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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 CZERWIEC 2019r. 

Rynek zbóż  

Ceny zbóż w Polsce- czerwiec 2019 r. 

            Wysokie temperatury pod koniec czerwca przyspieszają dojrzewanie zbóż. Powoli rozpoczęły się 

już zbiory. Pierwszy koszony jest jęczmień ozimy. Pola są pełne łanów zbóż. Uprawy wyglądają na tyle 

dorodnie, że większość przetwórców kupuje już niewiele ubiegłorocznego ziarna, czekając na tegoroczne 

dostawy.                                                                                                                                               

W pierwszym tygodniu czerwca br. obniżeniu uległy ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. 

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 03–

9.06.2019r. za  pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 774 zł/t. Cena tego ziarna była o 3% niższa niż 

przed miesiącem, ale o 12% wyższa niż przed rokiem. Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju 

uzyskiwano 707 zł/t. Jednocześnie zboże to było o 0,5% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 22% droższe 

niż przed rokiem. Cena jęczmienia paszowego wyniosła przeciętnie 772 zł/t i była o blisko 1% niższa niż 

miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była o 15% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r. Cena 

kukurydzy ukształtowała się na poziomie 700 zł/t cena tego zboża była o 3% niższa niż przed miesiącem, 

ale o 2% wyższa niż rok wcześniej.  

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się 

następująco: 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 80-82 - - 80-83 

Sucha 

Beskidzka 

90-100 100 85-90 90-100 

Wolbrom 75 90 68 80 

Wadowice 80-90 80 80 90 

Krzeszowice - 80-90 - 85 

Skała 70 - 60 80-85 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
RYNKI ZAGRANICZNE ZBÓŻ 
 
 W notowaniu z 12 czerwca 2019 r. w USA średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) 

ukształtowała się na poziomie 199 EUR/t, a pszenicy SRW – 203 EUR/t. We Francji cena pszenicy 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Czerwiec 2019 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 744-761 
paszowa 707-761 

Żyto konsumpcyjna 711-676 
paszowa                   712-708 

Kukurydza paszowa 700-697 

Jęczmień paszowy 772-731 
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konsumpcyjnej wyniosła 187 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego za zboże to płacono 173 

EUR/t. Eksportowa cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego wynosiła 150 EUR/t. We 

Francji za zboże to uzyskiwano średnio 168 EUR/t. Przeciętna eksportowa cena kukurydzy w USA 

ukształtowała się na poziomie 174 EUR/t, a we Francji – 179 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena 

kukurydzy, 159EUR/t. 
 

Rynek trzody chlewnej  
 

Ceny trzody chlewnej w Polsce- czerwiec 2019 r.                                                                                                     

 
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w czerwcu 2019 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz 

innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,50 do maksymalnie 6,10 zł/kg. 

          Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,00-4,20 zł/kg (średnia 3,10 zł/kg na podstawie 

informacji z 33 firm).  

Towar 
CENA [zł/tonę] 

02.06.2019 09.06.2019 16.06.2019 23.06.2019 

Klasa S 7 604 7 599 
 7 597 7 533 

Klasa E 7 489 7 466 
7 503 7 402 

Klasa U 7 147 7 107 
7 142 7 049 

Klasa R 6 757 6 725 
6 742 6 657 

Klasa O 6 026 6 153 
6 132 6 106 

Klasa P 5 705 5 891 
5 763 5 878 

Klasa S-P 7 457 7 438 
7 438 7 384 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach 

 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

02.06.2019 09.06.2019 16.06.2019 23.06.2019 

Prosięta (ok.25 kg) 214,17 222,75 198,00 200,50 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Targowisko 

CENA [zł/para] 

Czerwiec 2019r  

Wadowice 500 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Rynki zagraniczne trzody chlewnej 

          W Danii w początkiem czerwca  cena tucznika wzrosła o wynosiła  11,80 DKK/kg (6,73 zł/kg)                               

w klasie E natomiast w Niemczech 1,83 EUR/kg (7,80 zł/kg).  

