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RYNEK ZBÓŻ – KWIECIEŃ 2017R 

Ceny zbóż w Polsce 

TOWAR 

wg ZSRIR 

(MRiRW) 

Rodzaj towaru 
Kwiecień 

2017r. zł/t 

Pszenica 
konsumpcyjna 686-703 

paszowa 707-713 

Żyto konsumpcyjne 586-597 

Kukurydza paszowa 665-676 

Jęczmień paszowy 604-642 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

W ostatnim tygodniu kwietnia rynek odnotował wzrost cen większości zbóż konsumpcyjnych, co 

spowodowane było większym zainteresowaniem podmiotów poszukujących towarów przeznaczonych na eksport. W 

ciągu dwóch tygodni kwietnia cena pszenicy wysokobiałkowej konsumpcyjnej wzrosła w portach o ok. 15 zł za tonę. 

Wzrosła również cena kukurydzy o ok. 10 zł za tonę. Europejscy analitycy nadal przewidują obniżenie cen zbóż w 

okresie żniw 2017 roku, choć prognozy przewidują niższe tegoroczne zbiory o ok. 3% niż zbiory ubiegłoroczne. 

Czynnikiem warunkującym obniżenie ceny zbioru jest rekordowy zapas zbóż zgromadzony w krajach Unii 

Europejskiej, który kompensować będzie mniejszą podaż zboża z tegorocznych zbiorów. Rynki europejskie oraz 

światowe wykazują w chwili obecnej tendencje wręcz odwrotną do rynku krajowego. Ceny ziarna podstawowych zbóż 

systematycznie spadają, obniżki cen dotyczą szczególnie cen pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy. 

 

W analizowanym okresie ceny targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

Miejscowość 
Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 68,00 - - 65,00 

Sucha Beskidzka 75,00 86,70 70,00 75,00 

Wolbrom 68,00 80,00 60,00 65,00 

Wadowice - 82,50 67,50 76,00 

Krzeszowice 65,00 70,00 63,30 70,00 

Skała 57,50 - 46,70 65,00 

Minimum 57,50 70,00 46,70 65,00 

Maksimum 68,00 86,70 70,00 76,00 

Średnia 62,75 78,35 58,35 70,50 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH 

RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU 

I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. 
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Na rynkach lokalnych tradycyjnie w okresie wczesnej wiosny rosną ceny zbóż oferowanych do sprzedaży. 

Wprawdzie zmiany cen nie następują gwałtownie lecz dynamika ich wzrostu utrzymuje się na stałym poziomie. W 

ostatnim miesiącu cena pszenicy oferowana na małopolskich targowiskach wzrosła o ok. 15%. 

 

RYNEK TRZODY – KWIECIEŃ 2017R 

 

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP w poszczególnych tygodniach miesiąca 

kwietnia 2017r.  

Klasa 

półtusz 

wieprzowyc

h wg 

EUROP 

Cena zł/tonę wg masy poubojowej ciepłej Cena zł/tonę wg masy poubojowej ciepłej 

27.03 -

02.04.201

7 

03.04. – 

09.04.201

7 

10.04. – 

16.04.201

7 

17.04. – 

23.04.201

7 

27.03 -

02.04.201

7 

03.04. – 

09.04.201

7 

10.04. – 

16.04.201

7 

17.04. – 

23.04.201

7 

POLSKA REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 

Klasa S 6 883 7 085 7 140 7 175 6 910 7 129 7 127 7 163 

Klasa E 6 739 6 962 7 035 7 078 6 773 6 998 6 999 7 065 

Klasa U 6 336 6 574 6 631 6 672 6 401 6 618 6 603 6 651 

Klasa R 5 906 6 164 6 192 6 279 5 889 6 044 6 034 6 071 

Klasa O 5 345 5 737 5 626 5 907 5 155 5 251 5 301 5 188 

Klasa P 4 640 4 902 4 612 4 980 5 117 4 920 - 6 220 

S-P Razem 6 685 6 908 6 973 7 026 6 174 6 926 6 936 7 006 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Na rynku wieprzowiny odnotowujemy kolejny etap wzrostu cen skupu. W ciągu ostatniego miesiąca ceny 

skupu świń rzeźnych na wagę żywą wzrosły o ok. 1,5-2%. Jednak w ujęciu kwartalnym wzrost cen osiągnął poziom 

10%, przekraczając kwotę 5,40 zł/kg. Nadmienić należy, iż ceny oferowane na rynku krajowym są nadal o kilka procent 

niższe od przeciętnych cen w krajach Unii Europejskiej. Zwiększa się w związku z tym podaż wieprzowiny na rynek. Z 

danych opublikowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że w okresie 

pierwszego kwartału bieżącego roku pogłowie trzody zwiększyło się o ok. 4,9%, zaś pogłowie loch o ponad 5%. 

