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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 PAŹDZIERNIK 2019 R. 

 

 

Rynek zbóż 

 Na rynku zbóż panuje stagnacja i oczekiwanie na wzrost cen. Taka sytuacja panuje 

praktycznie w całym kraju. Niestety, jak zwykle, w najgorszej sytuacji znajdują się rolnicy z południo-

wschodniego krańca Polski. Brak dużych zakładów skupujących i znaczna odległość od portów, 

stanowiących od lat nasze okno eksportowe sprawia, że powolny wzrost cen, którego pojawienie się 

obserwujemy w zachodnich i północnych rejonach kraju, nie wywiera większego znaczenia na ceny 

oferowane rolnikom z Małopolski. Kolejnym z czynników odpowiadających za brak wyczekiwanego 

niecierpliwie przez rolników, wzrostu cen zbóż jest również silna pozycja złotówki  

w stosunku do waluty europejskiej. Niska cena ziarna na rynku krajowym zahamowała w dużej mierze 

import nasion zbóż i kukurydzy przede wszystkim z Ukrainy. Cena pszenicy w skupie oscylowała  

w czasie ubiegłego miesiąca w granicach 678-686 zł/t i była wyższa o 11% od najniższych cen 

oferowanych rolnikom we wrześniu. Średnia cena żyta konsumpcyjnego w skupie osiągnęła poziom 

 o 7% wyższy niż przed miesiącem. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku jęczmienia paszowego 

którego średnia cena skupu wzrosła w przeciągu miesiąca o ok. 11%. Jak donoszą eksperci Unii 

Europejskiej w okresie od lipca do października znacznie wzrósł import nasion roślin oleistych. 

Według opublikowanych przez Unię danych w tym okresie sprowadzone zostało 2,56 mln ton nasion 

co stanowi 90% wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie kraje 

unijne zmniejszyły import wyrobów zawierających przetworzone nasiona roślin oleistych takie jak 

olej rzepakowy (o ok. 2%) oraz śruty rzepakowej (o ok. 20%). Dramatycznie wręcz sytuacja wygląda 

na rynku kukurydzy. Rolnicy ze wschodnich rejonów kraju, którzy zebrali tegoroczne plony  

i planowali je natychmiast sprzedać podmiotom skupującym, otrzymują propozycje cenowe  

w okolicach 340-360 zł/t. Nieco wyższe ceny uzyskują rolnicy z południowo-zachodniej i zachodniej 

części kraju. Jak co roku w czasie gdy na rynku pojawia się duża podaż świeżego ziarna, praktycznie 

zamiera handel ziarnem suchym pochodzącym jeszcze z ubiegłorocznych plonów.  

Cena zbóż w Polsce – październik 2019 r. 

  Cena(zł/tona) 

Pszenica 

konsumpcyjna 
678-686 

Żyto konsumpcyjne 549-585 

Kukurydza paszowa 597-629 

Jęczmień paszowy 644-650 

Pszenżyto paszowe 606-611 
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Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce październik 2019  r. 

Towar Jęczmień  Kukurydza Owies Pszenica 

Miejscowość zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 63,00 - - 65,00 

Sucha 

Beskidzka 

90,00 100,00 80,00 95,00 

Wolbrom 70,00 85,00 60,00 70,00 

Wadowice 76,00 88,00 60,00 86,00 

Krzeszowice 70,00 80,00 - 75,00 

Skała 60,00 - - 68,00 

 

Rynek trzody chlewnej 

 Na rynku trzody panuje względna stabilizacja choć, jak zauważają hodowcy, w ostatnim 

okresie ceny skupu żywca wieprzowego wykazują tendencję spadkową. I to pomimo, iż na rynku 

niemieckim, mającym silny wpływ na ceny skupu żywca w Polsce, cena skupu utrzymuje się na 

niezmienionym poziomie. Jednak, według ocen ekspertów, już niedługo oczekiwać powinniśmy 

sezonowego wzrostu cen skupu żywca. Dlatego też nasi hodowcy z przekąsem mówią  

o przygotowywaniu się zakładów skupowych do ewentualnej konieczności podniesienia cen skupu 

poprzez obecne jej zaniżanie. W ostatnim miesiącu duże zakłady skupowe płaciły średnio o 2% mniej 

za półtusze. Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 04.11.2019 r. z ubojni, zakładów 

mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 4,60 do maksymalnie 6,20 zł/kg  

w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 6,70-7,50 zł/kg. 

