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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 SIERPIEŃ  2019 r. 

 

Rynki rolne – Zboża 

Pszenica wciąż tanieje  - Cena pszenicy na giełdzie Matif była na najniższym poziomie od kwietnia 2018  r.  Cena 

zamknięcia notowań z dnia 20.08.19 wynosiła 165,50 euro/t. Sytuację ratowała nieco słabnąca złotówka, której kurs 

kształtował się na poziomie 4,36 zł/euro. Spadki cen w skupie były nieznaczne, bowiem już w żniwa krajowe ceny 

wystartowały z niskiego pułapu. Widoczna była  niechęć do zaopatrywania się przetwórców w większe partie na 

przyszłe okresy, w związku z tym  dokonywano jedynie mniejszych transakcji. Istnieją szanse na ożywienie eksportu, 

gdyż niskie ceny na giełdach wspierane wyższym przelicznikiem walutowym mogą dawać korzystniejszą relację,  

w stosunku do rynku krajowego. 

Pszenicę do portów kupuje się dziś w cenach 700–710 zł/t za 12,5% białka,  na pszenicę o 14% białka na razie nie 

ma chętnych. Na rynek krajowy pszenica konsumpcyjna kupowana jest najczęściej w cenach 630–660 

zł/t zaś pszenica paszowa 600–640 zł/t. 

 

TOWAR 

 Rodzaj TOWARU 2019-08-20 

    zł/t   

Pszenica konsumpcyjna 
                                            

630 - 660                                     

  paszowa 600 - 613 

Żyto konsumpcyjne 520 – 550 

  paszowe 500 - 520 

Kukurydza paszowa 630 - 650 

 

Żyto 

Duża żniwna podaż żyta o słabszych parametrach doprowadziła do bardzo dużych różnic w cenach skupu żyta 

konsumpcyjnego i paszowego. Na żyto o słabszej jakości trudno było znaleźć nabywcę a ceny osiągały poziomy 

nawet poniżej 500 zł/t, najczęściej było to 500-520 zł/t żyta paszowego. Żyto konsumpcyjne kupowano nieco drożej. 

Podmioty skupowe proponowały, zależnie od regionu ceny od 520–550 zł/t. Najtaniej było na wschodzie Polski, 

najdrożej na południowym zachodzie, gdzie żyta uprawia się mniej. 

 

Jęczmień 

Dzięki zapotrzebowaniu na jęczmień paszowy ceny na to ziarno po żniwach zaczęły nieco rosnąć. Poziomy 

cenowe wyrównały się niemal w całym kraju i wynosiły najczęściej od 580-600 zł/t. Jedynie w regionie południowo–

zachodnim, gdzie hodowli trzody chlewnej jest zdecydowanie najmniej, jęczmień odstaje cenowo od reszty kraju  

i płacono tam za niego średnio 555 zł/t. Bardzo trudną sytuację w zaopatrzeniu mają w tym roku słodownie, 

jęczmienia jarego, który spełnia wymagania w zakresie białka i wyrównania jest bardzo mało, a w zasadzie nie ma 

wcale. Najczęściej ziarno odmian jarych, jest bardzo drobne i niewykształcone. 

 

Pszenżyto 

Pomimo nie najgorszych plonów, pszenżyto w świetle dużej podaży i niskich cen pszenicy jest traktowane przez 

wytwórców pasz jako możliwość jeszcze większego obniżenia kosztów zakupu surowca. Dodatkowo firmy 

handlowe, kupując zboża do swoich magazynów składowych nie chcą już przeznaczać miejsca na mniej chodliwe 

towary i pszenżyta prawie nie kupują. Funkcjonuje jedynie handel bezpośredni. Stąd ceny pszenżyta w całym kraju 

były niskie i kształtowały się na poziomach 550-580 zł/t. Najtaniej było na wschodzie Polski, a najdrożej tradycyjnie 

w Wielkopolsce. 
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Kukurydza 

Kukurydza na polach wygląda bardzo różnie, są plantacje niemal całkowicie zaschnięte, o prawie niewykształconych 

kolbach, dają się zauważyć także pola ładniejszej kukurydzy, ale na wysokie plony ziarna raczej nie ma co liczyć. 

