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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 MARZEC 2019 

 

Rynek zbóż 

 Krajowe ceny zakupu zbóż 

Na rynku krajowym od połowy lutego do połowy marca 2019 r. utrzymywała się spadkowa 

tendencja większości cen zakupu zbóż. W przedostatnim tygodniu marca 2019r. zaobserwowano 

niewielki wzrost cen zakupu wszystkich monitorowanych zbóż. Według danych Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 18–24.03.2018 r. za pszenicę 

konsumpcyjną płacono średnio 834zł/t, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% taniej niż 

przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 23% wyższa niż przed rokiem. Średnia krajowa cena zakupu 

żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 718zł/t, o 1% wyższym niż w poprzednim 

tygodniu, ale o 1% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było             

o 25% droższe. Przeciętna cena jęczmienia paszowego wyniosła 808zł/t wobec 806zł/t w poprzednim 

tygodniu. Cena tego ziarna była o 4% niższa od uzyskanej miesiąc wcześniej, ale o 20% wyższa niż                   

w porównywalnym okresie 2018r. Za kukurydzę w Polsce przeciętnie płacono728zł/t, nieznacznie                    

(o 0,4%) więcej niż tydzień wcześniej, ale o 1,5% mniej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była 

jednak o 13%)wyższa niż rok wcześniej. 

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

TOWAR 03.03.2019 10.03.2019 17.03.2019 24.03.2019 

Pszenica konsumpcyjna 835 828 827 834 

Żyto konsumpcyjne 717 718 713 718 

Kukurydza paszowa 736 732 726 728 

Jęczmień paszowy 818 825 806 808 

Pszenżyto paszowe 762 781 780 785 

 

Na  małopolskich targowiskach ceny zbóż i kukurydzy utrzymywały się podobnie jak w miesiącu lutym 

na stabilnym poziomie. Ceny targowiskowe są nieznacznie wyższe od cen hurtowych.  

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

Towar Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

Miejscowość zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 75 - - 78-82 

Sucha Beskidzka 90 100 85 100 

Wolbrom 80-90 90 66-70 80 

Wadowice 80-90 80-90 75 90 

Krzeszowice - 80-90 - 85-90 

Skała - - - 80-90 
Źródło: Dane udostępnione przez MODR 

Rynek trzody chlewnej  
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Hodowcy trzody chlewnej wciąż nie mogą wyjść na prostą. Prawie od półtora roku ceny oscylują wokół 

granicy opłacalności, a często są niższe. Tymczasem zalewają nas tanie warchlaki z Danii. Na rynku 

wieprzowiny widoczny jest sezonowy wzrost cen. Zdaniem eksperta z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa               

i Gospodarki Żywnościowej podwyżki utrzymają się do czerwca, kiedy to żywiec wieprzowy nie 

powinien być tańszy niż 4,64 zł/kg. W styczniu i w lutym 2019 roku ceny były o około 5 % niższe niż 

w poprzednim roku. Z danych Zintegrowanego Systemu Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że pod 

koniec marca ceny żywca utrzymywały się na poziomie ponad 4,5 zł/kg. Oznacza to wzrost o około 5 % 

w skali miesiąca. Zdaniem ekspertów wzrosty cen żywca mają szansę się utrzymać. Wszystko dzięki 

spadkowi pogłowia w Polsce. GUS podało, że w grudniu ubiegłego roku pogłowie świń obniżyło się do 

poziomu 11 027,7 tys. sztuk ( o 7,4 proc. w porównaniu z 2017 rokiem). Znacząco zmalała liczba świń 

przeznaczonych na chów o wadze co najmniej 50 kg (-18 proc.), prosiąt (-16 proc.) a także warchlaków 

(-8 proc.). W górę i to nieznacznie (+0,2 proc.) poszło jedynie pogłowie tuczników. Spadek pogłowia 

nastąpił nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Danii i innych krajach UE. Według prognoz 

BNP Paribas Banku Polska S.A. należy się spodziewać tego, że w okolicach czerwca produkcja żywca 

będzie dochodowa na terenie prawie całej Polski, może z wyłączeniem obszarów objętych silnie przez 

ASF. 

Wzrost cen trzody chlewnej obserwowany jest również w większości krajów Unii Europejskiej. 

Jak informuje KOWR w dniach 18–24.03.2019 r. za świnie rzeźne klasy E średnio w UE płacono 

143,15 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu i o 5% 

więcej niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż przed rokiem. 

