
 

              Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat  

funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, 

prac Zarządu i nowych aktów prawnych 

Dane opracowano na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

Grudzień 2019 

Rynek zbóż  
Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia zmiany cen 

zbóż były różnokierunkowe. Według danych Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w 

pierwszym tygodniu miesiąca za pszenicę konsumpcyjną płacono 

średnio 711 zł/t (o 1 % więcej niż miesiąc wcześniej i o 14% taniej 

niż w ubiegłym roku), za tonę żyta konsumpcyjnego można było 

natomiast uzyskać przeciętnie 567 zł (o 3,5 % drożej  niż przed 

miesiącem i o 22% mniej niż w porównywalnym okresie 2018r.).  

W odniesieniu do początku listopada  w grudniu prawie na 

niezmienionym poziomie były ceny kukurydzy której przeciętna 

cena ukształtowała się na poziomie 632zł/t, jednocześnie ziarno to 

było tańsze o 13% niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym. 

W połowie miesiąca nieznacznie podrożały żyto konsumpcyjne 

(572zł), jęczmień paszowy (667zł/t), kukurydzę (644zł/t) natomiast 

mniej płacono za pszenicę konsumpcyjną (707zł/t)). W dniach 16-29 

grudnia w zakładach zbożowych  objętych monitoringiem 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

przeciętna cena krajowej  pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 709zł/t, 

za żyto konsumpcyjne uzyskiwano cenę 577zł/t, a za kukurydzę 

640zł/t. Zgodnie z opublikowanymi danymi  GUS,  powierzchnia 

uprawy zbóż ogółem podobnie jak w roku 2018 wyniosła 7,8mln ha. 

Plony były wyższe niż w roku ubiegłym pomimo małej ilości 

opadów atmosferycznych późną wiosną i latem. Według danych 

GUS średni plon zbóż był wyższy o 7% niż w 2018r i  ogółem 

wyniósł 3,67 t/ha. Krajowe zbiory zbóż ogółem w roku 2019 

wyniosły 28,8 mln ton czyli o 7% więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost zbiorów dotyczył takich zbóż jak: pszenica -

10,9mln ton (o 11% więcej niż w 2018r) , jęczmień – 3,4mln ton ( o 10% więcej) , żyto 2,4mln ton ( więcej o 13% ), 

mniejsze o 4% zbiory w porównaniu do 2018r szacuje się w przypadku kukurydzy ( 3,7mln ton). Na sytuację cenową 

krajowych zbóż coraz większy wpływ ma rosnący import z Ukrainy. Od 1 lipca do 27 września br. Ukraina 

dostarczyła 13,043mln ton zbóż na rynki zagraniczne (o 4,3mln ton więcej niż w poprzednim sezonie) z tego pszenicy 

8,2 mln ton, jęczmienia - 2,8 mln ton, kukurydzy - 1,9 mln ton, a żyta - 1,9 tys. ton. Według danych Internetowej 

Giełdy e-WGT, import zbóż do UE od początku tego sezonu do 6 października uplasował się na poziomie 7,179 mln 

ton. To wynik o prawie 26 proc. wyższy niż rok temu (w analogicznym okresie). Unijny import kukurydzy wyniósł 

5,47 mln ton z tego 1,6 mln ton pochodziło z Ukrainy ( wzrost o 29%). Od początku sezonu do UE zaimportowano 

1,215 mln ton pszenicy (spadek o 7%) z czego z Ukrainy pochodziło 0,311 mln ziarna (wzrost o 37%). W roku 2019 

wzrósł również import ziarna i produktów zbożowych w Polsce wyniósł 1,1 mln ton (wzrost o 11 % w odniesieniu do 

poprzedniego roku). Najwięcej sprowadzono do Polski kukurydzy 346,2 tys ton (wzrost o 130%) z czego 129,8 tys 

ton pochodziło z Ukrainy. 

