
Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat  

funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, 

prac Zarządu i nowych aktów prawnych 

Dane opracowano na dzień 31.07.2020 r. 

Lipiec 2020 

Rynek zbóż  
Na przełomie czerwca i lipca na rynku krajowym ceny zbóż 

podstawowych uległy obniżeniu natomiast nadal rosły ceny 

kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu 

miesiąca za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 814 zł/t (o 1 % 

mniej niż miesiąc wcześniej i o 11% drożej niż w ubiegłym roku), za 

tonę żyta konsumpcyjnego można było natomiast uzyskać 

przeciętnie 549 zł (na podobnym poziomie jak przed miesiącem i o 

18% mniej niż w porównywalnym okresie 2019r.). W odniesieniu 

do początku czerwca, w lipcu o 1% wzrosły ceny kukurydzy której 

przeciętna cena ukształtowała się na poziomie 761zł/t, jednocześnie 

ziarno to było droższe o 9% niż w porównywalnym okresie w roku 

ubiegłym. W drugim tygodniu lipca w związku z rozpoczynającymi 

się żniwami ceny większości zbóż spadły osiągając następujące 

poziomy: 798zł/t za pszenicę konsumpcyjną, 616zł/t za jęczmień 

paszowy, 694 zł/t za pszenżyto. Wyjątkiem było żyto konsumpcyjne 

i kukurydza za które uzyskiwano odpowiednio 550zł/t i 769zł/t. 

Trwające żniwa w połowie miesiąca przyczyniły się do dalszych 

spadków cen niektórych zbóż min. żyta konsumpcyjnego (530zł/t) , 

jęczmienia paszowego (614zł/t), pszenżyta (687zł/t). W 

opisywanym okresie nieznacznie wzrosły ceny pszenicy 

konsumpcyjnej (wzrost o 0,2% do poziomu 800zł/t) oraz ceny 

kukurydzy (wzrost o 1% do poziomu 777zł/t). W dniach 20-26 lipca 

w zakładach zbożowych  objętych monitoringiem Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena 

krajowej  pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 752zł/t, za żyto konsumpcyjne uzyskiwano cenę 511zł/t, a za kukurydzę 

791zł/t.  

Według prognoz Komisji Europejskiej zbiory zbóż w UE-27 w 2020r. mogą wynieść 286,8 mln ton czyli o 3% mniej 

niż w roku 2019. Na ten spadek niewątpliwie wpłynął deficyt opadów jaki wystąpił w maju i czerwcu  br. w 

północno-zachodniej części Europy, zwłaszcza w Irlandii, Francji, Belgii, Niderlandach i Niemczech. Jednocześnie 

KE przewiduje, że wzrost zbiorów wzroście w Polsce (o 5% do 30mln ton) i Hiszpanii (o 8% do 21 mln ton). 

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

 
W pierwszym tygodniu lipca 2020r. na rynku 

krajowym średnia cena zakupu żywca wieprzowego 

wyniosła 5,23 zł/kg i była o 7% niższa niż miesiąc 

wcześniej i o 9% niższa  niż w 2019r. Potaniały 

również ceny półtusz wieprzowych za które oferowano 

7,75zł/kg ( o 5% mniej niż na początku czerwca oraz o 

6,5% mniej niż w ubiegłym roku). 

W omawianym okresie za żywiec wołowy średnio 

uzyskiwano  6,01zł/kg (spadek o 1% wobec 

poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 5% w stosunku 

do poprzedniego roku). Cena kompensowanych 

ćwierćtusz wołowych z młodych buhajów 

ukształtowała się w granicy 12,41 zł/kg (poziom 

zbliżony do poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 5% 

wobec analogicznego okresu w roku 2019).  

Na rynku drobiu w pierwszym tygodniu lipca zaobserwowano dalszy wzrost cen skupu kurcząt brojlerów za które 

oferowano dostawcom przeciętnie 3,26zł/kg czyli o 7% więcej niż jeszcze miesiąc temu ale jednoczenie o 6,5% mniej 

niż przed rokiem. W stosunku do roku ubiegłego o 22% potaniały indyki osiągając cenę 4,39zł/kg. Na przełomie 

czerwca i lipca w zakładach drobiarskich podrożały tuszki kurcząt patroszonych (5,61zł/kg)  natomiast tuszki indyków 

potaniały (8,26zł/kg). 

