
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC 
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Rynek zbóż 

 Na krajowych rynkach końcówka marca charakteryzowała się niewielkimi wzrostami cen zbóż  

i tendencja ta utrzymała się w pierwszej dekadzie kwietnia. Transakcji na rynku nie było jednak zbyt 

wiele. Eksperci tłumaczą to okresem wzmożonych prac polowych oraz różnicami w oczekiwaniach 

cenowych między sprzedającymi a kupującymi. Pszenica konsumpcyjna maksymalną cenę zanotowała 

przed świętami i wynosiła ona 817 zł/dt, by później nieco spaść – do poziomu 814 zł/dt. Ceny tego 

zboża były o 18,5 % wyższe niż przed rokiem. Na dość wysokim poziomie kształtowała się pszenica 

paszowa – 810 zł/dt na początku miesiąca maja i była to cena o 19,4 % wyższa niż rok temu. Mimo 

słabych notowań cen kukurydzy, ziarno to i tak było o około 7,7 % droższe niż w 2018 r., na początku 

kwietnia płacono za nie 731 zł/dt. Według doniesień Warszawskiej Giełdy Towarowej największym 

zainteresowaniem nabywców cieszy się kukurydza paszowa, żyto konsumpcyjne oraz jęczmień 

konsumpcyjny. Część producentów już teraz decyduje się na podpisanie umów sprzedaży, mimo że 

prognozy cen za zboża z nowych zbiorów są niższe. Na szacunki te mają wpływ: korzystna pogoda  

w Ameryce Południowej, dobre prognozy dla upraw zarówno w USA jak i w Rosji oraz 

prawdopodobne złagodzenie polityki na linii USA – Chiny. Niższe ceny zbóż w Polsce mogą przełożyć 

się na zwiększony eksport ziarna, którego konkurencyjność na zagranicznych rynkach dzięki temu 

rośnie. Do końca kwietnia w wielu regionach Polski brakowało opadów, co może mieć wpływ na 

wysokość plonów oraz cen. 

 

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

TOWAR 07.04.2019 14.04.2019 21.04.2019 05.05.2019 

Pszenica konsumpcyjna 804 804 817 814 

Żyto konsumpcyjne 700 710 710 714 

Kukurydza paszowa 731 713 718 718 

Jęczmień paszowy 807 804 820 791 

Pszenżyto paszowe 757 722 723 774 

Owies paszowy 680 739 726 776 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Na małopolskich targowiskach ceny zbóż i kukurydzy utrzymywały się na podobnym poziomie jak  

w miesiącu marcu. Cena kukurydzy w Wadowicach była zmienna: na początku miesiąca wynosiła 90 

zł/dt, w połowie wzrosła do 100 zł/dt, by na koniec spaść do 80 zł/dt. Jęczmień minimalnie w górę 

poszedł jedynie w Proszowicach - do poziomu 78 zł/dt, tj. o 3 zł więcej niż przed miesiącem. Na 

pozostałych targowiskach – bez zmian. Cena pszenicy zanotowała lekki spadek w Proszowicach do 

poziomu 80 zł/dt (tj. o 2 zł mniej niż w marcu) oraz w Skale - spadek o 10 zł/dt i ustabilizowała się na 

poziomie 80 zł/dt. Najwięcej za pszenicę trzeba było zapłacić w Suchej Beskidzkiej – nawet 100 zł/dt. 

Ziarno owsa wykazywało wahania cen na targowisku w Wadowicach. Ceny oscylowały między 75  

a 80 zł/dt. 

 



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

Towar Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

Miejscowość zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 75 - 78 - - 78-80 

Sucha Beskidzka 90 100 85 100 

Wolbrom 80-90 90 70 80 

Wadowice 80-90 80-100 75 - 80 90 

Krzeszowice - 80-90 - 85-90 

Skała - - - 80 
Źródło: Dane udostępnione przez MODR 

Rynek trzody chlewnej  

Na rynku trzody chlewnej wciąż panuje bardzo trudna sytuacja, niemniej hodowcy mogą z nadzieją 

patrzeć w przyszłość. Na światowych rynkach tuczniki drożeją, jest to spowodowane między innymi 

wysokim popytem na rynku chińskim, gdzie w wyniku ASF doszło do ograniczenia produkcji  

i likwidacji stad. W ostatnich miesiącach pogłowie świń spadło tam o 13 %, a loch o 15 %. Podwyżki 

cen nastąpiły również w Stanach Zjednoczonych oraz w Brazylii. Na wysokim poziomie kształtują się 

ceny w Rosji (ceny wzrosły do około 6,25 zł/kg żywca). Niestety nadal obowiązuje embargo na polską 

wieprzowinę.  

