazują, że w latach 2016 i 2017 w indywidualnych gospodarstwach rolnych nastąpiło istotne zwięk-
szenie przeciętnego dochodu z pracy z 1 ha przeliczeniowego. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z GUS tak duży 
wzrost dochodów w rolnictwie w ostatnim roku to efekt silnie zwiększonej produkcji globalnej w gospodarstwach in-
dywidualnych w rolnictwie (o ponad 20%) przy zwiększeniu wzrostu zużycia pośredniego na poziomie 5%. Materiał 
przekazany przez IERiGŻ dostępny jest na www.mir.krakow.pl w zakładce Interwencje z dn. 14-11-2018.
6. W odpowiedzi na wniosek KRIR, z dn. 18.10.2018 r., w sprawie zmiany procedury wydzierżawiania nie-

ruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał:
„Zgodnie z zarządzeniami Dyrektora Generalnego KOWR (nr 103/2017/Z z dn. 09.10.2017 r. i nr 28/2018/Z  

z dn. 22.02.2018 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości ZWRSP) okres dzierżawy, co do zasady, powinien 
wynosić 10 lat, chyba że z cech nieruchomości  wynika potencjalnie nierolny jej charakter; w takim przypadku okres 
ten powinien być odpowiednio krótszy. Wydzierżawianie zaś nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat (z wyjątkiem 
nieruchomości pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych), może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Dyrek-
tora Generalnego KOWR.

W związku z postulatami środowisk rolniczych Dyrektor Generalny KOWR upoważnił Dyrektorów Oddziałów 
- w przypadkach, gdy okres dzierżawy obejmowałby łącznie 10 lat i kilka miesięcy (ale nie więcej niż do 11 lat) - do 
zawierania takich umów dzierżaw, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR w odniesieniu 
do nieruchomości o powierzchni 50 ha i mniejszej. Takie rozwiązanie miało na celu m.in. odstąpienie od stosowanej 
przez niektóre Oddziały praktyki „skracania okresu dzierżawy”, tj. do zbiorów roku poprzedzającego 10-letni okres, 
czyli zawierania umów na okres 9 lat i kilku miesięcy, co uniemożliwiało dzierżawcom bieganie się o ulgę w podatku 
rolnym (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 27-11-2018).
7. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego o zwrot całej stawki podatku akcyzowego, w związku 

z rosnącymi z roku na rok kosztami  produkcji rolniczej, w tym znaczącym wzrostem ceny oleju napę-
dowego (zgłoszony w procesie konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2019 r., resort rolnictwa poinformował:
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Zgodnie z ww. dyrektywą Rady 2003/96/WE państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy 
do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do 
olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1 000 l. Wprowa-
dzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości dla oleju napędowego opodatkowanego według stawki  
w wysokości 1 171,00 zł/1 000 l (dla roku 2018) oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o ok. 1,08 zł/litr. 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej zaproponowano m.in. zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego z 86 
do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych, oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki 
przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego 
przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji w wysokości 
30 litrów na 1 DJP. 

Uwzględniając kwotę środków ustaloną projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. na zwrot podatku akcyzowego 
do paliwa rolniczego i pokrycie kosztów gmin w łącznej wysokości 1 180 000 tys. zł, oraz procedowane w Sejmie RP 
zmiany w ustawie o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na 2019 r., nie jest możliwe podwyższenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego 
powyżej kwoty 1,00 zł/l (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 27-11-2018).
8. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący likwidacji dzików z w celu skutecznego za-

pobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF, resort rolnictwa przekazał informacje 
nt. obowiązujących zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, oraz o podejmowanych w Polsce działaniach 
mających na celu zwalczanie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Przekazano, że Główny Lekarz 
Weterynarii prowadzi sprawozdawczość w zakresie liczby dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitar-
nego. Zgodnie z danymi na dzień 22 października 2018 r., w ramach odstrzału sanitarnego dzików w okresie 
od 2017 r. pozyskano 25 389 dzików (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 03-12-2018).