Presja niskiej ceny pszenicy i nadchodzące żniwa kukurydziane powodowały małą chłonność rynku. Jedynie firmy 

biopaliwowe i nieliczni wytwórcy pasz kupowali kukurydzę w dobrych cenach po ok. 700 zł/t. Te transakcje były 

wręcz limitowane do określonych na 100-200 ton partii. Pozostali kupujący pokazują już ceny jakie mogą nas czekać 

w jesiennych miesiącach. Coraz częściej na cennikach pojawiały się ceny 630-650 zł/t suchej kukurydzy. Z cenami 

na kukurydzę mokrą, kupujący wyczekują do ostatniej chwili, przyglądając się co zrobi konkurencja. 

Rynek trzody chlewnej  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 26.08.2019 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 
krajowych wahały się w granicach: od 4,60 do maksymalnie 6,10 zł/kg, a na wbc w klasie E: 6,95-7,65 zł/kg.  

Od poprzedniego notowania (19.08.2019 r.) cena minimalna żywca nie zmieniła się, a maksymalna spadła o 0,10 

zł/kg. Średnia cena w wadze żywej aktualnie wynosi 5,66 zł/kg (na podstawie 46 cenników firmowych), co oznacza 

spadek o 0,04 zł/kg w stosunku do poprzedniego tygodnia. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec 

wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 4,74 zł/kg. Dodajmy, że na początku bieżącego roku stawka za żywiec 
wynosiła 3,79 zł/kg. Przed miesiącem tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 5,30 zł/kg.  

Ceny regionalne 

Klasa półtusz 

wieprzowych  

Cena średnia Data aktualizacji 

klasa S  5,86 25.08.2019 

klasa E  5,77 25.08.2019 

klasa U  5,54 25.08.2019 

klasa R  5,31 25.08.2019 

klasa O  4,80 25.08.2019 

klasa P  4,60 25.08.2019 

 

Rynek wołowiny  

 W ostatnim tygodniu sierpnia ceny bydła rzeźnego nie umocniły się szczególnie i dalece odbiegały od tych 

notowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec miesiąca wzrost przeciętnych cen miał głównie 

wymiar symboliczny. Ceny byków w wadze żywej wzrosły o 0,01 zł za kilogram. W wadze poubojowej cena byków 

poszła w górę przeciętnie o 0,02 zł/kg. Przed rokiem za byka w wadze żywej płacono przeciętnie 7,48 zł/kg,  

a w wadze bitej ciepłej 13,47 zł/kg. To więcej w stosunku do bieżących cen odpowiednio o 0,90 zł/kg i 1,62 zł/kg.  

Niewielkie podwyżki w skupach odnotowano również w przypadku jałówek i krów, gdzie ceny poszły w górę  

w granicach 0,01-0,04 zł/kg.  

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej: 

Ceny byków: 5,30-8,00 (9,50) zł/kg, średnia: 6,58 zł/kg (20.08.2019: 6,57 zł/kg); 

Ceny jałówek: 4,80-8,00 (9,40) zł/kg, średnia: 6,49 zł/kg (20.08.2019: 6,45 zł/kg); 

Ceny krów: 2,00-6,00 zł/kg, średnia: 4,72 zł/kg (20.08.2019: 4,70 zł/kg).  

Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC: 
Ceny byków: 10,80-13,20 zł/kg, średnia: 11,85 zł/kg (20.08.2019: 11,83 zł/kg); 

Ceny jałówek: 10,60-14,30 zł/kg, średnia: 12,13 zł/kg (20.08.2019: 12,12 zł/kg); 

Ceny krów: 7,60-12,00 zł/kg, średnia: 10,37 zł/kg (20.08.2019: 10,33 zł/kg). 