Rynek żywca wołowego 

           Ceny skupu bydła znacznie spadły w Polsce. Najbardziej staniały byki, choć znaczny spadek 

odnotowano również w przypadku cen krów i młodego bydła. Według danych resortu rolnictwa                            

w połowie czerwca ceny bydła były niższe o 11,4% względem poprzedniego roku. Ceny byków w 

porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. spadły 15,7%. Potaniały również krowy (–10,6%) i młode 

bydło (–12,7%). Najmniejszy spadek dotyczy jałówek, które staniały o 3,4%. Jak wskazuje BNP Paribas, 

Polska nie jest jedynym krajem, w którym ceny wołowiny uległy obniżkom. Istotnie spadły one również 

w Niemczech czy Holandii. Ponieważ około 90% polskiej wołowiny trafia na eksport, sytuacja na 

rynkach eksportowych ma dużo większy wpływ na ceny niż popyt krajowy. Na początku czerwca br. w 

UE cena żywca wołowego była o 4,8% niższa wobec poprzedniego roku. Byki były tańsze o 7%, jałówki 

o 4%, krowy o 3,5%, młode bydło o 1,1%, a młode byczki o 4%. Żywe zwierzęta natomiast w 

odniesieniu do cieląt ras mlecznych staniały o 16,6%, natomiast ras mięsnych zdrożały o 2,6%.  

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-czerwiec-2019 r. 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w czerwcu 2019 r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 6,24-6,06 12 046-11 695 12 287-11 929 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,78-6,25 12 573-11 598 12 825-11 830 

byki 12-24 m-ce (A) 6,60-6,32 12 387-11 857 12 634-12 094 

byki > 24 m-cy (B) 6,41-6,12 12 034-11 474 12 274-11 703 

wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- 

krowy (D) 5,15-5,10 10 573-10 679 10 785-10 679 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,72-6,63 12 965-13 062 13 224-13 062 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni pełnowartościowy żywiec 

wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona 

koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności 

(premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone. 

 **- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej 

uzyskane w Polsce (średnia ważona) w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat 
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- 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 (było 0,478) 

i jałówki – 0,516 (było 0,530), mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona, 

 *** z uwagi na ustawowy obowiązek nieidentyfikowalności danych, ceny nie podano 

Rynek drobiu       

Ceny drobiu Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczak brojler: 

 wolny rynek: 3,40 - 3,65 zł/kg (średnia: 3,52 zł/kg na podstawie informacji z 17 ubojni na terenie całego 

kraju).  

Sprzedaż kurczak tuszka: 

hurt: 5,00 – 5,80 zł/kg (średnia 5,4 zł/kg, na podstawie informacji z 15 ubojni na terenie całego kraju). 

Od ostatniego notowania średnia cena została utrzymana.   

Ceny skupu kurczaka i sprzedaż tuszki czerwiec 2019 r. 

Asortyment 05.06.2019 10.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 

brojler 

wolny rynek 

3,40 - 3,65 

(3,52) 

3,40 - 3,60 

(3,50) 

3,45 - 3,60 

(3,52) 

3,45-3,60 

(3,52) 

3,40- 3,60 

(3,50) 

brojler 

kontraktacja 

3,40 - 3,50 

(3,45) 

3,35-3,50 

(3,43) 

 

3,36 - 3,50 

(3,43) 

3,40-3,46 

(3,43) 

3,40 - 3,46 

(3,43) 

tuszka 5,10 - 5,80 

(5,45) 

5,10 - 5,80 

(5,45) 

5,00 - 5,60 

(5,30) 

5,00-5,80 

(5,40) 

5,00 - 5,80 

(5,40) 
* podane ceny netto (bez Vat) w zł/kg, w nawiasach podano średnie stawki 

Źródło: https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury 

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu czerwcu 2019r. 

