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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 WRZESIEŃ 2019 r. 

 

Rynki rolne – Zboża 

Szacunkowe zbiory pszenicy w sezonie 2019/2020 w krajach UE będą rekordowe i wyniosą 765,5 mln ton. 

Natomiast zapasy pszenicy mają osiągnąć 286 mln ton. W Unii Europejskiej  wzrost zbiorów  pszenicy  

w stosunku do roku ubiegłego wyniesie  14 mln ton, do wartości 151 mln ton. Poziom eksportu pszenicy  

z krajów Unii Europejskiej  szacowany jest  w tym sezonie  na 27,5 mln ton i jest aż  o 4 mln  wyższy niż 

rok temu. Pod wpływem  rekordowych zbiorów  rynek pszenicy  w portach na całym świecie od początku 

sezonu  dołuje. W ciągu pierwszych dwóch  miesięcy zaczęły się wyrównywać  ceny w portach  

w Ameryce, Francji i Rosji.  Jeszcze pod koniec  czerwca pszenica  o zawartości 11% białka  

w transakcjach bieżących  w amerykańskich portach   kosztowała 223 dolary /tonę. W lipcu potaniała   

o 12 dolarów, a w sierpniu  o kolejne 19 do 194 dolarów /tonę.  

GUS opublikował przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych. Szacuje się, że zbiory zbóż 

ogółem będą o ok. 8% większe od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 28,9 mln ton. Produkcję zbóż 

podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,0 mln t, tj. o około10% więcej od uzyskanej  

w 2018 r. 

Zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na 16,8 mln t, tj.  

o 1,8 mln t (o 12%) więcej w porównaniu z ubiegłorocznymi, a zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi 

mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 8,2mln t, tj. o 0,4 mln t (o 6%) więcej w stosunku do 

zbiorów ubiegłorocznych. 

Cena krajowa pszenicy zależy od możliwości eksportowych. W tym sezonie  przy cenach pszenicy niemal 

w całym kraju  równych  i przy niskich  poziomach  cen na eksport, przewożenie zboża na odległość 

powyżej 100 km jest nieopłacalne. Handel zbożem na południu kraju  jest zorientowany na lokalnych  

przetwórców, którzy  płacą  nieznacznie mniej za pszenicę  niż wynosi  aktualna cena do portów.  

W miesiącu wrześniu  ceny pszenicy  konsumpcyjnej  ustabilizowały się na niskich poziomach. Rolnicy nie 

chcą sprzedawać po niskich cenach, zaś firmy przetwórcze  nie widzą perspektyw  wzrostu  i kupują  tylko 

niewielkie  partie na bieżąco.  W drugim tygodniu września 2019 r zmiany cen zakupu zbóż były 

różnokierunkowe. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  

w dniach 9–15.09.2019 r. za pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 682 zł/t. 

Było to więcej o 0,5% niż przed miesiącem, ale o 15% mniej niż przed rokiem. Pszenica tanieje również na 

zagranicznych  rynkach. Cena pszenicy aktualnie na giełdzie Matif jest na najniższym poziomie od 

kwietnia 2018 r.  Cena zamknięcia notowań z dnia 21.08.19 na wrzesień wynosi 165 euro/t, natomiast 

notowań na grudzień 169,75 euro/t. Sytuację przez chwilę ratowała nieco słabnąca złotówka, której kurs 

dochodził do 4,37 zł/euro. Jednak cena waha się do 4,35–4,36 zł/euro. Spadki cen w skupie są nieznaczne, 

gdyż już w żniwa krajowe ceny wystartowały z niskiego pułapu. Widać natomiast niechęć w 

zaopatrywaniu się przetwórców w większe partie na przyszłe okresy i dokonywane są jedynie mniejsze 

transakcje. Pojawiają się nadzieje na ożywienie eksportu, gdyż niskie ceny na giełdach wspierane wyższym 

przelicznikiem walutowym mogą dawać korzystniejszą relację, w stosunku do rynku krajowego.   

W USA w notowaniu z 18 września 2019 r. eksportowa cena pszenicy SRW (na bazie FOB) wyniosła 196 

EUR/t, a pszenicy HRW – 186 EUR/t. W obu przypadkach ceny te były o 2% wyższe niż przed tygodniem. 