Rynek drobiu   

W ostatnich dziesięciu dniach sierpnia średnie ceny skupu brojlerów kurzych spadły o 0,38 zł/kg. Przed miesiącem 

(29 lipca) średnia cena skupu brojlerów wynosiła 3,39 zł/kg. Później nastąpiła seria podwyżek, która dosyć szybko 

dobiegła końca. Pod koniec sierpnia stawki zbliżyły się do tych notowanych ok. 30 dni temu, z tym, że obecnie 

można liczyć wyłącznie na kolejne spadki cen kurcząt rzeźnych i ewentualną stabilizację na określonym, niskim 

http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-s/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-e/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-u/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-p/
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poziomie. Wstępnie fachowcy przewidywali, że tą dolną barierą będzie poziom 3,50 zł/kg, ale ta granica już  została 

znacznie przekroczona. 

Jeszcze równo dziesięć dni temu średnia cena skupu brojlerów kurzych wynosiła 3,79 zł/kg. Jak okazuje się, był to 

początek serii spadkowej, która zredukowała tę stawkę do dzisiejszej (3,41 zł/kg). 

Aktualne ceny drobiu zebrane w dniu 28.08.2019 r. przez portal CenyRolnicze.pl z firm zlokalizowanych w całej 

Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczaków brojler: wolny rynek: 3,20 - 3,75 zł/kg (średnia: 3,41 zł/kg na podstawie informacji z 18 ubojni na 

terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (26.08.2019) średnia cena spadła o 0,12 zł/kg.   

kontraktacja: 3,40 - 3,53 zł/kg (średnia: 3,47 zł/kg na podstawie informacji z 8 ubojni) 

Sprzedaż kurczaków tuszka: hurt: 4,50 – 5,50 zł/kg (średnia 4,98 zł/kg, na podstawie informacji z 15 ubojni na 

terenie całego kraju). Od ostatniego notowania średnia cena spadła o 0,34 zł/kg.   

 
Asortyment Bieżące 

notowanie 

28.08.2019 

Poprzednie 

notowanie 

26.08.2019 

brojler 

wolny rynek 

3,20-3,75 

(3,41) 

3,40-3,75 

(3,53) 

brojler 

kontraktacja 

3,40-3,53 

(3,47) 

3,40-3,53 

(3,47) 

tuszka 4,50-5,50 

(4,98) 

4,90-5,80 

(5,32) 

 
Rynek owoców i warzyw  
Dostawy krajowych warzyw i owoców od polskich producentów nie pokrywają zapotrzebowania. Nadal odnotowano 

niedobory kapusty, kalafiorów, fasolki szparagowej, czy ziemniaków. Na rynku była mała podaż malin - 

poinformował ekspert rynku Maciej Kmera. 

W mijającym tygodniu kapusta biała kosztowała 5-6 zł/szt., kalafior 4-6 zł/szt., fasolka 8-10 zł/kg, a krajowe 

ziemniaki kosztowały 2-2,5 zł/kg. Ustabilizowała się podaż rzodkiewki, można ją nabyć w cenie 1-1,3 zł/pęczek. 

Sporo jest papryki krajowej, której ceny spadły nawet do poziomu 3,75-5 zł/kg. 

W sierpniu staniała cebula w łusce, trzeba było  za nią zapłacić - 1,33-1,6 zł/kg, mniej kosztowała pietruszka -  

8-10 zł/kg, zakup selera - to wydatek 3 zł/kg, a marchwi - 1,2-1,4 zł/kg. Znacząco spadła cena pomidorów 

malinowych z 7,5 zł/kg do 5,5 zł/kg. Cena pomidorów czerwonych pozostawała bez zmian - 4,5-5 zł/kg. 