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

 

Krajowe ceny skupu zbóż 
Cena zł/t 

(netto) 

Zboża 

paszowe 

Pszenica 717-725 

Jęczmień 655-673 

Żyto 569-580 

Owies 586-604 

Pszenżyto 619-636 

Kukurydza 629-644 

Zboża 

konsumpcyjne 

Pszenica  706-712 

Żyto 567-582 

Jęczmień 659-705 

Małopolskie 

targowiska                                 
[cena w zł/t] 

Pszenica 774-837 

Jęczmień 772-820 

Owies 700-731 

Żyto 700-900 

Pszenżyto 750-840 

Kukurydza 850-900 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu  netto 

(w zł/tonę) 

[MPC]- MASA POUBOJOWA CIEPŁA 

 POLSKA REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

S  7957-8291 7965-8316 



W pierwszym tygodniu grudnia 2019r. na rynku 

krajowym średnia cena zakupu żywca wieprzowego 

wyniosła 6,24 zł/kg i była o 3% wyższa niż miesiąc 

wcześniej i o 49%wyższa niż w 2018r.  

W omawianym okresie za żywiec wołowy średnio 

uzyskiwano  6,23zł/kg (wzrost ceny o 0,5% w ujęciu 

tygodniowym, wzrost o 2% wobec poprzedniego miesiąca oraz spadek o 6% w stosunku do poprzedniego roku).  Na 

rynku drobiu w pierwszym tygodniu grudnia zaobserwowano niewielkie wahania cen skupu kurcząt brojlerów oraz 

cen skupu indyków.  

Za kurczęta brojlery oferowano dostawcom przeciętnie 3,19 zł/kg (mniej o 1,5% niż przed miesiącem i o 1% mniej 

niż przed rokiem)  a za indyki średnio 5,82 zł/kg tj o 2gr/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do 

notowań sprzed miesiąca cena żywca indyczego była o 2% niższa a w porównaniu do roku 2018  była ona wyższa o  

3%. W omawianym okresie w zakładach mięsnych ceny półtusz wieprzowych kształtowały się na poziomie 9,22 zł/kg 

(wzrost o 9% w stosunku do listopada i o 44% droższe niż przed rokiem). Cena kompensowanych ćwierćtusz 

wołowych ukształtowała się w granicy 13,01 zł/kg (wzrost o 3%  w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz 

spadek o 4,5% wobec analogicznego okresu w roku 2018).  

W połowie grudnia odnotowano wzrost cen skupu 

trzody chlewnej, kurcząt brojlerów natomiast na 

podobnym poziomie utrzymały się ceny żywca 

wołowego i indyków. Według danych z 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w okresie 9-15.12.2019 

przeciętna cena skupu żywca wieprzowego wynosiła 

6,37 zł/kg, żywca wołowego 6,23zł/kg, kurcząt 

brojlerów 3,22zł/kg a za indyki oferowano 

5,91zł/kg.  Odnośnie krajowych cen zbytu mięsa wieprzowego za półtusze wieprzowe uzyskiwano ceny 9,47zł/kg 

(12% drożej niż miesiąc wcześniej i o 47% drożej niż w roku ubiegłym). Po 12,94zł/kg zbywano kompensowane 

ćwierćtusze wołowe, natomiast tuszki kurcząt patroszonych zbywano średnio po 5,63zł/kg a tuszki indyków po 

10,09zł/kg. 

 

 
 

 
 
Pod koniec grudnia żywiec wieprzowy był skupowany po 6,30 zł/kg (drożej o 7% w porównaniu do końca listopada 

oraz o 51% w porównaniu do grudnia 2018r) natomiast żywiec wołowy po 6,17zł/kg (o 1% mniej niż w połowie 

grudnia oraz o 10% mniej niż w roku 2018). W dniach 16-29 grudnia zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery 

po 3,22zł/kg, indyki po 6,03zł/kg.  

