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Rynek zbóż  
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 
Rynkowej MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu miesiąca za 
pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 830 zł/t (o 0,3% więcej niż 
miesiąc wcześniej i o 22% drożej niż w ubiegłym roku), za tonę żyta 
konsumpcyjnego można było natomiast uzyskać przeciętnie 725 zł 
(o 2 % drożej  niż przed miesiącem i o 24% więcej w 
porównywalnym okresie 2017r.). W odniesieniu do początku 
listopada  w grudniu ceny droższe o 2 % można było uzyskać za 
kukurydzę której przeciętna cena ukształtowała się na poziomie 
725zł/t, jednocześnie ziarno to było droższe o 20% niż w 
porównywalnym okresie w roku ubiegłym. W połowie miesiąca 
nieznacznie podrożały pszenica konsumpcyjna (833zł/t), jęczmień 
paszowy (822zł/t), natomiast mniej płacono za żyto konsumpcyjne 
(715zł/t) oraz kukurydzę (715zł/t). W dniach 17-30 grudnia w 
zakładach zbożowych  objętych monitoringiem Zintegrowanego 
Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena 
krajowej ceny pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 834zł/t, za żyto 
konsumpcyjne uzyskiwano cenę 711zł/t, natomiast cena kukurydzy 
wzrosła do 730zł/t. Słabsze niż przed rokiem zbiory zbóż w Polsce i 
na świecie powodują, że ceny ziarna utrzymują się na poziomie 
wyższym w stosunku do poprzedniego roku. Zgodnie z 
opublikowanymi danymi  GUS, krajowe zbiory zbóż w roku 2018 
wyniosły 26,8 mln ton czyli o 5,2mln ton mniej niż w roku 2017.  

 

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 
Na początku grudnia 2018r. na rynku krajowym 
odnotowano dalszy spadek cen trzody chlewnej. Według 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 
MRiRW w okresie 3-9.12.2018 r ubojnie objęte nadzorem 
ww. systemu kupowały żywiec wieprzowy po 4,19 zł/kg a 
więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz  o 1,5% 
taniej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była 
jednocześnie o 10% niższa niż przed rokiem. W 
omawianym okresie za żywiec wołowy średnio uzyskiwano  
6,66zł/kg (wzrost ceny o 3gr/kg w ujęciu tygodniowym, 
wzrost o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca oraz spadek o 
4% w stosunku do poprzedniego roku). Na rynku drobiu w 
pierwszym tygodniu grudnia zaobserwowano obniżkę cen 
skupu kurcząt brojlerów oraz wzrost cen skupu indyków. 
Za kurczęta brojlery oferowano dostawcom przeciętnie 3,22 

zł/kg (mniej o 1% niż tydzień wcześniej, mniej o 3% niż przed miesiącem i o 5% mniej niż przed rokiem)  a za indyki 
średnio 5,66 zł/kg tj o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena żywca 
indyczego była na podobnym poziomie ale w porównaniu do roku 2017  była ona wyższa o  15%.  W omawianym 
okresie w zakładach mięsnych ceny półtusz wieprzowych kształtowały się na poziomie 6,39 zł/kg (wzrost o 1gr w 
stosunku do listopada ale o 7% taniej niż przed rokiem). Cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych ukształtowała 
się w granicy 13,62 zł/kg wobec 13,67 zł/kg w poprzednim tygodniu (spadek o 1%  w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca oraz o 3% wobec analogicznego okresu w roku 2017). Zgodnie z wstępnymi danymi z GUS do listopada 
2018 r. skupiono 5,2 mln ton żywca rzeźnego tj o 1% więcej niż w roku 2017. Wobec roku poprzedniego o 1,6% 
więcej do skupu dostarczono żywca drobiowego (2,8 mln ton) oraz  żywca wieprzowego (1,8 mln ton). Dostawy 
żywca wołowego wyniosły 605 tys ton i były mniejsze o 4% wobec 2017r. W połowie grudnia odnotowano 
nieznaczny spadek cen skupu trzody chlewnej, żywca wołowego oraz kurcząt brojlerów i indyków. Według danych z 
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 10-16.12.2018 przeciętna cena skupu 
żywca wieprzowego wynosiła 4,16 zł/kg, żywca wołowego 6,63zł/kg,  kurcząt brojlerów 3,19zł/kg a za indyki zaś 
zakłady drobiarskie oferowały 5,65zł/kg. Odnośnie krajowych cen zbytu mięsa wieprzowego za półtusze wieprzowe 

