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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 LUTY 2019 

Rynek zbóż 

 Ceny zbóż na krajowym rynku utrzymują się na stabilnym poziomie. Jak wynika z doniesień 

podmiotów skupujących w lutym zahamowany został import tanich zbóż z Ukrainy. Jednocześnie 

zwiększa się powoli zainteresowanie ziarnem naszych zbóż na rynkach europejskich. Wciąż jednak 

liczba transakcji hurtowych zawieranych na giełdach towarowych w Polsce jest bardzo mała. 

Czynnikiem hamującym liczbę transakcji jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami sprzedających a 

ofertami podmiotów skupowych. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w analizowanym okresie 

wahała się w granicach 840-866 zł/t., żyta 723-734 zł a pszenżyta 778-789 zł/t. Wzrosła nieco cena 

jęczmienia paszowego do 842-845 zł/t. (wzrost o 1,1%) a spadła o ok. 2% cena kukurydzy, która 

obecnie kształtuje się na poziomie 739-740 zł/t. Z opinii analityków wynika, że rolnicy posiadający 

jeszcze zapasy ziarna oczekują na ewentualne podwyżki cen skupowych w okresie przedżniwnym. 

Tabela 1. Średnie ceny zbóż w Polsce [w zł/tonę] w lutym 2019 r. 

TOWAR 03.02.2019 10.02.2019 17.02.2019 24.02.2019 

Pszenica konsumpcyjna 865 866 852 840 

Żyto konsumpcyjne 734 729 728 723 

Kukurydza paszowa 740 740 740 739 

Jęczmień paszowy 824 844 833 845 

Pszenżyto paszowe 789 788 784 776 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Podobnie jak na rynkach hurtowych również na małopolskich targowiskach ceny zbóż i kukurydzy 

utrzymują się na stabilnym poziomie. Brak jest zauważalnych prognoz co do gwałtownych zmian cen w 

najbliższym okresie. Na uwagę zasługuje fakt, że ceny targowiskowe nie odbiegają swoim poziomem 

od cen hurtowych chociaż zazwyczaj są od nich znaczne wyższe. Z uwagi na niewielką skalę obrotu 

targowiska nie mają jednak wpływu na ustalanie cen hurtowych. 

Tabela 2. Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce luty 2019 r. 

Towar Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

Miejscowość zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 78-82 - - 80-85 

Sucha Beskidzka 90 100 85 100 

Wolbrom 83 90 65-68 80-85 

Wadowice 90 90 70-75 90-95 

Krzeszowice - 80-90 - 85-90 

Skała - - - 90 
Źródło: Dane udostępnione przez MODR 

Rynek trzody chlewnej  

Na europejskich rynkach trwa okres stabilizacji podaży i popytu żywca wieprzowego. Stabilne 

pozostają również ceny skupu. W Polsce, w analizowanym okresie, również zauważalny jest trend 
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stabilizacji cen. Wprawdzie pierwsza dekada lutego przyniosła zwiastuny niewielkiej poprawy sytuacji 

hodowców w postaci ok. 2% wzrostu cen skupu jednak już od połowy miesiąca tendencja wzrostowa 

została zahamowana i jak na razie brak jest oznak jej ponownego wzrostu. Z analiz wynika, że dalszy 

wzrost cen, a co za tym idzie również poprawy opłacalności tej ważnej dla naszego rolnictwa dziedziny 

produkcji rolnej, chociaż możliwy, jest jednak odległy czasowo. W chwili obecnej odnotowujemy więc 

niewielki wzrost skali produkcji żywca wieprzowego. Z analiz publikowanych przez giełdy towarowe 

zajmujące się hurtową sprzedażą mięsa wynika, że pogłowie zwierząt przeznaczonych na rzeź wzrosło, 

w okresie ostatniego kwartału o ok. 3,4% w stosunku do kwartału poprzedniego.  

Tabela 3. Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w lutym 2019 r. 

Towar Cena [zł/t] 

Klasa 6.02.2019 10.02.2019 17.02.2019 24.02.2019 

S 5 420 5 458 5 551 5 561 

E 5 293 5 328 5 421 5 434 

U 4 918 4 961 5 065 5 076 

R 4 545 4 588 4 705 4 715 

O 3 875 4 055 4 103 4 034 

P 3 909 3 662 3 939 3 962 

S-P Razem 5 249 5 291 5 390 5 401 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Tabela 4. Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWSKO Cena (zł/para) 

1.02.-7.02.2019 8.02.-14.02.2019 15.02.-

21.02.2019 

22.02.-

28.02.2019 

WADOWICE 380 440 400 400 

Źródło: Dane udostępnione przez MODR 

Tabela 5. Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

TOWAR Cena (zł/para) 

3.02.2019 10.02.2019 17.02.2019 24.02.2019 

Prosięta 166,33 163,75 166,44 162,75 

Źródło: Dane udostępnione przez MODR 

Rynek żywca wołowego  

 Na sytuację na rynku żywca wołowego wpłynęło wyemitowanie w ogólnopolskiej stacji 

telewizyjnej kontrowersyjnego materiału pokazującego nielegalny proceder uboju chorych zwierząt. 