Zgodnie z wstępnymi danymi z GUS do listopada 2019 r. skupiono 5,12 mln ton żywca rzeźnego tj o 2% mniej  niż w 

roku 2018. Wobec roku poprzedniego o 0,5% więcej do skupu dostarczono żywca drobiowego (2,8 mln ton) oraz o  

6 % mniej  żywca wieprzowego (1,7 mln ton). Dostawy żywca wołowego wyniosły 579 tys ton i były mniejsze o 4% 

wobec 2018r.  

 

Krajowe ceny prosiąt 

 

 

E  7822-8186 7856-8200 

U  7462-7848 7503-7846 

R  7112-7594 7053-7403 

O  6223-6933 6410-6549 

P  5933-6707 bd 

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego 

[wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc 

trzody chlewnej [zł/kg] 

01.12.2019 08.12.2019 15.12.2019 29.12.2019 

POLSKA 
6,08 6,24 6,37 6,30 

REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI  

6,10 6,25 6,38 6,24 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE ZA 

OKRES 1-31.12.2019r  

 

cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 3,19-3,27 

indory 5,90-6,03 

indyczki 5,69-5,72 

kaczki typu brojler 4,36-4,42 

  CENA ZAKUPU BYDŁA RZEŹNEGO  
W POLSCE 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,17-6,23 11905-12026 12143-12266 

Bydło 8-12m-cy  6,16-6,68 11436-12399 11664-12647 

byki 12-24m-ce  6,70-6,80 12575-12759 12826-13014 

byki > 2 lat  6,71-6,74 12580-12654 12832-12907 

krowy  4,90-4,94 10056-10142 10257-10345 

jałówki  6,68-6,69 12895-12923 13153-13181 

*- w.ż- waga żywa  
**- mpc- masa poubojowa ciepła  
*** - mps- masa poubojowa schłodzona 



Na krajowych targowiskach na początku grudnia 

utrzymywała się tendencja wzrostowa ceny prosiąt. W  

dniach 2-8.12.2019r.. (według ZSRIR MRiRW) za 

jedno prosię płacono przeciętnie 253 zł, tj. więcej o 

3,5% niż pod koniec listopada. W odniesieniu do cen 

uzyskiwanych przed rokiem prosięta były droższe o 

46%.  W drugiej połowie grudnia ceny spadły do 

poziomu 231zł. Z kolei na targowiskach małopolskich 

ceny za jedno prosię w grudniu kształtowały się na 

poziomie 225-320zł. 

 

Rynek mleka i produktów mlecznych 

 

W Polsce od sierpnia ceny skupu mleka surowego wykazują stopniowy wzrost. W 2019r producenci mleka w Polsce 

utrzymywali dostawy surowca na poziomie wyższym niż w 2018r. Jak podaje GUS w okresie styczeń- listopad 2019r 

dostarczono 10,8 mld litrów mleka o 2% więcej niż w roku ubiegłym. W omawianym okresie średnia cena skupu 

mleka surowego była o 0,6% wyższa  niż przed rokiem i wynosiła średnio 134,36zł/hl.  

W pierwszym tygodniu grudnia wzrosły ceny masła w blokach które skupywano po 16,31 zł/kg (o 2%  drożej niż pod 

koniec listopada i o 1% drożej niż przed miesiącem). W omawianym tygodniu za masło konfekcjonowane  płacono 

18,74zł/kg. Na początku grudnia za odtłuczone mleko w proszku płacono średnio 10,32zł/kg a za pełne mleko w 

proszku 12,62zł/kg, w porównaniu do roku 

ubiegłego odpowiednio drożej o 57% i 9% .  

W połowie grudnia jak wynika z danych ZSRiR 

MRiRW ceny masła spadły a w zakładach 

mleczarskich uzyskiwano cenę 16,22zł/kg (masło w 

blokach) i 18,52 zł/kg (masło konfekcjonowane).  

