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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA 

TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW 

ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. 

DANE OPRACOWANO ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020 R. 
 

 

RYNEK ZBÓŻ 

Zbiory pszenicy w tym roku są wyjątkowo dobre. Produkcja w Polsce wyniosła prawie 12 mln ton. 

Mimo tego jej ceny stale rosną. Cena pszenicy konsumpcyjnej jest aktualnie o ponad 13% wyższa niż w 

analogicznym okresie 2019 roku. Przyczyną rosnących cen jest eksport polskich zbóż i mąki.  

W Unii Europejskiej produkcja pszenicy spada. Francja wyprodukowała prawie 10 mln ton mniej 

pszenicy niż w poprzednim roku. Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech, Bułgarii i Rumunii. Dlatego 

też polskim rolnikom bardziej opłaca się eksportować zboże niż sprzedawać je na rynku krajowym. 

Dobre zbiory zanotowały również Litwa i Łotwa, które także eksportują zboże na rynek europejski.  

Z kolei niestabilność opadów atmosferycznych powoduje obawy o stan zasiewów pszenicy ozimej  

w Rosji, na Ukrainie i w USA.  W sezonie 2019/2020 eksport polskiej pszenicy wyniósł 4 mln ton. 

Dlatego też cena zbóż w Polsce rośnie, a niebawem wzrosną także ceny pieczywa, makaronów kasz itp. 

Przebieg jesiennej pogody znacznie opóźnił  zbiór kukurydzy ziarnowej. Na wiele pól nie można było 

wjechać, gdyż gleba była zbyt grząska, a ziarno odmian późnych niedojrzałe. Opóźnienie żniw i wzrost 

cen pszenicy poskutkował dalszymi podwyżkami. Kukurydza na mokro tylko w ciągu tygodnia 

podrożała o 10-20 zł/t. Aktualnie ceny za ziarno o wilgotności 30% oscylują w granicy 430-450 zł/t. 

Natomiast kukurydza sucha wyceniana jest na 650-700 zł/t, a w portach 790-800 zł/t. 

Ceny zbóż w Polsce – październik 2020r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Pszenica konsumpcyjna 767-816 

Żyto konsumpcyjne 524-555 

Kukurydza paszowa 696-768 

Jęczmień paszowy 624-634 

Pszenżyto paszowe 625-677 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce październik 2020r. 

TOWAR Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

MIEJSCOWOŚĆ zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 62 - - 68 

Sucha Beskidzka 80-85 100 75-80 85 

Wolbrom 65-68 100-110 65 70-86 

Wadowice 70-86 100-110 66-80 86-90 

Krzeszowice 70-75 110 80 65-86 

Skała 65-75 - 60 70-80 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

Od połowy września cena tuczników w Niemczech mimo nadpodaży utrzymuje się na tym samym 

poziomie i aktualnie wynosi 1,27 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę jest to około 5,80 zł 

za kg. Stabilne ceny tuczników utrzymywane są także w wielu krajach unijnych. Dzieje się tak dlatego, 

iż popyt na europejską wieprzowinę w krajach azjatyckich, a szczególnie w Chinach, wciąż pozostaje na 

wysokim poziomie. Jednak wkrótce może się to zmienić. Wskazują na to kolejne ograniczenia związane 
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z pandemia Covid-19, przede wszystkim zamknięcie restauracji i związane z tym utrudnienia w sektorze 

gastronomii. Ceny świń mogą zmaleć także przez nadwyżkę tuczników w Niemczech, która stale rośnie. 

Nasi zachodni sąsiedzi szacują, iż już w tej chwili na ubój czeka 400 tys. sztuk, a tygodniowo liczba ta 

zwiększa się o 70 a nawet 90 tys. kolejnych. W Polsce natomiast ceny spadają z tygodnia na tydzień. 