Krajowe ceny skupu zbóż 
Cena zł/t 

(netto) 

Zboża 

paszowe 

Pszenica 767-809 

Jęczmień 610-663 

Żyto 549-578 

Owies 599-621 

Pszenżyto 664-696 

Kukurydza 761-791 

Zboża 

konsumpcyjne 

Pszenica  752-814 

Żyto 511-550 

Jęczmień 588-614 

Małopolskie 

targowiska                                 
[cena w zł/t] 

Pszenica 813-891 

Jęczmień 780-839 

Owies 745-838 

Żyto 900 

Pszenżyto 800-950 

Kukurydza 933-960 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu  netto 

(w zł/tonę) 

[MPC]- MASA POUBOJOWA CIEPŁA 

 POLSKA REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

S  5984-6832 5935-6844 

E  5871-6724 5821-6738 

U  5469-6342 5426-6374 

R  5525-5943 4981-5973 

O  4262-4876 4552-5415 

P  3948-5087 bd 



Według danych z Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 

13-19.07.2020 przeciętna cena skupu żywca 

wieprzowego wynosiła 4,57 zł/kg, żywca wołowego 

5,99zł/kg, kurcząt brojlerów 3,27zł/kg a za indyki 

oferowano 4,33zł/kg.  

Odnośnie krajowych cen zbytu mięsa wieprzowego 

za półtusze wieprzowe uzyskiwano ceny 6,79zł/kg 

(15% taniej niż miesiąc wcześniej i o 16% taniej niż 

w roku ubiegłym). Po 12,33zł/kg zbywano kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów do 2 lat, 

natomiast tuszki kurcząt patroszonych zbywano średnio po 5,04zł/kg a tuszki indyków po 8,43zł/kg. 

 

 
 

 
 
Pod koniec lipca żywiec wieprzowy był skupowany po 4,87 zł/kg (mniej o 9% w porównaniu do końca czerwca oraz 

mniej o 10% w porównaniu do lipca 2019r) natomiast żywiec wołowy po 6,05zł/kg (wobec 6,04zł/kg w poprzednim 

miesiącu).W dniach 20-26 lipca zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,26zł/kg a indyki po 4,34zł/kg.  

Zgodnie z wstępnymi danymi z GUS w pierwszych półroczu 2020r. skupiono 2 482 tys. ton żywca rzeźnego tj o 1,4% 

więcej niż w analogicznym okresie w roku 2019. Wobec pierwszego półrocza 2019r. o 3,9% więcej do skupu 

dostarczono żywca drobiowego (1 494 tys. ton) oraz o 3,3 % mniej żywca wieprzowego (768 tys. ton). Dostawy 

żywca wołowego wyniosły 217 tys. ton i były większe o 1,5% wobec pierwszego półrocza 2019r.  

 

Krajowe ceny prosiąt 

 

Na krajowych targowiskach w dniach 6-12.07.2020r. 

(według ZSRIR MRiRW) za jedno prosię płacono 

przeciętnie 248,50 zł. W odniesieniu do cen 

uzyskiwanych przed rokiem prosięta były droższe o 

46%.  W drugiej połowie lipca ceny wzrosły do 

poziomu 258zł. Z kolei na targowiskach małopolskich 

ceny za jedno prosię w całym lipcu kształtowały się na 

poziomie 300-375zł. 

 

Rynek mleka i produktów mlecznych 

 

W pierwszym półroczu 2020r. producenci mleka w Polsce utrzymywali dostawy surowca na poziomie wyższym niż w 

analogicznym okresie 2019r. Jak podaje GUS w okresie styczeń- czerwiec 2020r. dostarczono 6,2 mld litrów mleka o 

3% więcej niż w pierwszym półroczu 2019r. W czerwcu średnia cena skupu mleka surowego była o 1% niższa  niż 

przed rokiem i wynosiła średnio 130,61zł/hl. W odniesieniu do krajowej średniej ceny najmniej za mleko płacono w 

woj. małopolskim -122,11 zł/hl ( o 7% mniej od średniej krajowej) i woj. świętokrzyskim – 122,51zł/hl (o 6% mniej 

niż średnia krajowa). Najwięcej zaś za mleko uzyskiwano w woj. podlaskim- 137,45zł/hl  i woj. lubuskim -

136,18zł/hl. 

