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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 LISTOPAD 2020r. 

 

Rynek zbóż  

Ceny zbóż w Polsce- listopad 2020 r. 

 
Rynek zbóż początkiem listopada 2020 roku wydaje się dosyć spokojny. Stawki rosną regularnie, choć nie są to 

na ogół podwyżki spektakularne. Rozpoczęły się również w kraju kukurydziane żniwa, które są opóźnione 

z uwagi na kapryśną pogodę. Zbierana przez rolników kukurydza charakteryzuje się dużą wilgotnością i będzie 

wymagała dosuszenia. 

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 2–8 listopada 

2020 r.za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio  827 zł/t. Jednocześnie zboże to było droższe o 4,5% niż na 

początku października br. i o 19% niż przed rokiem. 

Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskano cenę 554 zł/t. Cena ta była większa o 5% niż przed miesiącem 

 i o 2% niż w analogicznym czasie 2019 r.      

Cena jęczmienia paszowego w kraju ukształtowała się w granicy 643 zł/t, a zatem więcej o 5% niż przed 

miesiącem. Jednocześnie ziarno to było droższe o 0,4% niż rok wcześniej. 

Cena kukurydzy w kraju wynosiła 746 zł/t, a zatem drożej o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu  

z notowaniami sprzed roku cena kukurydzy była wyższa o 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się 

następująco: 

 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 62-72 - - 68-78 

Wolbrom 68-70 95-100 65-68 78-80 

Krzeszowice 75 - - 80 

Bochnia 80 80-85 75 85-90 

Krościenko 100 100-105 80 100 

Limanowa 80 95 75 85 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Listopad 2020 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 827-832 
paszowa 815-847 

Żyto konsumpcyjna 554-569 
paszowa 590-618 

Kukurydza paszowa 746-765 

Jęczmień paszowy 643-664 
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RYNKI ZAGRANICZNE ZBÓŻ 

 
W pod koniec listopada 2020 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych zmiany cen pszenicy były 

różnokierunkowe. W USA w notowaniu z 18 listopada 2020 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) 

wyniosła 233 EUR/t i była niższa o 0,4% niż początkiem listopada 2020r, a pszenicy SRW –227 EUR/t. W tym 

czasie w portach Morza Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się o 2% do 214 EUR/t, natomiast 

we Francji – wzrosła o 1% do 218 EUR/t. 

Eksportowa cena jęczmienia paszowego we Francji wynosiła 206 EUR/t, a w portach Morza Czarnego cena tego 

zboża ukształtowała się na poziomie 179 EUR/t. 

Wywozowa cena kukurydzy w portach Morza Czarnego ukształtowała się w granicy 200 EUR/t, natomiast  

w USA wynosiła 192 EUR/t. Natomiast we Francji za kukurydzę otrzymywano 201 EUR/t.

Rynek trzody chlewnej  

Ceny trzody chlewnej w Polsce- listopad 2020 r.  
 

Na krajowym rynku skupu świń rzeźnych mogliśmy zaobserwować w listopadzie 2020 r. spadające i tak już 

niskie ceny żywca. Polska nadal znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Oferowane stawki za tuczniki w 

wadze żywej w miesiącu listopadzie 2020r. nie przekraczały 5 zł/kg.  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w listopadzie 2020 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 

krajowych wahają się w granicach: od 3,20 do maksymalnie 4,60 zł/kg w wadze żywej.  

Ceny macior w skupach w listopadzie 2020r. oscylują w przedziale 1,50-3,00 zł/kg (średnia 2,25 zł/kg na 

podstawie informacji z 30 firm).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Średnia krajowa cena sprzedaży prosiąt na targowiskach: 

 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

01.11.2020 08.11.2020 15.11.2020 22.11.2020 

Prosięta (ok.25 kg) 176,33 202,50 202,00 238,33 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Targowisko 

 

CENA [zł/para] 

Listopad 2020 r.  

woj. małopolskie 570 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

01.11.2020 08.11.2020 15.11.2020 22.112020 

Klasa S 5757 5731 
5520 5304 

Klasa E 5687 5665 
5433 5211 

Klasa U 5333 5322 
5065 4830 

Klasa R 4930 4926 
4684 4424 

Klasa O 4145 4156 
3815 3815 

Klasa P 4223 3714 
3967 3642 

Klasa S-P 5658 5634 
5405 5176 
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RYNKI ZAGRANICZNE TRZODY CHLEWNEJ  

W krajach unijnych ceny skupu żywca wieprzowego spadają. Częściowy lockdown oraz zamknięcie restauracji 

ogranicza popyt na wieprzowinę. 