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,46-3,45 

Indory 5,72-5,73 

Indyczki 5,45-5,52 

Kaczki typu brojler 4,53-4,51 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – czerwcu 2019 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 40,00-38,33 

Jaja spożywcze klasy A L 34,30-32,50 

Jaja spożywcze klasy A M 29,10-30,90 

Jaja spożywcze klasy A S 20,80-21,20 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury
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Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- czerwiec 2019 r. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –czerwiec 2019 r. 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 2,50-3,00 4,00 1,50 3,00 3,00 3,00-3,50 4,00 

Cebula zł/kg 3,30-3,50 4,50-6,00 4,00 2,50-4,00 4,00 4,50-5,00 5,00 

Czosnek zł/szt 1,20 2,00 0,80-0,90 1,50 1,20 1,50 1,80 

Gruszki zł/kg 3,25 7,00 - 3,50- 4,00 - - 

Jabłka zł/kg 1,00 3,00 1,20 1,50-2,50 1,80 1,80 2,50-3,00 

Kapusta 

biała 
zł/kg 4,00-4,80 - - - - - - 

Kapusta 

czerwona 
zł/kg 2,50-5,00 - - - - - 4,50/szt 

Kapusta 

włoska 
zł/szt 2,20-2,50 6,00-7,00 - 6,00 - 4,00 5,00 

Marchew zł/kg 1,30-2,00 4,50 1,30-1,50 3,00-4,00 3,00 3,00 3,50 

Pieczarki zł/kg 5,50-6,00 8,00 7,00-7,50- - 7,00 7,00 8,00 

Pietruszka zł/kg 12,00-

13,00 

18,00 9,00-10,00 12,00-

14,00- 

16,00 17,00-

18,00 

1,50-14,00 

Pory zł/szt 1,40-2,00 3,00-3,50 2,00 2,50-4,00 3,00 3,00 2,00 

Seler zł/kg 4,00 6,00 4,00 4,00 5,00 5,00-7,00 5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

02.06.2019 09.06.2019 

 

16.06.2019 

 

23.06.2019 

 
Masło Ekstra                 

w blokach 

 

1651 1649 

 

1607 

 

1556 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1809 

 

1764 

 

1747 

 

1715 

Mleko 

odtłuszczone                 

w proszku 

 

812 

 

814 

 

828 

 

830 

Mleko pełne                

w proszku 
1179 

 

1183 

 

1190 

 

 

1171 

Ser Edamski 

 
1236 

 

1259 

 

1276 

 

 

1258 

Ser Gouda 1255 

 

1282 

 

1310 

 

1312 
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Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w 

czerwcu 2019 r. 
 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1029 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania 

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1108 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o 

dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 

gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w 

zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1109 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości 

odmianowej materiału siewnego 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1235 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1243 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 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. 

1047 

 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian 

kukurydzy MON 810 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1050 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw 

ziemniaków innych niż sadzeniaki 

z.U. 

2019 

poz. 

1066 

 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z 

ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i 

mięsa drobiowego 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001029
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001029
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001029
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001029
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001047
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001047
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001047
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001047
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001050
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001050
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001050
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001050
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001066
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001066
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001066
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001066
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Dz.U. 

2019 

poz. 

1080 

 obowiązujący Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego oraz niektórych innych ustaw 

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW 

 Nawozy – nowe regulacje prawne 

             25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego                                             

i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na 

rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 

oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.                                                                          
Nowe rozporządzenie, zastępuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o nawozach                         

z 2003 r., i obejmuje wszystkie rodzaje nawozów (mineralne, organiczne) oraz inne produkty nawozowe: 

polepszacze gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu itd. Rozporządzenie jest częścią unijnego 

planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym bowiem harmonizuje normy dotyczące 

nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich 

produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której 

odpady przekształca się w składniki odżywcze dla upraw. 