Krajowe ceny skupu zbóż 
Cena zł/t 
(netto) 

Zboża 
paszowe 

Pszenica 834-842 

Jęczmień 812-822 

Żyto 711-725 

Owies 729-782 

Pszenżyto 767-777 

Kukurydza 698-725 

Zboża 
konsumpcyjne 

Pszenica  830-834 

Żyto 711-725 

Jęczmień 783-802 

Małopolskie 
targowiska                                 
[cena w zł/t] 

Pszenica 868-876 

Jęczmień 825-827 

Owies 650-695 

Żyto 850 

Pszenżyto 700-860 

Kukurydza 850-867 

Klasa półtusz 
wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu wg 
wagi żywej  (w zł/kg) 

 POLSKA REGION 
POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

S  4,16-4,22 4,11-4,17 

E  4,08-4,14 4,07-4,13 

U  3,84-3,89 3,88-3,94 

R  3,58-3,63 3,57-3,62 

O  3,18-3,23 3,07-3,09 
P  2,98-3,20 2,85-3,50 



uzyskiwano ceny 6,43zł/kg (0,6% drożej niż miesiąc wcześniej i o 6% mniej niż w roku ubiegłym). Po 13,64zł/kg 
zbywano kompensowane ćwierćtusze wołowe, natomiast tuszki kurcząt patroszonych zbywano średnio po 4,33zł/kg a  
tuszki indyków po 9,63zł/kg.   

Pod koniec grudnia żywiec wieprzowy był skupowany 
po 4,18 zł/kg (taniej o 1% w porównaniu do końca listopada oraz o 6% w porównaniu do grudnia 2017r) natomiast 
żywiec wołowy po 6,68zł/kg (o 1% więcej niż listopadzie i na początku grudnia oraz o 1,5% mniej niż w roku 2017). 
W dniach 17-30 grudnia zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,17zł/kg (o 2% taniej niż w listopadzie), 
indyki po 5,67zł/kg (o 1% więcej niż w listopadzie).W odniesieniu do roku ubiegłego kurczęta brojlery były tańsze o 
5% natomiast indyki były droższe o 15%. 
 

Krajowe ceny prosiąt 

 
Na krajowych targowiskach w grudniu zaobserwowano 
spadek  cen prosiąt. W dniach 17-30.12.2018r. (według 
ZSRIR MRiRW) za jedno prosię płacono przeciętnie 
161 zł, tj. mniej o 3% niż w końcu listopada. W 
odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem 
prosięta były o 13% tańsze. Z kolei na targowiskach 
małopolskich ceny za jedno prosię w grudniu 
kształtowały się na poziomie 180-236zł. 
 

 
 

Rynek mleka 
W 2018r producenci mleka w Polsce utrzymywali 
dostawy surowca na poziomie wyższym niż w 
2017r. Jak podaje GUS w okresie styczeń- 
listopad 2018r dostarczono 10,6 mld litrów mleka 
o 2,4% więcej niż w roku ubiegłym. W grudniu 
producenci za surowiec uzyskiwali średnio 115,4-
118,7zł/hl. W pierwszym tygodniu grudnia nadal 
taniało masło w blokach które skupywano po 
19,25 zł/kg (o 1%  mniej niż pod koniec listopada 
i o 3% mniej niż przed miesiącem oraz 4% mniej 
niż w 2017r). W omawianym tygodniu za masło 
konfekcjonowane  płacono 21,79zł/kg. 
W przypadku cen zbytu odtłuszczonego mleka w 
proszku zauważa się od maja stopniowe wzrosty. 
Na początku grudnia za odtłuczone mleko w 
proszku płacono średnio 6,58zł/kg a za pełne 
mleko w proszku 11,54zł/kg, w porównaniu do 

roku ubiegłego odpowiednio o 3% drożej i 4% taniej). Pod koniec grudnia jak wynika z danych ZSRiR MRiRW nadal 
spadały ceny masła a w zakładach mleczarskich uzyskiwano cenę 18,54zł/kg (masło w blokach) i 21,37zł/kg (masło 
konfekcjonowane). W odniesieniu do cen sprzed roku masło konfekcjonowane było tańsze o 3% a masło w blokach o 
5%. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowały się na poziomie 6,48zł/kg natomiast pełnego mleka w 
proszku na poziomie 11,62zł/kg. W odniesieniu do poprzedniego roku OMP podrożało o 3,5% natomiast PMP było 
tańsze o 0,3%. 
 