W pierwszym tygodniu lipca wzrosły ceny masła w blokach które skupywano po 13,41 zł/kg (o 3%  drożej niż pod 

koniec czerwca i o 6% drożej niż przed miesiącem). W omawianym okresie za masło konfekcjonowane  płacono 

16,30zł/kg (3,26 zł za 200g kostkę masła). Na początku lipca za odtłuczone mleko w proszku płacono średnio 

8,76zł/kg a za pełne mleko w proszku 11,83zł/kg, w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio drożej o 6% i taniej 

o 2% .  

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego 

[wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc 

trzody chlewnej [zł/kg] 

05.07.2020 12.07.2020 19.07.2020 26.07.2020 

POLSKA 
5,23 4,91 4,57 4,87 

REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI  

5,24 4,93 4,53 4,95 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE ZA 

OKRES 1-31.07.2020r  

 

cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 3,26-3,27 

indory 4,42-4,53 

indyczki 4,22-4,27 

kaczki typu brojler 4,41-4,48 

  CENA ZAKUPU BYDŁA RZEŹNEGO  
W POLSCE 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 5,99-6,05 11555-11676 11786-11909 

Bydło 8-12m-cy  6,17-6,60 11447-12251 11676-12496 

byki 12-24m-ce  6,42-6,57 12038-12759 12278-12581 

byki > 2 lat  6,31-6,53 12580-12335 12070-12500 

krowy  4,85-4,91 9960-10080 10159-10282 

jałówki  6,36-6,40 12283-12360 12529-12608 

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

Ceny prosiąt na małopolskich targowiskach 

Prosięta ok. 25 kg w zł/szt. 

miejscowość Cena zł/szt 

Szczucin 325,00-330,00 

Nowy Targ 375,00 

Łącko 300,00 



W drugiej połowie lipca jak wynika z 

danych ZSRiR MRiRW ceny masła 

wzrosły a w zakładach mleczarskich 

uzyskiwano cenę 14,18 zł/kg (masło w 

blokach) i 16,62zł/kg (masło 

konfekcjonowane). W odniesieniu do 

cen sprzed roku masło było tańsze o 

6% i 2%. Ceny zbytu odtłuszczonego 

mleka w proszku ukształtowały się na 

poziomie 8,53zł/kg natomiast pełnego 

mleka w proszku na poziomie 

11,41zł/kg. W odniesieniu do 

poprzedniego roku OMP potaniało o 

0,3% natomiast PMP było tańsze o 7%. 

 

Rynek owoców i warzyw 
Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w lipcu 2020r.(dane: MODR) 

Na rynku owoców warunki pogodowe na początku sezonu były ogólnie dość dobre zarówno w Polsce jak i w całej UE  

i można było przewidywać, że plony będą się kształtowały na średnim poziomie, zarówno w przypadku upraw jabłek, 

jak i gruszek. Następnie wiele krajów Europy w tym Polsce  zgłaszało epizody późnego mrozu, dodatkowo polskich 

rolników i sadowników dotknęła również susza. Krótko po okresie suszy mieliśmy także do czynienia z 

podtopieniami spowodowanymi intensywnymi deszczami. Dodatkowo globalna sytuacja związana z pandemią oraz 

trudności w przepływie pracowników z zagranicy i brakiem „rąk do pracy” głęboko wpłynęła przede wszystkim na 

rynek owoców i przyczyniła się do wzrastających cen. Porównując tegoroczne ceny polskich owoców z cenami z 

początkiem lipca 2019r  wynika że były one droższe o 59% głównie za sprawą niezwykle wysokich cen jabłek. 

Droższe jabłka z ubiegłorocznych zbiorów to wpływ epidemii koronawirusa na spadek sprzedaży cytrusów i wzrost 

sprzedaży jabłek. Jabłek brakuje w chłodniach, stąd ceny tych owoców nadal rosną. Na rynku w Broniszach jabłka z 

ubiegłorocznych zbiorów kosztowały w lipcu średnio od 5 do prawie 7 zł/kg( o ponad 300% więcej niż w roku 2019). 

