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Rynki rolne – Zboża 

Trwający we wrześniu 2020 wzrost cen pszenicy jest zdecydowanie najbardziej 

widoczny wśród pozostałych zbóż. Jak podaje ekspert od rynku zbóż portalu 

www.cenyrolnicze.pl „Ta branża  jest całkowicie nieprzewidywalna. W tym czasie pszenica  

w skupach podrożała o 30-40 zł/t. Także po około 40 zł rozjechało się nam w lewo i w prawo. 

Polski przemysł młynarski i zapewne paszowy tego nie wytrzyma. Mogą nastąpić drastyczne 

podwyżki mąki, pasz czy otrąb”.  

Kolejne dni września przynosiły nieznaczne wzrosty średnich stawek zbóż i zazwyczaj 

nie przekraczały one 5 zł/t. Widoczny jest trend wzrostowy przede wszystkim jeśli chodzi  

o cenę jęczmienia konsumpcyjnego w stosunku 569,33zł/tonę 01.09 do 582,14 w dniu 29.09  

z kolei w przypadku żyta paszowego 472,29 zł/tonę 01.09 do 486,82 zł/tonę 29.09. Cena 

kukurydzy rosła do połowy września, po czym ustatkowała się na poziomie 860 zł/tonę.  

Wrzesień to dla rolników pora siewu rzepaku oraz przygotowań do siewu zbóż 

ozimych dlatego też zauważany był spokój zarówno wśród firm kupujących surowce rolne jak 

i w cennikach. Eksperci przewidują, że na rynku krajowym do końca roku droższa pozostanie 

pszenica. Jej wysoki eksport przełożył się na znaczne uszczuplenie zapasów, co będzie miało 

przełożenie również na bieżący sezon. Poniżej zostały podane ceny w zł/tonę. 

GATUNEK 01.09.20 04.09.20 08.09.20 15.09.20 18.09.20 22.09.20 25.09.20 29.09.20 
ŚREDNIA 

CENA 

Pszenica 
konsumpcyjna 682,05 686,16 688,88 694,02 702,5 709,2 713,62 715 698,92875 

Żyto 
konsumpcyjne 486,5 484,21 487,5 491,11 493,53 495,88 500,59 500 492,415 

Jęczmień 
konsumpcyjny 569,33 570 571,33 573,33 576 576,67 577,33 582,14 574,51625 

Pszenica 
paszowa 642,03 644,53 647,97 654,84 663,66 667,83 670,48 670,83 657,77125 

Żyto paszowe 472,29 473,13 476,04 482,17 486,68 486,59 487,95 486,82 481,45875 

Pszenżyto 558,46 559,63 559,17 567,88 570,38 571,73 574,04 574,81 567,0125 

Jęczmień 
paszowy 558,2 559,2 560 563,75 565,42 568,33 569,58 571,04 564,44 

Rzepak 1603,93 1606,77 1618,62 1628,93 1641,07 1651,96 1649,81 1644,57 1630,7075 

Kukurydza 768,57 768,57 836,67 
 

860 860 860 860 830,5442857 

Groch 
konsumpcyjny 835 835 838,89 837,78 855,56 862,22 862,22 866,11 849,0975 



Poniższy wykres ukazuje głównie tendencję wzrostową średnich cen na skupach we wrześniu 

2020 r. Wysoki był również wzrost średniej ceny za tonę kukurydzy, który wyniósł aż 91,43 zł/t więcej 

w ostatnich tygodniach września niż na początku miesiąca.  

 

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu  

W porównaniu do drugiego tygodnia września, średnia stawka za warchlaka w wadze 

20 kg spadła o ponad 7 zł/szt. w stosunku do ostatniego tygodnia miesiąca. W Polsce  

w poniedziałek (28.09.2020) ceny warchlaków z Danii w wadze 30 kg wahały się  

w granicach od 140,00 zł/szt. za kastrata do 235,00 zł/szt. (najwyższy status zdrowotny). 

Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 

25-30 kg to 200,55 zł/szt. wobec 198,16 zł/szt. tydzień wcześniej. W analogicznym okresie 

ubiegłego roku (30 września 2019 roku) średnia cena duńskiego warchlaka wystawianego na 

portalu wynosiła 333,24 zł/szt. W analogicznym okresie ubiegłego roku (30 września) średnia 

cena polskiego warchlaka (20 kg) wynosiła 280,60 zł/szt, a prosiaka w wadze 30 kg - 329,00 

zł/szt. Wrzesień nie rozpieszczał hodowców świń. Od początku miesiąca średnia stawka 

skupu tuczników w wadze żywej spadła o 0,41 zł/kg, a w wadze bitej ciepłej o 0,52 zł/kg, do 

czego przyczynił się również spadek cen w notowaniach. Na dodatek wielu rolników narzeka 

na coraz większe trudności ze sprzedażą żywca wieprzowego.  

Sytuacja spadku cen na tym rynku może być spowodowana głównie tym, że Chiny 

wstrzymały import wieprzowiny z Niemiec. Stało się tak po tym, gdy w Brandenburgii 

znaleziono dzika zakażonego wirusem ASF. Według Spiegla, Federalne Ministerstwo 

Rolnictwa potwierdziło, że Chińczycy nie wydają już zakładom mięsnym niezbędnych 

certyfikatów. Od 25 września  Korea Południowa również wstrzymała zakupy u naszych 

zachodnich sąsiadów, a cena na giełdzie spadła o 20 centów/kg do 1,27 eur/kg. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Ceny zbóż w skupach we wrześniu 2020 r. 

01.09.2020 04.09.2020 08.09.2020 15.09.2020

18.09.2020 22.09.2020 25.09.2020 29.09.2020



Prezes DBV (Niemiecki Związek Rolników) Joachim Rukwied powiedział, że jest 

zaniepokojony gwałtownym spadkiem cen. Uważa, że drastyczny spadek cen żywca 

wieprzowego jest nadmierny i niedopuszczalny. – „Apelujemy do wszystkich 

zaangażowanych w łańcuch żywnościowy, aby nie wykorzystywali sytuacji kryzysowej ze 

szkodą dla hodowców świń”. 

J.Rukwied jest również bardzo zaniepokojony zakazem eksportu wieprzowiny do 

Chin. – „Chiny są naszym najważniejszym rynkiem eksportowym wieprzowiny poza UE. 

Dotyczy to w szczególności części, które prawie nie są tutaj konsumowane. Musimy teraz 

zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zwalczać ASF u dzików i zapobiegać jego 

rozprzestrzenianiu się. Bardzo cieszy nas fakt, że rząd niemiecki ciężko pracuje.”  

O aktualnej sytuacji rynkowej wypowiada się między innymi pan Bartosz Czarniak z 

Pomorsko-Kujawskiego Związku Trzody Chlewnej: „(…) poza wiadomościami, które 

wzbudzają niepokój, przyszły z zagranicy informacje, które dają nadzieję na poprawę cen. 

Jest to deklaracja Brukseli, która wesprze działania naszych zachodnich sąsiadów zmierzające 

do rejonizacji w handlu wieprzowiną z Chinami. Oczywiście fakt taki na pewno wpłynąłby na 

podwyżki cen w skupach, również u nas, a także na całkowity brak zagrożenia zapychania 

rynku europejskiego wieprzowiną z Niemiec. Niemniej, od razu nasuwa się pytanie: czemu 

tylko w handlu z daleką Azją ma mieć możliwość nasz zachodni sąsiad? Dlaczego pominięto 

chociażby nasz kraj?” ( cytat za portalem cenyrolnicze.pl ) 

Rynek polski  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane końcem miesiąca (28.09.2020) r. z ubojni 

zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 3,50 do 

maksymalnie 4,70 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 5,00 - 5,90 zł/kg.  