W Danii w początkiem listopada 2020 r. cena tucznika wynosiła 10,30 DKK/kg (6,39 zł/kg) w klasie E, 

natomiast w Niemczech 1,27 EUR/kg (5,87 zł/kg).  

Końcem listopada 2020 roku cena tucznika w Danii wyniosła 9,30 DKK/kg (5,60 zł/kg) w klasie E z kolei  

w Niemczech 1,19 EUR/kg (5,33 zł/kg).  

 Rynek żywca wołowego 

Pandemia Covid-19 oddziałuje również na rynek wołowiny. Ostatnie tygodnie to przede wszystkim osłabiony 

popyt i wstrzymany eksport do krajów zagranicznych. Odzwierciedleniem wyżej wymienionych działań jest 

zastój w punktach skupu.  

Na początku listopada br. cena zakupu żywca wołowego uległa zmianie. Skupowano go po 6,22 zł/kg, cena 

bydła była nieznacznie (o 2 gr/kg) niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 1% wyższa niż przed rokiem. Natomiast  

w tym czasie cena za najmłodsze byczki 8-12 miesięczne wynosiła  6,88 zł,  cena ta była o 1,8% wyższa niż rok 

temu. Najstarsze byki <24 msc w skupie za w.ż otrzymać było można 7,00 zł. Cena krów spadła w stosunku do 

końca października br. W skupie za kilogram wagi żywej zyskać było można 4,89 zł/kg. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-listopad 2020 r.  

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w listopad 2020r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 6,22-6,15 12 125-11 877 12 368-12 115 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,88-6,64 12 761-12 326 13 016-12 572 

byki 12-24 m-ce (A) 7,03-7,02 13 187-13 162 13 451-13 425 

byki > 24 m-cy (B) 7,00-6,98 13 129-13 104 13 392-13 366 

wolce > 12 m-cy (C) -- -- -- 

krowy (D) 4,89-4,72 10 038-9 693 10 239-9 886 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,67-6,56 12 869-12 663 13 127-12 916 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie 

franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z 

zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w 

jakim zostały wypłacone. 
 **- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane w Polsce 

(średnia ważona) w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 

0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530), mpc - masa 

poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 
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Rynek drobiu  

Ceny drobiu w Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczak brojler- listopad 2020r.: 

wolny rynek: 1,70 - 3,15 zł/kg (średnia: 2,42 zł/kg na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie całego kraju).  

Sprzedaż kurczak tuszka: 

hurt: 3,00 – 4,80 zł/kg (średnia 3,9 zł/kg, na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie całego kraju).  

Ceny skupu kurczaka i sprzedaż tuszki - listopad 2020 r. 

Asortyment 02.11.2020 13.11.2020 18.11.2020 23.11.2020 27.11.2020 

brojler 

wolny rynek 

2,50-3,15 

(2,91) 

2,20-2,60 

(2,34) 

1,90-2,50 

(2,20) 

1,70-2,30 

(1,96) 

1,80-2,10 

(1,91) 

brojler 

kontraktacja 

3,00-3,35 

(3,09) 

2,80-3,35 

(3,02) 

 

2,80-3,35 

(2,99) 

2,70-3,35 

(2,97) 

2,70-3,35 

(2,95) 

Tuszka 4,30-4,80 

(4,48) 

3,30-4,30 

(3,76) 

3,10-4,00 

(3,60) 

3,00-4,00 

(3,40) 

3,00-4,00 

(3,40) 
* podane ceny netto (bez Vat) w zł/kg, w nawiasach podano średnie stawki 

Źródło: https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury 
 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu listopadzie 2020r.  

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,12-3,06 

Indory 4,26 - 4,16 

Indyczki 4,09- 4,10 

Kaczki typu brojler 4,29- 4,27 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny sprzedaży netto (bez VAT) jaj spożywczych klasy A w zakładach 

pakowania - listopad 2020 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów klatkowy  XL 45,53-45,33 

Chów klatkowy  L 37,22-37,46 

Chów klatkowy  M 28,90-32,94 

Chów klatkowy  S 20,14-17,59 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ściółkowy  XL - 

Chów ściółkowy  L 43,14-44,54 

Chów ściółkowy  M 39,59- 40,37 

Chów ściółkowy  S - 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury
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CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów wolnowybiegowy L  48,64-49,62 

Chów wolnowybiegowy M 44,83- 46,82 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ekologiczny M 83,99- 82,19 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek mleka  

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich - listopad 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –listopad 2020 r.  