 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE 

ZA OKRES 1-31.12.2018r  

cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 3,18-3,22 

indory 5,79-5,80 

indyczki 5,49-5,52 

kaczki typu brojler 4,58-4,62 

  CENA ZAKUPU BYDŁA RZEŹNEGO  
W POLSCE 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,63-6,66 12799-12848 13055-13105 

Bydło 8-12m-cy  6,84-7,79 12684-14453 12937-14742 

byki 12-24m-ce  7,32-7,34 13741-13779 14016- 14054 

byki > 2 lat  7,24-7,26 13578-13616 13850-13889 

krowy  5,26-5,29 10803-10853 11019- 11070 

jałówki  6,86-6,88 13245-13279 13510-13544 

Ceny prosiąt na małopolskich targowiskach 

Prosięta ok. 25 kg w zł/szt. 

miejscowość Cena zł/szt 

Zakliczyn  185,00 

Szczucin 180,00 

Nowy Targ 235-236 

Łącko 200,00 

Stary Sącz 195,00 

Krościenko 200,00 

TOWAR 

POLSKA 
Cena zł/100kg 

2018-12-02 2018-12-9 2018-12-16 

Masło 82% tł, 16% wody 
w blokach 

1940 1 925 1903 

Masło 82% tł, 16% wody  
konfekcjonowane 

2157 2179 2126 

Mleko odtłuszczone w 
proszku 

647 658        658 

Mleko pełne w proszku 
1175 1154 1187 

Ser Edamski 
1318 1334 1327 

Ser Gouda 
1327 1345 1326 



Rynek owoców i warzyw 
Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w grudniu 2018 (dane: MODR) 

W 2018 r. z uwagi na niesprzyjające warunki w czasie wegetacji, tj. wysoka temperatura i susza zbiory ziemniaków 
zarówno w Polsce jak i w całej UE  są sporo mniejsze niż w roku poprzednim. Według szacunków ekspertów 
tegoroczne zbiory ziemniaków  w Polsce wyniosły ok. 7,65 mln t i były o 1,5 mln t niższe niż przed rokiem. Mniejsze 
zbiory nie powinny zakłócić sytuacji na rynku ziemniaków jadalnych, trudniejsza sytuacja będzie  dla przemysłu 
skrobiowego. Wysokie ceny na rynku ziemniaków jadalnych mogły utrudnić planowany skup surowca w obrębie 
zawartych kontraktów przez krochmalnie. Również w surowcu przeznaczonym dla przetwórstwa spożywczego do 
produkcji frytek może zaistnieć nieznaczny deficyt towaru z powodu silnego zdrobnienia bulw pod wpływem suszy  
i obniżenia zbiorów towaru handlowego. Wysokie ceny ziemniaków to wynik tego, że wielu producentów zwleka ze 
sprzedażą ziemniaków, licząc na większe ceny w okresie zimy i wczesną wiosną. Jednocześnie utrzymuje się aktywne 
zapotrzebowanie odbiorców, którzy chcą nabyć ziemniaki po jeszcze stosunkowo niskich cenach. Jest też oczekiwanie 
rynku, że w dalszej części sezonu zwiększy się także popyt importowy ze strony krajów Europy Zachodniej, mimo 
barier fitosanitarnych, jakie mają polskie ziemniaki w dostępie do rynku UE. Po znaczącym wzroście cen pod koniec 
listopada (wzrost o kilkadziesiąt procent) początek grudnia przyniósł pewne spadki presji na zwyżkę cen ziemniaków 
w Polsce, przypuszczalnie także pod wpływem większej temperatury, jaką notowano w tym czasie na przeważającym 
obszarze kraju. Na rynku cebuli sezon  2018/2019 będzie wyjątkowy. Pomimo minimalnie zwiększonego areału 
uprawy, zbiory cebuli w Polsce będą o prawie 14% niższe niż w roku poprzednim i wyniosą 575 tys. t. Na niższe 
zbiory cebuli w Polsce i mniejszą dostępność cebuli o dużych rozmiarach wpłynęły wyjątkowo tegoroczne 
niesprzyjające warunki pogodowe. Mniejsze zbiory oprócz Polski odnotowano również w innych krajach Europy tj. 
Holandia, Niemcy, Francja. Przewiduję się, że w tym sezonie podaż cebuli będzie mniejsza o 1 mln ton, a największe 
niedobory będą dotyczyły cebuli o wymiarach powyżej 60mm. 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 
w grudniu 2018 r.: 