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

Towar Cena [zł/t] 

Klasa 03.03.2019 10.03.2019 17.03.2019 24.03.2019 

S 5 588 5 613 5 675 5 929 

E 5 457 5 484 5 551 5 800 

U 5 092 5 133 5 193 5 448 

R 4 736 4 768 4 853 5 091 

O 4 208 4 142 4 197 4 359 

P 4 225 3 761 3 900 4 156 

S-P Razem 5 424 5 454 5 521 5 774 

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

Tabela 4. Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Małopolsce – marzec 2019 

Miejscowość Cena (zł/para) 

Łącko 465 

Nowy Targ 420 

Stary Sącz 380 

Szczucin 360 

Wadowice 425 

Źródło: Dane udostępnione przez MODR 
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Na krajowych targowiskach w dniach 18–24.03.2019r. (według danych ZSRIR MRiRW) cena jednego 

prosięcia przeciętnie wynosiła 170zł i była o 5% wyższa niż tydzień wcześniej i o 4% wyższa niż przed 

miesiącem. Jednocześnie za prosięta płacono o 6% mniej niż przed rokiem. 

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

TOWAR Cena (zł/para) 

3.03.2019 10.03.2019 17.03.2019 24.03.2019 

Prosięta 151,00 164,50 162,13 169,75 

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

Rynek żywca wołowego  

W połowie marca ceny bydła zaczęły spadać o kilkadziesiąt groszy za kilogram żywca lub wagi 

poubojowej. Cena poubojowa za klasę „R” spadła z 13,40 zł/kg do 12,60 zł/kg netto. Spadek ten 

związany był z aferą dotyczącą nielegalnego uboju. Do tego doszedł również spór z Czechami.  

W dniach 18–24.03.2019 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcom, tak jak przed tygodniem, za żywiec 

wołowy płacono średnio 6,43zł/kg. Cena żywca była o 1% niższa niż przed miesiącem i o 6% niższa niż 

rok wcześniej. 

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

Kategoria bydła Cena zakupu 

wg 

w.ż.(zł/kg) 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

(zł/tonę) 
bydło ogółem 

 

6,43-6,59 12406-12730 12655-12985 

bydło 8 -12 m-cy (Z) 

 

6,64-7,15 12243-13262 12488-13527 

byki 12 -24 m-ce (A) 

 

6,93-7,18 13006-13462 13073-13731 

byki >24 m-cy (B) 

 

6,83-7,07 12817-13271 13073-13537 

krowy (D) 

 

5,16-5,21 10587-10701 10799-10915 

jałówki >12 m-cy (E) 6,75-6,84 13038-13196 13299-13460 

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

Rynek drobiu 

W przedostatnim tygodniu marca 2019 r. w krajowym skupie nadal drożały kurczęta brojlery, a ceny 

indyków były względnie stabilne. Zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery średnio po 3,52 

zł/kg, o 0,5% drożej niż tydzień wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem. Za indyki dostawcom 

płacono 5,58 zł/kg, nieznacznie o 1 gr/kg więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% mniej niż przed 

miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena kurcząt była wyższa o 2%, a indyków – o 23%. 

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. 
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W miesiącu marcu spadły 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 niewielki wzrost cen jaj kategorii M, o ok. 2%. 

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

TOWAR Cena (zł/tonę) 

kurczęta typu brojler 3385-3516,6 

indory 5677-5754 

indyczki 5469-5531 

kaczki typu brojler 4637-4670 

kury mięsne 2400-2807 

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

Tabela 8. Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – marzec 2019 r. 

Towar Cena sprzedaży 

Kategorie 

wagowe 

Cena(zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 41,50-43,40 

Jaja spożywcze klasy A L 34,10-35,50 

Jaja spożywcze klasy A M 28,50-31,20 

Jaja spożywcze klasy A S 20,90-22,50 

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

Rynek mleka 

GUS opublikowało przeciętne stawki za mleko w lutym 2019 roku.  

W lutym 2019 roku, hodowcy bydła mlecznego mogli liczyć na przeciętną cenę 138,13 zł/100 l białego 

surowca (1,38 zł/l). Średnia stawka w skupie w stosunku do stycznia 2019 roku (140,77 zł/100 l) spadła 

o 1,88% (tj. 2,64 zł), a w porównaniu z analogicznym okresem rok temu – była wyższa o 2,14% (tj. 