9. W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zwiększenia puli środków finansowych na 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny oraz rozszerzenia list odmian roślin, do których przysługuje dopłata, o kukurydzę, resort rolnictwa 
poinformował że nie przewiduje się inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze do zakończenia zaplanowane-
go przeglądu funkcjonowania mechanizmu:
(…) Celem dopłat jest poprawa jakości produktów rolnych przez zwiększenie stosowania materiału siewnego ka-

tegorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku gatunków o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których wymiana 
materiału siewnego jest na bardzo niskim poziomie. (…) Objęcie dopłatami powierzchni gruntów ornych obsianej 
lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany kukurydzy byłoby sprzeczne z kryteriami 
określonymi w uzasadnieniu do wprowadzenia mechanizmu dopłat. 

Określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 21.09.2018 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 są najwyż-
sze od początku funkcjonowania mechanizmu dopłat i wynoszą 102,14 zł/ha dla zbóż, 163,42 zł/ha dla strączko-
wych i 510,70 zł/na dla ziemniaka (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 03-12-2018).

interwencje  samorządu  rolniczego

1) 06.11.2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z postulatem o uruchomienie w aplikacji 
eWniosekPlus funkcjonalności umożliwiającej wprowadzanie poprawek we wnioskach o płatności rol-
nośrodowiskowe (przez doradców rolno-środowiskowych).
Brak możliwości skorygowania błędów, zaistniałych przy wprowadzaniu danych gdy działanie aplikacji nie 

było w pełni wdrożone, będzie skutkowało nałożeniem na rolników kar nawet kilka lat wstecz, pomimo że dzia-
łanie rolnośrodowiskowe jest realizowane prawidłowo (www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 27-11-2018).
2) 09.11.2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa o ustanowienie ogólnokrajowego progra-

mu wsparcia wapnowania gleb. Wprowadzenie pomocy do zakupu wapna nawozowego staje się sprawą 
pilną gdyż w całym kraju znajdują się gleby wymagające odkwaszenia i proces ten pogłębia się z każdym 
rokiem.
Zdaniem samorządu rolniczego program dofinansowania odkwaszenia gleb mógłby być wzorowany na sys-

temie sprawdzonym już w Polsce, koordynowanym przez izby rolnicze, a wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel nie powinna być ograniczona limitem pomocy de minimis.
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Samorząd rolniczy od lat zabiega o wznowienie dopłat do wapnowania gleb, przedstawiając argumenty uza-
sadniające konieczność odkwaszania gleb w kontekście ochrony środowiska (www.mir.krakow.pl: Interwen-
cje z dn. 16-11-2018).
3) 09.11.2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o przeprowadzenie ogólno-

polskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych”.
Większość rolników nie jest świadomych, że ustawa z dn. 20.07.2017 r. – Prawo wodne objęła OSN teryto-

rium całej Polski i w związku z tym wszystkie gospodarstwa rolne zobowiązane są do przestrzegania przepi-
sów regulujących ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Nowe wymogi dla wielu rolników są du-
żym zaskoczeniem, co potwierdziła ARiMR podczas kontroli cross-compliance. Zarząd KRIR zawnioskował 
więc o opracowanie ulotki informacyjnej przez resort rolnictwa i rozwoju wsi, która mogłaby być dystrybu-
owana razem z korespondencją wysyłaną do rolników przez KRUS. Zwrócono również uwagę na brak szko-
leń dla doradców i rolników w sprawie opracowywania planów nawożenia, tymczasem za brak odpowiedniej 
dokumentacji w gospodarstwie producenci rolni będą karani finansowo (www.mir.krakow.pl: Interwencje 
z dn. 16-11-2018).
4) 09.11.2018 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra inwestycji i rozwoju z wnioskiem o zmianę przepisów 