 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

Towar Cena (zł/tonę) MPS 

 2019-10-06 
2019-10-13 2019-10-20 2019-10-27 

klasa S 7 711 7 675 7 629 7 608 

klasa E 7 593 7 544 7 513 7 487 

klasa U 7 209 7 169 7 155 7 134 

klasa R 6 906 6 871 6 810 6 778 

klasa O 6 230 5 878 6 002 6 051 

klasa P 6 258 5 535 5 736 6 196 
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Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWSKO Cena (zł/para) 

3.10.2019 r. 17.10.2019 r. 24.10.2019 r. 31.10.2019 r. 

WADOWICE 580,00 600,00 520,00 580,00 

 

Rynek żywca wołowego 

 Na rynku żywca wołowego silniej niż na rynku żywca wieprzowego widać napięcie związane 

z oczekiwaniem na wzrost cen skupu. Rolnicy sfrustrowani niskimi cenami, niższymi niż przed 

rokiem o ok. 1 zł/kg, wysokimi kosztami produkcji i brakiem reakcji zakładów skupowych, zwlekają  

z dostarczeniem żywca do zakładów. W okolicach gdzie na taki ruch zdecydowała się większość 

dostawców skupujący, stojący przed wizją braku surowca, decydują się najczęściej na niewielkie 

podniesienie cen skupu. Z danych przekazywanych przez podmioty skupujące na terenie kraju wynika, 

że średni wzrost cen skupu w wadze żywej w okresie ostatniego miesiąca wyniósł ok. 0,17 zł/kg  

w przypadku byków. Jak widać nawet determinacja rolników nie skutkuje zbyt wysokimi 

podwyżkami cen. Średnia cena skupu bydła młodego wg w.ż. wynosiła w ostatnim tygodniu od 6,09 

do 6,34 zł/kg, za byki w wieku 12-24 miesięcy zakłady płaciły 6,35 do 6,50 zł/kg.  

 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – październik 2019 r. 

Kategoria bydła 

Cena zakupu 

wg w.ż. dla mpc dla mps 

(zł/kg) (zł/tonę) (zł/tonę) 

bydło ogółem 

5,94-6,02 11464-11624 11693-11857 

bydło 8 -12 m-cy 

(Z) 

6,09-6,34 11298-11759 11524-11994 

byki 12 -24 m-ce 

(A) 

6,35-6,50 11919-12201 12157-12445 

byki  >24 m-cy (B) 

6,30-6,48 11157-11976 12053-12401 
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Rynek drobiu 

 Już od dłuższego czasu wśród hodowców słychać głosy o złej koniunkturze na rynku drobiu. 

Tegoroczne ceny są ciągle niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, który też nie był 

uznawany za korzystny. W zakładzie ubojowym hodowcy otrzymują od 2,28 do 3,42 zł/kg krucząt 

typu brojler, 6 zł/kg za indory, 5,73-5,78 zł/kg za indyczki oraz 8,14-8,25 zł/kg za kury mięsne.  

Za zahamowanie wzrostu cen,  szczególnie kurcząt rzeźnych, hodowcy obwiniają rosnący z miesiąca 

na miesiąc import bezcłowego mięsa z ubojni ukraińskich. Nie sprawdziły się również prognozy 

odnośnie pozyskania dużych kontraktów na eksport polskiego drobiu do Chin. Tradycyjnie natomiast, 

jak zawsze w okresie przedświątecznym, zauważalny staje się trend wzrostowy cen jaj 

konsumpcyjnych. Producenci liczą jednak na znaczniejsze podwyżki, które powinny się pojawić na 

przełomie listopada i grudnia. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego – październik 2019 r. 

TOWAR Cena(zł/tonę) 

kurczęta typu 

brojler 

3275-3422 

indory 6016-6026 

indyczki 5727-7784 

kaczki typu brojler 4292-4470 

kury mięsne 8145-8254 

 

Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych – październik 2019 r. 

Towar Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena(zł/100szt) 

Jaja spożywcze klasy A XL 42,10-46,20 

Jaja spożywcze klasy A L 36,30-39,50 

Jaja spożywcze klasy A M 29,00-34,40 

Jaja spożywcze klasy A S 20,40-26,00 

 

Rynek mleka 

 Tegoroczna susza spowodowała zmniejszenie ilości mleka produkowanego  

w Europie. Eksperci informują, że produkujemy w Polsce o 1/3 mleka więcej niż jest w stanie 

wchłonąć nasz rynek, ceny skupu mleka utrzymują się na stabilnym poziomie. Oczywiście w okresie 

jesienno-zimowym zauważalny jest wzrost cen skupu, ale jest to zjawisko sezonowe występujące 

corocznie. Mleczarnie płaciły w ubiegłym miesiącu od 1,2 zł/kg do 1,4 zł/kg surowca. Cena mleka 

surowego uzależnienia jest od zawartości tłuszczu, białka oraz ilości jaką jest w stanie jednorazowo 

dostarczyć rolnik. 