Ta ogólnoświatowa sytuacja daje nadzieję na dalszy wzrost cen w Europie, a co za tym idzie  

i w Polsce. Nasz rynek najbardziej powiązany jest z rynkiem niemieckim, a na tamtejszej giełdzie 

VEZG ceny oscylowały w granicach 1,56 euro/kg w klasie E (6,45 zł/kg w klasie E). 

W kraju już na początku miesiąca kwietnia nastąpił wzrost cen w porównaniu z tym samym okresem 

roku ubiegłego tj. o 16,7% w klasie O do 21,5 % w klasie R, średnio o 18,5 %. Te zwyżki utrzymywały 

się przez pozostałe tygodnie, by po świętach zanotować lekkie wahnięcia w dół (średnio o około 1 %). 

Mimo tego, ceny były wyższe niż w tym samym okresie roku 2018  o średnio 30%. 

 

Tabela 3. Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w kwietniu 2019 r.  
wg masy MPC (masa poubojowa ciepła) 

Towar Cena [zł/t] 

Klasa 07.04.2019 14.04.2019 21.04.2019 05.05.2019 

S 7 112 7 635 7 636 7 631 

E 6 986 7 443 7 504 7 509 

U 6 672 7 114 7 165 7 168 

R 6 351 6 791 6 813 6 792 

O 5 483 5 969 6 277 6 051 

P 5 026 5 677 5 317 5 891 

S-P Razem 6 963 7 431 7 478 7 484 

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

Na krajowych targowiskach w dniach 23.04.-5.05.2019r. (według danych ZSRIR MRiRW) cena 

jednego prosięcia przeciętnie wynosiła 185,07 zł i była o 1,8% wyższa niż tydzień wcześniej i o ponad 

8 % wyższa niż przed miesiącem. Jednocześnie za prosięta płacono o 8% mniej niż przed rokiem.  

Z danych udostępnionych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach prosięta 

można było kupić na targowisku w Wadowicach. Cena za parę wynosiła 420 zł. 



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

TOWAR Cena (zł/para) 

07.04.2019 14.04.2019 21.04.2019 05.05.2019 

Prosięta 177,14 160,57 181,71 185,07 

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

Rynek żywca wołowego  

Na krajowym rynku wołowiny producenci nadal odczuwają zawirowania związane z aferą dotyczącą 

nielegalnego uboju. Mimo podjętych przez MRiRW działań w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zapobieżenia 

podobnym incydentom w przyszłości, stracone zaufanie kontrahentów skutkuje mniejszym zainteresowaniem 

polską wołowiną, a tym samym spadkiem cen. W porównaniu do marca ceny znów poszły nieco w dół: bydło 

ogółem staniało o około 4% ( do poziomu 6,33 zł/kg żywej wagi), byki o około 5% (6,79 zł/kg żywej  wagi). 

Najbardziej stabilna cena dotyczyła krów i jałówek - spadek wynosił po 3-6 groszy/kg ż., co stanowiło około 1% 

mniej niż przed miesiącem. Porównując z rokiem ubiegłym: na koniec trzeciego tygodnia kwietnia bydło ogółem 

było tańsze o około 8,5 %. 

Tabela 5. Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – kwiecień 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 6,27 – 6,33 12098 - 12219 12340 - 12463 

bydło 8 -12 m-cy (Z) 6,61 – 6,92 12266 - 12846 12511 – 13103 

byki 12 -24 m-ce (A) 6,75 – 6,79 12671 - 12731 12925 - 12985 

byki >24 m-cy (B) 6,62 – 6,68 12421 – 12527 12670 - 12778 

krowy (D) 5,15 – 5,18 10569 – 10626 10781 - 10839 

jałówki >12 m-cy (E) 6,73 – 6,76 12997 - 13042 13257 - 13303 

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

Rynek drobiu 

Sytuacja na rynku drobiu jest bardzo podatna na wahania cenowe. Przed świętami ceny za kurczęta brojlery 

kształtowały się na średnim poziomie 3,49 zł/kg, co daje 3 gr mniej niż miesiąc wcześniej. Jednak w niektórych 

rzeźniach płacono znacznie lepiej, nawet 3,95 zł/kg, co świadczy o rozbieżnościach cen w zależności od regionu. 