Towar Jm Targowisko 

Proszowice 

Wolbrom Krzeszo- 

wice 

Oświęcim Kraków 

St. 

Kleparz 

Sucha 

Beskidzka 

Limano-

wa 

Buraki  ćwikłowe zł/kg 0,38-0,42 0,50 2,00 2,50 2,50 1,00-1,20 1,80 

Cebula zł/kg 0,55-0,65 0,60-0,90 2,00 2,00-2,50 3,00 1,00-1,20 2,00 

Czosnek zł/szt 0,70-0,90 0,60 1,20 1,80 2,00 1,50 1,20 

Gruszki zł/kg - 3,50-4,00 4,00 - 6,00 4,00 4,00 

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

Kapusta biała zł/kg - 0,60 3,50/szt 3,50/ -4,00/szt 1,50/kg 3,50/szt 1,20/kg 

Kapusta czerwona zł/kg - 0,70 4,00/szt 4,00/szt 2,50/kg - - 

Kapusta włoska zł/szt - 2,50-3,00 - 6,00 5,00 - - 

Marchew zł/kg 0,42-0.48 0,60 3,50 2,50 3,00 1,50 2,00 

Pieczarki zł/kg - 7,50 - 10,00 10,00 - - 

Pietruszka zł/kg 1,00-1,30 1,40-1,60 5,00 5,00 5,00 3,50 3,50 

Pory zł/szt - 0,80 3,00 2,50-3,00 3,00 - - 

Seler zł/kg - 1,40 5,00 5,00 5,00 3,00 - 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

01.11.2020 08.11.2020 

 

15.11.2020 

 

22.11.2020 

 
Masło Ekstra w blokach 

 

1634 1625 

 

1640 

 

1658 

Masło Ekstra konfekcjonowane 1742 

 

1756 1755 

 

1745 

Mleko odtłuszczone w proszku 

 

939 

 

959 

 

934 

 

961 

Mleko pełne w proszku 1142 

 

1166 

 

1163 

 

1177 

Ser Edamski 

 

1366 

 

1350 

 

1299 

 

1355 

Ser Gouda 1432 

 

1462 

 

1476 

 

1430 
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Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w listopadzie 2020 r.: 

Dz.U. 

2020 poz. 

1880 

  

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 

poz. 1891 
  

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie i rozlewie 

wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

 

Dz.U. 2020 poz. 

1895 

 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2020 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu 

określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów 

referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw 

sprzedanych 

 

Dz.U. 2020 

poz. 1912 

 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków 

dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 

1939 

 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje 

mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2001 
  

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 

października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2020 
  

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w 

gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2021 
  

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 

października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2025 

 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój 

przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001880
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001880
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001880
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001891
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001891
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001895
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001895
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001912
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001912
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001939
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001939
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002001
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002001
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002020
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002020
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002025
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002025
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2020 poz. 

2030 
  

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja 

gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2096 
  

 

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

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja 

małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 poz. 

2097 

 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

 o środkach ochrony roślin 

 

AKTUALNOŚCI: 

ARiMR 

 Pomoc dla posiadaczy chryzantem przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty  

w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 

Do 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem przeznaczonych do sprzedaży, którym zagrażała utrata płynności 

finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogli składać wnioski 

o przyznanie pomocy finansowej. 

 Pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014-

2020 

30 listopada ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług 

rolniczych” z PROW na lata 2014-2020.  Dokumenty można składać w ARiMR do 13 stycznia 2021 r. Jest to 

propozycja skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy świadczą już usługi na rzecz rolników i chcą 

rozwijać swoją działalność. Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet pół miliona złotych. 

Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep 

rolniczych. Zachęcam do korzystania z tych środków. 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą 

obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji 

Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność 

usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca 

po zbiorach. 

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub 

leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji 

rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania 

przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002030
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002030
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002096
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002096
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002097
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002097
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zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 

okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. 

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót 

budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je 

składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty 

Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-

PUAP.   

 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r. Nabór wniosków o takie wsparcie 

rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny 

Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne 

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

finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do 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 na „małe przetwórstwo i RHD” 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 modernizację 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. 