 
Dz.U. 2018 poz. 2233 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia 
Rolnictwa 

Dz.U. 2018 poz. 2242 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji 

Dz.U. 2018 poz. 2247 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

Dz.U. 2018 poz. 2257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie 
gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Warzywa i owoce zł/kg Krzeszowice Kraków 
St.Kleparz 

Wadowice Wolbrom Oświęcim 
 

Cebula zł/kg 2,5 3,00 2,5-3,5 1,8-2,0 3,00 
buraki ćwikłowe zł/kg 1,8-2,00 2,50 1,50 0,60 2,00-3,00 

Marchew zł/kg 2,5 3,00 1,50-2,00 1,00-1,20 2,50-3,00 
Pietruszka zł/kg 7,00 7,00-8,00 6,00-7,00 4,00 8,00 
Czosnek zł/szt. 1,20 1,5 1,50 0,70 1,5-1,8 
Gruszki zł/kg 5,00 4,00-5,00 6,00 2,50 - 
Jabłka zł/kg          1,80 3,00 1,50 1,00 2,00-2,50 
seler zł/kg 5,00 4,00 5,00-6,00 1,20-1,40         5,00 

Pomidory zł/kg 6,00 8,00 4,50 - - 
Kapusta biała zł/szt. 1,80-2,00 2,00-2,50 - 1,00-1,10 - 

Kapusta czerwona  zł/szt. 2,00 2,50 - 1,00 - 
Pieczarki  zł/kg 7,00 8,00 9,00 6,50 - 

Por zł/szt. 2,5 2,50 2,50 0,90 3,50 
Orzech włoski zł/kg 6,00-7,00 8,00 - 4,00 7,00 
Ziemniaki jadalne zł/dt  80,00-90,00 150,00 110,00-140,00 66,00-80,00 140,00-150,00 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002233
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002247


 Dz.U. 2018 poz. 2268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne  

 Dz.U. 2018 poz. 2271 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib 
powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii 

 Dz.U. 2018 poz. 2273 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  

Dz.U. 2018 poz. 2303 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 
wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2019 r.  

Dz.U. 2018 poz. 2313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.  

Dz.U. 2018 poz. 2317 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w 
gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Dz.U. 2018 poz. 2342  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 
2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni 
socjalnej  

Dz.U. 2018 poz. 2362 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm 
szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

Dz.U. 2018 poz. 2368 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2018 poz. 2389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach 
energii  

 Dz.U. 2018 poz. 2409 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2018 poz. 2430 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach 

Dz.U. 2018 poz. 2466 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w 
sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

  

Aktualności 

Interwencje Samorządu Rolniczego – grudzień 2018 r. 

Wniosek samorządu rolniczego w sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis 

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wykorzystania limitu pomocy de minimis, resort 
rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 
przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 EUR w okresie trzech lat 
podatkowych. Jednakże jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 łączna kwota 
pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom 
prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu 
krajowego określonego w tym rozporządzeniu tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro. Górny limit krajowy ustalany 
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jest na poziomie 1% rocznej produkcji. Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu krajowego pomocy de 
minimis w rolnictwie, resort rolnictwa przekazał, że udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie 
mogło zostać wznowione po 1 stycznia 2019 r. 

Opinia samorządu rolniczego dot. nowych zasad wyznaczania ONW  

W dniu 19 grudnia 2018 r., w odpowiedzi na pismo MRiRW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przedstawionego 
do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020 
samorząd rolniczy przekazał swoją opinię. W uwagach ogólnych  samorząd rolniczy zgłosił wątpliwości dot. nowej 
zasady fine tuning tj. wyłączenie ze wsparcia tych jednostek administracyjnych, na których znaczące ograniczenia 
naturalne zostały udokumentowane, ale przez inwestycje lub działalność gospodarczą dzięki normalnej 
produktywności gruntów, lub jeśli metody produkcji lub systemy rolnicze rekompensują utracone dochody lub 
dodatkowe koszty – obszary te wyłącza się z ONW ze wsparcia. Odnośnie ONW typu górskiego –według samorządu 
rolniczego zbyt mała waga została przypisana kątowi nachylenia gruntów w stosunku do innych utrudnień wyjaśniając 
że są miejscowości w których 70-90% gruntów jest o dużym nachyleniu uniemożliwiającym stosowanie 
uniwersalnych maszyn, mimo tego są zaliczone do tej samej kategorii, w której inne obręby są „niemal płaskie” w 
stosunku do ww. terenów. Według samorządu rolniczego należy wydzielić kategorię „specyficzny obszar górski”, 
czyli tereny górskie powyżej 500 m n.p.m., na których utrzymywana jest produkcja zwierzęca, szczególnie 
trawożernych. 

