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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 STYCZEŃ 2019 R. 

 

 

RYNEK ZBÓŻ 

W nowym roku ceny zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. Na rynku widoczny jest wzrost 

popytu na pszenicę konsumpcyjną oraz paszową. Nie brakuje także ofert sprzedaży rzepaku, którego 

cena również poszła w górę. Pszenica konsumpcyjna oferowana jest za około 850 zł/t. Jest to cena  

o 2% wyższa niż w grudniu 2018r. i o prawie 25% wyższa niż w styczniu 2018r.Według ekspertów 

giełdy e-WGT zmienił się również kierunek transportu zbóż, gdyż tym razem ceny pszenicy 

konsumpcyjnej i paszowej w magazynach w centrum kraju są o 5-10 zł/t wyższe od cen portowych. 

Wzrost notowań pszenicy niesie ze sobą kolejne podwyżki. Cena pszenicy paszowej utrzymuje się na 

poziomie 830-860 zł/t, pszenżyta 740-800 zł/t, a rzepaku ponad 1600 zł/t. z kolei kukurydza 

skupowana jest za około 750 zł/t. Według ekspertów e-WTG z rynku zniknęła tania kukurydza 

paszowa. Jęczmień konsumpcyjny oferowany jest za około 840-880 zł/t, jęczmień paszowy za 800-

850 zł/t, natomiast żyto konsumpcyjne za około 715 zł/t. Według ekspertów KOWR pszenica ogółem 

w marcu ma kosztować 820-860 zł/t, a w czerwcu 820-880 zł/t. Z kolei pszenica konsumpcyjna może 

być jeszcze droższa. Jej cena w marcu może oscylować na poziomie 840-8810 zł/t, a w czerwcu 840-

900 zł/t.  Rosnące ceny zbóż są efektem zeszłorocznych niższych zbiorów spowodowanych suszą. 

Szacuje się, iż w minionym roku rolnicy zebrali 26,8 mln ton, czyli o 16% mniej niż w roku 2017. 

Mniejszą podaż\ ze zbiorów tylko częściowo zrekompensowały stosunkowo duże zapasy początkowe 

 i dlatego też podaż krajowa zmalała o 9,8% do 33,1 mln ton. Podaż całkowita w sezonie 2018/19 

może zmniejszyć się o 8,4% do 35,7 mln ton. Natomiast zużycie krajowe zbóż w sezonie 2018/19 

przewiduje się na 28,1 mln ton, czyli 1,6% więcej niż w sezonie 2017/18. 

Ceny zbóż w Polsce – styczeń 2019r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Pszenica konsumpcyjna 847-856 

Żyto konsumpcyjne 713-735 

Kukurydza paszowa 727-752 

Jęczmień paszowy 812-840 

Pszenżyto paszowe 778-789 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce styczeń 2019r. 

TOWAR Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

MIEJSCOWOŚĆ zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 78-82   80-85 

Sucha Beskidzka 90 100 80-85 100 

Wolbrom 83 90 60-62 85 

Wadowice 90 90 70 95 

Krzeszowice  80  90 

Skała    90 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

Europejski rynek świń rzeźnych jest stabilny. Od kilku tygodni większość notowań jest na 

osiągniętych poziomach, nie ulegając żadnym zmianom. W czwartym tygodniu 2019r. najwyższa cena 

skupu świń rzeźnych była w Wielkiej Brytanii 1,397 euro/kg. Najniższa natomiast w Belgii 1,174 

euro/kg. Na najważniejszych rynkach świń rzeźnych w Unii Europejskiej średnie ceny skupu 

kształtowały się następująco: we Francji 1,364 euro/kg, w Niemczech 1,306 euro/kg, w Holandii 1,240 

euro/kg, w Hiszpanii 1,387 euro/kg, w Danii 1,238 euro/kg.  