 

- INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW 

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację na 

inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. trwał będzie nabór 

wniosków o przyznanie tego rodzaju wsparcia. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co 

najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje 

nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i 

ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; 

zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, 

instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Limit finansowy na jednego beneficjenta i 

jedno gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na 

realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być 

wyższy niż 15 tys. zł. 
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- USŁUGI DLA ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANEM 

Ta propozycja  skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją 

działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 

czy też usług świadczonych po zbiorach. Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. mogą oni składać 

wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. O dotację może ubiegać się osoba 

fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub 

małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw 

rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej 

jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa 

wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich, 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach. Refundacji podlega do 50 proc. 

kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego 

przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury 

pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania 

przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu 

zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który  

w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Dofinansowanie nie 

obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu 

zwrotnego oraz podatku VAT. 

 Pomoc krajowa dla producenta rolnego, który utracił płynność finansową z powodu 

COVID-19. 

Producenci rolni, którzy chcieliby uzyskać pomoc z tytułu utraty płynności finansowej w związku  

z ograniczeniami na rynku rolnym, m.in. w związku z epidemią COVID-19, mogli składać wnioski do  

--30 listopada 2020 r. 

 Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze 

sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze 

zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń 

W terminie do dnia 01.12.2020 r. producenci świń, którzy utrzymywali świnie  w siedzibach stada położonych 

na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogli składać 

wnioski o przyznanie pomocy finansowej. 

KRUS 

 Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 9 listopada 2020 r. 

Od 9 do 29 listopada 2020 r. ponownie przysługiwał zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego 

rolnika/domownika. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu, w dniach: 4 i 18 listopada. 

Odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Budżetowej – w dniu 4.11.2020 r., podczas których 

zapoznano się z wykonaniem wniosków i interwencji zgłaszanych przez Rady Powiatowe  

i Zarząd, omówiono i poprawiono projekt budżetu na 2021 r. 

Opracowano i przygotowano do druku nowy numer Biuletynu MIR. 

Pracownicy MIR wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez Instytut Ogrodnictwa  

w Skierniewicach, Zakład Upowszechniania i Promocji: 

-04.11.20 r. – „Czy możliwe są innowacje w ekologicznej produkcji owoców? Przykłady nowych 

praktyk zwalczania  szkodników i zarządzania glebą w świetle strategii Zielonego Ładu” 
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-12.11.20 r. – „Hodowla i chów pszczół” 

-20.11.20 r. – „Innowacyjne technologie przechowywania i wykorzystania owoców i warzyw” 

-26.11.20 r. – „Owoce hit eksportowy” 

- 25.11.2020 – szkolenie rad branżowych Sejmiku WM, 

Odbyły się spotkania: 

- 6.11.2020 – Spotkanie w biurze MIR z przedstawicielami TVP3 oraz Radia Zet w sprawie omówienia zasad 

realizacji Kampanii Medialnej promującej produkty mleczne, 

- 24.11.2020 – posiedzenie RP MIR w Krakowie, 

- 25.11.2020 – posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy MODR w Karniowicach, 

- 26.11.2020 – Posiedzenie RP MIR w Wieliczce. 

 

 

Opracowano na podstawie:  

www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, 

www.ewgt.com.pl,www.portalwysokichplonow.pl,www.farmer.pl, www.cenyrolnicze.pl, www.portalspozywczy.pl, www.igrit.pl, 

www.nawozy.eu, www.agrofakt.pl/jakie-beda-ceny-zboz-w-kolejnych-miesiacach/,www.gospodarz.pl/aktualnosci/zboza/rynek-zboz-w-

kraju-08112020.html,www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza,www.agrolok.pl/notowania/zboza-na-gieldzie-

matif.htm,www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/3,strona.html 

www.agroprofil.pl/aktualnosci/rynek-wolowiny-ceny-w-skupach-powiazane-ze-spowolnieniem-gospodarczym/ 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krus.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.p/
https://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.agrofakt.pl/jakie-beda-ceny-zboz-w-kolejnych-miesiacach/
http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/zboza/rynek-zboz-w-kraju-08112020.html
http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/zboza/rynek-zboz-w-kraju-08112020.html
http://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza
http://www.agrolok.pl/notowania/zboza-na-gieldzie-matif.htm
http://www.agrolok.pl/notowania/zboza-na-gieldzie-matif.htm