Jeszcze przed jakąkolwiek kontrolą ze strony uprawionych do tego służb świat obiegła informacja, że 

polska wołowina, dotychczas tak ceniona na europejskich stołach, nie spełnia wymagań stawianych 
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produktom żywnościowym. Pozwoliło to importerom naszego żywca na natychmiastowe nałożenie na 

polskie mięso embarga i poddanie go szczegółowej kontroli prowadzonej przez własne służby 

weterynaryjne. Działanie takie nie tylko podważa jakość mięsa produkowanego w Polsce lecz również 

stawia w niekorzystnym świetle nasze służby weterynaryjne i sanitarne. Z drugiej strony z całej sytuacji 

skwapliwie skorzystali pośrednicy zajmujący się skupem żywca od rolników. W ciągu tygodnia od 

emisji programu ceny skupu żywca wołowego spadły średnio o 5-10% stawiając na granicy opłacalność 

tej produkcji.  

Tabela 6. Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – luty 2019 r. 

Kategoria bydła Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 
bydło ogółem 

 

6,30-6,58 11082-12710 11304-12964 

bydło 8 -12 m-cy (Z) 

 

6,38-7,01 11834-13014 12071-13275 

byki 12 -24 m-ce (A) 

 

6,81-7,23 12284-13563 12530-13834 

byki  >24 m-cy (B) 

 

6,67-7,12 12271-13366 12517-13634 

krowy (D) 

 

5,01-5,23 9272-10742 9457-10956 

jałówki >12 m-cy (E) 6,69-6,87 11875-13265 12112-13531 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek drobiu 

W pierwszej połowie lutego na rynku drobiu nastąpiła oczekiwana korekta cen. Dotknęła one przede 

wszystkim  kurcząt oraz kur mięsnych. W drugiej połowie miesiąca ceny uległy stabilizacji aby pod 

koniec miesiąca delikatnie odbić w górę. Zainteresowanie konsumenta europejskiego mięsem 

drobiowym pochodzącym z naszej produkcji wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie lecz jest w 

chwili obecnej odczuwalnie niższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Skutkuje to mniejszym 

zainteresowaniem podmiotów skupujących nabywaniem krajowego drobiu, a co za tym idzie również 

brakiem możliwości szybkiego wzrostu cen skupu. Spadły również ceny skupu jaj przeznaczonych do 

spożycia. Jaja klasy A w kategorii wagowej XXL staniały o ok. 4% podobnie jak jaja kategorii L. Jaja 

kategorii S staniały o prawie 9 %. Zanotowano również niewielki wzrost cen jaj kategorii M o ok. 2%. 

Tabela 7. Ceny skupu drobiu rzeźnego – luty 2019 r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

kurczęta typu brojler 3177-3379 

indory 5673-5820 

indyczki 5471-5564 

kaczki typu brojler 4618-4689 

kury mięsne 2559-2829 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Tabela 8. Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – luty 2019 r. 

Towar Cena sprzedaży 

Kategorie 

wagowe 

Cena(zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 43,10-44,70 

Jaja spożywcze klasy A L 32,80-35,70 

Jaja spożywcze klasy A M 28,40-30,30 

Jaja spożywcze klasy A S 19,40-23,30 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek mleka 

Na przełomie stycznia i lutego 2019 r. zaobserwowano spadek cen masła po wzroście utrzymującym się w 

okresie trzech tygodni stycznia. Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01 – 3.02.2019 r. masło w blokach sprzedawały po 18,26 

zł/kg, a masło konfekcjonowane po 19,79 zł/kg, w obu przypadkach po 3% taniej niż tydzień wcześniej. Masło w 

blokach było droższe niż przed miesiącem o 2%, podczas gdy masło konfekcjonowane – o 3% tańsze. W 

stosunku do notowań sprzed roku ceny masła były większe o 10–11%. 