W przeciwieństwie do rynków europejskich w Polsce sytuacja jest wciąż niestabilna. Początek 2019 r. 

nie przyniósł poprawy dochodowości produkcji trzody chlewnej. Według danych z MRiRW cena za 

kilogram żywca wieprzowego wyniosła w drugim tygodniu stycznia 4,08 zł/kg, zatem o 6,9% mniej 

niż rok wcześniej. Z kolei ceny skupu w trzecim tygodniu stycznia kształtowały się średnio na 

poziomie 3,74 zł/kg żywca. Cenom wieprzowiny nie pomaga zwiększająca się produkcja. Według 

danych GUS w pierwszych 11 miesiącach 2018 r. ubito w Polsce ponad 20,8 mln sztuk trzody 

chlewnej, o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Produkcja wieprzowiny w wadze poubojowej schłodzonej 

zwiększyła się aż o 5,2%. Z kolei ceny warchlaków wzrosły w stosunku do początku stycznia o 0,6% 

do 193 zł za sztukę, a ceny warchlaków sprowadzanych o 1% do 221 zł za sztukę. 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

TOWAR Cena (zł/tonę) MPS 

06.01.2019r. 13.01.2019r. 20.01.2019r. 27.01.2019r. 

Klasa S 5542 5533 5521 5531 

Klasa E 5405 5395 5391 5392 

Klasa U 5033 4994 4996 5006 

Klasa R 4640 4617 4067 4624 

Klasa O 4025 4114 3968 4067 

Klasa P 3475 3743 3918 3555 

Razem S-P 5355 5331 5334 5344 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWISKO Cena (zł/para) 

31.12.2018r. 04.01.209r. 11.01.2019r. 18.01.2019r. 25.01.2019r. 

Wadowice 340 340 400 300 400 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

TOWAR Cena (zł/szt) 

06.01.2019r. 13.01.2019r. 20.01.2019r. 27.01.2019r. 

Prosięta 158,29 169,78 151 163,50 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Na rynku wołowiny sytuacja jest stabilna. Krach polityczny i finansowy w Turcji nie odbił się na 

naszym rynku. Właściwie od września 2018 roku zbyt na byki, jałówki i krowy jest względnie stały. 

Aktualnie pośrednicy za byki płacą od 6,80 zł/kg żywca w przypadku ras mlecznych do 7,60 zł/kg w 

przypadku ras mieszańcowych. Producenci opasów czystorasowych mogą liczyć na 8,50 zł/kg żywca. 
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W rozliczeniach poubojowych cena byka utrzymuje się na poziomie 13,40 zł/kg w klasie R. Niewiele 

tańsze są jałówki, a 10,80 zł/kg wagi poubojowej ceni się krowy. Z kolei przy rozliczeniach za wagę 

żywą za krowy płaci się powyżej 5,50 zł/kg netto. Stabilność cen jest atutem rynku wołowiny, który 

cały czas eksportem stoi – 85% rodzimej produkcji opuszcza granice naszego kraju. Polska wołowina 

trafia do Europy Południowo-Zachodniej oraz do Turcji i Afryki Północnej. Natomiast ceny na rynku 

cieląt rosną. Aktualnie trudno kupić cielęta bezpośrednio od producenta. Rolnicy chcący wstawiać 

cielęta do opasu, skazani są na pośredników, którzy wożą sztuki z północnego-wschodu czy południa 

do centrum kraju. Wielkopolska, województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie ostatnio wiodą prym w 

rozwoju produkcji wołowiny. Według przedstawicieli zakładów ubojowych z tamtego regionu jest to 

rezultat rezygnacji w tych rejonach z produkcji świń i zastępowanie ich bydłem opasowym.  

W związku z tym ceny rosną. Cielęta z południa Polski, głównie rasy czerwono-białej lub simentalery 

ważące około 100 kg wyceniane są na 18,50 -20 zł/kg netto. Mniejsze, około 80 kilogramowe sztuki 

wiezione z Podlasia czy Warmii i Mazur do Wielkopolski kosztują 1100-1300 zł/szt. brutto. Natomiast 

około 70 kilogramowe byczki rasy hf wyceniane są na 800-850 zł/szt. netto z dowozem do 

gospodarstwa.  

Trudno przewidzieć jak zachowa się rynek wołowiny w Polsce oraz eksport mięsa wołowego po 

aferze z ubijaniem chorych krów w województwie mazowieckim.  

 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – styczeń 2019r. 

 

KATEGORIA BYDŁA 

Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

Bydło ogółem 6,65-6,68 12846-12904 13103-13162 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,20-7,08 11494-13145 11724-13408 

byki 12-24 m-ce (A) 7,36-7,42 13804-13929 14080-14208 

byki >24 m-ce (B) 7,29-7,31 13684-13720 13958-13994 

krowy (D) 5,20-5,28 10674-10835 10887-11052 

jałówki >12 m-cy (E) 6,85-6,88 13222-13284 13486-13550 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK DROBIU  

Według informacji BGŻ BNP Paribas w 2019 roku czeka nas prawdopodobnie globalny wzrost 

produkcji żywca drobiowego. Zwiększy się także bilans wymiany handlowej tego gatunku mięsa. 