Stawki za żywiec zaczynają się od 3,40 zł, a kończą na zaledwie 4,20 zł/kg żywej wagi. W ostatnich 

tygodniach stawki za prosięta importowane nieco wzrosły, a co za tym idzie za warchlaki z ferm 

krajowych. Maksymalne ceny transakcyjne zamykają się do 200 zł/szt. 30 kg. Z kolei coraz tańsze są 

maciory i knury. Pod koniec października pośrednicy skupowali maciory po 2,40 zł/kg netto, a knury po 

2 zł/kg. 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

TOWAR Cena (zł/tonę) MPS 

04.10.2020r. 11.10.2020r. 18.10.2020r. 25.10.2020r. 

Klasa S 5944 5932 5892 5875 

Klasa E 5894 5862 5809 5805 

Klasa U 5529 5502 5449 5451 

Klasa R 5120 5085 5049 5065 

Klasa O 4225 4318 3990 4138 

Klasa P 3754 4120 4074 ---- 

Razem S-P 5864 5838 5783 5778 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWISKO Cena (zł/para) 

02.10.2020r. 09.10.2020r. 16.10.2020r. 23.10.2020r. 

Wadowice 580 600 600 580 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

TOWAR Cena (zł/szt) 

04.10.2020r. 11.10.2020r. 18.10.2020r. 25.10.2020r. 

Prosięta 243,50 221,40 243,33 180,33 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Aktualnie cała branża wołowa żyje zakazem uboju religijnego, który znacząco wpłynąć może na ceny 

skupu żywca wołowego. Wołowina z uboju halal i koszer stanowi dużą część polskiego eksportu tego 

mięsa. Jeżeli przepisy ustanowione przez Sejm wejdą w życie, ceny za bydło rzeźne mogą drastycznie 

spaść. Jak na razie w cennikach nie obserwujemy nerwowości. W październiku w Polsce ceny żywca 

wołowego utrzymywały się na stabilnym poziomie. W ostatnim tygodniu miesiąca ceny lekko spadły, na 

szczęście jednak nie we wszystkich zakładach. Pracownicy skupów mówią, iż zapotrzebowanie  

z zagranicy jest mniejsze, dlatego też zamówienia są niższe. Niestety, gdy na rynku jest podaż, a popyt 

niewielki, te zakłady, które mają możliwość mrożą towar, a w konsekwencji obniżają stawki. 

Zapotrzebowanie zarówno w Polsce, jak i w UE będzie stopniowo spadać, ze względu na coraz większe 

obostrzenia związane ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19. Ponownie grozi nam zakaz wyjść 

towarzyskich i zamknięcie restauracji, a tym samym mniejsze spożycie wołowiny poza domem.  

W ostatnim tygodniu października za byka w klasie R płacono średnio 12,54 zł/kg, za byka w klasie  
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O 12,14 zł/kg wbc. Za jałówki w klasie R zakłady średnio oferowały 12,70 zł/kg, a za klasę O 11,94 

zł/kg. Krowy w klasie R skupowane były średnio za 10,89 zł/kg, a w klasie O za około 10,72 zł/kg.  

Za wagę żywa byczków zakłady płaciły średnio 7,18 zł/kg, jałówek 6,12 zł/kg, a za krowy 5,23 zł/kg. 

 
 Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – październik 2020r. 
 

KATEGORIA BYDŁA 

Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

Bydło ogółem 6,24-6,33 12039-12226 12280-12471 

bydło 8-12 m-cy (Z) 5,98-6,67 11088-12377 11310-12624 

byki 12-24 m-ce (A) 6,88-6,95 12900-13291 13158-13291 

byki >24 m-ce (B) 6,84-6,91 12838-13221 13095-13221 

krowy (D) 4,97-5,10 10205-10617 10409-10680 

jałówki >12 m-cy (E) 6,65-6,68 12832-13114 13089-13149 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK DROBIU 

Polskie drobiarstwo może się wkrótce znaleźć w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia Covid-19 przybiera 

na sile. Hodowcy drobiu, zdaniem Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, będą się prawdopodobnie 

zmagać także z następstwami grypy ptaków. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz opiera swoje 

prognozy na monitoringu bieżącej sytuacji w Europie, na analizach występowania grypy w poprzednich 

latach, a także na rekomendacjach naukowców i służb weterynaryjnych. Krajowa Izba Producentów 

Drobiu i Pasz apeluje do hodowców drobiu oraz osób zajmujących się tzw. chowem przyzagrodowym  

o bezwzględne przestrzeganie zaostrzonych zasad bioasekuracji na fermach drobiu w celu ochrony 

gospodarstw przed ryzykiem zakażenia stad drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W Polsce 

ceny drobiu spadają. Kurczęta brojlery w ciągu tygodnia potaniały o 1%, a indyki o 1 grosz za kg. 