We Francji i w portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się w granicy 168 

EUR/t, a więc niższym niż przed tygodniem odpowiednio o 0,2% i o 0,5%.   
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Żyto i pszenżyto 

Słabsze plony żyta i gorsze parametry  doprowadziły do znacznych obniżek cen od startu żniw do dziś. Ze 

względu na niskie parametry  wiele firm handlowych  wycofało się z zakupów żyta.  Żyto konsumpcyjne 

kupowano po 553 zł/t, czyli o 3% drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to kosztowało 

więcej o 1,5% niż przed miesiącem, ale było tańsze o 18% niż w analogicznym okresie 2018 r.  

Pszenżyto  jest już tak tanie, że obniżki  cen są nieznaczne i spowodowane  głównie  mniejszą liczbą  firm 

skupujących. 

 
Jęczmień paszowy  

Ceny jęczmienia  były stabilne, gdyż  wciąż rośnie  jego zużycie  w hodowli trzody chlewnej. 

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 638 zł/t. W porównaniu z notowaniami 

sprzed roku zboże to było o 17% tańsze.  

Cena jęczmienia paszowego we Francji w obrębie tygodnia zwiększyła się o 0,4% do 156 EUR/t.  

W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 158 EUR/t i była o 0,5% niższa. 

  
Owies i jęczmień konsumpcyjny 

Te zboża  cieszyły się i wysoką ceną i wysokim popytem. W tym roku było ich mało i teraz biją rekordy 

popularności. Oba gatunki są droższe od pszenicy. 

 
Kukurydza  

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 686 zł/t, a zatem o 3% mniej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc 

wcześniej. Ziarno to było o 2% tańsze niż przed rokiem.  

Rolnicy mają pełne magazyny ubiegłorocznego ziarna i właśnie teraz wszyscy chcą ją sprzedać, żeby mieć 

miejsce na składowanie nowych zbiorów. Ofert sprzedaży na giełdach towarowych lawinowo przybywa,  

a kupujących jest mało. Cena kukurydzy do suszenia  kształtuje się w zakresie 380-450 zł/t dla wilgotności 

30%.  

Za kukurydzę we Francji uzyskiwano 165 EUR/t, tj. o 0,2% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie  

w portach Morza Czarnego kukurydza podrożała o 1% do 143 EUR/t, a w USA – o 2% do 147 EUR/t.  

Rzepak 

Rzepak znacznie podrożał. Na Matifie ceny rzepaku wzrosły o 4 euro powyżej 386 euro/t. Niestety, 

krajowe zakłady tłuszczowe mają pełne magazyny i kupują z dostawami na X/ XI. Ceny rzepaku 

przekroczyły 1600 zł/t netto na gospodarstwie.  

 Gatunek 

Bieżące  

notowanie 

(24.09.2019) 

Poprzednie  

notowanie 
(20.09.2019)  

Pszenica 

konsumpcyjna 

610-740 

(643,40) 

610-740 

(644,07) 

Żyto 

konsumpcyjne 

480-580 

(516,76) 

500-580 

(519,12) 

Jęczmień 

konsumpcyjny 

530-730 

(600,00) 

530-730 

(599,29) 

Pszenica 

paszowa 

580-700 

(614,44) 

580-700 

(614,07) 

Żyto 

paszowe 

450-560 

(503,00) 

450-560 

(501,20) 

Pszenżyto 
500-640 500-640 
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 Gatunek 

Bieżące  

notowanie 

(24.09.2019) 

Poprzednie  

notowanie 
(20.09.2019)  

(562,31) (562,31) 

Jęczmień 

paszowy 

530-650 

(582,00) 

530-650 

(581,60) 

Rzepak 

1510-1650 

(1579,96) 

1510-1650 

(1575,56) 

Kukurydza 

560-670 

(609,00) 

560-670 

(609,64) 

Groch 

konsumpcyjny 

720-900 

(802,22) 

720-900 

(798,00) 

  

 Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

 

Rynek trzody chlewnej  

Na krajowym rynku tuczników panowała zrównoważona relacja na linii popyt-podaż. Podobnie sytuacja 

wygląda na kluczowych rynkach europejskich - w Niemczech i Danii. Stawki pozostają na wysokim 

poziomie.  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 09.09.2019 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 

krajowych wahają się w granicach: od 4,60 do maksymalnie 6,10 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie 

E: 7,00-7,65 zł/kg.  