W porównaniu do początku miesiąca zauważalny jest spadek średnich cen, które  

w poniedziałek 02.09.2019 r. wahały się w granicach: od 4,60 do maksymalnie 6,10 zł/kg,  

a na wbc w klasie E: 7,00-7,65 zł/kg.  

Początkiem września średnia cena w wadze żywej wynosiła 5,62 zł/kg (na podstawie 

46 cenników firmowych). Średnia cena w wadze żywej na koniec miesiąca wynosiła 4,13 

zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku (30.09.2019) za żywiec wieprzowy w skupach 

płacono przeciętnie 5,68 zł/kg. Przed miesiącem (31.08.2020) tuczniki w wadze żywej były 

wyceniane średnio na 4,54 zł/kg.  

Rynek żywca wołowego 

Od początku września ceny na rynku bydła rzeźnego stabilizowały się i wykazywały 

słaby trend wzrostowy, przy czym stawki były wyższe o kilkadziesiąt groszy od 

zeszłorocznych. Podwyżki cen, które miały miejsce końcem sierpnia nieco poprawiły 

minorowe nastroje hodowców bydła mięsnego, którzy jednak nadal nie byli 

usatysfakcjonowani obowiązującymi cenami skupu. Na dodatek nastroje wśród rolników 

zaczęły się pogarszać – coraz więcej niepokoju na rynku wywoływały plany frakcji rządzącej 

dotyczące ograniczenia uboju rytualnego.  

 

 Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej (zł/kg) 

 01.09.2020 08.09.2020 15.09.2020 22.09.2020 

Byki 6,92 6,95 6,97 6,99 

Jałówki 6,52 6,55 6,56 6,56 

Krowy 4,82 4,83 4,85 4,83 



 Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC (zł/kg) 

 01.09.2020 08.09.2020 15.09.2020 22.09.2020 

Byki 12,66 12,6 12,59 12,64 

Jałówki 12,42 12,43 12,45 12,51 

Krowy 10,44 10,49 10,52 10,52 

 

Ustawa, tzw. „Piątka dla Zwierząt” została przyjęta w Sejmie. Jednak jak na razie 

ceny skupu bydła rzeźnego pozostają w słabym trendzie wzrostowym. Stawki wprawdzie nie 

są bardzo satysfakcjonujące dla hodowców, ale cotygodniowe, niewielkie podwyżki mogą 

napawać umiarkowanym optymizmem. Rynek jednak balansuje na krawędzi przepaści ze 

względu na według środowiska rolniczego, szkodliwą ingerencję polityczną, która 

wymierzona jest w polski eksport wołowiny. 

Zgodnie z podjętą przez Sejm nowelą ustawy o ochronie zwierząt, część zakładów 

zajmująca się ubojem halal będzie musiała zamknąć działalność w ciągu miesiąca. Tyle 

bowiem czasu dali rządzący ubojniom działającym w systemie koszer i halal na wygaszenie 

produkcji. Do tego dochodzą odszkodowania, jakie zakłady będą musiały zapłacić swoim 

klientom za nagłe zerwanie kontraktów. Wg Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku 

Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ceny skupu żywca czekają drastyczne spadki,  

o 30–40 proc. Dodajmy, że ponad 80 proc. produkcji krajowej trafia na eksport, a 30 proc. 

tego wolumenu zajmuje mięso halal i koszer. To ok. 114 tys. ton z wywozu sięgającego  

w ubiegłym roku 377 tys. ton. 