dot. ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi 
(oznaczone w EGiB symbolem „dr”), a nie są tak użytkowane, gminy nie naliczały wyższego podatku 
(jak od nieruchomości), co powoduje dodatkowe, znaczne obciążenia fiskalne rolników. 
Takie oznaczenie geodezyjne zostało narzucone w ramach tzw. modernizacji ewidencji gruntów, prowa-

dzonej przez starostów. W większości przypadków grunty te oznaczone jako „drogi” to grunty użytkowane 
rolniczo. Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów na wniosek rolnika jest uciążliwa administracyjne i wyko-
nywana jest na koszt wnioskodawcy, czyli rolnika. Tymczasem zgodnie z zapisami w zał. nr 6 do rozporządze-
nia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków (DzU 2016 poz. 1034) do dróg nie zalicza się dróg wewnętrznych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego. Zgodnie z ww. przepisem grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych 
oraz poszczególnych nieruchomości nie stanowią dróg w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Grunty te 
wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Zatem grunty takie co do zasady nie powinny podlegać 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem rolnym (www.mir.krakow.pl: Interwencje  
z dn. 16-11-2018).
5) Zarząd KRIR negatywnie zaopiniował otrzymany do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy  

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa:
Zdaniem izb rolniczych to Państwo powinno zadbać, aby z rynku zniknęły podmioty działające w szarej 

strefie – poprzez zwiększenie kontroli nad powstawaniem i działalnością firm zajmujących się obrotem pali-
wami, a odpowiedzialności nie można przerzucać na rolników. Za brak odprowadzonego podatku odpowie-
dzialność powinien ponosić podmiot handlowy – dystrybutor paliwa. Samorząd rolniczy nie zgadza się na to, 
aby karę za działalność podmiotów w szarej strefie ponosili rolnicy, którzy nie mają narzędzi do weryfikacji in-
formacji, czy dany podatnik jest zarejestrowany jako płatnik podatku akcyzowego, a tym bardziej czy uiszcza 
opłaty. Rolnik nabył paliwo, otrzymał fakturę i nie miał wiedzy, czy sprzedający był uczciwym przedsiębiorcą 
(www.mir.krakow.pl: Interwencje z dn. 27-11-2018).

Aktualne  informacje  branżowe

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 16 listopada zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc suszową. 
Do tego czasu do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 332 tys. wniosków od rolników na łączną kwotę 

2,15 mld zł. Agencja wydała ponad 174 tys. decyzji przyznających pomoc w łącznej wysokości ok. 1,3 mld 
zł, zrealizowała 165 tys. płatności na kwotę ponad 1,2 mld zł. 30 tys. rolników otrzyma płatności w pełnej 
wysokości, czyli 1 000 zł do hektara. Z kolei rybakom poszkodowanym przez tegoroczną suszę Agencja 
wypłaciła blisko 5 mln zł.
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 ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
29.11.2018 r. weszły w życie przepisy ustawy określającej zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich. 

Celem ustawy jest nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości 
szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, wraz 
ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy  
o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura ARiMR. Wniosek składa się 
na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej 
wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie póź-
niej niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu 
tego wniosku do Agencji.

Dokumenty niezbędne do rejestracji KGW, wniosek o przyznanie pomocy oraz więcej informacji 
znajduje się na stronie: www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Informacje KRUS
 Od 1 grudnia 2018 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/

zawieszenie emerytury lub renty, które wynoszą odpowiednio: 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.206 zł 20 gr,•	
130% tego wynagrodzenia, tj. 5.954 zł 30 gr.•	

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 
ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2018 r. Prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4.580 zł 20 gr).
 KRUS informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą 

wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą mu-
sieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego. 