 Od notowania z dnia (02.09.2019 r.) ceny minimalna i maksymalna żywca nie zmieniły się. Średnia cena 

w wadze żywej aktualnie wynosi 5,62 zł/kg (na podstawie 46 cenników firmowych), co oznacza 

utrzymanie stawki w stosunku do ubiegłego tygodnia. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec 

wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 4,47 zł/kg. Na początku bieżącego roku stawka za żywiec 

wynosiła 3,79 zł/kg. Przed miesiącem tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 5,48 zł/kg. 

 Ceny regionalne 
 

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 

w poniedziałek 30.09.2019 r. z ubojni, 

zakładów mięsnych oraz innych źródeł 

krajowych wahają się w granicach: od 

4,60 do maksymalnie 6,10 zł/kg w 

wadze żywej, a na wbc w klasie E: 

7,00-7,75 zł/kg.  

 Od notowania z dnia (23.09.2019 r.) 

ceny minimalna i maksymalna żywca 

nie zmieniły się. Średnia cena w wadze 

żywej wynosi aktualnie 5,68 zł/kg (na 

podstawie 47 cenników firmowych), co 

w stosunku do ubiegłego 

tygodnia oznacza wzrost średniej 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

MASA SCHŁODZONA 

[MPS] 

MASA POUBOJOWA 

CIEPŁA[MPC] 

 
klasa S 

2019-09-29 2019-09-29 2019-09-29 2019-09-29 
7814 7820 7661 7667 

klasa E  7750 7752 7598 7600 

klasa U  7417 7421 7271 7276 

klasa R  6935 6948 6798 6812 

klasa O  6287 6344 6164 6220 

klasa P  6359 * 6235 * 

S-P RAZEM 7728 7737 7576 7585 

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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stawki o +0,01 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec wieprzowy w skupach płacono 

przeciętnie 4,31 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 5,61 zł/kg.  

 Rynki zagraniczne 

W Danii w 40. tygodniu roku cena tucznika wzrosła o 0,20 DKK/KG i aktualnie wynosi 12,20 DKK/kg 

(7,17 zł/kg) w klasie E. W Niemczech w ostatnią środę (25.09.2019 r.) cena została utrzymana. Stawka 

obecnie wynosi 1,85 EUR/kg (8,12 zł/kg).  W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy 

Polski, za sprawą różnic kursowych, w Danii stawka wzrosła o +0,12 zł/kg, a w Niemczech nie zmieniła 

się. 

 1 EUR = 4,3866 zł; 

1 DKK = 0,5875 zł 

wg NBP z dnia: 27.09.2019 r.  

 Asortyment 
Bieżące notowania 

(30.09.2019) 

Poprzednie notowania 

(23.09.2019) 

Żywiec 

4,60-6,10 

(5,68) 

4,60-6,10 

(5,67) 

Klasa E na wbc 

7,00-7,75 

(7,39) 

6,00-7,75 

(7,34) 

Maciory 

2,80-5,00 

(3,96) 

2,80-5,00 

(3,90) 

Dania   12,20 12,00 

Niemcy   1,85  1,85 

Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec  

w euro za kilogram. W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule 

ceny są wartościami netto. 

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,80-5,00 zł/kg (średnia 3,96 zł/kg na podstawie informacji 

z 33 firm, przy stawce 3,90 zł/kg przed tygodniem).  

 Rynek wołowiny  

Nie poprawia się sytuacja na rynku wołowiny. Po delikatnych podwyżkach cen w sierpniu,  w drugiej 

połowie września nastąpiło odwrócenie  tego korzystnego dla hodowców  bydła trendu. 

Ceny poubojowe w skupie spadły poniżej 12 zł/kg w klasie R, a ceny żywca sprzedawanego lokalnie  

poniżej 6 zł/kg. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej: 

Ceny byków: 5,30-7,50 (9,50) zł/kg, średnia: 6,47 zł/kg (17.09.2019: 6,50 zł/kg); 

Ceny jałówek: 4,50-8,00 (9,40) zł/kg, średnia: 6,48 zł/kg (17.09.2019: 6,48 zł/kg); 

Ceny krów: 2,00-6,20 zł/kg, średnia: 4,65 zł/kg (17.09.2019: 4,71 zł/kg).  

 Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC: 

Ceny byków: 10,60-13,00 zł/kg, średnia: 11,69 zł/kg (17.09.2019: 11,71 zł/kg); 

Ceny jałówek: 11,00-14,00 zł/kg, średnia: 12,26 zł/kg (17.09.2019: 12,25 zł/kg); 

Ceny krów: 7,80-12,00 zł/kg, średnia: 10,56 zł/kg (17.09.2019: 10,57 zł/kg). 
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Rynek drobiu   

Po spadku z poziomu 3,50 zł/kg rynek zachowuje się stabilnie. Nowy poziom równowagi to okolice 3,35 

zł/kg. 

Aktualne ceny drobiu zebrane w dniu 27.09.2019 r. przez portal CenyRolnicze.pl z firm zlokalizowanych  

w całej Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczak brojler: wolny rynek: 3,25 - 3,55 zł/kg (średnia: 3,37 zł/kg na podstawie informacji  

z 18 ubojni na terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (25.09.2019) średnia cena spadła o 0,01 zł/kg.   

 kontraktacja: 3,40 - 3,47 zł/kg (średnia: 3,44 zł/kg na podstawie informacji z 9 ubojni). 

Sprzedaż kurczak tuszka 

hurt: 4,60 – 5,40 zł/kg (średnia 4,94 zł/kg, na podstawie informacji z 14 ubojni na terenie całego kraju).  

Od ostatniego notowania średnia cena spadła o 0,12 zł/kg.   

Asortyment 

Bieżące 

notowanie 

27.09.2019 

Poprzednie 

notowanie 

25.09.2019 

brojler 

wolny rynek 

3,25-3,55 

(3,37) 

3,30-3,50 

(3,38) 

brojler 

kontraktacja 

3,40-3,47 

(3,44) 

3,40-3,50 

(3,44) 

tuszka 

4,60-5,40 

(4,94) 

4,70-5,50 

(5,06) 

Rynek owoców i warzyw  

Jak podaje GUS, bieżący sezon wegetacyjny, podobnie jak sezon poprzedni, był dla uprawy warzyw 

gruntowych bardzo trudny. Deficyt wody w glebie po zimie nie sprzyjał początkowej fazie wegetacji,  

a ekstremalnie wysokie temperatury powietrza i brak opadów, utrudniały jej dalszy przebieg. Taka sytuacja 

przyczyniła się do zahamowania przyrostu masy biologicznej warzyw większości gatunków, szczególnie 

odmian wczesnych. We wrześniu warunki wegetacji warzyw gruntowych uległy niewielkiej poprawie. 

Opady deszczu i obniżenie się temperatury powietrza korzystnie wpłynęły na plonowanie odmian 

późniejszych. Zanotowana poprawa warunków pozwoliła oszacować zbiory warzyw gruntowych na nieco 

wyższym poziomie od przewidywanego w lipcowym szacunku. Prognozuje się jednak zmniejszenie 

plonowania i produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w porównaniu z rokiem 

2018 i zdecydowany spadek w odniesieniu do średniej z poprzednich lat. Na obecnym etapie produkcję 

warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na blisko 3,8 mln t, tj. o ponad 8% mniej  

w stosunku do słabych zbiorów roku ubiegłego. Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ok. 0,8 mln t,  

a kalafiorów na ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 525 tys. ton. Zbiory 

marchwi zostały ocenione na ponad 670 tys. t, natomiast produkcję buraków oszacowano na blisko 270 tys. 

ton. Zbiory ogórków ocenia się na blisko 225 tys. t, a pomidorów – na ponad 235 tys. ton. Łączna 

produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 840 tys. ton. Ostateczna 

wysokość zbiorów będzie zależała od dalszego przebiegu warunków pogodowych. 