Jednocześnie ich cena w skali roku zmniejszyła się odpowiednio o 4 i 29%. Cena zakupu kurcząt 

brojlerów na rynku krajowym w dniach 12-18 października spadła o 1% do wartości 3,17 zł za kg. Była 

ona o 2% niższa niż przed miesiącem oraz 4% niższa niż przed rokiem. Indyki skupowano średnio po 

4,18 zł za kg i było to o 1 grosz mniej niż przed tygodniem. Cena ta była jednocześnie o 1% wyższa niż 

miesiąc wcześniej, ale aż o 29% niższa niż w tym samym okresie 2019 r. W drugim tygodniu 

października zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 4,19 zł za kg. Ich 

cena była o 4% niższa niż przed tygodniem. Jednocześnie notowania tuszek były o 16% niższe niż 

miesiąc wcześniej i o 11% niższe niż przed rokiem.  Tuszki indyków w ciągu tygodnia potaniały o 1,5% 

do wartości 9,01 zł za kg. Cena ta była o 12% wyższa niż przed miesiącem, ale o 3,5% niższa niż  

w analogicznym tygodniu 2019 r. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego – październik 2020r. 

TOWAR Cena (zł/kg) 

Kurczęta typu brojler 3,16-3,22 

Indory 4,19-4,28 

Indyczki 4,10-4,12 

Kaczki typu brojler 4,24-4,29 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych klasy A– październik 2020r. 

TOWAR Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena (zł/100szt) 

Chów klatkowy XL 45,74-47,68 

Chów klatkowy L 36,09-40,52 

Chów klatkowy M 27,60-29,55 

Chów klatkowy S 20,02-23,48 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

Aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 20 października 2020 roku już po raz 

trzeci z rzędu zakończyła się na delikatnym plusie. Indeks cen, w porównaniu do poprzedniej aukcji, 

wzrósł o 0,4%, obroty spadły o 1,2% do 34,65 tys. t. Największy wzrost cen odnotowało masło, 

które zdrożało o 3,3% do 3678 dolarów/t (to drugi wzrost z rzędu). Na wartości zyskał również cheddar. 

Sprzedano go za 3803 dolarów/t, tj. o 3% drożej niż na poprzedniej aukcji. Cheddar drożeje trzecią 

aukcję z rzędu. Z kolei odtłuszczone mleko w proszku kontynuuje lekki spadek, tym razem jego ceny 

spadły o 0,2% do 2851 dolarów/t. Tym samym, OMP zbliżyło się do ceny, którą osiągało na GDT  

w połowie lutego br.O 0,5% do 4110 dolarów/t staniał także bezwodny tłuszcz mleczny. Największą 

przegraną (podobnie, jak na aukcji z 6 października br.) była tym razem laktoza. Jej cena spadła o 8% do 

1087 dolarów/t. 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – październik 2020r.. 

TOWAR Cena  (zł/100kg) 

04.10.2020r. 11.10.2020r. 18.10.2020r. 25.10.2020r. 