W odniesieniu do cen sprzed roku masło było tańsze 

o 13% -15%.  Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w 

proszku ukształtowały się na poziomie 10,56zł/kg 

natomiast pełnego mleka w proszku na poziomie 

12,59zł/kg. W odniesieniu do poprzedniego roku 

OMP podrożało o 60% natomiast PMP było droższe 

o 6%. 

 

 

Rynek owoców i warzyw 
Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w grudniu 2019 (dane: MODR) 

W 2019 r. z uwagi na niesprzyjające warunki w czasie wegetacji, tj. wysoka temperatura i susza zbiory ziemniaków w 

Polsce są sporo mniejsze niż w roku poprzednim. Według szacunków ekspertów tegoroczne zbiory ziemniaków  w 

Polsce wyniosły ok. 6,5 mln t i były o 13% niższe niż przed rokiem. GUS szacuje się, że areał uprawy ziemniaków w 

2019 r. był wyższy o 3% i wyniósł ponad 300 tys. ha a plony ziemniaków w zeszłym roku oceniono na 214 dt/ha, 

Ceny prosiąt na małopolskich targowiskach 

Prosięta ok. 25 kg w zł/szt. 

miejscowość Cena zł/szt 

Szczucin 260-270 

Nowy Targ 320,00 

Łącko 225,00 

Stary Sącz 280,00 

TOWAR 

POLSKA 

Cena zł/100kg 

2019-12-01 2019-12-8 2019-12-16 

Masło 82% tł, 16% wody 

w blokach 

1594 1 631 1622 

Masło 82% tł, 16% wody  

konfekcjonowane 

1874 1874 1852 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

1031 1032        1056 

Mleko pełne w proszku 
1251 1262 1259 

Ser Edamski 
1360 1325 1360 

Ser Gouda 
1368 1405 1390 

Warzywa i owoce zł/kg Krzeszowice Kraków 

St.Kleparz 

Wadowice Wolbrom Oświęcim 

 

Cebula zł/kg 2,5 3,00 2,5 1,1-1,20 2,50-3,00 

buraki ćwikłowe zł/kg 2,00 3,00-3,50 2,20-2,50 0,50 2,50-3,00 

Marchew zł/kg 2,00-2,5 3,00 2,00-2,20 0,50 2,50-3,00 

Pietruszka zł/kg 4,50-5,00- 5,00-6,00 14,00 1,20 5,00-6,00 

Czosnek zł/szt. 1,20 2,00 1,70-1,80 0,70 1,50 

Gruszki zł/kg 5,00 6,00 - 3,00-4,00 - 

Jabłka zł/kg          3,00 4,00 2,50-3,50 2,50 3,00-3,50 

seler zł/kg 4,00-5,00 5,00 6,00 1,20         6,00 

Pomidory zł/kg 6,00 8,00 8,00-10,00 - 9,00 

Kapusta biała zł/szt. 4,00 2,00zł/kg - 0,5-0,70zł/kg 4,00-5,00- 

Kapusta czerwona  zł/szt. 3,50-4,00 3,00zł/kg - 0,7-0,8zł/kg 4,00zł/szt 

Pieczarki  zł/kg 7,00-8,00 9,00-10,00 6,50 7,00-7,50 10,00 

Por zł/szt. 2,5 3,00-3,50 - 0,90 3,50 

Orzech włoski zł/kg - 10,00 - 8,00 12,00 

Ziemniaki jadalne zł/dt  150,00 250,00 180,00-220,00 100,00 250,00 



(spadek o 37 dt/ha). W sezonie 2019/2020 ceny ziemniaków utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie co jest 

efektem ubiegłorocznej suszy i niższych zbiorów. Spadek produkcji i bardzo ograniczona podaż ziemniaków 

zadowalającej jakości wpływa na bardzo wysoki poziom cen targowiskowych oraz cen na rynku hurtowym. Eksperci 