Ogólnie w lipcu wszystkie krajowe owoce były droższe niż w ubiegłym roku, z wyjątkiem jagód leśnych które w ub. 

r. kosztowały 22 zł/kg, obecnie 20 zł/kg. Na rynku warzyw sytuacja wyglądała stabilniej, dużo cen polskich warzyw 

było zbliżonych do tych ubiegłorocznych choć były również wyjątki jak np.  wrażliwy na nadmiar wilgoci szpinak 

którego było w tym roku mało i kosztował w granicach 9zł/kg wobec spodziewanej ceny 3-4zł/kg. Drożej trzeba było 

zapłacić również za fasolkę szparagową, bób, ogórki gruntowe i szparagi. Natomiast tanie w tym roku były kalafiory, 

kapusta, brokuły, zielona papryka, ziemniaki, pietruszka oraz  pomidory.   

TOWAR 

POLSKA 

Cena zł/100kg 

2020-07-05 2020-07-12 2020-07-19 2020-07-26 

Masło 82% tł, 16% wody 

w blokach 

1341 1324 1385 1418 

Masło 82% tł, 16% wody  

konfekcjonowane 

1630 1640 1661 1662 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

876 863        848 853 

Mleko pełne w proszku 
1183 1152 1135 1141 

Ser Edamski 
1322 1294 1328 1311 

Ser Gouda 
1292 1341 1335 1316 

Warzywa i 

owoce zł/kg 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Krzeszowice Kraków 

St.Kleparz 

Gorlice Wadowice Wolbrom Oświęcim 

 

Cebula zł/kg 1,00-2,00 3,00 2,50-4,00 3,00-4,00 2,5-3,00 0,8-1,50 3,50-4,00 

buraki 

ćwikłowe zł/kg 

1,00-1,50 2,50-3,00 4,00 2,00-3,00 2,50-3,00 0,80-1,00 2,00-3,00 

Marchew zł/kg 1,50-1,80 3,00-4,00 5,00 3,00-4,00 2,50-3,00 1,30 4,00 

Pietruszka 

zł/kg 

2,40-3,80 4,00-6,00- 6,00-7,00 5,00-8,00 6,00 1,20 4,00-5,50 

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

Maliny zł/kg 9,00-11,00 12,00-14,00 14,00 13,00-

20,00 

12,00-16,00 19,00 -- 

Jabłka zł/kg 3,50-5,33 6,00 5,50-8,00 6,00-8,00 3,50-4,00- 5,00-5,50 4,00-6,00 

Śliwki zł/kg  2,50- 4,00 4,00-4,50 - 5,00-8,00 5,00-7,00 - 4,50 

Truskawki 

zł/kg 

6,00-6,50 8,00 5,50-10,00 10,00 8,00-12,00 8,00-10,00 12,00 

Seler zł/kg 3,00-3,50 5,00 5,00-6,00 - 4,50-6,00 1,30-1,70         4,00 

Pomidory zł/kg 2,66-3,00 4,00 3,5-4,20 6,00-7,00 5,50-6,00 4,50-4,80 5,50-8,00 

Ogórki zł/kg 2,00 4,00 3,50-5,00 3,00-5,00 3,50-5,00 2,50-3,50 3,50-4,00 

Kapusta biała 

młoda zł/szt. 

1,20-1,70 2,50-3,00 3,00 2,50-3,00 3,50- 2,00- 4,00-5,00- 

Por zł/szt. 1,20-1,50 2,00-2,50 2,00-3,00 - 2,50 1,50 3,50 

Ziemniaki 

młode zł/kg  

0,53-1,00 1,00-1,20 2,00 1,00-2,00 1,00-1,20 0,55-0,65 2,00 



Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS łączne zbiory warzyw gruntowych w 2020 roku mogą wynieść 4,1 mln ton, 

czyli o 6 procent więcej niż rok temu. W opartej o dane zbierane w lipcu ocenie ekspertów GUS oczekuje się wzrostu 

zbiorów wszystkich kategorii warzyw gruntowych z wyjątkiem pomidorów gruntowych. Jednakże nie wolno 

zapominać że o ile częste opady deszczu sprzyjały wzrostowi roślin, to również przyczyniły się do zwiększenia 

występowania chorób bakteryjnych i grzybowych, jak również skutkowały one słabszym kwitnieniem i wiązaniem 

owoców. 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w lipcu 2020 r.: 
 