Rynek drobiu  

Początek miesiąca września na rynku drobiu przyniósł następujące ceny:  

 Skup kurczak brojler: wolny rynek: 3,20 - 3,50 zł/kg (średnia: 3,39 zł/kg na podstawie 

informacji z 12 ubojni na terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (31.08.2020) 

średnia cena  wzrosła o 0,01 zł/kg, 

 Brojler kontraktacja: 3,15 - 3,45 zł/kg (średnia: 3,23 zł/kg na podstawie informacji z 7 

ubojni), 

 Sprzedaż kurczak tuszka: hurt: 4,85 – 5,50 zł/kg (średnia 5,26 zł/kg, na podstawie 

informacji z 16 ubojni na terenie całego kraju). W porównaniu do ostatniego 

notowania, średnia cena spadła o 0,18 zł/kg. 

Natomiast koniec miesiąca pod względem cen na rynku drobiu kształtował się następująco: 

 Skup kurczak brojler: wolny rynek: 2,90 - 3,30 zł/kg (średnia: 3,15 zł/kg na podstawie 

informacji z 10 ubojni na terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (28.09.2020) 

średnia cena  spadła o 0,04 zł/kg.  

 Brojler kontraktacja: 2,90 - 3,45 zł/kg (średnia: 3,18 zł/kg na podstawie informacji z 8 

ubojni). 
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3,39 3,27 3,25 3,23 3,28 3,31 3,25 3,2 3,15 3,25 
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3,23 3,23 3,23 3,23 3,22 3,23 3,22 3,22 3,18 3,22 

Tuszka 5,26 4,95 4,9 4,8 4,98 4,9 4,88 4,75 4,59 4,89 



 Sprzedaż kurczak tuszka- hurt: 4,20 – 5,40 zł/kg (średnia 4,59 zł/kg, na podstawie 

informacji z 11 ubojni na terenie całego kraju). W porównaniu do ostatniego 

notowania, średnia cena spadła o 0,09 zł/kg 

Jak przedstawia poniższy wykres ceny nieznacznie rosły i malały. 

Rynek mleka  

Na rynku mleka widać pierwsze oznaki jesiennych podwyżek cen skupu. Według 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w regionie południo-wschodnim 

średnia cena mleka surowego do skupu wzrosła w okresie miesiąca z 126,7 zł/100 kg do 

132,70 zł/100 kg. Oczywiście cenom tym daleko jeszcze do czasów kiedy mleczarnie 

walczyły o dostawców płac niejednokrotnie powyżej 200 zł/100 kg mleka. Rynek mleczarski, 

jak większość rynków rolnych odczuwa bowiem kryzys związany z pandemią koronawirusa  

i zmniejszonym zapotrzebowaniem na swoje produkty. Mniejszy jest również eksport mleka 

odtłuszczonego w proszku. Jednocześnie zauważyć należy, że corocznie w okresie letnim 

następuje spadek ceny surowca związany z jego podwyższoną podażą. Biorąc pod uwagę lata 

ubiegłe oczekiwać należy, że w kolejnych miesiącach ceny skupu mleka będą wzrastać. 

 

 

Rynek owoców i warzyw 

Poniższa tabela prezentuje średnie ceny najpopularniejszych warzyw i owoców na 

targowiskach w Małopolsce. 
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Warzywa i 

owoce 

Plac hurtowy 

Rybitwy 

Krzeszowice Kraków 

St.Kleparz 

Gorlice Wadowice Wolbrom 

Cebula zł/kg 0,72 2,3 3 2 1,6 0,7 

Buraki ćwikłowe 

zł/kg 

0,63 2 2,75 1,5 1,62 0,55 

Marchew 

zł/kg 

0,67 2,25 3 2,50 1,5 0,75 

Pietruszka 

zł/kg 

2,22 5,12 5 6,66 4,87 0,75 

Czosnek 

zł/szt. 