 Od początku 2019 r. przeważają zwyżki cen mleka w proszku. Na przełomie stycznia i lutego br. za 

odtłuszczone mleko w proszku płacono 6,90 zł/kg, a za pełne mleko w proszku – 11,67 zł/kg, w obu przypadkach 

więcej po 1% niż tydzień wcześniej i odpowiednio o 9% i 2% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań 

sprzed roku OMP było droższe o 19%, a PMP – o 9,5%. 

Tabela 9. Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – luty 2019 r. 

TOWAR Cena (zł/100 kg) 

  6.02. 10.02. 17.02. 24.02. 

mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% 188 189 188 187 

Mleko spożywcze UHT-2% 189 193 199 191 

Masło 82% tł. W blokach 1826 1787 1773 1793 

masło konfekcjonowane 1979 1963 1998 1938 

mleko odtłuszczone w proszku 690 706 726 734 

mleko pełne w proszku 1167 1167 1175 1162 

ser edamski 1 324 1 334 1299 1 293 

ser Gouda 1 349 1 327 1326 1 321 

Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Rynek owoców i warzyw 

Analitycy Credit Agricole przewidują, że w 2019 roku znacznie wzrosną ceny warzyw – ma to być 7,7% w 2019 

r. wobec 4,8% w 2018 roku. Taki wzrost wynika, po pierwsze z bardzo niskich zbiorów warzyw w 2018 roku 

spowodowanych suszą, a po drugie z niskich cen warzyw 2018 roku. Ekonomiści zastrzegają, że jeśli warunki 

pogodowe w Polsce w 2019 r. będą odpowiednie, to wzrost cen warzyw w II połowie 2019 roku wyraźnie 

spowolni. W chwili obecnej tendencje cenowe na targowiskach i placach handlowych potwierdzają ich 

przewidywania. Wprawdzie różnice cen w ujęciu miesięcznym nie są zbyt duże jednak zauważalny jest ich 

wzrost. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku owoców. Ubiegły rok był szczególnie udany pod względem plonów dla 

plantatorów. Nadpodaż owoców spowodowała, że wiele z nich nie zostało zebranych. Jednocześnie zakłady 

przetwórcze skupiły surowiec zapewniający im możliwość utrzymania ciągłości produkcji do przyszłych 

zbiorów. Dlatego też coraz więcej owoców kierowanych jest na  export. Nasze jabłka pozostają wciąż hitem 

exportowym i rokrocznie pojawiają się na nowych rynkach. 

Tabela 10. Ceny mix/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce luty 2019 r. 

Towar J.m Proszo

wice 

Sucha 

Beskidzk

a 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków              

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszo

wice 

Skała Oświęcim 

  zł zł zł zł zł zł zł zł zł 

Buraki 

ćwikłowe 

kg 0,48-

0,55 

1,5 0,9-1 2,5 0,6-0,8 1,5-2 1,8-2,2 2 2 

Cebula kg 1,85-2 2 2,3-2,4 3 2,2-2,3 2,5-3 3-3,5 3-3,5 3 

Czosnek szt 0,6 1 1 1,5 0,7 1,5 1,2-1,5 1,5 1,2-1,8 

Jabłka kg - 1,5 0,8-1 3 1 1,5-2 1,5-1,8 1,5 2 

Gruszki kg - 2,5 2,4 5 3 3-4 3-5 3 - 

Kapusta 

biała 

kg - - 2-2,5 2,5-3 1,9-2,1 1,8-2 2-2,8 2,5-3 3 

Marchew kg 1,3 2 1,7-1,9 2,5-3 1-1,2 2 2,5-3 2,5-2,8 2,5 

Pieczarki kg - - 66 8-9 7,5 7,8 7 - - 

Pietruszk

i 

kg 5-5,5 8-10 6,5-7 10 5-7 7-8 8-9 9-10 8 

Seler kg - 4,5-5 2-2,2 6 1,9-2 4-5 4,5-5 5 5 

Źródło: Dane zebrane i udostępnione przez MODR Karniowice 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w lutym 2019 r.: 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

210 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 

stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

związkach zawodowych rolników indywidualnych 

 

Dz.U. 