Sytuacja ta pozwala przewidywać kilkuprocentowy wzrost produkcji wieprzowiny w Polsce co pociągnie za sobą 

najprawdopodobniej zahamowanie tendencji wzrostowych cen skupu. Polscy hodowcy z niepokojem zerkają w stronę 

europejskich rynków hurtowych, na których pojawiają się coraz to większe ilości ofert tańszej niż nasza wieprzowiny 

amerykańskiej. Z uwagi na znaczącą nadprodukcję wieprzowiny w Stanach cena skupu żywca na rynku amerykańskim 

wykazuje w ostatnim okresie tendencje spadkowe, a amerykańscy analitycy przewidują, iż średnia cena skupu w roku 

2017 będzie niższa o ok. 15-20% w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Według notowań Małopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego średnia cena prosiąt na 

małopolskich targowiskach w kwietniu br. 

wyniosła 411,50 zł/parę. 

 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO – KWIECIEŃ 2017R 
 

Okres kwietnia nie przyniósł optymistycznych informacji dla hodowców bydła rzeźnego. Wprawdzie ceny 

skupu żywca wołowego w stosunku do relatywnie niskich cen pasz nadal pozostają atrakcyjne jednak w okresie 

analizowanego miesiąca odnotowaliśmy ok. 1% spadek cen skupu. Nadal w naszym kraju utrzymuje się silne 

zróżnicowane regionalne cen skupu. Region Południowy należy do tych regionów, w których zakłady płacą najwyższe 

ceny skupowe. Pozytywnym aspektem jest utrzymywanie się konkurencyjności cenowej polskiej wołowiny  

w odniesieniu do wołowiny europejskiej, które niesie za sobą stałe zainteresowanie nabywców tego asortymentu 

pozyskiwaniem surowca w Polsce. Pozwala to mieć nadzieję, że tendencja spadkowa cen wołowiny zostanie niebawem 

wyhamowana. 

Średnie ceny prosiąt na wybranych targowiskach w Małopolsce 

TARGOWISKO Cena zł/parę 

Proszowice 393 

Wadowice 430 
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Średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w miesiącu kwietniu 2017r: 

Kategoria bydła 
CENA ZAKUPU 

wg w.ż.
*
 [zł/kg] dla mpc

**
 [zł/tonę] dla mps

**
 [zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,20-6,28 12 230 - 12 391 12 474 – 12 639 

Bydło 8-12 m-cy 6,43-6,69 11 938 - 12 411 12 177 – 12 659 

Byki 12-24 m-ce 6,99-7,13 12 966 – 13 231 13 225 – 13 496 

Byki >24 m-cy 6,91-6,97 12 909 – 13 023 13 167 – 13 283 

Wolce >12 m-cy - - - 

Krowy 4,90-5,00 10 546 – 10 753 10 757 – 10 968 

Jałówki >12 m-cy 6,40-6,47 12 401 – 12 542 12 649 – 12 793 
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec 

wołowy wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena 

towaru zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależne od okresu w jakim zostały wypłacone. 
** w.ż. – waga żywa, mpc – masa poubojowa ciepła, mps – masa poubojowa schłodzona. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

RYNEK ŻYWCA DROBIOWEGO – KWIECIEŃ 2017R 
 

Nastąpił wzrost produkcji mięsa drobiowego w średnich zakładach o ok. 4%. Dynamika ta jest jednak 

wolniejsza niż w roku ubiegłym o kilkanaście procent. Jest to następstwo rozprzestrzenienia się ognisk ptasiej grypy  

w ostatnim kwartale ubiegłego roku i pierwszym kwartale bieżącego roku. Skutki wirusa dały o sobie znać również  

w handlu zagranicznym, w porównaniu do zeszłego roku nastąpił spadek sprzedaży zagranicznej. W adekwatnym 

okresie roku 2016 wyeksportowaliśmy za granicę o ponad 8% więcej mięsa drobiowego. Ceny skupu kurcząt typu 

brojler w ostatnim miesiącu zanotowały spadek o blisko 3% za kg i osiągnęły pułap 3,28zł/kg. Cena mięsa indyczego  

w miesiącu kwietniu utrzymywała się na poziomie 5,14-5,15 zł/kg. 

Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu w poszczególnych tygodniach miesiąca kwietnia 2017r: 

Tydzień 

Ceny skupu Ceny zbytu 

Kurcząt typu brojler Indyków 
Tuszek kurcząt 

patroszonych bez szyj 

Tuszek indyków 

patroszonych 

zł/kg 

żywca 

tygodniowa 

zmiana w % 

zł/kg 

żywca 

tygodniowa 

zmiana w % 

zł/kg tygodniowa 

zmiana w % 

zł/kg tygodniowa 

zmiana w % 

27.03. – 

02.04.2017 3,41 -0,2 5,15 1,2 5,91 -0,5 9,44 12,5 

03.04. – 

09.04.2017 3,32 -2,4 5,15 0,0 5,60 -5,1 9,69 2,6 

10.04. – 

16.04.2017 3,28 -1,3 5,12 -0,6 6,00 7,1 9,57 -1,2 

17.04. – 

23.04.2017 3,28 0,0 5,14 0,5 5,59 -6,8 8,74 -8,6 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA – KWIECIEŃ 2017R 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego producenci mleka w ostatnim miesiącu otrzymali 

131,03zł/100 l. Przeciętna stawka w skupie w porównaniu poprzedniego miesiąca jest niższa o 0,8%, natomiast  

w porównaniu do adekwatnego okresu roku 2016 jest wyższa o 24,2%. Cena skupu mleka w województwie 

małopolskim wynosiła 118,79zł/100 l.  