przewidują, że średnie ceny ziemniaków na targowiskach w skali całego sezonu 2019/20 mogą wynieść ok. 220 zł/dt 

i będą o ok. 63 proc. wyższe niż w sezonie 2018/19. W przypadku cen hurtowych średni poziom w  skali całego 

sezonu 2019/20 może wynieść. 169 zł/dt. co w  porównaniu z poprzednim sezonem będzie wyższy o ok. 40 proc. Na 

przełomie listopada i grudnia średnie ceny ziemniaków w dużym hurcie oscylowały w granicy 1 zł/kg. W okresie 

zimy ceny ziemniaków będą przypuszczalnie systematycznie powoli się zwiększać, a skala tego wzrostu będą 

determinowały warunki pogodowe oraz import ziemniaków Tegoroczna długotrwała susza sprawiła, że warunki 

tegorocznej wegetacji dla warzyw gruntowych były bardzo trudne. Szacuję się że całkowita produkcja warzyw 

gruntowych, w 2019 r. wyniesie ponad 3,8 mln t ( ok. 6% mniej niż w 2018r). W odniesieniu do roku poprzedniego 

zaobserwowano spadek produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, szczególnie 

korzeniowych. Oszacowano, że zbiory kapusty wyniosą ok. 0.8mln t, kalafiorów ok.210 tys. t, ogórków 225 tys. t a 

pomidorów 240 tys. ton. Z kolei produkcję cebuli szacuję się na 535 tys t a marchwi 680tys.t.                                      

Na rynku jabłek przewiduje się, że krajowa produkcja jabłek w sezonie 2019/2020 zmniejszyła się o 25% wobec 

poprzedniego sezonu i wyniesie ok. 3mln t. Niższe zbiory powinny przedłożyć się znacząco na wzrost cen tych 

owoców ale będzie miało również wpływ na niższy eksport. Coraz trudniej handluje się z Białorusią, która jest 

najważniejszym odbiorcą polskich jabłek w poprzednim sezonie choć odnotowano skokowy wzrost  eksportu z 

Egiptem. Niestety gdyby nie eksport do Białorusi i Egiptu  (100 tys. ton w  sezonie 2018/2019) to byłby bardzo duży 

problem z zagospodarowaniem krajowych jabłek. Niższe zbiory jabłek w 2019r odnotowano dla całej UE ( zbiory 

niższe o 19%) stąd należy się spodziewać, że ograniczona podaż tych owoców wpłynie na wysokie średnie ceny 

jabłek deserowych w całym sezonie  2019/2020 a w okresie zimowym nastąpi dalszy stopniowy wzrost cen jabłek 

hurtowych i detalicznych.  

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w grudniu 2019 r.: 

 
Dz.U. 2019 poz. 2340 

 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 

wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone 

przez powiatowego lekarza weterynarii 

Dz.U. 2019 poz. 2368 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w 

sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem 

wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 

Dz.U. 2019 poz. 2370 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich w 2020 r 

Dz.U. 2019 poz. 2401 

 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 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. 2420 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm 

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

Dz.U. 2019 poz. 2422 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej 

zgodnej z ochroną środowiska  

 Dz.U. 2019 poz. 2489 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. 

Dz.U. 2020 poz. 6 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002340
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002368
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002370
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002401
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002420
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000006


Dz. U. 2020 poz. 11 

 

 

Dz.U. 2020 poz. 25 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, 

sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów 

referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw 

sprzedanych 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 
 

Aktualności 

Interwencje Samorządu Rolniczego – grudzień 2019 r. 