Na rynku w Broniszach odczuwalne były niedobory malin, których cena oscylowała wokół 16-22 zł/kg. Wiosenne 

maliny już się skończyły, a jesienne odmiany, czyli Polka i Polana, dopiero zaczynają owocować. 

W sprzedaży hurtowej pojawiło się bardzo dużo śliwek różnego typu w cenach 1-3 zł/kg, tanie były także morele 

krajowe - 2-4 zł/kg i krajowe brzoskwinie - 1,5-2,5 zł/kg. Na rynku w Broniszach oferowano wiele letnich odmian 

jabłek, takich jak Piros, Paula Red, a nawet Antonówka - ceny od 1,5 do 2,5 zł/kg. Pojawiły się pierwsze dostawy 

letnich gruszek odmian Faworytka (Klapsa) w cenie 3-4 zł/kg. 

W ostatnich dniach znacznie podrożały borówki amerykańskie do 14-18 zł/kg.  

Mniejsze zbiory owoców i warzyw w 2019 r. 

Jak podał GUS, na produkcję roślinną w bieżącym roku miały wpływ przede wszystkim wyjątkowo wysokie 

temperatury powietrza w czerwcu, znacznie przekraczające normy wieloletnie, przy niewielkich opadach deszczu.  

Zbiory owoców z drzew mogą być o ok. 25 proc. niższe od rekordowych z ubiegłego roku. Produkcję warzyw 

gruntowych GUS ocenia na niespełna 3,8 mln t, tj. o blisko 9 proc. mniej od roku poprzedniego. Eksperci GUS 

przewidują zmniejszenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do 

poprzedniego sezonu. 

O 20 proc. może być niższa produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych, szacowana jest ona 

na ok. 0,5 mln t. 

 

 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/susza-w-polsce-mniejsze-zbiory-warzyw-i-owocow/n86m9by
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/inflacja-cpi-w-lipcu-2019-roku-dane-gus/w0nx6m1
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Ceny warzyw na targowiskach w Małopolsce 23- 29.08.2019 

Towar Jm Proszowice Plac Rybitwy  Wolbrom Oświęcim  Sucha 

Beskidzka  

Ziemniaki dt 90 160 130 280 200 

Cebula kg 1,00 1,50 1,50 4,50 2,00 

Burak 

ćwikłowy  

kg 0,75 1,00 0,90 2,50 2,00 

Czosnek  szt. 0,40 1,00 0,80 1,50 2,00 

Kalafior  szt.  - 5,00 2,50 3,50 5,00 

Kapusta 

biała  

szt. - 3,00 3,00 4,50 4,50 

Kapusta 

czerwona 

szt. - - 2,50 4,00 - 

Sałata  szt. - 1,00  1,80 2,00 

Ogórek  kg 2,00 2,50 2,00 4,00 3,50 

Pomidor kg  3,00 3,00 4,00 6,00 

Pietruszka kg 2,50 3,50 4,00 12,00 10,00 

Marchew  kg 0,60 1,00 0,90 4,00 2,00 

Sałata szt. - 1,00 - 2,00 - 

Seler kg - 3,50 3,50 8,00 5,00 
 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu sierpniu 2019 r.: 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1430 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka  

i przetworów mlecznych 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1494 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów 

na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1521 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka 

wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1522 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych 

podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1524 

 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 

2019 

poz. 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001430
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001430
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001430
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001430
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001494
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001494
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001494
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001494
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001521
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001521
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001521
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001521
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001522
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001522
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001522
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001522
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001534
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001534
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001534
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1534 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1558 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku  

z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1584 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja 

gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1603 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu 

i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1607 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału 

rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych 

oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału 

rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych 

oraz sadzonek winorośli 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1620 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1623 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji 

spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1632 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji 

spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

}2014-2020 

  

Dz.U. 

2019 

poz. 

1672 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r.  