2,89 zł/100 l.). 

Na najwyższe stawki za mleko mogli liczyć dostawcy z województw: 

 podlaskiego – 145,69 zł/100 l; 

 warmińsko-mazurskie – 142,89 zł/100 l; 

 lubuskiego – 141,29 zł/100 l. 

 Z kolei najniższe stawki za mleko oferowano w województwach: 

 małopolskim – 127,51 zł/100 l. 

 łódzkim – 128,00 zł/100 l; 

 świętokrzyskim – 129,22 zł/100 l; 

Biorąc to pod uwagę w lutym br. nieco zmniejszył się dystans między „najmocniejszymi” a 

„najsłabszymi” regionami Polski. Cena oferowana w województwie małopolskim była w lutym 2019 

roku o 16 groszy niższa niż w woj. podlaskimi, podczas gdy w styczniu br. różnica wynosiła 26 groszy. 
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Na rynku krajowym w trzecim tygodniu marca 2019 r. odnotowano znaczący spadek cen masła                      

w blokach. Obniżeniu uległy również ceny masła konfekcjonowanego. Zakłady mleczarskie 

monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

wdniach18–24.03.2019 r. za masło w blokach uzyskiwały przeciętnie 16,83 zł/kg, o 7% mniej niż 

tydzień wcześniej i o 6% mniej niż przed miesiącem. Cena masła konfekcjonowanego ukształtowała się 

na poziomie 18,41 zł/kg (3,68 zł za 200 gramową kostkę), o 1% niższym niż w poprzednim tygodniu                 

i o 5% niższym niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem o 8%, a masło 

konfekcjonowane – o 11%. 

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

TOWAR Cena (zł/100 kg) 

  03.03. 10.03. 17.03. 24.03. 

mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% 190 188 189 188 

Mleko spożywcze UHT-2% 187 191 186 192 

Masło 82% tł. W blokach 1737 1771 1810 1683 

masło konfekcjonowane 1910 1905 1865 1841 

mleko odtłuszczone w proszku 743 767 775 774 

mleko pełne w proszku 1169 1168 1180 1163 

ser edamski 1297 1314 1291 1 297 

ser Gouda 1297 1312 1327 1319 

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

Rynek owoców i warzyw 

Sytuacja na rynku jabłek przemysłowych od nowego roku jest raczej stabilna. Od czasu do czasu 

zauważyć można niewielkie wahania cen, które mogą mieć związek ze zwiększoną podażą owoców do 

przetwórstwa. Obecnie stawki za jabłka przemysłowe wahają się między 20 a 32 gr/kg z tendencją do 

obniżek.  

Obniżki cen mogą mieć związek ze zwiększoną podażą owoców pochodzących z przechowalni. Coraz 

częściej sadownicy po otwarciu komór nie mają perspektyw na sprzedaż jabłek po opłacalnych cenach, 

dlatego decydują się na oddanie ich do przetwórstwa. 

Warzywa nadal drożeją, dotyczy to zwłaszcza kapusty białej, cebuli, pietruszki, buraków ćwikłowych               

i marchwi. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że ceny 

warzyw poszybowały w górę w skupie, na targowiskach i w zakładach przetwórczych.  

W lutym 2019 roku podwyżki w skali miesiąca objęły takie warzywa jak: 

 kapusta biała (+49 proc.) – w skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej 

 cebula i buraki ćwikłowe (po 9 proc.) – w spółdzielniach ogrodniczych 

 cebula (+5 proc.) i marchew (+2 proc.) – na targowiskach 

 cebula obierana (+8 proc.) i buraki ćwikłowe (+3 proc.) w zakładach przetwórczych 

 kapusta biała (+51 proc.), marchew i cebula (po 4 proc.) – w firmach skupujących warzywa na eksport 

 kapusta biała (+38 proc.), cebula (+11 proc.) i buraki ćwikłowe (7 proc.) – w handlu hurtowym 
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Tabela 10. Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce marzec        