Wniosek  KRIR o wydłużenie terminu przyjmowania wniosków na wsparcie inwestycji w obszarze nawadniania 

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na 

operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze nawadniania w 

gospodarstwie rolnym, mogły być składane do ARiMR od 25 września do 22 listopada 2019 r. W związku ze 

skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami związanymi z uzyskaniem dokumentów aplikacyjnych 

niezbędnych  do złożenia wniosku, znaczna liczba rolników nie zdążyła w tym okresie przygotować pełnej 

dokumentacji do wniosku. W związku z tym, 23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z wnioskiem o przedłużenie okresu składania wniosków, lub przyjęcie możliwość składania wniosków 

bez ograniczeń czasowych w sposób ciągły do wyczerpania limitów finansowych przewidzianych na to działanie. 

Wniosek KRIR o poszerzenie definicji pomocnika rolnika 

23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. Zmiana ustawy, 

która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, pomogła w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania na pracę w 

ogrodnictwie i warzywnictwie, jednak przyjęta definicja pomocnika rolnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac 

związanych ze zbiorem owoców i warzyw, tytoniu, chmielu i ziół jest stanowczo za wąska. 

W wielu gałęziach rolnictwa występuje okres spiętrzenia prac i czynności szczególnie pilne w okresie cyklu 

produkcyjnego, z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na pracę. Przykładami takiego zapotrzebowania są: 

 okres żniwny, kiedy w okresie zbioru roślin zbożowych przypadają terminy agrotechniczne siewu rzepaku 

ozimego. W tym czasie, doświadczeni operatorzy ciągników rolniczych kierowani są do operowania 

kombajnami do zbioru zbóż lub wykonują prace uprawowe i zasiewy. Powstaje krótkookresowe 

zapotrzebowanie na operatorów ciągników pracujących przy zwożeniu zebranego ziarna i pomocników w 

magazynach; 

 okres zakończenia tuczu ptactwa na fermach kur, kaczek, indyków. W tym czasie również obserwuje się 

krótkookresowe i pilne zapotrzebowanie na pomoc przy wyłapywaniu ptactwa, oczyszczaniu przestrzeni 

produkcyjnej i przygotowaniu jej do kolejnego cyklu produkcyjnego, 

 okres odsadzeń i prowadzenia zabiegów weterynaryjnych na fermach krów (zarówno w produkcji mleka jak i 

produkcji mięsnej). W tym czasie rolnicy również wskazują na zapotrzebowanie na dodatkową pomoc przy 

przepędach i wsparciu zabiegów weterynaryjnych, 

 czas połowu ryb w gospodarstwach rybackich (np. w stawach karpiowych w okresie przedświątecznym), 

 do zakresu prac osoby pomagającej w gospodarstwie rolnym należy zaliczyć również pomoc rolnikowi w 

domu np. przy osobie chorej, niepełnosprawnej, nad którą rolnik sprawuje opiekę, a w okresie spiętrzenia prac 

w gospodarstwie potrzebuje pomocy w pracach opiekuńczych. 

Dlatego też, Zarząd KRIR wniósł  o przeprowadzenie analizy funkcjonowania rozwiązania wprowadzonego ustawą o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 858) i 

rozszerzenie definicji pomocnika rolnika. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000011
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000025


Uwagi do planowanego skrócenia terminu składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego 

23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej 

dopłaty. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowany termin przyjmowania wniosków, tj. od 25 maja do 25 

czerwca, jest zbyt krótki. W związku z czym zaproponowano, aby rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty 

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego od 15 kwietnia. Projektowane skrócenie czasu z sześciu 

do jednego miesiąca jest zbyt radykalną zmianą. Przyjęcie terminu 15 kwietnia w sposób znaczący ułatwi 

pracownikom ARiMR bieżącą obsługę wnioskodawców, a samym rolnikom umożliwi składanie wniosków 

bezpośrednio po zakończeniu wiosennych siewów, które w większości przypadków przypadają na okres 

marzec/kwiecień. 

Informacja KRUS 

Informacja dot. składki na ubezpieczenie społeczne rolników  

KRUS informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, 

zgodnie z Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia 2019 r., w I kwartale 2020 r. 

nadal stanowić będzie kwotę 42,00 zł. 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc 

rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. 
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie 

ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.  