Znacznie mniejsze wahania występują na rynku indyków, średnio przed świętami skupowano je po 5,67 zł/kg, 

po świętach po 5,65 zł/kg. Ich cena wzrosła o 20% w stosunku do roku ubiegłego.  

Kaczki typu brojler przed świętami zdrożały średnio do poziomu 4,72 zł/kg, jednak później ich cena spadła  

o 20 gr/kg. W porównaniu do tego okresu w roku 2018 ich cena pozostała na niemal niezmienionym poziomie.  

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

TOWAR Cena (zł/tonę) 

kurczęta typu brojler 3465 - 3485 

indory 5563 - 5671 

indyczki 5456 - 5492 

kaczki typu brojler 4516 - 4718 
Źródło: Dane udostępnione przez MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 



Według danych ZSRIR przedświąteczne ceny jaj spożywczych były w skupach najniższe od 5 lat.  

W porównaniu do kwietnia ubiegłego roku, najmocniej bo o 25,3 % potaniały jaja w rozmiarze L. Za 100 sztuk 

jaj klasy A w skupach płacono średnio 31 złotych. Przed rokiem hodowca za tyle samo jaj otrzymywał w okresie 

przedświątecznym 41,50 zł. Staniały również jajka pozostałych rozmiarów. Rozmiar XL o 10,9 %, rozmiar M  

o 17,4 %, a rozmiar S o 11 %. Mocno rozwinięty rynek drobiarski w Polsce sprawia, że do sklepów trafia coraz 

więcej jaj, a to skutkuje konkurencją cenową. Część produkcji przeznaczana jest na eksport (głównie do 

Holandii i Niemiec), jednak w kraju wciąż istnieje nadpodaż. Krajowe spożycie jaj z roku na rok maleje: w 2010 

roku przeciętnie Polacy spożywali 220 szt. jaj/osobę, w 2017 już tylko 139 szt./osobę. Spowodowane jest to 

między innymi następującymi zmianami w trendach żywieniowych: wzrasta spożycie jaj z chowu ściółkowego, 

wolnego wybiegu i ekologicznego. 

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

Towar Cena sprzedaży 

Kategorie 

wagowe 

Cena(zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 39,30 – 44,70 

Jaja spożywcze klasy A L 31,00 - 36,50 

Jaja spożywcze klasy A M 27,60 - 30,60 

Jaja spożywcze klasy A S 22,10 – 25,30 

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

Rynek mleka 

Według GUS w ubiegłym roku w Polsce było ponad 6 mln sztuk bydła, w tym krów mlecznych. To  

o około 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednak zaznaczyć trzeba, że drobne gospodarstwa mleczne 

się zamykają, te większe – rozbudowują się. Opłacalność produkcji mleka zależy od wielu czynników, 

jednak nowoczesna hodowla powoduje, że wydajność krów mlecznych rośnie.  

Ceny skupu mleka surowego o standardowych parametrach kształtowały się na poziomie 139,2 zł/100 

kg i były one o  1 gr większe niż przed miesiącem. Najdrożej mleczarnie płaciły w regionie północnym 

– 143,2 zł/100 kg, najmniej w regionie centralnym – 131,7 zł/100 kg. Cena mleka była o około 2,1 % 

wyższa w porównaniu do tego samego miesiąca w 2018 r. i około 6,3 % wyższa niż w 2017 r. 

Sery i twarogi z miesiąca na miesiąc tanieją: od stycznia ten spadek oscyluje w granicach 23 groszy/kg. 

Produkty mleczarskie stałe poprawiły swoją cenę o około 21 groszy/kg (wzrost o 1,7 %) w stosunku do 

marca. 

Ceny masła w blokach odrobiły nieco strat w stosunku do cen z końca marca, gdy cena wynosiła 16,83 

zł/kg i wzrosła na początku kwietnia do 17,34 zł/kg. Jednak w kolejnych tygodniach ponownie nastąpił 

spadek cen do poziomu 17,20 zł/kg. Podobna sytuacja dotyczyła masła konfekcjonowanego: cena  

z okresu 22.04.-5.05.2019 stanęła na poziomie 18,39 zł/kg, tj. aż o 71 gr/kg mniej niż na początku 

miesiąca marca. 