0,95 1,42 2 1 1,27 0,6 

Maliny 

zł/kg 

13 15 19,5 16,6 16 18 

Jabłka 

zł/kg 

1,85 4,12 4,75 3,5 3,62 3,17 

Śliwki 

zł/kg 

2,02 4,87 4,75 4,25 3,87 3,07 

Truskawki 

zł/kg 

- - - 19 16 - 

Seler 

Zł/kg 

1,65 5 4 - 4,37 1,65 

Pomidory zł/kg 2,44 4,33 4,83 5,33 4,83 4,33 

Ogórki 

zł/kg 

3,37 4,62 6,5 4,66 4,12 4 

Kapusta zł/szt. 1,77 2,75 3,75 3,25 3,33 2,25 

Ziemniaki zł/kg 0,43 0,65 1,50 1,00 0,87 0,34 

 

Na placach targowych widać jesienne obniżki cen warzyw i owoców. Cebula staniała 

w przeciągu ostatniego miesiąca o ok. 0,7-1,0 zł / kg., ziemniaki ok. 0,30 zł/kg, buraki 

ćwikłowe 0,4-0,8 zł kg., marchew 0,5-2,0 zł/ kg. Jest to wynikiem naturalnej w okresie 

wczesnojesiennym zwiększonej podaży tych produktów. Zauważyć jednak należy, że mimo 

okresowego spadku cen są one wyższe o ok 25-35% niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. Znacznie wyższe ceny niż przed rokiem osiągają za to krajowe jabłka. W chwili 

obecnej za 1 kg tych owoców zapłacić trzeba od 1,85 do nawet 4,75 zł. Sytuacja ta wynika  

z wiosennych strat związanych z wystąpieniem przymrozków, pandemią, która spowodowała 

brak siły roboczej zatrudnianej tradycyjnie przy zbiorach oraz niestety spekulacyjnym 

podejściem osób handlujących owocami. 

AKTUALNOŚCI 

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego  

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 

2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały 

kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. 

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób 

fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem 

kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. 



W spisie rolnym należy podać informację m.in. o powierzchni gruntów i liczbie zwierząt 

gospodarskich, uprawach rolnych i ogrodniczych. Dane dotyczą również liczby ciągników, 

maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną 

produkcją rolniczą. Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. 

W spisie nie ma pytań m.in o: 

 majątek rolników - podmiotem spisu jest gospodarstwo rolne. 

 zarobki rolników, czy wartości przychodów – zbierane są informacje o wkładzie pracy 

w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie 

prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej. Chodzi  

o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej 

działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł 

niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.  

 sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty – ważne jest tylko o to, czy 

gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych.  

Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzany następującymi podstawowymi metodami: 

 samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie GUS, 

polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych – (gov.pl) 

 samospis przez telefon - dzwoniąc na infolinię spisową 

oraz metodami uzupełniającymi, realizowanymi przez rachmistrzów tj. 

 wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego; 

 wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza wyposażonego w 

przenośne urządzenie mobilne. 

Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma 

obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego. 

 

GUS:  podliczył tegoroczne zbiory, są wyższe niż przed rokiem. 

Jak poinformował wczoraj Główny Urząd Statystyczny, produkcję zbóż podstawowych z 

mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,9 mln t, tj. o około 15 proc. więcej od tej z 2019 r. 

Zbiory rzepaku i rzepiku GUS ocenia na ok. 2,7 mln t, tj. o około 13 proc. więcej od zbiorów 

ubiegłorocznych. Wyższe będą także zbiory rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, 

warzyw i owoców. O blisko 10 proc. większe mogą być zbiory owoców z krzewów 

owocowych i plantacji jagodowych - szacuje się je na niespełna 0,5 mln t. 

Zbiory ziemniaków  

Zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 8,9 

mln t, tj. o około 38 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.  

Zbiory zbóż 

Tegoroczna pogoda sprzyjała prowadzeniu żniw. Do końca sierpnia w całym kraju 

zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Na podstawie prowadzonych szacunków GUS 

ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2020 r. wyniosła około 7,9 mln ha, z tego: 

pszenicy ok. 2,5 mln ha, żyta ok. 1,0 mln ha. Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 

42,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 15 proc.) więcej w porównaniu z ubiegłorocznym. 