Wniosek KRIR o dodatkowe wsparcie dla producentów trzody chlewnej  

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dodatkowego wsparcia dla 
producentów trzody chlewnej - w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Do tej pory płatności związane do 
zwierząt przysługiwały hodowcom do liczby sztuk bydła domowego (Bos taurus), owcy domowej (Ovis aries) i kozy 
domowej (Capra hircus). Zdaniem samorządu rolniczego w tej grupie powinni znaleźć się również hodowcy trzody 
chlewnej dodając, że sytuację na rynku trzody chlewnej utrudnia afrykański pomór świń stąd powinno się wprowadzić 
zmianę w ustawie polegającą na dołączeniu loch do płatności do zwierząt. Według samorządu rolniczego pozwoliłoby 
to w większym stopniu zrekompensować wysokie koszty produkcji i koszty ponoszone na bioasekurację. 

Wniosek KRIR o ujednolicenie w UE przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 20 grudnia 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
ujednolicenia i dostosowania przepisów prawnych we wszystkich państwach Unii Europejskiej dotyczących rejestracji 
i dopuszczenia do stosowania środków ochrony roślin, wnioskując o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu 
rozwiązania problemów przedstawionych przez samorząd rolniczy. Zaproponowane zmiany powinny pozwolić na 
rozszerzenie puli środków ochrony roślin dopuszczonych do produkcji rolniczej co wpłynie na obniżenie kosztów 
produkcji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony upraw. 

Wniosek MIR o wprowadzenie dopłat do nasion kukurydzy i rzepaku 

20 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej (zgłoszony przez RP MIR w 
Tarnowie), wystąpił do ministra rolnictwa postulując o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych 
kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku. Zdaniem rolników dopłaty powinny przysługiwać 
również do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku, które praktycznie nie mogą być uprawiane z nasion zebranych 
we własnym gospodarstwie, a zatem brak dopłat świadczy o nierównym traktowaniu rolników. 

Wniosek KRIR w sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze 

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczeń 
pojazdów mechanicznych. Zarząd KRIR zawnioskował o umożliwienie okresowego, np. półrocznego ubezpieczenia 
OC na ciągniki oraz przyczepy rolnicze powołując się na fakt, że znaczna część takich pojazdów jest użytkowana 
tylko przez pewną część roku, co związane jest z sezonowością prac w rolnictwie. 

Interwencja KRIR w związku z problemami rolników z uzyskaniem kredytów preferencyjnych  

13 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o interwencję w związku z nieuznawaniem przez 
banki ubezpieczenia upraw rolnych przy udzielaniu kredytów preferencyjnych. Jak zaznaczył w protokołach z 
szacowania strat spowodowanych suszą istnieje rubryka dotycząca wystąpienia suszy, wpisywana przedziałem 
czasowym wystąpienia suszy i jest to najczęściej data od 1 kwietnia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. Ta data wynika z 



monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG. Ubezpieczenia upraw jarych uruchamiane są przeważnie przez firmy 
ubezpieczeniowe pod koniec marca każdego roku, a praktyką jest wśród rolników, że ubezpieczają uprawy jare 
dopiero po ich wysianiu i wschodach, co skutkuje zawieraniem umów ubezpieczeniowych pod koniec kwietnia i na 
początku maja. Z Zarządzenia nr 12/2015 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 marca 
2015 r. wynika, że co najmniej 50% powierzchni upraw ma być ubezpieczona od jednego z ryzyk wymienionych w 
zasadach udzielenia kredytów preferencyjnych – przed dniem wystąpienia klęski. Z tego powodu banki odmawiają 
udzielania kredytów preferencyjnych, ponieważ rolnicy często nie mieli jeszcze ubezpieczonych upraw jarych jak 
wskazano wyżej. Należy podkreślić, że na podstawie tych samych protokołów strat, ARiMR przyznawała rolnikom 
pomoc suszową – dlatego też, tym bardziej niezrozumiałe są działania banków w tym zakresie. Różnica w 
oprocentowaniu kredytów jest znacząca, bo preferencyjny kredyt to 0,5%, a banki proponują rolnikom kredyt z 
oprocentowaniem 2,8%. 