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, 

małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury 

podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.  

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni 

powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 

• 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 

100 ha przeliczeniowych,  

• 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 

powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,  

• 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 

ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,  

• 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 

ha przeliczeniowych. 

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:  

• rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2020 r. upływa z dniem 31 stycznia 2019 r.  

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

 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Zaliczki na poczet dopłat na kontach rolników 

Ponad 10,8 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz 

płatności obszarowych z PROW 2014 - 2020. 29 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

zakończyła ich wypłatę.    W tym roku polscy rolnicy po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu 

dopłat otrzymali zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, i to na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej 

poziomie 70 proc. Z kolei po raz pierwszy przekazywane były zaliczki na poczet płatności obszarowych PROW 2014-

2020 w wysokości 85 proc. stawki.  Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 

15,2 mld zł, o płatności te ubiega się w roku bieżącym ponad 1,3 mln rolników.  Od 16 października do 29 listopada 

2019 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014 - 2020 zaliczki 

na kwotę ponad 10,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do rolników trafiło o ok. 1 mld 

zł więcej.   2 grudnia Agencja przystąpiła do realizacji płatności końcowych. Na ich wypłatę ma czas do końca 

czerwca 2020 r. 

 

 



Coroczny spis pogłowia zwierząt w gospodarstwie  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom o  dokonaniu corocznego spisu pogłowia 

zwierząt w gospodarstwie. Obowiązek wykonania ewidencji dotyczy posiadaczy świń, owiec oraz kóz.   Ostateczny 

termin  przeprowadzenia aktualnego spisu upływa dokładnie 12 miesięcy od daty dokonania spisu w roku 

poprzednim. Dla przykładu: jeśli spis wykonano  28 grudnia 2018 r., to kolejny musi być zrobiony najpóźniej do 28 

grudnia 2019 r.   Wynik spisu dotyczącego świń należy umieścić w księdze rejestracji oraz  przekazać kierownikowi 

biura powiatowego Agencji za pomocą Portalu IRZ plus, można go również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w 

terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia. Z kolei wynik spisu dotyczącego owiec i kóz należy umieścić wyłącznie 

w księdze rejestracji owiec i kóz. Nie dotyczy to rolników którzy zgłaszają wszystkie zdarzenia związane z tymi 

zwierzętami za pośrednictwem portalu IRZPlus . Obowiązek przekazywania spisu owiec i kóz do ARiMR wygasł. 

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami - wnioski o pomoc można składać do 28 stycznia 

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.  ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w 

swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych ”Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę 

zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą 

ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń 

o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi 

do: 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w 

przypadku pozostałych rolników. Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie 

gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą 

warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). 

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania 

nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do 

przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych 

płynnych. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także 

składać za pośrednictwem biur powiatowych.  Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma 

uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy kolejności przysługiwania 

pomocy zostaną opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.  

 
Do 31 stycznia KGW mają czas na rozliczenie otrzymanego wsparcia  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich, które w 2019 roku 

wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje 

konieczność zwrotu przyznanych środków. Koła gospodyń wiejskich zobowiązane były do wykorzystania przyznanej 

w 2019 r. pomocy do 31 grudnia 2019 r. Do końca stycznia 2020 roku mają natomiast czas na rozliczenie 

przyznanego wsparcia poprzez złożenie sprawozdania z wydatkowanej pomocy.W myśl § 4 ust 2 rozporządzenia 

MIiR z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń 

wiejskich oraz jej wysokości  (Dz.U.  poz. 2229 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, 

wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub 

niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega 

zwrotowi w całości lub części. 