Mleko spożywcze 

pasteryzowane 3,2% 

202 203 204 202 

Mleko UHT spożywcze 2% 210 213 208 193 

Masło 82% tł. w blokach 1578 1516 1530 1593 

Masło konfekcjonowane 1730 1764 1794 1759 

Mleko odtłuszczone w proszku 935 914 913 937 

Mleko pełne w proszku 1163 1178 1161 1160 

Ser Edamski 1354 1355 1381 1400 

Ser Gouda 1357 1407 1381 1373 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Pod koniec października na Broniszach sprzedających jabłka było nieco mniej niż w połowie miesiąca, 

kiedy zajęte były również alejki przeznaczone dla owoców miękkich, a także popularnie zwane 

poprzeczki.  Tradycyjnie już najwyższe ceny osiągały odmiany Empire, Cortland, Lobo i Boskoop. 
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Ceny transakcyjne przy dobrej jakości jabłkach wynosiły od około 45 złotych za skrzynkę. Pojawiały się 

także stawki 50 złotych przy wyjątkowo wysokiej jakości. Dla standardowych odmian takich jak Ligol, 

Szampion, Prince, Jonagored – przy dobrej jakości ceny jabłek dochodziły do 30 – 35 zł, ale przy 

większych ilościach sprzedawano je w cenie około 25 złotych za skrzynkę. Drobne jabłka około  

15 złotych. Gruszkę Konferencję można było sprzedać w cenie 65 zł (najwyższa jakość), Lukasówka 

żółta do 65, zielona 60 złotych. Jeśli chodzi o śliwki, na Broniszach w ostatnim tygodniu była nadal 

spora ich podaż. W przypadku bardzo dobrej jakości odmian takich jak TopHit, President można było 

liczyć maksymalnie na 80 zł za plastik, czyli ok. 4 zł/kg. Węgierek jest zaskakująco dużo jak na tę porę 

roku, ale nie wszystkie oferowane śliwki są wysokiej jakości. Maksymalne ceny to 60 zł, czyli 3,00 

zł/kg, ale większość towaru nie uzyskuje takich stawek i sprzedaje się je poniżej 40 zł za plastik, czyli 

2,00 zł/kg. 

Wysyp kalafiorów w pierwszej połowie października to nic nadzwyczajnego. Róże kalafiora o tej porze 

są dużo ładniejsze, zdrowsze, a to za sprawą sprzyjającej aury z początku października. Na rynku 

sprzedażowym mamy w końcu kumulację kalafiorów. W ostatnim czasie poprawiła się podaż kalafiora 

na krajowym rynku. Obecnie w dużym hurcie ceny sprzedażowe kształtują się na poziomie 2,00-3,00 

zł/szt. Tymczasem aura w ostatnich dniach znacznie się pogorszyła, a to wkrótce spowoduje, że podaż 

kalafiora szybko zacznie maleć.  Nie od dzisiaj wiadomym jest, że ceny kalafiora są bardzo czułe na ten 

czynnik i charakteryzują się znaczną zmiennością.  

Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce październik 2020r.  

 

 

TOWAR 

J.m. Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

  zł zł zł zł zł zł zł 

Buraki 

ćwikłowe 

kg 0,60-0,70 3,00 0,50-0,60 1,50-2,00 2,00-2,50 1,50-2,00 2,50 

Cebula kg 0,70-0,80 3,00 0,60-0,70 1,50-2,50 2,00-2,50 1,80-2,00 2,50 

Czosnek szt. 1,00-1,20 2,00 0,60 1,20-1,80 1,20 1,50 1,50-1,80 

Jabłka kg 1,50-1,66 4,00-4,50 2,50-3,50 3,50 3,50-4,00 3,00-3,50 3,50-4,00 

Gruszki kg 2,50-2,75 5,00 3,00-3,50 4,00 4,00 4,00 ------ 

Kapusta 

biała 

kg 0,44-0,53 1,00 0,60-0,80 1,50 ---- ---- ---- 

Marchew kg 0,60 3,00 0,70 1,20-2,50 2,00-2,50 1,50 2,50 

Pieczarki kg 6,00 10,00-12,00 7,00-7,50 6,50-9,00 ---- ---- 10,00 

Pietruszka kg 2,00 5,00 1,80-2,00 5,00-6,50 5,00 4,00-4,50 6,00-7,00 

Seler kg 1,60-2,00 4,00-5,00 1,60 3,50-5,00 5,00-4,00 4,00 5,00-6,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w październiku 2020 r.: 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1699 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu 

dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1753 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego 

https://www.sad24.pl/tag/ceny-jablek-deserowych-2020/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001699
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001699
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001699
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001699
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001753
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001753
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001753
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001753
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Dz.U. 