Na polskich polach we wrześniu trwały zbiory marchwi i innych warzyw korzeniowych. W czasie 

wegetacji oprócz suszy sporym problemem były owady i myszy. Wielkość plonu warzyw nie jest 

imponująca. Rolników nie zadowala cena, która jest bardzo wysoka tylko w sklepach.  

https://www.topagrar.pl/articles/warzywa/zbiory-marchwi-i-pietruszki-problemy-z-susza-i-szkodnikami/
https://www.topagrar.pl/articles/warzywa/zbiory-marchwi-i-pietruszki-problemy-z-susza-i-szkodnikami/
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W tym roku znacznie wzrosły ceny ziemniaków i jabłek w stosunku do notowań z tego samego okresu 

ubiegłego roku. Jabłka są droższe z powodu niskiej podaży wywołanej przymrozkami. Wysoka cena 

ziemniaków również jest spowodowana niską podażą, na którą nałożyły się dwa czynniki tzn. tegoroczna 

susza i ogólny spadek areałów upraw ziemniaków – rolnicy indywidualni ograniczali od kilku lat produkcję 

zrażeni bardzo niskimi cenami, jakie uzyskiwali w ostatnich dwóch latach. GUS ocenia, że zbiory 

ziemniaków szacuje się na ok. 6,7 mln ton, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 11%. Duża była podaż 

ziemniaków z importu w cenie od 1,13 zł/kg za holenderskie, 1,5 zł/kg za belgijskie, 1,85 zł/kg za 

angielskie i do 2,66 zł/kg za francuskie. Znaczne ilości ziemniaków z importu zmusiły polskich rolników 

do obniżki cen na krajowe ziemniaki, które pod koniec września kosztowały 1,00- 1,55 zł/kg.  

Znacznie staniała za to pietruszka. Było to wynikiem wzrostu areału upraw tego warzywa. Obecnie w 

hurcie kosztuje 1 -2,5 zł/kg, podczas, gdy w ubiegłym roku było to 4,5 zł/kg, a jej ceny detaliczne w zimie 

dochodziły nawet do 20 zł/kg.  

Sporo było na rynku ofert warzyw z importu. Pojawiły się pierwsze w tegorocznym jesiennym sezonie  

importowane z  Holandii bakłażany w cenie 5-5,5 zł/kg; dla porównania w 2018 roku pierwszy raz takie 

bakłażany można było kupić 2 października w zbliżonej cenie. W końcu września podrożały kalafiory do 

4,66 zł/szt.  

We wrześniu było dużo  tanich warzyw spod osłon: cukinie po 2 zł/kg, papryka czerwona 3-4 zł/kg, fasolka 

szparagowa 3-4 zł/kg. Utrzymały się ceny cebuli krajowej 1,2-1,33 zł/kg, była też duża oferta cebuli  

z Holandii i Austrii oraz z krajów wschodnich: Kazachstanu, Uzbekistanu w zbliżonej cenie 1,15-1,33 

zł/kg. Spadły ceny marchwi - nawet do 0,5 zł/kg, jeszcze niedawno trzeba było za nie zapłacić 1 zł/kg.  

Zbiory owoców z drzew w sadach  GUS ocenia  na niespełna 3,4 mln t (tj. o ok. 25% mniej od rekordowej 

produkcji roku poprzedniego  Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3 mln t, 

(tj. o około 25% mniej od rekordowej produkcji jabłek w roku 2018) .  

Rosnąca podaż jabłek odmian zimowych, spowodowała spadek ich cen. Przeciętnie jabłka kosztowały 

1,66-2,00zł/kg. Natomiast drożały  odmiany letnie: Celesta, Paula Red i Delikates do 3-3,33 zł/kg.  

Nieznacznie podrożały śliwki : od 1,75 do 3,5 zł/kg. Ustabilizowała się podaż malin, do kwoty 12-18 zł/kg. 

Będą one oferowane do pierwszych przymrozków. Powoli spada podaż borówek amerykańskich, które były 

coraz drobniejsze. Za grubsze sorty trzeba było zapłacić 20-28 zł/kg.  

W zakładach przetwórczych pełnia skupu warzyw. Ceny w większości przypadków zbliżone do 

ubiegłorocznych, ale z tendencją w górę. 

O 7 groszy wyższe niż przed rokiem były ceny pomidorów do mrożenia. Za kilogram firmy płaciły od  

65 do 70 groszy, w przypadku kontraktacji nieco mniej - średnio 55 groszy. 