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 0,55-

0,60 

1,5 0,9-1 2,5-3 0,6 2 2,0-2,2 2-2,5 2 

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

Czosnek szt - - 1 1,5 0,7-0,80 1,5 1,2 1,5 1,2-1,8 

Jabłka kg - 1,5 1-1,06 3 1 1,5-2 1,8 1,5 2 

Gruszki kg - 3 2,8 5-6 3 3,5-4 4 3-3,50 - 

Kapusta 

biała 

kg - - 2,20 2-3 1,6-2,4 - 2,8 2,8-3,30 3-4 

Marchew kg 0,90-1 2 1,5-1,6 3 1-1,1 2-2,2 2,5 2,5 2,5 

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

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

Seler kg - 5 2,4-3,6 6 2 4 5 5 4-5 

Źródło: Dane zebrane i udostępnione przez MODR Karniowice 

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

 

Dz.U. 2019 

poz. 440 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji 

dotyczących obrotu materiałem siewnym 

Dz.U. 2019 

poz. 449 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

na przystępowanie do systemów jakości" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 451 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo 

ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000440
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000449
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000449
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000451
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000451
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Dz.U. 2019 

poz. 451 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo 

ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 452 

 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska 

Dz.U. 2019 

poz. 477 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Dz.U. 2019 

poz. 484 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie formularza wniosku o wypłatę pomocy finansowej na zalesianie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 2019 

poz. 485 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach 

niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 491 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-

zawodowych organizacjach rolników 

Dz.U. 2019 

poz. 495 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 504 

 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lutego 2019 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 niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2019 

poz. 517 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000451
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000451
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000452
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000452
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000477
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000477
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000484
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000484
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000485
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000485
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000491
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000491
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000495
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000495
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000504
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000504
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000517
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000517
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Dz.U. 2019 

poz. 519 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i 

przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się Phytophthora ramorum 

Dz.U. 2019 

poz. 568 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie 

Dz.U. 2019 

poz. 569 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania 

czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich 

związków 

Dz.U. 2019 

poz. 585 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie 

terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 587 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające 

odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

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). 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000519
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000519
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000568
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000568
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000569
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000569
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000585
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000585
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000587
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000587
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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 

Nowe przepisy dot. paliwa rolniczego już obowiązują 

 

6 marca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 

428). Na podstawie tej nowelizacji, na wniosek producenta rolnego, któremu odmówiono przyznanie 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej oznaczonego kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 – decyzje o odmowie mogą być 

zmieniane. Rolnik na odwołanie się od decyzji ma czas do 31 marca 2019 r., a decyzję w sprawie 

zmiany decyzji, Urząd Gminy wydaje w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

Ubezpieczenia  upraw  i zwierząt z dopłatami z budżetu państwa 

 

Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Zgodnie                     

z regulacjami unijnymi, wprowadzonymi w 2010 roku, pełna pomoc z budżetu państwa uruchamiana na 

podstawie programów w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przysługuje tylko 

tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich. W 2019 roku 

na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych.  

W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń: 

 Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

 Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, 

 Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

 InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. 

 

ARiMR 

ARiMR przyjmuje eWnioskiPlus 

W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich                 

i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez Internet, za pośrednictwem 

aplikacji eWniosekPlus. 

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca 

do 15 maja 2019 r. Wnioski wraz z załącznikami mogą być złożone do 10 czerwca 2019 r., jednak 

osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone                 

o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku 

nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności. 

Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 15 kwietnia 

Od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski                            

o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Można je złożyć 

osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną                          

w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek o przyznanie pomocy jest 

rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu 
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składania wniosków. Zasady ubiegana się o takie wsparcie zostały podane do publicznej wiadomości 15 

marca przez Prezesa ARiMR (otwórz). Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji                           

i producentów" jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

a ogłoszony nabór jest piątym z kolei. 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

W terminie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 27 maja 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków                   

o przyznanie pomocy.  

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: 

 rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 

tys. zł; 

 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może 

wynieść 500 tys. zł; 

 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 

może wynieść 500 tys. zł. 

 racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 

zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 

- maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji 

niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich 

wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. 

wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020. 

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci 

dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom 

dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być 

wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek              

o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. 

Limitów pomocy nie można łączyć. 

KRUS 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy 

rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci 

urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie 

przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. 

Podstawą skierowania dziecka jest:  

 wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień 

na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien 

zostać dołączony: 

 formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz  

 formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od 

osoby, której danej dotyczą. 

 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II 

kwartale 2019 r. 
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Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. 

została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe                        

i macierzyńskie w II kwartale 2019 r. 

W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za 

podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 

2019 r. wynosi 42,00 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. 