Informacja KRUS 

Informacja dot. składki na ubezpieczenie społeczne rolników  
 
KRUS informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, 
zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r., w I kwartale 2019 r. 
nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł. 
Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc: 
o rolnika, małżonka, domownika wynosi 42 zł miesięcznie,  
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie 
ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie, 
o pomocnika rolnika wynosi 42 zł miesięcznie. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu pomocnika, z 

którym zawarto umowę o pomocy przy zbiorach jest krótszy niż miesiąc, wysokość należnej składki rolnik oblicza 
proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu, zgodnie z wymiarem składki prezentowanym na stronie 
wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika. 

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I 
kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł. 
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2019 r. za rolników prowadzących 
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych nadal stanowić będzie: 
o 12% emerytury podstawowej tj. 110,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 

100 ha przeliczeniowych, 
o 24% emerytury podstawowej tj. 219,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 

powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 
o 36% emerytury podstawowej tj. 329,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 

ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 
o 48% emerytury podstawowej tj. 438,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 

ha przeliczeniowych. 
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za: 
o rolników, małżonków i domowników za 1 kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. 
o pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca. 

Kasa honoruje zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie papierowej  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że od 1 grudnia 2018 r. podstawą do wypłaty 
zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie wystawione w formie elektronicznej (e-ZLA). Zdarza się jednak, że 
lekarze wystawiają zaświadczenia lekarskie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kasa, biorąc pod uwagę interes 
ubezpieczonego, wyjątkowo honoruje papierowe zaświadczenie lekarskie, o ile zawiera dane wymagane do wypłaty 
zasiłku chorobowego. Ważne, by na papierowym zaświadczeniu były takie dane jak: imię i nazwisko ubezpieczonego, 
numer PESEL, okres niezdolności do pracy, data wystawienia zwolnienia, dane lekarza i placówki medycznej. 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 
Ważne dla posiadaczy bydła – liczba DJP 
 
1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią 
producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku. Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura 



powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR 
oraz na stronie internetowej Agencji 

Nawet 500 tys. zł dla rolników na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych 

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o "Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc finansowana z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 
proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia uzależniona jest od 
rodzaju planowanej do realizacji operacji i wynosi: 

 500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub domowników podejmujących prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

 100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu 
detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. 

Aby ułatwić sięgnięcie po taką pomoc wprowadzone zostały udogodnienia. Polegają one na tym, że zainteresowani 
mogą składać wszelkiego rodzaju decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji dopiero na etapie jej rozliczania, a 
nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.  Ważne jest również, aby osoby starające się o takie 
wsparcie były ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS. Wniosek o pomoc można złożyć osobiście, za 
pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

Z prac Zarządu i biura MIR 
 
- Organizacja warsztatów kulinarnych w Nowej Wsi (Gmina Kęty)-5.12.2018 
- Wyjazdowe posiedzenie WZ MIR – 10-11.12.2018 
- Udział przedstawiciela Zarządu MIR w XXI Małopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie – 

12.12.2018 

- Udział przedstawiciela Zarządu MIR w prezentacji stołów z  tradycyjnymi  potrawami wigilijnymi i świątecznymi 

przez  Koła Gospodyń Wiejskich w siedzibie WZRKiOR w Krakowie- 15.12.2018 

 -Wizyta młodych rolników z regionu Owernia-Rodan Alpy z Francji w dniach 16-20.12.2018 

- Udział przedstawicieli Zarządu MIR w XVI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych  w Myślenicach-

16.12.2018 

- Udział przedstawiciela Zarządu MIR w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta 

Krakowa -18.12.2018 

-Posiedzenie Zarządu MIR w dniu 21.12.2018 

-Wyjazd szkoleniowy RP MIR w Proszowicach – 30.11-01.12.2018 

-Wyjazd szkoleniowy RP MIR w Oświęcimiu – 30.11-02.12.2018 

 
ŹRÓDŁO: www.minrol.gov.pl; www.modr.pl; www.farmer.pl; www.gospodarz.pl; www.topagrar.pl; 
www.krus.gov.pl; www.arimr.gov.pl, www.mir.krakow.pl; www.krir.pl, , www.gospodarz.pl, 
www.portalspozywczy.pl, www.agrofakt.pl 
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