Dz.U. 2020 poz. 1267 

 

Dz.U. 2020 poz. 1269 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi 

własność Skarbu Państwa 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w 

sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, 

sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i 

plombowania 

Dz.U. 2020 poz. 1270 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu 

i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus 

 

Dz.U. 2020 poz. 1274 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 1286 

 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych 

zakładach o małej zdolności produkcyjnej 

 Dz.U. 2020 poz. 1287 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej 

zdolności produkcyjnej 
 

 

 

 

 

Aktualności 

Interwencje zgłoszone przez samorząd rolniczy: KRIR, Izby Wojewódzkie w tym 

Małopolską Izbę Rolniczą  – lipiec 2020 r. 

 
Uwagi KRIR dot. wyjątkowej pomocy z związku z COVID-19 

22 lipca 2020 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 

kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W opinii KRIR udzielanie pomocy w formie 

zaproponowanego ryczałtu  jest krzywdzące dla producentów rolnych, gdyż wprowadza niesprawiedliwe zasady 

wsparcia. Pomoc powinno się naliczać do 1 sztuki zwierzęcia  lub metra kw. (w przypadku roślin ozdobnych)  po 

podziale koperty finansowej przez ilość zwierząt (i metrów kw. tuneli i szklarni) wynikającej ze złożonych wniosków. 

KRIR wnioskowało również o włączenie do pomocy producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym lub 

półotwartym, którzy prowadzą produkcję na bazie zakupu polskich prosiąt i odchowu ich do tucznika. Ponadto 

zgłoszono by w przypadku bydła pomoc przysługiwała - tak jak w przypadku świń - już od 1 sztuki, a w przypadku 

krów, także do krów mamek. Mając na uwadze konieczność sprawnego udzielenia wsparcia producentom rolnym 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001267
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001269
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001270
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001274
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001286
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001287


KRIR wniósł o skrócenie terminu na wydanie decyzji do 30 dni uważając, że termin wydania decyzji  150 dni od 

zakończenia składania wniosków  jest w zbyt długi a pomoc rolnikom musi być udzielona  jak najszybciej. 

Wniosek KRIR o przywrócenie stawki 8%VAT na nasienie zwierząt 

Zarząd KRIR wystąpił 22 lipca 2020 r. do Ministra Finansów o przywrócenie 8% preferencyjnej stawki VAT na 

nasienie zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody chlewnej. W piśmie zwrócono uwagę, że podczas prac nad 

zmianą matrycy stawek VAT oraz sposobem klasyfikacji towarów doszło, zdaniem samorządu rolniczego do 

przeoczenia polegającego na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8% nasienia 

klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie „Zwierzęta 

żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego". Do dnia 1 lipca 2020 r. produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym 

również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, sklasyfikowane w ramach grupowania 01.4 PKWiU 2008, były objęte 

stawką 8%. Natomiast od dnia 1 lipca 2020, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie bydlęce i trzody 

chlewnej, zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki VAT i podlega opodatkowaniu stawką VAT 

23%. 

Wniosek  KRIR  w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” 

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy finansowej na operację typu "Inwestycje 

odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów 

rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 

zakresie możliwości pokrycia strat, jeżeli wystąpiły tylko w środkach trwałych gospodarstwa rolnego. Krajowa Rada 

Izb Rolniczych zawnioskowała o umożliwienie pozyskania pomocy, jeżeli straty wystąpiły jedynie w środkach 

trwałych gospodarstwa rolnego.  

Wniosek KRIR w sprawie przyspieszenia zniesienia strefy niebieskiej ASF 

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd KRIR  zwrócił się do MRIRW Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie 

przyspieszenia działań dotyczących znoszenia strefy niebieskiej przez Komisję Europejską prosząc o interwencję 

służb weterynaryjnych w Komisji Europejskiej, aby przyspieszyć ten proces. 