Informacja KOWR 

 

II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 PROW 2014-2020 

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

ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie 

działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                                                                                

Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości, tj.  

http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/ii-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-poddzialania-3-2-prow-2014-2020


 gwarantowanych tradycyjnych specjalności; 

 chronionych nazw pochodzenia; 

 chronionych oznaczeń geograficznych; 

 rolnictwa ekologicznego; 

 ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; 

 ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina; 

 ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich. 

oraz krajowych systemów jakości, tj. 

 „Jakość Tradycja”; 

 „Quality Meat Program”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi 

owsianej”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”. 

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W dniu 9 grudnia odbyło się drugie Walne Zgromadzenie MIR Vi kadencji. Powołano na nim Komisję ds. 

Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, przyjęto nowelizację budżetu 2019 r., budżet na 2020 r. oraz plan 

pracy MIR na 2020 r. W drugiej części WZ zaproszeni goście przedstawili bieżące informacje dotyczące 

spraw rolnictwa. 
W ostatnim miesiącu roku odbyło się jedno posiedzenie Zarządu w dniu 16 grudnia. 

 

3.12.2019 r. – udział w Narodowej Radzie Rozwoju, sekcja Wieś, Rolnictwo pt. ”Kształtowanie ustroju 

  rolnego a UKUR oraz WPR – najważniejsze problemy. Rola KOWR w gospodarowaniu 

  ZWRSP” – Pałac Prezydencki, Warszawa, 

3.12.2019 r. - szkolenie  dla członkiń  KGW  z udziałem Urzędu Skarbowego w Wadowicach, Agencji 

  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wadowicach - biuro MIR w Wadowicach, 

4.12.2019 r.  – warsztaty decoupage – GOKiC w Mucharzu, powiat wadowicki, 

5.12.2019 r.  - szkolenie dot. Uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi – COBORU Węgrzce, 

5.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Wieliczce – Czyżów, 

5.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Miechów, 

5.12.2019 r. - spotkanie z Kołem Łowieckim "Bażant" – biuro MIR Wadowice, 

6.12.2019 r. - posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały 

  Sejmiku WM dotyczącej podziału na obwody łowieckie – Urząd Marszałkowski, Kraków, 

9.12.2019 r. – warsztaty decoupage – Dom Kultury w Podolszu, powiat oświęcimski, 

10.12.2019 r. – spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, przedstawicieli 

  władz ZWC Galicja – wręczenie rolnikom promes na bezpłatne badania instalacji kominowej 

  oraz badania instalacji elektrycznych – UG Mędrzechów, 

10.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Myślenicach, 

11.12.2019 r. – warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych – Gorlice, 

12.12.2019 r. – posiedzenie RP w Proszowicach, 

12.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Nowym Targu i Zakopanem, 

13.12.2019 r. - posiedzenie Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich w ramach Porozumienia 

  Rolniczego, Warszawa, 

16.12.2019 r. – Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych MIR powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, 

  bocheńskiego i brzeskiego – biuro MIR Tarnów, 

16.12.2019 r.- Małopolskie Spotkanie Opłatkowe, Teatr Słowackiego, Kraków, 

16.12.2019 r. – Świąteczne warsztaty dla KGW – Starostwo Powiatowe w Miechowie, 

17.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Gorlicach, 

17.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Suchej Beskidzkiej, 

18.12.2019 r. - Konferencja pt. „Drobne gospodarstwa rolne wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki  

  Rolnej” – ŚODR w Modliszewicch, woj. świętokrzyskie, 



19.12.2019 r. - Spotkanie Przedświąteczne UR – klub „Arka” Kraków, 

20.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Miechowie, 

20.12.2019 r. – posiedzenie RP MIR w Limanowej. 

 

 

ŹRÓDŁO: www.minrol.gov.pl; www.modr.pl; www.farmer.pl; www.gospodarz.pl; www.topagrar.pl; 

www.krus.gov.pl; www.arimr.gov.pl, www.mir.krakow.pl; www.krir.pl, www.gospodarz.pl, 

www.portalspozywczy.pl, www.agrofakt.pl 
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