2019 poz. 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000210
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000210
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000210
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000215
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215 sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin 

 

Dz.U. 2019 

poz. 260 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 

stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

weterynaryjnej kontroli granicznej 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 262 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności 

dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

295 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

296 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów 

środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2019 

poz. 299 
 obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 

stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

346 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2019 

r. w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania 

niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus 

gallus" na lata 2019 i 2020 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

348 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu przeprowadzania 

przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni 

 

Dz.U. 2019 

poz. 356 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 

2019 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na 

lata 2019-2021 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 362 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji 

kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierząt, miejsc przeładunku zwierząt 

oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000215
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000260
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000260
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000262
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000262
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000262
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000295
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000295
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000295
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000296
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000296
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000296
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000299
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000299
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000346
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000346
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000346
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000348
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000348
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000348
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000356
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000356
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000362
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000362
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000362
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Dz.U. 

2019 

poz. 368 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2019 r. w 

sprawie sposobu i form współdziałania Głównego Inspektora 

Rybołówstwa Morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 398 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom 

dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej i jego wypłatę 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 407 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 423 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do 

zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 427 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2019 

poz. 428 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 

431 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

433 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania 

udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000368
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000368
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000368
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000398
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000398
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000398
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000407
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000407
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000407
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000423
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000423
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000423
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000427
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000427
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000427
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000428
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000428
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000431
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000431
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000431
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000431
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000433
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000433
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000433
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AKTUALNOŚCI 

MRiRW 

Deklaracja o współpracy młodych rolników Polski, Czech i Słowacji 

Przy okazji Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyło się spotkanie przedstawicieli młodych 

rolników z Polski, Czech i Słowacji. Szefowie organizacji podpisali deklarację o współpracy. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy polskim Związkiem Zawodowym Centrum Narodowym 

Młodych Rolników, Stowarzyszeniem Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Stowarzyszeniem 

Słowackich Młodych Rolników. Przedstawiciele młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji 

podkreślili, że są przekonani, że wspólne działania pozwolą osiągnąć znacznie lepsze wyniki. 

Deklaracja została podpisana w obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 

Większa pomoc de minimis – jest decyzja KE 

Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis 

dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów 

rolnych (gospodarstwa rolnego). 

Natomiast limit pomocy, którą gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków budżetu 

krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych została 

zwiększona z 225.700.000 euro do 295.932.125 euro. 

Podwyższone limity obowiązywać będą od dnia 14 marca 2019 r. i będzie obowiązywać do dnia 31 

grudnia 2027 r. 
KRIR 

Wniosek o dopłaty za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce  

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek samorządu 

rolniczego w sprawie możliwości dołączeniu loch do płatności do zwierząt, samorząd rolniczy 

zawnioskował do ministra rolnictwa o wprowadzenie w Polsce tego typu dopłat. Dla producentów 

trzody chlewnej, którzy obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, każde wsparcie będzie 

stanowiło pomoc, zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość rozprzestrzeniania się wirusa ASF i 

likwidacji stad. Wsparcie mniejszych gospodarstw prowadzących hodowlę na niekomercyjną skalę 

wydaje się być ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na rozwój polskiej hodowli trzody chlewnej 

i poprawę sytuacji ekonomicznej wielu rolników. 

Paliwo rolnicze – Prezydent podpisał ustawę  

1 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa nowelizuje 

ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej W następstwie ujednolicenie kodów CN powyższa ustawa (art. 

26) znowelizowała art. 1 ustawy o zwrocie akcyzy, stanowiąc, że zwrot części podatku będzie 

przysługiwał producentom rolnym w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 

2710 19 43 do CN 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. W katalogu nie uwzględniono oleju 

napędowego B7 klasyfikowanego do CN 2710 20 11 nowej nomenklatury, przez co  – od 1 stycznia 

2019 r. –  nabywcom tego oleju nie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego. Po wejściu w życie 

ustawy rolnicy będą mogli ponownie złożyć wnioski o zwrot podatku od tych paliw.  

 

 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-zwierzeca/6182-resort-rolnictwa-na-temat-platnosci-do-loch
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ARiMR 

Koniec naboru na małe przetwórstwo  

Łącznie 199 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tzw. małe przetwórstwo wpłynęło  

do ARiMR do południa 1 marca, ostatniego dnia naboru. Ostateczna liczba rolników, którzy ubiegają 

się o to wsparcie, będzie znana, gdy do Agencji dotrą również wnioski przesłane pocztą. 