 

5 
 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – październik 2019 r. 

TOWAR Cena (zł/100kg) 

  
06.10.2019 

13.10.2019 20.10.2019 27.10.2019 

mleko spożywcze pasteryzowane 

3,2% 
183 186 190 188 

Mleko spożywcze UHT-2% 188 187 189 194 

Masło 82% tł. W blokach 1703 1647 1625 1632 

masło konfekcjonowane 1868 1847 1818 1788 

mleko odtłuszczone w proszku 951 953 968 966 

mleko pełne w proszku 1218 1212 1221 1243 

ser edamski 1 338 1 349 1 333 1 338 

ser Gouda 1 369 1 374 1 372 1 371 

 

Rynek owoców i warzyw 

 Na rynku hurtowym ceny warzyw zachowują stabilny poziom. Utrzymuje się duża podaż dyń, 

bakłażanów i papryk. Marchew kosztuje 0,7 - 0,9 zł/kg, pietruszka 2-3,00 zł/kg, buraki 0,6-0,85 zł/kg. 

Warzywa cebulowe również zachowały poziom cen. Cebula biała kosztuje 1,33 zł/kg, a importowana 

z Holandii i Austrii oferowana jest w takiej samej cenie. Por kosztuje 2-2,75 zł/kg lub 1,5 zł/szt. 

Krajowy czosnek oferowany jest po 1-1,75 zł/główkę. Cebula czosnkowa i cukrowa po 2-2,5 zł/kg. 

Niskie jak na tę porę roku są ceny kalafiorów: 2-2,5 zł/szt. Droga za to jest kapusta biała: 3-3,75 zł/szt. 

Utrzymała się niska cena kapusty pekińskiej: 2 zł/kg. Nadal utrzymuje się wysoka podaż papryki 

krajowej. Czerwona i żółta kosztuje 3-4 zł/kg. Pierwszy raz w tym sezonie sprowadzono z Hiszpanii 

paprykę żółtą w cenie 5 zł/kg. Droga fasolka szparagowa: 7-8,5 zł/kg i raczej nie ma już nadziei na 

spadek cen. Równolegle oferowane są cukinie krajowe i hiszpańskie w cenie 3,5- 4,00 zł/kg. 

Bakłażany z tych samych źródeł po 4,00-5,00 zł/kg. Duża podaż dyń różnych typów i odmian. Ceny 

wyrównane - po 2,00 – 3,00 zł/kg. Wysokie ceny ogórków krajowych szklarniowych: 4,75-6,00 zł/kg, 

tańsze są ogórki hiszpańskie w cenie 3,85-4,3 zł/kg. Pomidory krajowe spod osłon zachowały stabilny 

poziom cen. Za czerwone trzeba zapłacić 3,00 – 4,00 zł/kg, a za malinowe 4,00 – 5,00 zł/kg. 

Ziemniaki krajowe mają raczej stabilną cenę: 1,33-1,66 zł/kg – to efekt konkurencyjnych cen 

importowanych ziemniaków z Holandii, Belgii i Litwy. 
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Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce wrzesień 2019 r. 

 

Towar J.

m 

Proszowice Sucha 

Beskidzka 
Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków              

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

  zł zł zł zł zł zł zł zł zł 

Buraki 

ćwikłowe 

kg 
0,55 

1,80 0,80 3,00 0,50 2,00 2,00 2,00 3,00 

Cebula kg 1,00 2,00 1,25 3,00 1,00 2,50 2,80 2,80 3,00 

Czosnek sz

t. 0,60 
2,00 0,70 2,00 0,60 1,50 1,20 1,20 1,50 

Gruszki kg 
- 

- 2,50 6,00 3,00 - 4,00 4,50 - 

Jabłka kg - 2,50 1,80 3,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 

Kapusta 

biała 

kg 
- 

- 0,90 2,00 1,00 2,00 - - - 

Marchew kg 
0,60 

1,80 0,80 3,00 0,60 2,00 2,50 2,00 3,00 

Pieczarki kg 
- 

- 6,00 9,00 7,00 7,00 8,00 - - 

Pietruszki kg 1,30 6,00 2,00 6,00 1,20 11,00 6,00 3,80 8,00 

Seler kg 
- 

3,50 1,70 5,00 1,20 6,00 5,00 3,80 5,00 

 

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

 i październiku 2019 r.: 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1890 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka 

ochrony roślin 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1900 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony 

roślin 

Dz.U. 