Zbiory buraków cukrowych 

Tegoroczna powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej  

o ok. 4 proc. i wyniesie ponad 0,2 mln ha. Obecny stan plantacji buraków cukrowych jest 
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dobry (choć z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, regionalne zróżnicowany), lepszy 

niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i pozwala na szacowanie dość wysokich plonów. 

Wysokość plonów buraków może być wyższa od tej z 2019 r. o ok. 4 proc. i wynieść 600 

dt/ha. 

Zbiory warzyw gruntowych 

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się 

na niespełna 4,0 mln t. Przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych 

gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu, z wyjątkiem produkcji 

pomidorów gruntowych i ogórków.  

Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 230 tys. t, a ogórków - ponad 215 tys. ton. 

Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton. Ostateczna 

wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych 

oraz występowania chorób i szkodników. 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

„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. 

Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 7 października 2020 r. 

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi 

posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek: 

 według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz 

zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad 

tych zwierząt, co najmniej: 

o 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy 

włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub 

o 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego 

mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub 

o 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy, lub 

o 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co 

najmniej 12 miesięcy, lub 

o 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. 

zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych  

w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło 

w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie 

pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej 

jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub 

 według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w 

związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co 

najmniej 1 000 sztuk, lub 

 według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję: 

o kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub 

o gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub 



o indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk 

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał 

przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub 

 w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w: 

o szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m
2
 lub 

o tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m
2
. 

(Powierzchnia wynosząca 25 m
2
 dla szklarni i 50 m

2
 dla tunelu to minimalna 

powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub 

pojedynczego tunelu.) 

Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki: 

rodzaj hodowli/produkcji/uprawy 
wielkość 

hodowli/produkcji/uprawy *) 
stawka 

samce gatunku bydło domowe (Bos taurus) 

3 - 20 szt. 5 100 zł 

21 - 30 szt. 10 100 zł 

31 - 50 szt. 16 200 zł 

51 i więcej szt. 20 200 zł 

samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu 
użytkowego mlecznego lub kombinowanego 

3 - 20 szt. 1 000 zł 

21 - 50 szt. 2 200 zł 

51 i więcej szt. 3 000 zł 

samice gatunku owca domowa (Ovis aries) 

10 - 20 szt. 1 800 zł 

21 - 30 szt. 2 800 zł 

31 - 50 szt. 4 400 zł 

51 i więcej szt. 5 500 zł 

samice gatunku koza domowa (Capra hircus) 

5 - 20 szt. 1 000 zł 

21 - 30 szt. 1 700 zł 

31 - 50 szt. 2 700 zł 

51 i więcej szt. 3 300 zł 

świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 
31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 
lipca 2020 r 

21 - 50 szt. 4 500 zł 

51 - 200 szt. 14 900 zł 

201 i więcej szt. 23 800 zł 

drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji 
jaj wylęgowych kur rzeźnych 

1000 - 4000 szt. 8 600 zł 

4001 i więcej szt. 30 000 zł 

kurczęta rzeźne 

1000 - 5000 szt. 2 200 zł 

5001 - 9000 szt. 10 800 zł 

9001 - 13000 szt. 21 500 zł 

13001 i więcej szt. 30 000 zł 

gęsi rzeźne 
1000 - 3000 szt. 4 300 zł 

3001 i więcej szt. 15 100 zł 

indyki rzeźne 
1000 - 3000 szt. 8 600 zł 

3001 i więcej szt. 30 000 zł 

uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub 
tunelach foliowych ogrzewanych 

**) do 500 m2 1 400 zł 

501 - 1000 m2 4 000 zł 

1001 - 2000 m2 7 900 zł 

2001 - 4000 m2 15 800 zł 

4001 i więcej m2 30 000 zł 

  



Pomoc może zostać przyznana w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty  

7 000 EURO.  Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19  

w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 

100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji 

podstawowej produktów rolnych. Do określenia wysokości pomocy wykorzystuje się 

informację o wszystkich wskazanych i spełniających wymagania rodzajach prowadzonej 

przez rolnika lub jego małżonka hodowli, produkcji bądź uprawy. 

Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, co oznacza, że rolnik nie może wielokrotnie 

wnioskować o przyznanie pomocy wskazując różne rodzaje prowadzonej hodowli bądź 

produkcji czy uprawy w odrębnych wnioskach. 

1. Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za 

przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy 

zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz 

inwentarz innemu rolnikowi.  

Jest to kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących 

się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 

rolnikowi” realizowanego w ramach PROW 2014-2020.  

Premia może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej), który uczestniczy w systemie dla 

małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich i spełnia następujące warunki:  

• jest wpisany do ewidencji producentów;  

• przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta gospodarskie, 

innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności 

rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;  

• nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia 

przekazania gospodarstwa rolnego;  

• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w 

ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego przekazania 

gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.  

2. Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r. 

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym 

przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest 

wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).  

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających 

stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2020 r. 

wyniesie 15,53 mld złotych (o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.). 

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: 

 



1. Jednolita płatność obszarowa 483,79 zł/ha 

2. Płatność za zazielenienie 323,85 zł/ha 

3. Płatność dla młodego rolnika 256,62 zł/ha 

4. Płatność dodatkowa 182,02 zł/ha 

5. Płatność do bydła 326,76 zł/szt. 

6. Płatność do krów 412,11 zł/szt. 

7. Płatność do owiec 111,12 zł/szt. 

8. Płatność do kóz 52,57 zł/szt. 

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,38 zł/ha 

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 362,19 zł/ha 

11. Płatność do roślin pastewnych 468,05 zł/ha 

12. Płatność do chmielu 2 072,01 zł/ha 

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 128,24 zł/ha 

14. Płatność do buraków cukrowych 1 516,30 zł/ha 

15. Płatność do pomidorów 2 575,02 zł/ha 

16. Płatność do truskawek 1 204,72 zł/ha 

17. Płatność do lnu 492,28 zł/ha 

18. Płatność do konopi włóknistych 127,16 zł/ha 

19. Płatność do tytoniu - Virginia 3,11 zł/kg 

20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,19 zł/kg 

3. Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę 

Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu  

Warunki uzyskania kredytu klęskowego: 

1. WARUNEK KONIECZNY - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez 

komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do 

wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony 

2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - 

dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku  

3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank 

Kto może ubiegać się o kredyt? 

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże 

przedsiębiorstwa.    

Procedura ubiegania się o kredyt: 



 

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy? 

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:  

 Bank PEKAO S.A.  

 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze  

 SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze 

 BNP Paribas Bank Polska S.A 

 Santander Bank Polska S.A 

 Krakowski Bank Spółdzielczy. 

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty 

i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem. 

 

5. Kolejny Bank przystąpił do współpracy z ARiMR  

W zakresie udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z 

prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR).  

Bank Polskiej Spółdzielczość S.A. podpisał aneks do umowy o współpracy z ARiMR w 

zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.  

Zainteresowane podmioty mogą obecnie ubiegać się o kredyt „restrukturyzacyjny” w: 

 SGB Banku S.A.,  

 Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  

oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych.  

Szczegółowe zasady udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego  

w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR) 

 

 



 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych we wrześniu 2020 r 

 

Dz.U. 2020 poz. 

1503 
  

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii 

Dz.U. 2020 

poz. 1547 
  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom 

Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego 

Dz.U. 2020 poz. 

1555 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 

2020 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 

Dz.U. 2020 poz. 

1569 
  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów 

postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

bakterii Ralstonia solanacearum 

Dz.U. 2020 poz. 

1579 
  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw 

ziemniaków innych niż sadzeniaki 

Dz.U. 2020 poz. 