 Znakowanie produktów bez GMO 

              26 czerwca 2019 r. zakończone zostały prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o 

oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

jako wolnych od tych organizmów. Ustawy jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, których 

zdecydowana większość podchodzi z rezerwą do stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

zwłaszcza w produkcji żywności. Polacy chcą mieć 100% pewność, że nabywane przez nich produkty 

spożywcze nie zawierają w swoim składzie GMO lub też, że w procesie ich produkcji nie stosowano 

GMO. Przyjęcie ustawy przez Parlament jest także realizacją zobowiązania wpisanego w Plan dla Wsi, 

który jest jednym z filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Prace ustawą rozpoczęły się w roku 2017 – jej projekt był bowiem dwukrotnie szeroko konsultowany 

publicznie. W ramach konsultacji zgłoszono przy tym szereg propozycji rozwiązań, które miały znaczący 

wpływ na końcowy kształt ustawy.Znakowanie „wolne od GMO” będzie dobrowolne. Zgodnie z 

przepisami ustawy możliwe do oznakowania jako wolne od GMO będą następujące produkty:  

 żywność pochodzenia roślinnego, ale tylko taka, która ma odpowiedniki modyfikowane 

genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy), 

 żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami 

„bez GMO”, 

 żywność wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do 

oznakowania, 

 pasze. 

Ustawa szczegółowo określa wymagania wobec każdej z wymienionych grup produktów oraz formy ich 

oznakowania. Ustawa wprowadza przy tym identyczne w formie znaki graficzne zawierające oznaczenia 

słowne: 

 „bez GMO” – w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz, 

 „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i 

żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001080
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001080
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001080
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001080
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Znaki graficzne zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci będą 

mieć przy tym dwa lata na zmianę szaty graficznej dotychczas stosowanej na opakowaniach, aby tylko 

znaki, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, były stosowane i 

zapadały w pamięć konsumenta.  

Ustawa deleguje zadania kontrolne w przestrzeganiu prawidłowości jej zapisów Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli żywności oraz 

Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie kontroli pasz. 

Przepisy ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku. 

ARiMR 

 Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok. 

 

25 czerwca był ostatnim dniem, w którym rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie płatności 

bezpośrednich za 2019 r. Do wtorku 25 czerwca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wpłynęło blisko 1,316 mln wniosków. Więcej z nich niż w roku ubiegłym trafiło do ARiMR za 

pośrednictwem internetu. Rolnicy, którzy przesłali do Agencji wnioski do 31 maja 2019 r., ubiegali się                   

o dopłaty w pełnej wysokości. Ci, którzy złożyli je po tym terminie, ale najpóźniej w dniu finału 

tegorocznego naboru, czyli 25 czerwca, będą mieli obniżone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy 

dzień opóźnienia. W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmowała wnioski o dopłaty za pomocą aplikacji 

eWniosekPlus. Po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach rolników oraz Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego w eWnioskuPlus wprowadzono szereg zmian ułatwiających korzystanie z aplikacji. Podobnie 

jak rok temu rolnicy mogli liczyć także na pomoc w składaniu e-wniosków pracowników biur 

powiatowych Agencji i ekspertów z ODR-ów. W efekcie w 2019 r. do ARiMR wpłynęło drogą 

elektroniczną ponad 200 tys. wniosków więcej niż rok wcześniej. O tym, iż rolnicy coraz chętniej 

korzystają z elektronicznego systemu składania wniosków świadczy także fakt, że w bieżącym roku o 

połowę zmniejszyła się w liczba papierowych oświadczeń od właścicieli małych gospodarstw. 

Dostarczono ich ok. 200 tys. 

 Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany. 

 Do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy      

de minimis w rolnictwie. Wnioski należało składać do kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta rolnego.  

Uczestnicy mechanizmu 

Uczestnikami mechanizmu mogli być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał 

siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Wypłata dopłaty 

1. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz niezbędne warunki 

do przyznania dopłaty, Kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu/ częściowym 

przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany; 
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2. W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, Kierownik BP ARiMR wydaje decyzję o 

odmowie przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany; 

3. Decyzje wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany; 

4. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty ARiMR wypłaca w terminie 30 dni od 

dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy 

producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie dopłaty. 

 Posadź las- weź pieniądze z PROW 

Termin:  1 czerwca do 31 lipca 2019 r. 