2019 

poz. 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 

r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 

rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001900
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001900
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001900
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001900
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001910
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001910
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001910
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1910 za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1934 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 

r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1935 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 

r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku 

ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1939 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji 

przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów 

owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1941 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 

r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych 

działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1957 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1958 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1959 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1962 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r. 

Dz.U.  akt Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001910
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001934
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001934
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001934
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001934
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001935
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001941
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001941
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001941
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001941
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001957
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001957
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001957
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001957
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001958
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001958
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001958
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001958
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001959
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001959
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001959
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001959
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001962
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001962
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001962
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001962
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001963
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2019 

poz. 

1963 

jednorazowy r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1964 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1966 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków 

zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały 

określone w przepisach Unii Europejskiej 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1970 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 

r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r. 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1974 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów 

owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w 

zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 

Dz.U. 

2019 

poz. 

2023 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

 

AKTUALNOŚCI 

MRiRW 

Polskie jabłka pojadą do Kolumbii 

Kolumbia to kolejny rynek, który jest już otwarty dla polskich jabłek. Pomyślnie dla naszego kraju 

zakończona została procedura analizy ryzyka w eksporcie tego produktu do Kolumbii. 

Po trudnych negocjacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we 

współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i  Nasiennictwa oraz instytutami branżowymi, 

uzupełnionych wizytami studyjnymi kolumbijskich ekspertów – Kolumbijski Instytut Rolnictwa 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001963
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001963
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001963
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001964
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001964
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001964
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001964
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001966
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001966
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001966
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001966
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001970
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001970
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001970
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001970
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001974
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001974
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001974
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001974
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002023
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002023
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002023
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002023
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(ICA) opublikował na swojej stronie internetowej importowe wymagania fitosanitarne dla polskich 

jabłek. Dzięki temu możliwy jest już eksport jabłek pochodzących z produkcji 2019 r. przez podmioty 

zarejestrowane oraz spełniające wymagania importowe Kolumbii. 

Szczegółowych informacji w zakresie warunków i formalności dotyczących eksportu, jak również 

aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

 i Nasiennictwa. 

ARiMR 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju rozpoczynają współpracę na rzecz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań  

w sektorze rolniczym. List intencyjny w tej sprawie podpisano 15 października br.  

w Warszawie.  

 Współpraca ARiMR z NCBR ma na celu przygotowanie nowego przedsięwzięcia  

w stosowanym przez NCBR nowatorskim modelu problem-driven research. Jego celem będzie 

stworzenie niedostępnych obecnie na rynku rozwiązań, stanowiących odpowiedź na potrzeby 

zdefiniowane przez ARiMR. Jest to kolejny krok we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań 

zmierzających do szybszej realizacji zadań z równoczesnym obniżeniem kosztów funkcjonowania 

administracji. 

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR 

 Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność  

w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo 

rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r.    

   O pomoc w Agencji będą się mogli ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni  

w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić 

działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów 

przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. 

przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: 

mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana. Wsparcie 

jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na 

realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.     

 W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty 

zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności  

w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania 

pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakup 

tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod 

warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością; zakup wraz z instalacją maszyn lub 

urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.  

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

wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. 

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich 

skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, 

małe lub średnie przedsiębiorstwo.  
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Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki: 
o zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu 

biznesowego; 
o łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami 

grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam 

produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie 

działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.; 
o w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa 

powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo; 
o zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie 

trwania 5-letniego okresu wsparcia. 

 Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, 

wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.  

 Wsparcie z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF - nabór trwa 

do 31 grudnia 

 Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia 

z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane 

klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wnioski o wsparcie 

finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Warto złożyć je jak 

najszybciej. Pomoc przyznawana jest bowiem według kolejności wpływu wniosków do Agencji.  

 Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada 

 O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków 

o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty  

w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.  

 Od 3 do 31 października, do biur powiatowych Agencji trafiło blisko 250 tys. takich 

wniosków. W tym czasie ARiMR przekazała na konta rolników blisko 498 mln zł w ramach pomocy 

suszowej.   

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody 

spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami 

wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co 

najmniej 30 proc. danej uprawy.  

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.  
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 KOWR 

 W dniu 30 października br. w Warszawie z inicjatywy Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa przy współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji odbyło się spotkanie w sprawie 

ustalenia możliwych kierunków rozwoju serwisu Polska smakuje. Głównym celem opracowanego 

 i stworzonego w latach 2016-2017 narzędzia było zapewnienie bieżącego wsparcia rolnikom 

 i lokalnym producentom żywności w procesie docierania do nowych klientów, a tym samym 

zwiększania przez nich sprzedaży. W wyniku prowadzonych prac na poziomie Centrali KOWR i OT 

KOWR powstała znacząca baza wystawców i produktów, która dziś stanowi o atrakcyjności serwisu. 