1594 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 

operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w 

ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2020 poz. 

1655 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 

września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001547
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001547
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001555
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001555
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001569
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001569
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001579
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001579
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001594
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001594
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001655
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001655


Dz.U. 2020 poz. 

1664 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości 

jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub 

rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego 

Dz.U. 2020 poz. 

1683 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 

września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

łowieckie 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, w dniach: 4 i 21 września. 

W dniu 24 września w biurze MIR w Tarnowie odbyło się Walne Posiedzenie. Tematem 

przewodnim były sprawy związane z ochroną środowiska, w tym: wpływ uchwały 

antysmogowej na działalność rolniczą, wapnowanie gleb zdegradowanych, problem  

z utylizacją odpadów rolniczych. W WZ wzięli udział przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Departamentu Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa OR w Krakowie. WZ przyjęło stanowisko w zakresie funkcjonujących  

w województwie małopolskim programów ochrony środowiska. Zostało one przesłane do 

UW w Krakowie, UMWM w Krakowie, Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska. 

 W wyniku przegłosowania przez Sejm RP ustawy o ochronie zwierząt, tzw. „Piątki dla 

zwierząt”, Zarząd MIR opracował stanowisko dotyczące tego aktu prawnego i przesłał je do 

KRIR. 

We wrześniu br. Małopolska Izba Rolnicza opracowała i wydała w nakładzie 2.000 

egzemplarzy broszurę pt. „Przewodnik dobrego sąsiedztwa”, który rozesłano do gmin. 

Dostępny jest on również na naszej stronie internetowej: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Przewodnik-dobrego-s%c4%85siedztwa,-czyli-poznajmy-

si%c4%99,-aby-lepiej-si%c4%99-zrozumie%c4%87,13277.html 

Przystąpiono do rozliczenia dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o nazwie: 

„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” oraz „Magia 

ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych” zrealizowanych w wybranych powiatach 

Małopolski w miesiącu sierpniu. 

Zarząd MIR podjął uchwałę o przeznaczeniu środków pieniężnych w wysokości 8.000 zł na 

zakup zboża rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi w powiatach krakowskim  

i myślenickim. Ponadto Rady Powiatowe ze swych środków również przekazały kwoty na 

zakup zboża dla rolników w powiatach krakowskim, myślenickim, wielickim. 

 Odbyły się posiedzenia Rad MIR powiatów: myślenickiego (02.09.2020), chrzanowskiego 

(03.09.2020), wielickiego (04.09.2020), krakowskiego (17.09.2020), miechowskiego 

(21.09.2020), nowosądeckiego (22.09.2020) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001664
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001664
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001683
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001683


-Wyjazd delegacji rolników z powiatu bocheńskiego na Dożynki Jasnogórskie – 

Częstochowa, 6.09.2020 r., 

- Wyścigi konne organizowane przez Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni 

Wyścigowych w Łobzowie – 6.09.2020 r., 

- Konferencja nt. pn. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”  – 9-10.09.2020 r., 

Jachranka, 

- posiedzenie komisji "Najlepszy Doradca Ekologiczny" – 09.09.2020 r., MODR Karniowice, 

- rozdysponowanie zboża rolnikom poszkodowanym w gminie Sułoszowa – 18.09.2020 r., 

- WZ Małopolskiego Rynku Hurtowego – 28.09.2020 r., Tarnów, 

- Posiedzenie komisji „Doradca Roku” – 30.09.2020 r., MODR Karniowice. 

 

 

 

 

Źródła: www.gov.pl/web/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej, 

www.gospodarz.pl,  www.cenyrolnicze.pl, www.gov.pl/web/rolnictwo, www.arimr.gov.pl, 

www.tygodnik-rolniczy.pl 

http://www.gov.pl/web/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej
http://www.gospodarz.pl/
http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.gov.pl/web/rolnictwo
http://www.arimr.gov.pl/