 Samorząd rolniczy wobec unormowania działalności spółek wodnych  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka 

Gróbarczyka o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie unormowania działania spółek wodnych zwracając uwagę 

że obecnie większość spółek wodnych działa nieudolnie poprzez brak środków, przez co wielu rolników ma problem z 

prawidłową gospodarką wodną na polach. Zaproponowano rozwiązanie polegające na zmianie przepisów w ten 

sposób, aby składki na działalność spółek wodnych były pobierane przez gminę, która również sprawowałaby nad 

nimi nadzór. Według KRIR takie rozwiązanie mogłoby zagwarantować prawidłową działalność i odpowiednią 

konserwację urządzeń wodnych. 

Wniosek KRIR za dofinansowaniem studni głębinowych bez decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie umożliwienia rolnikom ubiegającym się o dofinansowanie na wykonanie 

studni głębinowej i rozpatrzenia ich wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bez 

konieczności dołączania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do wniosku o pomoc. 

Samorząd rolniczy w ochronie gruntów rolnych klas I-IV 

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego z wnioskiem o zmianę istniejących przepisów i wprowadzenie konieczności uzyskania opinii 

wojewódzkiej izby rolniczej dotyczącej przekształcenia i wykorzystania ziemi rolnej klas I-III, położonych poza 

obrębami ewidencyjnymi miast, na cele nierolnicze. Zawnioskowano również o ścisły nadzór nad przekształcaniem i 

wykorzystaniem na cele nierolnicze ziemi rolnej klasy IV. W opinii samorządu rolniczego wyjątkiem od tej reguły 

powinny być tylko przypadki, w których grunty wykorzystane zostaną do realizacji celów wyższej konieczności. 



Wniosek KRIR o wsparcie dla producentów trzody  

W dniu 27 lipca 2020 r. Zarząd KRIR wobec licznych wniosków w sprawie wsparcia producentów trzody chlewnej w 

Polsce, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o ponowne uruchomienie 

naborów na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację, który prowadzi 

gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej 

z terenów objętych ASF. 

Wniosek KRIR dot. badania opryskiwaczy 

Zarząd KRIR wystąpił 27 lipca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów w zakresie 

wymogów dotyczących potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin. Krajowa Rada Izb 

Rolniczych zawnioskowała o wprowadzenie moratorium w sprawie atestacji opryskiwaczy i zgłosiła następujące 

propozycje: 

 aktualizację zasad funkcjonowania Stacji Kontroli Opryskiwaczy i uprawnionych diagnostów, 

 aktualizację zasad ewidencjonowania opryskiwaczy, 

 aktualizację metodyki prowadzonych badań w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do 

ochrony roślin, 

 ujednolicenie ceny za przeprowadzone badanie sprawności technicznej sprzętu, 

 przedłużenie terminu dopuszczenia badania opryskiwaczy metodą pomiaru wypływu do momentu 

opracowania nowych wymagań, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy naukowej i praktycznym 

doświadczeniem zebranym w ciągu 20-letniej historii badań opryskiwaczy w Polsce 

Samorząd rolniczy za promowaniem roślin miododajnych  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 lipca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o 

wprowadzenie przepisów, które umożliwią zaliczenie roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako 

obszar kwalifikowany do zazielenienia. W opinii samorządu rolniczego zaliczenie roślin miododajnych uprawianych 

w plonie głównym do upraw zazieleniających, zwiększy atrakcyjność ich uprawy a zapewnienie pożytku dla pszczół i 

innych owadów zapylających jest działaniem korzystnym dla środowiska i powinno być promowane. 

Propozycja KRIR dot. programu zwalczania gryzoni  

W związku z pojawieniem się plagi gryzoni i problemem ograniczania ich populacji zwykłymi środkami Zarząd KRIR 

wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 lipca 2020 r., o ustanowienie specjalnego programu 

zwalczania gryzoni mającym na celu rozwiązanie problemu. 