Panujące w minionym roku ceny skupu żywca były średnio o 3,4% wyższe niż w roku 2017. Tym 

samym wzrosło zainteresowanie dalszymi inwestycjami w produkcję drobiu, co przełożyć się może na 

wyższą podaż żywca w 2019 roku. Biorąc pod uwagę stabilny poziom krajowej konsumpcji mięsa 

drobiowego, oznaczać to może, iż w najbliższych miesiącach ceny drobiu będą utrzymywały się na 

niższym poziomie niż rok wcześniej. Wiele jednak zależy od sytuacji na rynku globalnym. Według 

prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w bieżącym roku globalny handel mięsem 

drobiowym ma wzrosnąć o 4,2%. Związane jest to z przewidywanym wzrostem eksportu tego gatunku 

mięsa do Japonii, Meksyku, Unii Europejskiej czy Arabii Saudyjskiej. Wzrost eksportu spodziewany 

jest ze strony Brazylii, państw UE, Tajlandii i Ukrainy. Przewidywany o 2,3% wzrost globalnej 

produkcji mięsa drobiowego, głównie za sprawą wzrostu produkcji w USA, Brazylii, UE i Chinach, 

może zwiększyć konkurencję dla polskiego mięsa na rynkach eksportowych. 
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Ceny skupu drobiu rzeźnego – styczeń 2019r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Kurczęta typu brojler 3173-3183,3 

Indory 5707-5777,3 

Indyczki 5450-5451 

Kaczki typu brojler 4569-4582,1 

Kury typu mięsnego 2618-2679 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – styczeń 2019r. 

TOWAR Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena (zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 42,50-46,50 

Jaja spożywcze klasy A L 35,20-37,00 

Jaja spożywcze klasy A M 25,90-29,80 

Jaja spożywcze klasy A S 22,50-25,40 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

Końcówka roku 2018 mile zaskoczyła hodowców bydła mlecznego. Nie sprawdziły się pesymistyczne 

prognozy z początku ubiegłego roku i można powiedzieć, iż rok 2018 nie był aż taki zły, jak 

przewidywano dla polskiego mleczarstwa. Początek bieżącego roku pozwala z nadzieją patrzeć  

w przyszłość. Przyczynia się do tego wzrost ceny mleka w skupie oraz ostatnie notowania, które 

ponownie kończą się na plusie. Sytuacja na rynku światowym, w tym także nowozelandzkim wpływa 

na wyniki ekonomiczne naszych polskich producentów mleka. Pozytywną informacją są również 

topniejące zapasy odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych. Zapasy OMP przez 

cały 2018 rok spędzały sen z powiek europejskich producentów mleka, gdyż wprowadzenie ich na 

rynek groziło kolejnym kryzysem. Na szczęście tak się nie stało. Aktualnie w unijnych magazynach 

znajduje się około 20 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, które Komisja Europejska będzie 

chciała sprzedać najpóźniej w pierwszej połowie roku. Bowiem popyt na ten produkt w ostatnim 

czasie jest dość wysoki. 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – styczeń 2019r. 

TOWAR Cena  (zł/100kg) 

06.01.2019r. 13.01.2019r. 20.01.2019r. 27.01.2019r. 

Mleko spożywcze 

pasteryzowane 3,2% 

192 192 189 189 

Mleko UHT spożywcze 2% 178 179 177 177 

Masło 82% tł. w blokach 1795 1803 1839 1890 

Masło konfekcjonowane 2049 2034 2019 2037 

Mleko odtłuszczone w proszku 636 688 680 686 
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Mleko pełne w proszku 1145 1135 1162 1158 

Ser Edamski 1311 1329 1326 1333 

Ser Gouda 1320 1337 1343 1361 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Ceny warzyw zarówno krajowych, jak i importowanych sukcesywnie rosną. W ciągu roku 

czterokrotnie podrożały cebula oraz kapusta biała. Wzrost cen dotyczy także marchwi, pietruszki, pora 

i ziemniaków. Niskie zeszłoroczne zbiory w Polsce i Europie wywierają presję na wzrost cen warzyw. 