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las, mogą uzyskać na ten cel 

wsparcie z ARiMR. Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur 

powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy.   

Pomoc w ramach poddziałania udzielana jest w formie: 

1. Wsparcia na zalesienie stanowiącego jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych 

kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia 

drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym roku zalesienia, 

2. Premii pielęgnacyjnej stanowiącej zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na 

utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów nowo 

wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, w przeliczeniu na 

hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, 

3. Premii zalesieniowej stanowiącej zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z 

działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat. 

Pomoc w ramach poddziałania zalesieniowego będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 

ha w całym okresie programowania. 

Beneficjenci 
Rolnicy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 

rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 608, z późn. zm.) oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne 

gmin, powiatów oraz województw. 

Warunki kwalifikowalności 
Pomoc może być przyznana beneficjentowi, jeżeli: 

 został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

 zobowiązał się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia, pielęgnacji 

wykonanego zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną oraz utrzymania wykonanego zalesienia. 

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi do gruntów: 

 wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, 

 stanowiących grunty orne lub sady, 

 przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a 

wprzypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku 

braku tego planu oraz tego studium, gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki, 

 o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które 

dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem 

zalesionym, 

 położonych poza: 

a) obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), chyba 

że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych 

tych obszarów, a w przypadku braku sporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie zalesienia 

nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów, 

b) obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich 

otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. 

Pomoc na zalesianie jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez 

Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, który zawiera m.in. informacje 

dotyczące: 

 składu gatunkowego zalesień, 

 metody sadzenia, 

 określenia terminu i kolejności sadzenia, 

 odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), 

 warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, 

 liczby sadzonek na hektar, 

 liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz 

 formy zmieszania gatunków drzew i krzewów. 

 

KRUS 

 Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 

emerytalno-rentowych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się kwoty 

miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. 

Od 1 czerwca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty 

wynoszą odpowiednio: 

- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr 

- 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 

komunikatem z dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku 

z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. (4 950 zł 94 gr). 

 Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe                             

i macierzyńskie w III kwartale 2019 r. 

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 6 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 czerwca 2019 r. 

została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i 

macierzyńskie w III kwartale 2019 r. 
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W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 

za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III 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 informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2019 r. stanowić będzie 10% 

obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 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. 

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: 

- rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 lipca 2019 r. 

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

Z prac Zarządu i biur MIR: 

Gościliśmy grupy rolników z Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych 

W dniu 2 czerwca zorganizowaliśmy imprezę w Szczyrzycu  pn” Produkty mleczne w żywieniu 

człowieka- ich wyjątkowa wartość” 

Bierzemy udział w szacowaniu 3,5 tys. szkód na terenie pow. tarnowskiego i pow. dąbrowskiego 

Zorganizowaliśmy pomoc paszową dla rolników z Gminy Mędrzechów i Szczucin, która pochodzi z 

darowizn rolników z pow. gorlickiego (80 balotów sianokiszonki, transport sfinansowany przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) 

Trwają wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej 

Powołano we wszystkich okręgach Komisje Wyborcze 

W czerwcu zostały wyłożone spisy wyborcze które  mieli możliwość sprawdzić członkowie izby 

Rozpoczęła swoją działalność Wojewódzka Komisja Wyborcza 

Na bieżąco udzielaliśmy informacji na temat ordynacji wyborczej do Izb na spotkaniach i szkoleniach 

Wzięliśmy udział w Święcie Chorwacji organizowanym przez Honorowego Konsula Chorwacji w Polsce 
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Wzięliśmy udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu PDO  oraz w szkoleniu organizowanym przez 

Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach 

Opracowano na podstawie: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, 

www.ewgt.com.pl,www.portalwysokichplonow.pl,www.farmer.pl, www.cenyrolnicze.pl, www.portalspozywczy.pl, 

www.igrit.pl, https://nawozy.eu 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krus.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.p/
https://www.cenyrolnicze.pl/
https://nawozy.eu/