Jednocześnie KRUS informuje, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokość emerytury podstawowej 

(938,97 zł) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku               

z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków               

i domowników w II kwartale 2019 r. wynosi 94,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne                   

o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 

 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar 

użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 

 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar 

użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 

 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne 

powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 

 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne 

powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Ponadto ustawowy termin uregulowania należnych składek za: 

 rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r. 

 pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca. 

 

KOWR 

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego 

12 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Po zmianach 

więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne. Rozszerzono katalog przypadków, w których nie 

będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne: 

 położone w granicach administracyjnych miast, 

 w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami 

rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości, 

 nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. „ogródki 

przydomowe”. 

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego – można będzie nabyć 

nieruchomość rolną m.in.: 

 powierzchni mniejszej niż 1 ha, 

 w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym, 

 w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz 

działu spadku, 

 w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. 

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej. 

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu przez który: 

 nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła 

nabywana nieruchomość, 
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 nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 

Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed 

upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji 

administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie 

zgody będzie prostsze i tańsze. 

Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy                         

o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. 

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez 

uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne. 

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez 

Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie 

należy dołączyć do wniosku. 

Zgodnie z projektem, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie 

pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez 

wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta). 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem 

jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia. 

 

Z prac Zarządu i biur MIR: 

- Odbyły się dwa posiedzenie Zarządu: w dniu 4 i 21 marca. 

- Od 15 marca pracownicy MIR pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe  

w następujących miejscach:  

Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie ul. Promienistych 1, Biuro MIR w Tarnowie ul. Giełdowa 9, 

Tarnów ul. Krakowska 128 (przy ARiMR), Biuro MIR w Nowym Sączu ul. Bielowicka 39L/2, Biuro 

Powiatowe ARiMR w Gorlicach ul. Wincentego Pola 2, Biuro MIR w Wadowicach ul. Studnickiego 

13, Biuro MIR w Miechowie ul. Racławicka 27/4, Biuro Powiatowe ARiMR w Miechowie,  

ul. Konopnickiej 23A.  

Przystąpiliśmy do prac związanych z organizacją dwóch pikników: w dniu 28 kwietnia odbędzie się 

Piknik Wołowy podczas Wyborów Chłopa Roku w Racławicach, a w dniu 2 czerwca - Piknik Mleczny  

podczas Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu  

Odbyły się rozmowy z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkańców osiedla AVIA 5 w Krakowie nt. 

organizacji mini targu osiedlowego. 

Uczestniczyliśmy w spotkaniach i konferencjach: 

- 1 marca - Centrum Kongresowe UR w Krakowie - konferencja z udziałem Komisarza UE  

ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana 

- 1-2 marca - Europejskie Forum Rolnicze Jasionka k/Rzeszowa, 

- 5 marca – szkolenie dla rolników - Centrum Kultury w Gdowie,  

- 6 marca – konferencja organizowana przez Instytut Zootechniki PIB w Balicach pt.” Wsparcie 

rolnictwa górskiego”, Balice k. Krakowa, 

- 7 marca - szkolenie dla rolników – Słomniki, 
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- 11 marca - uroczystość wręczenia tytułu Małopolanina Roku 2018, Człowieka Roku 2018 – 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, UJ Kraków, 

- 13 marca - Posiedzenie Rady ds. Produktu Tradycyjnego – Urząd Marszałkowski, Kraków, 

- 13 marca - spotkanie w sprawie scalania gruntów w Libiążu, KOWR OT Kraków, 

- 15 marca - XIX konkurs „Lider Małopolski” – Urząd Miasta Krakowa, 

- 16-17 marca - Wyjazd rolników na Targi AGROTECH do Kielc, 

- 20 marca - Obchody Jubileuszu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, 

- 21 marca – konferencja „Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji wysokiej jakości surowca 

mięsnego” – Instytut Zootechniki PIB, Pawłowice, 

- 22 marca - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Małopolskiego Rynku Hurtowego, Tarnów, 

- 28 marca - Walne Zgromadzenie Fundacji Klikowska Ostoja Konia Polskiego, Klikowa, 

- 29 marca – udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Urzędu Gminy w Wietrzychowicach, 

- 31 marca – 3 kwietnia – wyjazd studyjny Zarządu MIR na zaproszenie Chorwackiej Izby Rolniczej.  
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