2020 

poz. 

1770 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2020 r. w 

sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz 

świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków 

ochrony roślin 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1771 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2020 r. w 

sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych 

czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed 

agrofagami 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1774 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1793 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i 

poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1798 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020  

Dz.U. 

2020 

poz. 

1803 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1806 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1810 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1811 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r. 

Dz.U. 

2020 

poz. 

1812 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020  

Dz.U. 

2020 

poz. 

1813 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001770
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001770
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001770
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001770
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001771
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001771
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001771
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001771
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001774
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001774
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001774
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001774
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001793
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001793
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001793
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001793
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001798
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001798
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001798
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001798
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001803
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001803
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001803
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001803
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001806
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001806
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001806
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001806
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001810
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001810
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001810
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001810
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001811
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001811
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001811
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001811
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001812
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001812
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001812
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001812
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001813
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001813
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001813
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001813
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AKTUALNOŚCI 

MRiRW: 

Stosowanie nawozów do 30 listopada 

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów – Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów 

na gruntach ornych do 30 listopada. Dotyczy to sytuacji, gdy rolnik nie ma możliwości zebrania plonów 

lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Możliwość stosowania nawozów do 30 

listopada ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby (np. w wyniku 

deszczów nawalnych), czy też wystąpienia suszy rolniczej. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej 

występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące 

warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy 

pamiętać jednak o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do 

końca listopada. 

KRIR: 

Wniosek o wydłużenie terminu składania rejestru wypasu 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 22 października 2020 r. do Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w imieniu rolników, którzy zadeklarowali prowadzenie działania 2.1 dobrostan krów 

mlecznych i zobowiązani są dostarczyć w terminie od 16 do 31 października w formie elektronicznej do 

biura powiatowego ARiMR, rejestr wypasu. Znaczna liczba rolników nie posiada skanerów, jak również 

nie obsługuje samodzielnie e-wniosków. W obecnej sytuacji pandemii mają również utrudniony kontakt 

z doradcami czy osobami, które obsługiwały e-wniosek w ich imieniu. W naszym przekonaniu celem 

ułatwienia dla tej grupy rolników złożenia wniosku należałoby podjąć działania mające na celu 

wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej instrukcji i umożliwienie rolnikom wysłanie wersji 

papierowej rejestru drogą listową lub dostarczenie go bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR.  
Z powyższych względów Zarząd KRIR wnioskuje ponadto o wydłużenie do 16 listopada br. terminu 

składania w ARiMR rejestru wypasu dla wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas, a także 

oświadczenia o zapewnieniu 140 dni wypasu krów mamek w wariancie 2.3. 

Wniosek o uznawania siły wyższej (zachorowanie na COVID-19 lub wystąpienie przypadku ASF) i zwalniania 

beneficjentów PROW z wieloletnich zobowiązań wobec ARiMR 

 W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał następujące informacje, że  „(…) organ właściwy w sprawach o 

przyznanie pomocy finansowej podejmuje decyzje dotyczące siły wyższej i nadzwyczajnych 

okoliczności indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie odpowiednich dowodów oraz stosując 

pojęcie siły wyższej w świetle prawa Unii dotyczącego rolnictwa, w tym orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości.(…)” 

ARiMR: 

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD 

Od 26 października 2020 r. ARiMR przyjmuje wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel 

detaliczny. Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 

2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu  PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do 
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dwóch grup beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy 

zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. 

Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców 

może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł. Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków 

prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów 

przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane 

prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł. 

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 

nimi i ich rozwój”, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych 

poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, 

zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub 

przechowywaniu produktów rolnych. Katalog inwestycji, na które można otrzymać wsparcie, obejmuje 

m.in. budowę, rozbudowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności 

przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania; aparatury 

pomiarowej i kontrolnej; inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących 

przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania 

produktów żywnościowych oraz zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. Wnioski 

przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub 

rejestrowaną przesyłką pocztową.   