W skupie najbardziej podrożała kapusta biała ( 1,24 zł/kg), pietruszka (6,19 zł/kg) i ziemniaki (0,85 

zł/kg). Natomiast w zakładach przetwórczych i chłodniach odnotowano podwyżki cen cebuli 

obieranej, kapusty białej, buraków ćwikłowych oraz marchwi na kostkę. Na Rynku Hurtowym w 

Broniszach ceny niektórych warzyw są nawet czterokrotnie wyższe niż rok temu. Cebula biała obecnie 

kosztuje 2,30 zł/kg, a w styczniu 2018 roku kosztowała 0,6 zł/kg. A kapusta biała kosztuje 1,60 zł/kg, 

natomiast w rok temu kosztowała 0,40 zł/kg. Znacznie podrożały też inne warzywa. Aktualnie cena 

marchwi jest na poziomie 1,60 zł/kg, pietruszki 8 zł/kg, pora 6 zł/kg a ziemniaka odmiany Irga 1,33 

zł/kg. Wzrosty cen dotyczą także warzyw importowanych z krajów basenu Morza Śródziemnego. 

Powodem jest nagły atak zimy w Grecji, Hiszpanii i Turcji. Na Giełdzie w Broniszach najbardziej 

podrożały importowane cukinie, kalarepa, kalafiory, ogórki, sałata lodowa oraz bakłażany. W  miarę 

stabilne są natomiast ceny importowanych pomidorów i papryki. Wyższe ceny to efekt suszy 

 i niższych zeszłorocznych zbiorów. Warzyw na rynku jest mniej i są one gorszej jakości. Podwyżki 

zatem powinny być dobrą informacją dla rolników. Jednakże producenci tłumaczą , że nawet wyższe 

ceny nie rekompensują im poniesionych w minionym roku strat. 

Na rynku jabłek miniony sezon był nietypowy. Owoce dojrzewały wcześniej niż zwykle. Część 

zebrano już po terminie. Teraz w sortowniach widać tego efekty. Jabłka tracą jędrność a na wielu 

pojawiają się przebarwienia. Jabłka nie spełniające standardów jakości powędrują zatem na przerób. 

Jabłka deserowe, którym uda się dotrwać do nowego sezonu mają szansę na lepsze ceny. A na razie 

stawki są kuszące dla importerów. Coraz częściej nasze owoce wyjeżdżają do Egiptu. Za odmiany 

takie jak Gala producenci mogą liczyć na 1,60 zł/kg, Goldeny są wyceniane na 1,20 zł/kg. Ceny 

Jonagoldów zaczynają się od 0,50 zł/kg. Najtańsze są Idaredy – poniżej 0,40 zł/kg. 

Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce styczeń 2019r.  

 

 

TOWAR 

J.m. Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

  zł zł zł zł zł zł zł 

Buraki 

ćwikłowe 

kg 0,90 2,50 0,60-0,80 1,50-2,00 1,80-2,00 2,00 2,00 

Cebula kg 1,70-2,00 3,00-3,50 2,00-2,20 2,50-3,00 2,50-3,00 2,80-3,50 3,00 

Czosnek szt. 1,00 1,50 0,70 1,00-1,50 1,20 1,50 1,50-1,80 

Jabłka kg 0,80-1,00 3,00 1,00 1,50 1,80 1,50 2,50 

Gruszki kg 1,00-2,40 5,00 2,50-3,00 3,00-3,50 4,00-5,00 3,00  

Kapusta 

biała 

kg 1,40-2,00 2,50 1,00-1,40 1,60-2,00 2,00 1,80-2,00 2,50 

Marchew kg 1,50-1,60 3,00 1,00-1,20 2,00 2,50-3,00 2,50-2,80 2,50-2,80 

Pieczarki kg 5,50-6,00 8,00-9,00 7,50  6,50-7,00 7,00  

Pietruszka kg 6,00 8,00 4,00-4,80 6,00-8,00 7,00 6,00-8,00 8,00 

Seler kg 2,00-2,30 4,00-6,00 1,20-1,80 3,00-6,00 5,00 4,50-6,00 5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w styczniu 2019 r. 