W tym roku w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego wzrósł wolumen eksportu takich 

produktów jak: mleko, śmietana, kefiry, jogurty, jednak zmalał o 3,3 % eksport serów i twarogów oraz 

aż o 28 % - masła. Ponad ¾ naszych produktów mlecznych sprzedajemy do UE, najwięcej do Niemiec, 

Holandii, Czech. Spoza Unii są to Chiny czy Arabia Saudyjska, również niektóre kraje Afryki. 

Najwięcej produktów mlecznych importujemy z Litwy, Niemiec, Holandii i Włoch (głównie sery). 

 

 



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

TOWAR Cena (zł/100 kg) 

  7.04. 14.04. 21.04. 5.05 

mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% 187 188 188 186 

Mleko spożywcze UHT-2% 186 185 188 188 

Masło 82% tł. W blokach  1734 1723 1720 1720 

masło konfekcjonowane 1879 1879 1871 1839 

mleko odtłuszczone w proszku 773 771 774 792 

mleko pełne w proszku 1141 1134 1161 1150 

ser edamski 1279 1278 1266 1266 

ser Gouda 1330 1322 1287 1295 

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

Rynek owoców i warzyw 

 
Według danych z GUS poziom zasiewów warzyw w III dekadzie marca był zbliżony do roku ubiegłego. Znowu 

pojawiły się niekorzystne warunki agrometeorologiczne na dużej części kraju, co przeszkadzało rolnikom w 

siewach i wysadzaniu rozsad.  

Efektem zeszłorocznej suszy są niższe zbiory warzyw oraz ich gorsza jakość. To przełożyło się na tegoroczne 

ceny. Jak podaje Rynek Hurtowy w Broniszach ceny niektórych warzyw są nawet czterokrotnie wyższe niż rok 

temu. Dotyczy to głównie kapusty białej, cebuli, pietruszki, marchwi, ziemniaków. Średnie ceny cebuli i 

marchwi na początku marca wynosiły odpowiednio: 0,49 i 0,86 zł za kilogram. W kwietniu: 0,43 zł/kg netto, 

marchew: 1,40 zł/kg netto. Rosły ceny ziemniaków: na lokalnych targowiskach np.  na Starym Kleparzu w 

Krakowie i w Wadowicach za kg trzeba było zapłacić 2 zł, a w Oświęcimiu nawet 2,20 zł/kg. Ci, którzy 

przechowali ziemniaki w dobrej kondycji mogli liczyć na dobre ceny. 

Największy wzrost ceny na targowiskach zanotowała pietruszka: jeszcze na początku miesiąca płacono za nią  

w Proszowicach 5,5 zł/kg, by na koniec kupować po 11 zł. Najdroższa i tak była w Wadowicach i Oświęcimiu – 

po 12 zł/kg na koniec miesiąca.  

W stosunku do miesiąca kwietnia staniały na targowiskach pieczarki o około 1 zł. 

  

Rośliny sadownicze tegoroczną zimę zniosły na ogół bardzo dobrze. Krótkotrwałe spadki temperatury 

występujące w lutym i marcu nie spowodowały w sadach dużych strat, może z wyjątkiem niektórych 

podgórskich terenów. W kraju lokalnie odnotowano niewielkie uszkodzenia na plantacjach truskawek. 

Po otwarciu przez producentów komór przechowalniczych na rynku pojawiło się dość dużo jabłek. 

Jednak zarówno ceny jabłek jak i gruszek były stabilne w porównaniu z miesiącem marcem. Ceny na 

targowiskach w Małopolsce wahały się między 1,0 zł/kg na Rybitwach i Wolbromiu, a 3 zł/kg na 

Starym Kleparzu w Krakowie. Gruszki odpowiednio: najtaniej na Rybitwach – 2,8 zł/kg, najdrożej na 

Starym Kleparzu - 6 zł/kg.  

 

 

 



Tabela 10. Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce kwiecień        

2019 r. 