}w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania 

niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus 

gallus)" na lata 2017-2019 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1676 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych 

Dz.U.  obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001534
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001558
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001558
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001558
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001558
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001584
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001584
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001584
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001584
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001603
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001603
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001603
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001603
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001607
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001607
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001607
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001607
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001620
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001620
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001620
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001620
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001623
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001623
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001623
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001623
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001632
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001632
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001632
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001632
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001672
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001672
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001672
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001672
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001676
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001676
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001676
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001676
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001678
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2019 

poz. 

1678 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania  

z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz 

zasiłku chorobowego 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1682 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1688 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia 

zawodowego i nabywania umiejętności" oraz poddziałania "Wsparcie dla 

projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania 

"Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1691 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie 

gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1698 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie  

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Aktualne informacje branżowe 

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF  

Od 30 sierpnia do 28 września br. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy 

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ten nabór przeznaczony jest dla rolników, małżonków rolnika lub 

domowników rolnika, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub 

hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.  

Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW  

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć 

działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się   

w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.    

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października  

w biurach powiatowych Agencji.     

Kto może otrzymać wsparcie?  
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) 

wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych 

gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.  

Jak przekazać gospodarstwo?  
Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych 

oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001678
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001678
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001678
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001682
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001682
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001682
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001682
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001688
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001688
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001688
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001688
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001691
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001691
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001691
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001691
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001698
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001698
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001698
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001698
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przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego 

województwa jest mniejsza niż w kraju). Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli odbyć się wyłącznie na 

podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że 

będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.  

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.  

Jaka jest wysokość pomocy?  
Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach 

systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza 

się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania 

gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 

120 proc. płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty.  

Co po otrzymaniu premii?  
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie 

może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną firmę. 

Znakowanie żywności symbolem "Produkt polski" 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych 

z polskich surowców, wprowadzone zostały przepisy ustalające jednolite kryteria umożliwiające producentom 

żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzone oznaczenie 

"Produkt polski".  

Znak "Produkt polski" dzięki prostej grafice, nawiązującej do polskiej flagi jest łatwo zauważalny przez 

konsumentów, którzy kraj pochodzenia produktu traktują jako jedno z kryteriów zakupu.  

Zachęcamy firmy do korzystania z materiałów, w tym plakatów, dostępnych na stronie "Polska smakuje" w zakładce 

"Produkt polski": https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/pliki-do-pobrania/. Materiały przygotowane są  

w taki sposób, aby można było dodać logo i nazwę firmy, organizacji czy instytucji. Na stronie 

www.polskasmakuje.pl powstanie również miejsce, w którym umieszczone zostaną logotypy i nazwy firm, 

organizacji, instytucji wspierających kampanię "Produkt polski".  

Resort rolnictwa jest również otwarty na inne propozycje, które mogłoby wesprzeć realizację kampanii. W takim 

przypadku prosimy o kontakt z Departamentem Promocji i Jakości Żywności MRiRW. 

 

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości 

 

Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy  

w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na 

przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w ramach unijnych systemów jakości, tj. gwarantowanych tradycyjnych specjalności; chronionych nazw 

pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, rolnictwa ekologicznego, ochrony nazw pochodzenia  

i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich oraz krajowych systemów jakości, tj. Jakość Tradycja, Quality 

Meat Program. 

Termin składania wniosków: od 25 września 2019 r. do 8 listopada 2019 r. 

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

KRIR 

Branża drobiarska 

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR o umożliwienie gospodarstwom drobiowym korzystania z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piśmie z dnia 29 lipca 2019 r., 

wskazało, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie 

przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów ww. instrumentu wsparcia o rolników prowadzących inny niż 

ekologiczny chów drobiu. Warto jednak podkreślić, że rozpoczęto już prace w zakresie analizy potrzeb w obszarze 

wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku. W resorcie rozpoczęto jednak już prace w zakresie 

analizy potrzeb w obszarze wsparcia inwestycyjnego producentów rolnych po 2020 roku. 