Dz.U. 2018 

poz. 2505 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 

r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz 

 

Dz.U. 2019 

poz. 33 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne 

 

Dz.U. 2019 

poz. 36 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Dz.U. 2019 

poz. 70 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie 

prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła 

gospodyń wiejskich 

 

Dz.U. 2019 

poz. 83 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach 

 

Dz.U. 2019 

poz. 85 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego 

 

Dz.U. 2019 

poz. 90 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w 

związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

 

Dz.U. 2019 

poz. 98 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów 

 

 

Dz.U. 2019 

poz. 102 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku 

wieprzowiny w Polsce 

 

Dz.U. 2019 

poz. 112 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań 

związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla 

rolników w sektorach hodowlanych 

 

Dz.U. 2019 

poz. 122 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 

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

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002505
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002505
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000033
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000033
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000036
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000036
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000070
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000070
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000083
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000083
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000085
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000085
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000090
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000090
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000098
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000098
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000102
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000102
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000122
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000122
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Dz.U. 2019 

poz. 139 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

jakości handlowej ziemniaków 

 

Dz.U. 2019 

poz. 166 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2019 r. 

w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, 

konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt 

 

Dz.U. 2019 

poz. 169 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o 

uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i 

organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz 

rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty 

warunków uznania 

 

AKTUALNOŚCI 

MRiRW: 

Ułatwienie nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych. 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony 

przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe 

zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych, które powstają po wytworzeniu biogazu rolniczego. 

Występowanie takich produktów jest konsekwencją rozwoju biogazowni rolniczych, których 

funkcjonowanie wiąże się z wytwarzaniem znacznej ilości masy pofermentacyjnej. Z badań 

dotyczących możliwości nawozowego wykorzystania masy pofermentacyjnej oraz produktów 

otrzymanych na jej bazie (np. nawozów i środków poprawiających właściwości gleby) wynika, że 

produkty te są bardzo dobre do nawożenia roślin i wywierają pozytywny wpływ na właściwości 

fizykochemiczne gleb. W związku z tym do ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nową 

kategorię produktów nawozowych – produkty pofermentacyjne (płynne lub stałe substancje 

organiczne powstające w wyniku produkcji biogazu rolniczego, w rozumieniu ustawy z 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii). Produkty pofermentacyjne będą wprowadzane do obrotu 

bez pozwoleń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi producentom łatwiejsze ich zbycie lub 

zagospodarowanie (obecnie konieczne jest uzyskiwanie takich pozwoleń). 

KRIR: 

Spotkanie ministrów rolnictwa w Krajowej Radzie Izb Rolniczych. 

Z inicjatywy Prezesa KRIR, 30 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie z obecnym i byłymi ministrami 

rolnictwa i rozwoju wsi. W spotkaniu udział wzięli ministrowie: Gabriel Janowski, Jacek Janiszewski, 

Wojciech Mojzesowicz, Krzysztof Jurgiel, Stanisław Kalemba oraz Jan Krzysztof Ardanowski. 

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w rolnictwie, a przede wszystkim: konieczność 

rozwijania spółdzielni rolniczych i przyszłość grup producenckich, potrzebę zintensyfikowania działań 

na rzecz racjonalnego gospodarowania wodą, wspieranie urynkowienia produkcji rolniczej, również  

z małych gospodarstw, poprzez sprzedaż bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny. Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił obecne działania resortu, w tym te 

na rzecz utworzenia profesjonalnej giełdy artykułów spożywczych. Byli ministrowie rolnictwa, 

dysponujący wieloletnim doświadczeniem, kwalifikacjami i autorytetem w branży rolniczej, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000139
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000139
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000166
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000166
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000169
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000169
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przekazali wsparcie dla działań ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz wyrazili chęć do 

kontynuacji spotkań w takim formacie w celu wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań  

w zakresie pomocy rolnikom. 

ARiMR: 

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

Małe przetwórstwo 2019: większa kwota dofinansowania i szereg ułatwień w ubieganiu się o pomoc. 

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze 

wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie 

finansowe.   Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  

w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji 

służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków. Od tego roku  

z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:   pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź 

małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać, została 

podniesiona z 300 do 500 tys. zł. Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie 

rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów 

przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać 

pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia 

wynosi natomiast 100 tys. zł.  Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje 

m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, 

aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy 

katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych 

służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do 

przechowywania produktów żywnościowych. W tegorocznym naborze wprowadzono również 

ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania 

inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania 

wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie 

rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie. 