Towar J.

m 
Proszowi

ce 
Sucha 

Beskidzk

a 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków       

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowic

e 
Krzeszowic

e 
Skała Oświęcim 

  zł zł zł zł zł zł zł zł zł 

Buraki 

ćwikłow

e 

kg 0,6 – 0,8 1,50 0,9 – 1,0 3,0 0,6 – 0,7 2,0 2,0 – 2,5 2,0 – 

2,5 

2,0 – 2,5 

Cebula kg 1,9- 2,3 2,0 – 2,5 2,7 – 2,8 3,0 – 3,5 2,3 – 2,4 2,5 – 3,0 3,0 3,5 3,0 – 3,5 

Czosnek szt - 2,0 1,0 1,5 – 2,0 0,8 – 0,9 1,5 – 1,8 1,2 1,5 1,8 

Jabłka kg - 1,5 – 1,8 1,0 – 1,06 3,0 1,0 – 1,2 2,0 1,8 1,5 2,0 – 2,5 

Gruszki kg -  3,0 2,8 – 3,0 6,0 3,0 4,0 4,0 3,0 - 

Kapusta 

biała 

Kg

/sz

t 

- 6,0/szt 2,20 – 

3,08/kg 

2,0 – 

4,0/kg 

2,40-

2,90/kg 

- 2,80 – 

3,50/kg 

3,30 – 

3,50/kg 

3,5 – 

4,0/kg 

Marche

w 

kg 1,0 – 1,1 2,0 1,4 – 1,6 3,0 1,1 – 1,3 2,0 – 2,2 2,5 2,4 – 

2,5 

2,5 – 3,0 

Pieczarki kg - - 5,5 – 6,0 8,0 7,5 6,5 – 7,0 7,0 6,0 8,0 

Pietruszk

i 

kg 5,5 – 

11,0 

10,0 7,0 – 9,5 9,0 – 10,0 7,0 – 9,0 8,0 – 

10,0 

9,0 10,0 – 

11,0 

10,0 – 

12,0 

Seler kg - 4,5 – 5,0 2,6 – 3,6 6,0 2,0 – 3,0 4,0 – 4,5 5,0 5,0 5,0 

Źródło: Dane zebrane i udostępnione przez MODR Karniowice 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w kwietniu 

2019 r. 
 

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 

Dz.U. 2019 

poz. 590 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania 

szkolenia myśliwych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000585
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000585
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000587
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Dz.U. 2019 

poz. 598 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 

2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne 

wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i 

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 

Dz.U. 2019 

poz. 610 
 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem pomocy na 

ograniczenie produkcji mleka 

Dz.U. 2019 

poz. 635 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu 

na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników 

Dz.U. 2019 

poz. 642 
 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze 

śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o 

rybołówstwie morskim 

Dz.U. 2019 

poz. 655 
 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju 

obszarów wiejskich 

Dz.U. 2019 

poz. 664 
 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 747 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" 

w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 754 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

Dz.U. 2019 

poz. 760 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach 

poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 

rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2019 

poz. 776 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i 

płodach rolnych 
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Dz.U. 2019 

poz. 815 
 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 

fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za 

przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt 

Dz.U. 2019 

poz. 817 
 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 

kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

 

AKTUALNOŚCI 

MRiRW 

Umowy kontraktacyjne dla producentów rolnych 
Na stronie internetowej MRiRW został zamieszczony projekt umowy kontraktacyjnej wraz  

z przedziałami cenowymi na sezon 2019, które zostały zweryfikowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Projekt ten został dostosowany do produktów sektora owoców: jabłko, porzeczka do mrożenia, porzeczka na 

koncentrat, aronia na koncentrat, wiśnia do mrożenia, wiśnia na koncentrat, truskawka do mrożenia, truskawka 

na koncentrat, malina do mrożenia, malina na koncentrat. 

Projekt umowy kontraktacyjnej na dostarczanie produktów rolnych wypracowano w 2018 r. w ramach 

powołanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi grupy roboczej, w skład której weszli m.in. 

przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów owoców oraz przedstawiciele branży przetwórstwa 

owocowo-warzywnego 

 

Problematyka umów kontraktacyjnych wpisuje się w prace Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców  

i warzyw powołanego w ramach  Porozumienia Rolniczego. 

 

Ułatwienia w obrocie ziemią rolną. 

W dniu 25 kwietnia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według jej 

zapisów będzie można swobodnie sprzedawać i nabywać działki rolne o powierzchni do 1 ha. Tyle, 

że nabywca, niezależnie od wielkości działki, nie będzie mógł jej sprzedać przez 5 lat. Nowelizacja ma 

jednak ułatwić sprzedaż nabytej działki rolnej. Zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nabytej 

nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia będzie wyrażana przez dyrektora 

generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd.  