 

 

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/pliki-do-pobrania/
http://www.polskasmakuje.pl/
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Koszty utylizacji padłych dzików 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zgodnie z wnioskiem przyjętym w trakcie XVI  Posiedzenia KRIR, zwrócił 

się do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji podłych dzików na terenach 

należących do rolników. Sekretarz stanu Sz. Giżyńskiego przekazał odpowiedź w tej sprawie, dotyczącą sposobów 

utylizacji dzików. Wynika z niej, że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF, z terenów 

prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników właścicieli tych terenów. Mogą jednak oni ubiegać się  

o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, 

zagospodarowania w określony przez nich sposób zwłok dzików. 

 

Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie wprowadzenia usprawnień w rozdysponowaniu małych działek należących 

do ZWRSP 

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 2 lipca 2019 r. dot. usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych, 

wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

poinformowało, że rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.) oraz przepisami 

wydanych do niej aktów wykonawczych. KOWR gospodaruje Zasobem WRSP w pierwszej kolejności w drodze 

wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na 

zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8 tej ustawy. Z przepisów ustawy wynika, że co do zasady 

rozdysponowanie nieruchomości Zasobu WRSP, zarówno w drodze sprzedaży jak i dzierżawy, przeprowadzane jest 

w trybie przetargu. W pierwszej kolejności organizowane są przetargi ograniczone, skierowane w szczególności do 

rolników indywidualnych, chcących powiększać swoje gospodarstwa rodzinne. W przypadku nieruchomości, co do 

których przetargi ograniczone nie zostały rozstrzygnięte KOWR organizuje przetargi nieograniczone. Należy 

również wskazać, że w przypadku zainteresowania wydzierżawieniem, czy też nabyciem nieruchomości wchodzącej 

w skład ZWRSP, istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego OT KOWR z wnioskiem o rozpoczęcie procedury 

rozdysponowania tej nieruchomości. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 13 i 29 sierpnia. 

W minionym miesiącu odbyły się pierwsze posiedzenia rad powiatowych MIR nowej kadencji, których celem był 

wybór Przewodniczących i delegatów do WZ MIR. 

- Trwa nabór na warsztaty kulinarne dla kobiet z powiatu nowosądeckiego w ramach realizowanego przez MIR 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacji pt. „Nowoczesne 

inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty”, 

- Delegaci i pracownicy Izby uczestniczyli w pracach komisji powołanych przez wojewodę szacujących szkody 

spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, 

- Delegaci i członkowie Zarządu MIR uczestniczyli w licznych świętach plonów – powiatowych i gminnych,  

- Na wniosek Izby udzielono pomocy paszowej dla rolników z gmin: Szczucin, Mędrzechów tj. 80 sztuk balotów 

kiszonki uzyskanej dzięki rolnikom z powiatu gorlickiego oraz sfinansowaniu transportu w kwocie 2.000 zł 

przekazanej przez TUW TUW, ponadto TUW TUW udzieliło pomocy finansowej dla 68 rolników z w/w gmin, 

- zorganizowano spotkanie Zarządu MIR, przedstawicieli Rady Powiatowej w Wieliczce  z przedstawicielami 

KOWR OT w Krakowie w sprawie umowy dzierżawy w powiecie wielickim - 13.08.2019 r., biuro MIR w Krakowie, 

- udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Małopolskiego Rynku Hurtowego – 20.08.2019 r., Tarnów, 

- udział w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Tarnowskiego na temat aktualizacji Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-2020 z perspektywą do 2030 roku – 27.08.2019 r., Tarnów, 

- udział przedstawicieli Zarządu w Klikowskiej Paradzie Konnej – 31.08.-1.09.2019, Klikowa. 

 

Informacje opracowano na podstawie danych ze stron internetowych: ARiMR, KOWR, MODR, GUS, Ceny rolnicze.pl, Top 

Agrar, Businessinsider.com,pl i innych. 