SE-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informa-
tycznego KRUS i Kasa rozpatrzy w oparciu o to zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego. Więcej o 
e-ZLA na stronach internetowych KRUS i ZUS.
Opracowano na podstawie: www.arimr.gov.pl, www.krus.gov.pl 

✳  ✳  ✳  ✳  ✳

Z prac Zarządu i biura MIR – listopad 2018

1) W listopadzie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR – 13 i 26 listopada 2018 r.
2) W dniu 20 listopada odbyły się posiedzenia Komisji MIR: Rewizyjnej i Budżetowej. Głównym tema-

tem obrad był przyszłoroczny budżet oraz realizacja uchwał i wniosków rad powiatowych i WZ MIR.
3) Wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Zarządu, delegaci, dyrektor oraz pracownicy MIR:
➢ 09.11.2018 r. – Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kraków. 
➢ 11.11.2018 r. – Zaduszki Witosowe – Wierzchosławice. 
➢ 12-13.11.2018 r. – wyjazd studyjny rad powiatowych i rolników z powiatów: krakowskiego, myśle-

nickiego i wielickiego do gospodarstwa prowadzącego działalność w ramach MLO oraz do OSM  
w Nowym Targu – Koniówka, Nowy Targ.

➢ 15.11.2018 r. –  Jubileuszowy X Kongres Ziemi Krakowskiej – Kraków. 
➢ 17.11.2018 r. – Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O złotą warzechę” – Lachowice, pow. suski.
➢ 17.11.2018 r. – „Hubertus” – Klikowa.
➢ 20.11.2018 r. – posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. Nowelizacji ustawy  

o izbach rolniczych – Warszawa.
➢ 22-23.11.2018 r. – posiedzenie izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej – Czerwienne.
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➢ 22-23.11.2018 r. – szkolenie pn. „Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy prak-
tycznego działania” – Nadleśnictwo Krzeszowice.

➢ 23.11.2018 r. – wyjazd studyjny „Małe gospodarstwa rolne wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki 
Rolnej” – Krynica Zdrój.

➢ 23.11.2018 r. – Jubileusz Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie – Kraków.
➢ 24.11.2018 r. – 50-lecie działalności Teatru Regionalnego w Krakowie z siedzibą w Modlnicy.
➢ 26.11.2018 r. – w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie odbyło się seminarium pt. „Przemiany 

w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Konsulat 
Generalny Węgier w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, ARiMR w Krakowie, Bank Spółdziel-
czy w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembkow. 
Wśród gości zagranicznych udział wzięli: Przedstawiciel Węgierskiej Izby Rolniczej Bela Koscy oraz 
Prezes Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie Ignat Timar. Uroczystego otwarcia semina-
rium oraz przywitania zebranych gości dokonała Pani Konsul Generalna Węgier w Krakowie – dr 
Adrienne Körmendy oraz Pan Władysław Szeląg – Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembe-
ków. Spotkanie poprowadził Prezes MIR Ryszard Czaicki.

➢ 27.11.2018 – szkolenie z zakresu rolnictwa ekologicznego – podsumowanie badań – MRiRW, Warszawa.
➢ 30.11.2018 r. – Narodowa Wystawa Rolnicza - uroczysta Gala Wystawy podczas Targów Poznań-

skich – Poznań.
➢ 30.11.2018 r. – wyjazd studyjny rolników z powiatu proszowickiego – zwiedzanie gospodarstwa 

szkółkarskiego koło Grójca.



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wielu pięknych chwil 
spędzonych wśród najbliższych - pełnych pogody ducha, serdeczności  
i optymizmu. 

Na zbliżający się, 2019 rok, składamy życzenia dobrego zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w osiąganiu osobistych celów, oraz w realizacji 
zawodowych zamierzeń.

Dziękując za dotychczasową współpracę mamy nadzieję,  
że nadchodzący rok będzie obfitował w trafne decyzje i udane 
przedsięwzięcia, które będą cieszyć i inspirować do dalszych działań, 
sprzyjających rozwojowi rolnictwa i polskiej wsi. 

        Zarząd 
     oraz Pracownicy 
     Małopolskiej Izby  
     Rolniczej