Wysokie były notowania cebuli. Susza w głównych rejonach upraw - na Kujawach i w Wielkopolsce 

ograniczyła plony od 30 nawet do 60%. To skutkuje rosnącymi stawkami ok.  1 zloty za kilogram tych 

warzyw to niezła cena jak na początek sezonu. Ale nie wszędzie zrekompensuje ona producentom niską 

podaż. 

Ceny kapusty spadają. Na rynkach hurtowych za główkę białej kapusty dobrej jakości  na początku 

września trzeba było zapłacić nawet 5 złotych. Pod koniec września  maksymalnie 3 zł . 
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Ceny warzyw na targowiskach w Małopolsce 5.09- 26.09.2019 

Towar Jm Proszowice Plac Rybitwy  Wolbrom Oświęcim  Sucha 

Beskidzka  

Ziemniaki dt 100,00 130,00 125,00 280,00 200,00 

Cebula kg 0,90 1,40 1,30 4,50 2,00 

Burak 

ćwikłowy  

kg 0,65 0,90 0,90 2,50 2,00 

Czosnek  szt. 0,40 0,80 0,70 1,50 2,00 

Kalafior  szt.  - 1,80 2,50 - 4,50 

Kapusta 

biała  

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

Kapusta 

czerwona 

szt. - 2,80 3,00 4,00-5,50 - 

Ogórek  kg 2,00 2,50-2,60 2,00 -3,00 4,00 -4,50 3,50 -4,50 

Pomidor kg  3,00 3,00 -3,50 3,50 - 4,00 5,00 -6,00 

Pietruszka kg 1,00 3,50 -2,50 4,00 -2,00 12,00 8,00- 10,00 

Marchew  kg 0,55 0,80-1,00 0,80-0,90 3,00-4,00 2,00 

Seler kg - 2,50-3,50 2,50 - 3,30 8,00 4,00- 5,00 
 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu wrześniu 2019 

r.: 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1704 

 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w 

targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, 

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 

tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2019 

poz. 1728 
 obowiązujący 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 

2020 r 

 

Dz.U. 2019 

poz. 1730 
 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego 

wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

1732 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

1772 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na 

przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

1794 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001704
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001704
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001704
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001704
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001728
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001728
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001730
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001730
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001732
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001732
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001732
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001772
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001772
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001772
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001794
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001794
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001794
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Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół 

gospodyń wiejskich oraz jej wysokości 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1814 

 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

1826 

 obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz 

prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania 

 

Dz.U. 

2019 poz. 

1852 

 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie 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. 1854 
 obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 

r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o 

wpis do ewidencji producentów 

 

Dz.U. 2019 

poz. 1867 
 obowiązujący 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 

 

 

Aktualne informacje branżowe 

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 UWAGA na anonimowe wiadomości SMS!  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami 

SMS, w których przekazywana jest błędna i nieprawdziwa informacja jakoby rolnicy mieli nie 

otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do 

kontroli. Nadawca tych nieprawdziwych wiadomości podszywa się pod pracownika ARiMR. Agencja 

zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości (nie oddzwaniać na numer, z którego wysyłane są 

wiadomości) i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. ARiMR apeluje o 

nieodpowiadanie na takie wiadomości. 

 Zaliczki na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 

listopada. Od poniedziałku, 2 grudnia ARiMR rozpocznie wypłatę pozostałej części należnych rolnikom 

dopłat. ARiMR dołoży wszelkich starań, by należne rolnikom dopłaty trafiły do nich możliwie szybko.  

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych 

poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać 

w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR. 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001814
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001814
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001814
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001814
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001814
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001826
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001826
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001826
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001852
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001852
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001852
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001854
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001854
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001867
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001867
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 Stawka pomocy będzie zróżnicowana i będzie wynosić:  

1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej 

uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków 

zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej  

0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 

2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej 

niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich 

użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi 

poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków; 

3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące 

co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, 

owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych 

użytków; 

4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące 

co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt  

z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 

1 ha tych użytków. 

 Od 28 października do 13 grudnia 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały 

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

je złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką 

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

rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji w ciągu 30 dni od zakończenia 

terminu składania wniosków.  

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy  

z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą 

zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje  

w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym 

będą ogłaszane cyklicznie.  

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje 

nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz 

ulepszające już istniejące instalacje.  