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw. 

 
Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski  

o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Można to zrobić osobiście, za 

pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty 

Polskiej. Wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory 

wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń. 

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów 

ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji  

w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi 

być mniejsza niż 10 tys. euro.  Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS 

nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa 

wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

prowadzić działalności gospodarczej.  Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu 
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restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego 

zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 

10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek  

o przyznanie pomocy. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może 

uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po 

spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji 

biznesplanu. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020.  

W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy 

prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. Katalog inwestycji, na które można 

przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, 

zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można 

zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe 

zwierząt hodowlanych. Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy 

decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. za kwalifikacje zawodowe, docelową 

wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania 

proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, 

czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat. 

KRUS: 

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne  

z emerytur i rent rolniczych w 2019 r. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że  w 2019 r. będzie pobierała 

zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent 

na zasadach analogicznych, jak w roku 2018. Zaliczki na podatek dochodowy będą naliczane 

w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota 

zmniejszająca podatek tj. 46,33 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą ustalone w wysokości 

9% świadczenia; z tym, że 7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 

1,25% z kwoty netto emerytury lub renty. 

Z prac Zarządu i biur MIR: 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 8 i 21 stycznia. 

Małopolska Izba Rolnicza wraz z instytucjami obsługującymi rolnictwo między innymi: z ARiMR, 

PODR, KRUS, KOWR, PIW rozpoczęła spotkania informacyjno-szkoleniowe. W styczniu 

przeprowadziliśmy je w Moszczenicy Niżnej (24.01.2019 r.), Kamionce Wielkiej (30.01.2019 r.), 

Nowym Targu (31.01.2019 r.). Kolejne spotkania będą prowadzone w lutym i marcu według 

harmonogramu zamieszczonego na naszej stronie internetowej (www. mir.krakow.pl ) 

 

- Spotkanie prezesów izb rolniczych w sprawie organizacji wiecu rolników  pod hasłem „W obronie 

interesów rolników” – 4.01.2019 r., Parzniew, 

- Spotkanie opłatkowe  - 6.01.2019 r, Małopolski Urząd Wojewódzki w Tarnowie, 

- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim nt. podziału województwa na obwody łowieckie oraz 

prowadzenie gospodarki łowieckiej – 8.01.2019 r., UMWM Kraków, 

 - posiedzenie zespołu ds. krótkich łańcuchów dostaw – 10.01.2019 r., Warszwa 

- Spotkanie z Konsulem Honorowym Chorwacji – 14.01.2019 r., biuro MIR w Krakowie, 

- Spotkanie prezesów izb rolniczych dotyczące realizacji postulatów zgłoszonych przez samorząd 

rolniczy do Rządu RP – 15.01.2019 r., Warszawa, 

- Konferencja „Zagrożenia związane z Afrykańskim Pomorem Świń i innymi chorobami wirusowymi   

-aktualna sytuacja i kierunki działań  w obszarze gospodarki łowieckiej” – 22.01.2019 r., Chotowa, 
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- Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzenia 

uboju poza rzeźnia na użytek własny – 24.01.2019 r., Moszczenica Niżna, 31.01.2019 r. – Nowy Targ, 

- Spotkanie noworoczne ze starostą, burmistrzami i wójtami powiatu myślenickiego – 25.01.2019 r., 

Jasienica, 

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Małopolskiego Rynku Hurtowego – 25.01.2019 r., Tarnów, 

- posiedzenie połączonych zespołów ds. ASF i rynków rolnych – 28.01.2019 r., MRiRW, Warszawa, 

- spotkanie w sprawie organizacji konferencji z udziałem komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi  

w Komisji Europejskie Phila Hogana – 28.01.2019, UR Kraków, 

- posiedzenie połączonych zespołów ds. problematyki obrotu ziemią i infrastruktury na obszarach 

wiejskich –29.01.2019 r., MRiRW, Warszawa, 

- posiedzenie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 30.01.2019 

r., Grodkowice, 

- Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej – 30.01.2019 r., MODR 

Karniowice, 

- posiedzenie połączonych zespołów ds. Wspólnej Polityki Rolnej oraz rolnictwa na obszarach 

górskich – 31.01.2019 r., MRiRW, Warszawa. 

 

 

 

Źródła: 

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

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

ARiMR. 

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