Działki o powierzchni ponad 1 ha będzie można sprzedać nierolnikowi, dopiero, gdy nie znajdzie się 

chętnego rolnika i pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w formie decyzji administracyjnej dyrektor 

KOWR. Za sprawą nowelizacji o taką zgodę będą mogły też wystąpić uczelnie pod warunkiem, że 

działka jest niezbędna do realizacji celów dydaktycznych, prac naukowych i rozwojowych. 
 

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzona została państwowa instytucja 

kultury pod nazwą "Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi”.  

Minister Jan Ardanowski podkreślił, że działalność Instytutu będzie dotyczyła wszystkiego, co wieś wniosła do 

dziedzictwa Polski. Zarówno kultury duchowej, przejawiającej się w różnego rodzaju sztuce ludowej, folklorze, 

poezji, również rękodziele ludowym, także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski. 

9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, 

Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich. 

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji mogli zgłaszać postulaty/uwagi. Przeprowadzona dyskusja 

ukazała z jednej strony słabą rentowność produkcji rolnej na obszarach górskich a z drugiej jej unikalny 
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charakter. Do najważniejszych zagadnień, istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa górskiego, nad 

którymi będzie pracował Zespół można zaliczyć: sprzedaż, zasoby, wiedza, motywacje. 

Podczas pierwszego posiedzenia wybrano Prezydium Zespołu, w skład którego weszli: Ryszard Czaicki - Prezes 

Zarządu MIR, prof. Ryszard Hołowicki (Instytut Ogrodnictwa), Krzysztof  Mróz (Związek Szkółkarzy 

Polskich). 

Wypalanie traw grozi utratą dopłat. 

Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są 

przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-

2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5 procent.  

 

Ministerstwo Środowiska 
 

W Dzienniku Ustaw  z 26 kwietnia br. pod poz.776 ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie  

szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, które weszło w życie z dniem 27 

kwietnia 2019 roku. 

 

Rozporządzenie to określa : 

- sposoby i terminy zgłaszania szkód łowieckich, 

- sposoby powiadamiania o terminach  dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, 

- szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich, 

- szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie, 

- wzory protokołów 

I tak poszkodowany zgłasza szkodę składając wniosek o oszacowanie szkody w postaci papierowej albo 

elektronicznej  w terminie:  

a/   3 – dni od jej stwierdzenia 

b/  w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach: 

     - poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem 

obszaru do  stanu pierwotnego  przed rozpoczęciem wegetacji, 

     - w okresie wegetacyjnym – w terminie 3- dni od jej stwierdzenia. 

Dzierżawca albo zarządca obszaru łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawicieli 

wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminach dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego,  

pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo sms-em. 

Zarząd Województwa  albo Państwowe Gospodarstwo Leśne  zawiadamia poszkodowanego o terminie 

dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsem. 

W przypadku złożenia odwołania, o terminie szacowania ostatecznego nadleśniczy PGL Lasy Państwowe 

zawiadamia: poszkodowanego, przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela 

dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, przedstawiciela  izby rolniczej ( jeżeli został złożony wniosek o 

jego zawiadomienie) - pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms-em. 

 
KRIR 

Środki finansowe dla poszkodowanych w wyniku suszy. 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla 

producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę 

występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych oraz dla upraw buraka na I kategorii gleb. 

W związku ze zgłoszonymi wcześniej uwagami KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb 



– resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia 

monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. 

 

ARiMR 

Przedłużenie terminu składania wniosków obszarowych 

Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada 

Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof 

Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Decyzja ta oznacza, że Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.  

Oznacza to, że kto złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich obszarowych za 2019 r. do 31 maja 

może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości.  

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. 

Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na 

prowadzenie przez nie działalności statutowej. W tej sprawie Minister Inwestycji i Rozwoju w dniu  

29 kwietnia podpisał rozporządzenie w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej  

z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827). Na ten cel została 

przeznaczona kwota 40 mln. zł i będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na stronie Agencji znajdują się 

druki wniosków o w/w pomoc. 