KRIR występuje do KE o zwiększenie kontroli pozostałości pestycydów 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wobec konieczności zwiększenia kontroli na granicach Unii Europejskiej dostaw 

rzepaku i zbóż sprowadzanych z państw trzecich w zakresie pozostałości pestycydów zabronionych na terenie UE 

wystąpiła do unijnego Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Pani Stelli Kyriakides o uruchomienie 

specjalnego programu kontroli, uwzględniającego przeprowadzanie systematycznych kontroli dokumentów 

towarzyszących przesyłkom oraz przeprowadzanie kontroli fizycznych, w tym analiz laboratoryjnych większych partii 

rzepaku i zbóż sprowadzanych do UE z państw trzecich. 

KRIR wobec uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej  

Zarząd KRIR popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 lipca 2020 r. do Premiera Mateusza 

Morawieckiego o rozważenie możliwości uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności 

gospodarczej. W opinii samorządu rolniczego wprowadzenie jednoznacznej definicji gospodarstwa rolnego w zakresie 

działalności gospodarczej, w przypadku wielu istniejących programów pomocowych, ułatwi uzyskanie pomocy 

finansowej producentom rolnym. 

Informacja KRUS 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 26 lipca 2020r. 



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 26 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który 

przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługiwał na 

dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z 

powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad: 

 dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 

 dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 

ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-

19, pomimo otwarcia ww. placówek, podjął decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa 

wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 r. 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Ruszył nabór wniosków na dotację do prywatnego lasu 

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z 

PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski 

o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. 

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub 

współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla 

których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej 

określa decyzja starosty. Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne 

inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim 

drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest 

również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w 

drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować 

można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki 

drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na 

inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu 

drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi 

ochronne przed zwierzyną. Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, 

w jakich ma być realizowana. 

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" przesunięty do 17 

sierpnia. 

Decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie 

pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w 

ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru 

zostaje przedłużony do dnia 17 sierpnia 2020 r. włącznie. Informacje na temat operacji typu „Premie dla młodych 

rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 

zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. 

300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia 

finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z 

następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki 

przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą 

http://www.arimr.gov.pl/


wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie 

zwłok świń w celu zwalczania ASF.  Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest 

składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w 

uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co 

najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego 

odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, 

jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę. Natomiast w przypadku wstąpienia 

afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie 

świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 

proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 

300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Dotację na pokrycie strat 

spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki 

gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup 

nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, 

dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń. Wnioski przyjmują oddziały regionalne 

ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.  

Konkurs dla KGW z woj. małopolskiego 

 

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół 

Gospodyń Wiejskich z Małopolski i zarejestrowanych w ARiMR. Wszelkie informacje dot. konkursu pt. ”Koło 

ARIMR w sercu wsi” można znaleźć na stronie ARIMR. 

 

Informacja KOWR 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2020 r. uruchomił mechanizm dopłat do składek producentów rolnych z 

tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. 

Mogą to być następujące zdarzenia: 

 dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 

drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: 

huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych 

skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,  

 dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu 

nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności. 

Na ten cel  KOWR zabezpieczył środki w kwocie 50 mln zł i w terminie do 30 czerwca 2020 r. zawarł umowy z: 

1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 

6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą 

Oddziału w Poznaniu. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 
1) W lipcu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu MIR-16.07.2020 

2) Delegaci i pracownicy MIR szacowali szkody rolnicze w następujących gminach: Igołomia Wawrzeńczyce, 

Jodłownik, Stary Sącz, Podegrodzie, Nowe Brzesko, Żegocina, Jerzmanowice-Przeginia, Niepołomice, Muszyna i 

Sułoszowa.  

3) Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabory w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- Operacja pn.„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”  

- Operacja pn. „Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych” 



- Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie 

dobrych relacji między mieszkańcami wsi” 

Więcej informacji na stronie www.mir.krakow.pl oraz  

https://mir.krakow.pl/artykuly/KSOW---projekty-realizowane-przez-MIR-w-2020-roku,12986.html 

4) Pomimo stanu epidemii w miesiącu lipcu odbywały się posiedzenia Rad Powiatowych MIR. 

 

 

 

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.kowr.pl, www.portalspozywczy.pl, 

www.agrofakt.pl, www.fresh-market.pl 
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