KOWR kontynuując proces wsparcia producentów żywności i dostrzegając trendy konsumenckie 

wyszedł z inicjatywą rozszerzenia dyskusji nad formułą rozwoju projektu Polska smakuje zapraszając 

na spotkanie dialogowe zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przedstawicieli sieci 

handlowych oraz przedstawicieli niezależnych portali sprzedażowych, które oferują żywność  

i produkty bezpośrednio od rolników. Drugą część spotkania otworzyła dyskusja nt.  barier 

 i trudności związanych z wprowadzaniem  wytwarzanych przez rolników i lokalnych producentów 

żywności produktów spożywczych do aktywnych kanałów dystrybucji. Wskazano potrzebę dotarcia 

do producentów żywności z czytelnym komunikatem dot. możliwych kierunków i kanałów sprzedaży 

dla wytworzonych przez nich produktów. Równolegle podkreślono potrzebę  stworzenia jednolitego 

systemu zasad udziału w ramach poszczególnych kanałów dystrybucji. Wielokrotnie podkreślano, że 

komunikacja w ramach serwisu  Polska smakuje oraz wykorzystanie logotypu Polska smakuje 

powinny być kolejnym etapem potencjalnej współpracy. 

Kluczowym postanowieniem podjętym w trakcie spotkania była decyzja o powołaniu grupy roboczej, 

której celem będzie przygotowanie systemowych założeń związanych ze wspieraniem  rolników i 

regionalnych producentów w procesie wprowadzania wytwarzanej przez nich żywności do sprzedaży. 

Efektem planowanych prac ma być konkretna propozycja projektu wraz z przyjętym harmonogramem 

działań. 

KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie 

www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek 

w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez 

konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. 

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dostępne są pod adresem:  

www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-

rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-

niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/ 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 10 i 28 października. 

W dniu 1.10.2019 r. w biurze MIR odbyło się szkolenie dla pracowników z zasad obliczania bilansu 

azotanowego w gospodarstwie przeprowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. 

W dniu 09.10.2019 r. w OSP Rożnowice gmina Biecz, odbył się kurs z zakresu ochrony zwierząt 

podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek 

własny, przeprowadzony przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

w Gorlicach, zorganizowany przez Małopolską Izbę Rolniczą. W kursie uczestniczyło  

63 rolników. 
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W dniu 18.10.2019 r odbył się kurs z uboju gospodarczego zwierząt w biurze MIR  

w Wadowicach - uczestniczyło 25 osób. 

W dniach: 26-27.10.2019 r. w Tarnowie odbyło się szkolenie w zakresie „Szacowanie szkód 

łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania” dla 12 osób (pracownicy i 

delegaci MIR) zorganizowane przez Fundusz Leśny Lasów Państwowych 

W ramach współpracy z francuskim Regionem Owernia-Rodan Alpy w dniach 29 września- 3 

października 2019r. delegacja pięciu młodych rolników z województwa małopolskiego odbyła 

rewizytę studyjną. Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia  gospodarstw rolnych  

o różnych typach produkcji wraz z poznaniem zasad ich funkcjonowania 

Gościliśmy trzy zagraniczne grupy:  

- 8.10.2019 r. -siedemnastoosobowa delegacja rolników z Węgier, 

- 18.10.2019 r. trzydziestoosobowa grupa rolników z Finlandii, 

- 28.10.2019 r. – trzydziestoosobowa grupa przedstawicieli Związku Spółdzielczego ze Słowenii. 

Przedstawiciele Izby oraz pracownicy uczestniczyli w spotkaniach: 

- 3.10.2019 r. - posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Owczego – Warszawa, 

- 6.10.2019 r. – Święto Ziemniaka – Trzyciąż, 

- 7-9.10.2019 r. – Konferencja „Wady i zalety rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji 

produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE” – Kraków, 

- 8.10.2019 r. – posiedzenie sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju  pt. „Wpływ polityki 

spójności na rozwój obszarów wiejskich” – Pałac Prezydencki, Warszawa, 

- 11-13.10.2019 r. – trzydniowy wyjazd studyjny do podkarpackiej wsi po dobre praktyki w zakresie 

wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich”, w ramach 

realizacji przez Gminę Ochotnica Dolna projektu KSOW, 

- 14-16.10.2019 r. - XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne – Kraków, 

- 14.10.2019 r. – spotkanie pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 

występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” 

organizowane przez RDOŚ w Krakowie, 

- 30.10.2019 r. – sesja Sejmiku WM – Kraków. 
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