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej 

Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane 

klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR 

wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 

rolnej”. O pomoc z PROW 2014-2020 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 wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii 

nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Pomoc 

finansową mogą uzyskać rolnicy, 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 jednocześnie 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. W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na 

inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, 

sadów, odbudowę zniszczonej infrastruktury, czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.  

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi  

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW  

2014-2020. Wniosek o dofinansowanie może składać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który 

m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które 

chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które 

przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność 

gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj 

działalności. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć  

w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta 

do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest 
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wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone  

w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia 

takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż 

do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być 

wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu 

czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem 

działalności. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. 

sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą 

detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych  

i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy 

niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami 

rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych 

wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD. 

KRUS: 

Komunikat w sprawie funkcjonowania CRR 

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników na turnusy rehabilitacyjne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje czasowo 

wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne. Skierowania do Centrów 

Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie. 

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby 

represjonowanej z powodów politycznych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, mające status działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS 

świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie mogą wystąpić 

do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) z wnioskiem 

o świadczenie wyrównawcze. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nadanie statusu 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 

wystawiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby uprawnione 

do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze 

dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, 

wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą. Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie 

stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.400 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. 

świadczeń zagranicznych. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, w dniach: 7 i 19 października. 

Zarząd oraz delegaci Izby byli zaangażowani w działania przeciw wprowadzeniu w życie ustawy tzw. 

„Piątka dla zwierząt”. Członkowie Zarządu oraz Przewodniczący odbywali spotkania w tej sprawie  

z Posłami i Senatorami z naszego województwa, w celu przekazania argumentów środowiska 

rolniczego. W dniach 30 września oraz 13 października rolnicy z Małopolski wyjechali do Warszawy, 

by wziąć udział w protestach przeciw tej ustawie.  
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Opracowano i oddano do druku kalendarz MIR na 2021 r., rozesłano do urzędów gmin broszury 

opracowane przez biuro MIR pt. „Poradnik dobrego sąsiedztwa”. 

Zakończono rozliczać dwa projekty współfinansowane 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”. 

Pracownicy MIR wzięli udział w dwóch szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Ogrodnictwa  

w Skierniewicach, Zakład Upowszechniania i Promocji – w dniach: 26 i 29.10.2020 r. 

Czterech pracowników rozpoczęło podyplomowe studia organizowane przez IUNG w Puławach  

w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

1.10.2020 r. - Posiedzenie Zarządu KRIR – Parzniew, 

5.10.2020 r. – posiedzenie Dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych (on-line), 

6.10.2020 r. - Posiedzenie Zarządu KRIR – Parzniew, 

6.10.2020 r, - posiedzenia Rad Powiatowych MIR w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Tarnowie, 

8.10.2020 r. – Posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Suchej Beskidzkiej, 

8.10.2020 r. – posiedzenie rady Powiatowej MIR w Proszowicach, 

8.10.2020 r. – konferencja „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw” – 

MODR Karniowice (on-line) 

12.10.2020 r. – posiedzenia Rad Powiatowych MIR w Wadowicach i Oświęcimiu, 

13.10.2020 r. – wyjazd rolników na protest do Warszawy, 

19.10.2020 r. – Wdrożenie na terenie województwa małopolskiego Programu Ochrony Powietrza przyjętego 

przez Sejmik WM – Urząd Wojewódzki, Kraków, 

20.10.2020 r. – posiedzenie Prezesów wojewódzkich izb rolniczych – Parzniew, 

22.10.2020 r. – spotkanie w ramach Lokalnych Partnerstw ds.Wody w powiecie miechowskim i proszowickim 

(on-line). 

Źródła: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Małopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, www.cenyrolnicze.pl, www.farmer.pl, www.topagrar.pl, KRIR, KRUS, ARiMR. 

http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.farmer.pl/
http://www.topagrar.pl/