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla 

środowiska  

ARiMR uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na 

inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Pomocą objęte są lasy 

prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie 

są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla 

których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu 

lasu. Właściciel lasu powinien również pozyskać opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku 

sprzeczności inwestycji z innego rodzaju celami ochrony danego obszaru. 

Wnioski można składać w biurach powiatowych od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. 

Modernizacja gospodarstw rolnych 

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 

2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c. 

Pomoc z PROW dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami 

żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.  

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, 

zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w 

gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia szkody albo z trzech lat w okresie pięcioletnim 

poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda. Przy wyliczeniach pomijany jest rok o najwyższej i najniższej 

produkcji w gospodarstwie. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa 

komisja powołana przez wojewodę. 

ARiMR zawarła porozumienie z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

W ramach zawartego porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przekazywać 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dane dotyczące rolników, którzy złożyli wnioski o 



przyznanie płatności do gruntów rolnych będących w ich posiadaniu oraz dane dotyczące rolników, u których 

podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności stwierdzono niezgodności w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa będzie informować Agencję o rolnikach, u których podczas kontroli urzędowych stwierdzono 

niezgodności w zakresie pokrywającym się z kontrolowanymi przez ARiMR wymogami wzajemnej zgodności 

w obszarze stosowania środków ochrony roślin wraz ze wskazaniem tych nieprawidłowości. Zawarte 

porozumienie ma na celu usprawnienie wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi 

zaangażowanymi w wykonywanie zadań statutowych związanych z bezpieczeństwem żywności i stosowaniem 

środków ochrony roślin.  

KRUS 

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w majowych terminach płatności emerytur 

i rent wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne.  

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie zostanie wypłacone  

w lipcowych terminach płatności. Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają również osoby 

mające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kasa wypłaci jednorazowe świadczenie 

pieniężne z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to zostanie wypłacone 

jednorazowo, a zatem fakt jego przyznania nie zwiększy wysokości otrzymywanej emerytury lub renty 

lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w kolejnych miesiącach. 

KOWR 

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, które odbyło się 25.04.2019 r. zwróciło się do OT 

KOWR w Krakowie o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli gruntów będących w dyspozycji 

KOWR w zakresie zachwaszczenia tych gruntów oraz porastania ich inwazyjnymi gatunkami drzew  

i krzewów. 

Z prac Zarządu i biur MIR: 

W dniu 5 kwietnia odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Budżetowej MIR. 

W dniu 25 kwietnia odbyło się ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR V kadencji. Podjęto 

na nim uchwały dotyczące m.innymi udzielenia akceptacji sprawozdania Zarządu, sprawozdania 

budżetu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność  

w 2018 r., nowelizacji budżetu na 2019 r, podjęcie uchwał wyborczych dotyczących wyborów do izby 

w dniu 28.07.2019 r. oraz na temat działań, które powinny zostać podjęte przez administrację 

państwową w przypadku wystąpienia suszy. 

- Odbyły się trzy posiedzenia Zarządu: w dniach: 5, 11, 25 kwietnia. 

- 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.  

W dniu 28 kwietnia w Racławicach podczas święta Wybory Chłopa Roku zorganizowaliśmy przy 

współpracy z KRIR piknik pt. ”Wołowiny smak lubimy”. 



Kolejny piknik - Mleczny jest w przygotowaniu, a odbędzie się w dniu 2 czerwca podczas Krajowej 

Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu.  

14 maja planowane jest otwarcie mini targu handlowego na osiedlu AVIA 5, na którym nasi rolnicy 

będą sprzedawać swoje produkty. Targ odbywać się będzie we wtorki i w czwartki   

w godz. 9.00.-17.00. Serdecznie zapraszamy zarówno kupujących jak i sprzedających! 

Uczestniczyliśmy w spotkaniach i konferencjach: 

 - 08.04.- posiedzenie Rady Doradztwa Rolniczego  - MODR, Karniowice 

- 09.04.- posiedzenie Zespołu ds Polityki Górskiej, -  MRiRW, Warszawa 

- 11.04.- posiedzenie Rady Społecznej KOWR - Kraków 

- 13.04.- Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych -  Bieńkówka, 

- 13.04. – Dzień Chorwacki – Rynek Główny, Kraków 

- 23.04.- posiedzenie Rady Społecznej KOWR - Książ Wielki 

- 28.04.- Wybory Chłopa Roku, Piknik „Wołowiny smak lubimy” - Racławice 
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