Harmonogram dalszych działań ARiMR: 

 Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF - luty/maj 2019 

 Modernizacja  gospodarstw  rolnych - nabór obszar a, b, c - marzec 2019 

 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - marzec 2019 

 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (premia pielęgnacyjna i 

premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną) - 15 

marzec – 15 maj 2019 

 Inwestycje  zwiększające  odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – 

kwiecień 2019 

 Tworzenie  grup  producentów i organizacji producentów – kwiecień, październik 2019 

 Premie dla młodych rolników – maj 2019 

 Restrukturyzacja małych gospodarstw - ASF - czerwiec 2019 

 Inwestycje  w  rozwój  obszarów leśnych  i  poprawę  żywotności  lasów (wsparcie na 

zalesianie) - 1 czerwiec - 31 lipiec 2019 

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - ASF - sierpień 2019 

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - bez ASF - wrzesień 2019 

 Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych – wrzesień 2019 

 Płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa - wrzesień 2019 

 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wrzesień 2019 

 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – listopad 2019 

Materiał siewny i sadzeniakowy 

Od połowy stycznia do dnia 25 czerwca 2019 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat 

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej 

charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty są przyznawane do materiału siewnego zbóż 

ozimych i jarych, roślin strączkowych, sadzeniaków ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i 

pastewnych. System dopłat nie obowiązuje m.in. do nasion kukurydzy, rzepaku czy też buraków 

cukrowych. 

KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT do 

wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały emerytury i renty rolnicze 

Deklaracje podatkowe PIT przekazane zostały do 1,2 mln osób, które w 2018 roku chociaż raz pobrały 

jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę rolniczą, w tym okresową 

emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną). Do zdecydowanej 

większości emerytów i rencistów (tj. do 93,5%) Kasa przekazała formularz PIT-40A - roczne obliczenie 

podatku przez organ rentowy. Do pozostałych 6,5% emerytów i rencistów przekazany został formularz 

PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego.  Jednocześnie Kasa informuje, 

że Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z rozliczenia podatku dochodowego za 2018 rok 

za pomocą usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Na ww. stronie zamieszczone 

są automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-

37).  
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Z prac Zarządu i biur MIR: 

Odbyło się jedno posiedzenie Zarządu: w dniu 15 lutego. 

Opracowano i wydano kolejny numer Informatora MIR.  

W miesiącu lutym pracownicy MIR opracowali i złożyli do Urzędu Marszałkowskiego 4 wnioski na konkurs dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. 

W miesiącu lutym na terenie województwa izba przeprowadziła 33 spotkania informacyjno-szkoleniowe,  

w których wzięło udział 1143 rolników. Tematyka szkoleń obejmowała m.innymi: ubój na potrzeby własne, 

informacje na temat ASF,  nabór wniosków obszarowych w roku 2019,  harmonogram planowanych naborów 

wniosków w ramach PROW 2014-2020, informacje dotyczące ubezpieczenia w KRUS, program azotanowy. 

Wykładowcami byli pracownicy Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 

ARiMR, KRUS, WIOŚ, KOWR. 

 

Uczestniczyliśmy w spotkaniach i konferencjach: 

- „Przedwiośnie Sadownicze Brzezna 2019” – 1.02.2019 r.,  Brzezna, 

- posiedzenie Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR – 5-8.02.2019 r., 

Chmielno,  

- spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich – 8.02.2019 r., 

Starostwo Powiatowe, Dąbrowa Tarnowska, 

- szkolenie dla doradców rolniczych w sprawie zmian w naborze wniosków obszarowych w roku 2019, 

eWniosek – 8.02.2019 r., CDR, Kraków, 

- spotkanie Zespołu konsultacyjnego ds. rynków rolnych – 12.02.2019 r., Warszawa, 

- szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych pt. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych - 18-19.02.2019 r., CDR Kraków, 

- spotkanie w MRiRW w sprawie wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi oraz nowa 

delimitacja ONW – 19.02.2019 r., Warszawa, 

- Konferencja „Ekologia w sadownictwie – uprawy jagodowe” – 20.02.2019 r., Karniowice  

- spotkanie Porozumienia Rolniczego pod patronatem Prezydenta RP dotyczące wypracowaniu 

wspólnego stanowiska w sprawach sektora rolno-spożywczego – 20.02.2019 r., Warszawa, 

- spotkanie Zespołu konsultacyjnego ds. ASF i rynku trzody chlewnej – 21.02.2019 r., Warszawa 

- posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych – 25.02.2019 r., Warszawa, 

- warsztaty malowania na szkle – 26.02.2019 r., Wadowice, 

- konferencja „Małopolskie spotkania hodowców” oraz „I Małopolskie Laury Mleczne” – 28.02.2019 r., 

Karniowice, 

- Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – 28.02.2019 r., Kraków. 

 

 

 

Źródło: 
Top Agrar Polska, Tygodnik rolniczy, Biznes Interia.pl, MRiRW, MODR 