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy 

czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku 

młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak 

podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 

miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.  

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn  

i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji 

nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.  

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur 

powiatowych lub drogą pocztową.   

 Harmonogram tegorocznych naborów w ramach PROW na lata 2014-2020 został 

zaktualizowany.  W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania 

przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przed azotanami.  

Harmonogram PROW dostępny jest pod adresem: 

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/harmonogram/2019/Harmonogram_13_wrzesien_2019.pdf 
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 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach. 

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się  

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na 

korzystniejszych niż do tej pory zasadach.    

Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł,  

i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:  

 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 

 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; 

 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.  
 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

 

 4 września odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, na którym delegaci 

wybrali Zarząd Izby. Prezesem ponownie został pan Ryszard Czaicki, wiceprezesem pani Krystyna 

Janecka, a członkami Zarządu: pan Marek Boligłowa, pan Karol Zachwieja i pan Dariusz Włudyka.  

W miesiącu wrześniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu VI kadencji, w dniach: 11 i 25. 

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie odbyło się I Walne Zebranie VI kadencji.  

W skład Zarządu KRIR wszedł prezes Małopolskiej Izby Rolniczej pan Ryszard Czaicki. 

Przewodniczącym Komisji budżetowej KRIR został delegat MIR pan Marek Lenczowski. 

Wydano kolejny nr Informatora MIR. Jego elektroniczna wersja dostępna jest na stronie: 

www.mir.krakow.pl w zakładce: Informator MIR. 

Członkowie oraz pracownicy Izby uczestniczyli w pracach komisji szacujących szkody wywołane 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz oceniających szkody łowieckie.. 

Odbyły się kolejne warsztaty zrealizowane w ramach projektu KSOW pn. „Nowoczesne inspiracje  

w połączeniu z tradycją – warsztaty” – 21.09.2019 r. – Krynica-Zdrój, 28.09.2019 r. – Czorsztyn. 

Udział MIR w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Krakowską pn.” Mistrzowie Agro”,  

Dożynki Jasnogórskie – udział delegacji z Małopolski w uroczystościach w dniu 1.09.2019 r., 

Małopolskie Święto Warzyw – 1.09.2019.r. – Pobiednik Wielki, 

Wystawa Ogrodnicza Agropromocja – 7.09.2019 r. – Nawojowa, 

Święto Kapusty – 8.09.2019 r. – Charsznica, 

Dożynki Powiatu Chrzanowskiego – 8.09.2019 r. – Libiąż, 

Dożynki Prezydenckie – udział delegacji MIR w dniach 14-15.09.2019 r. – Spała, 

Udział w spotkaniu organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach realizacji 

projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie 

oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych – 16.09.2019 r., Biała Woda, 

Udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Nadleśnictwo Olkusz w zakresie zwalczania 

ASF oraz bioasekuracji – 19.09.2019 r., Klucze, 

Wyjazd grupy rolników z powiatu gorlickiego na wystawę rolniczą Agroshow – 21.09.2019 r. – Bednary, 

Konferencja pn. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” – 24.09.2019 r., MRiRW, Warszawa, 

http://www.mir.krakow.pl/
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Udział w szkoleniu „Zasady i tryb przyznawania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Premie dla młodych rolników. Restrukturyzacja 

małych gospodarstw. – 25.09.2019 r. – ARiMR, Warszawa, 

Konferencja „Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027” – 26.09.2019 r, MRiRW, 

Warszawa,. 

Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu pt. 

„Szacowanie szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania” – 26-27.09.2019 

r. – Tarnów, 

V Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” oraz XXII Małopolska Giełda Agroturystyczna – 

organizacja stoiska MIR, na którym swoje produkty oferowali małopolscy rolnicy. W pierwszym dniu 

Targów odbyła się Promocja Polskiej Wieprzowiny, której inicjatorem była Izba – 27-28.09.2019 r. -  teren 

kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie-Mydlnikach, 

Jarmark Świętego Michała  - 29.09.2019 r., Ropa, 

Wyjazd grupy młodych rolników do Francji w ramach współpracy z Regionem Owernia-Rodan Alpy – 

29.09-3.10.2019 r. 

 

 

 

 

 

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

Agrar, Businessinsider.com,pl i innych. 