W czwartym tygodniu miesiąca kwietnia br. za masło w blokach płacono przeciętnie 17,57 zł/kg, a za masło 

konfekcjonowane – 18,51 zł/kg, tj. odpowiednio o 5% i 2% więcej niż przed miesiącem. Natomiast za 1 kg 

odtłuszczonego mleka w proszku  płacono 7,61 zł, tj. mniej o 0,4% niż tydzień wcześniej. Cena pełnego mleka  
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w proszku osiągnęła poziom 11,57 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny zbytu odtłuszczonego mleka  

w proszku wzrosły o 8,3%, a pełnego mleka w proszku – o 35,8%. 

Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich w porównaniu do poprzednich tygodni kwietnia 2017r. 

Towar 

POLSKA 

cena zł/100kg 

02.04.2017 09.04.2017 16.04.2017 23.04.2017 

Masło Ekstra w blokach 1 678,97 1 704,00 1 719,00 1 757,97 

Masło Ekstra konfekcjonowane 1 829,19 1 852,58 1 823,23 1 851,18 

Mleko odtłuszczone w proszku 759,64 773,37 765,24 761,98 

Mleko pełne w proszku 1 195,40 1 175,01 1 191,30 1 157,53 

Ser Edamski 1 312,68 1 347,47 1 334,14 1 341,83 

Ser Gouda 1 319,66 1 323,67 1 328,25 1 327,33 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW – KWIECIEŃ 2017R 

 
Na rynku warzyw obserwujemy sezonowe, acz niewielkie podwyżki cen. Występuje również duży stopień 

zróżnicowania cen  wśród targowisk w zależności od regionu naszego województwa. Cena cebuli wahała się na 

targowiskach od  0,35-2,50 zł/kg, za marchew płacono średnio 1,17 zł/kg, pietruszka kosztowała w granicach 1,00-4,00 

zł/kg, pieczarki średnio 6,53 zł/kg. Natomiast ceny podstawowych owoców kształtowały się odpowiednio: jabłka  

w granicach 1,20-3,00 zł/kg oraz gruszki od 3,50-6,00 zł/kg. 

Najwyższe ceny zanotowano na targowiskach aglomeracji krakowskiej, co związane jest z silnym popytem 

występującym na tych rynkach. Zauważyć jednak należy, że ceny większości owoców i warzyw wciąż są niższe niż  

w analogicznym okresie ubiegłego roku, od 8-30%. 

Ceny wybranych warzy i owoców na targowiskach w Małopolsce w miesiącu kwietniu 2017r: 

Lp. Owoce/ 

warzywa 

zł/kg 

TARGOWISKA 

Sucha 

Beskidzka 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim Miechów 

1.  burak 

ćwikłowy 

1,30-1,50 0,60 2,00 0,40 1,20 1,20-1,50 1,50 1,20-

1,40 

0,35-

0,45 

2.  cebula 1,30-1,50 0,60-

0,70 

2,50 0,50 1,10-1,40 1,50 1,50-

1,60 

1,40-

1,50 

0,35-

0,40 

3.  czosnek 

zł/szt. 

1,50 1,50 2,00-

2,50 

1,00-

1,20 

2,50 1,20-1,50 1,50 - 1,40/ 

10,00 kg 

4.  gruszki 3,50 3,50 6,00 4,20-

4,50 

4,50 - 5,00 3,50-

3,80 

- 

5.  jabłka 2,00 1,46-

1,50 

3,00 1,20-

1,50 

1,90-2,20 2,00 2,00-

2,20 

1,50-

1,80 

- 

6.  kalafior 

zł/szt. 

- - 5,00-

8,00 

- 6,80 - - - - 

7.  kapusta 

biała 

1,00 0,40-

0,50 

1,50 0,30-

0,80/ 

2,00 szt. 

- 2,50 szt. 3,00-

3,50 

szt. 

- 0,35 

8.  kapusta 

czerwona 

- 1,50-

1,70 

2,00-

4,00 

1,00 - 3,00 szt. 1,50-

1,70 

- 1,40-

1,60 

9.  kapusta 

włoska 

zł/szt. 

- 1,80-

1,90 

(kg) 

7,00-

8,00 

2,50 - 3,00-5,00 5,00 3,50 - 

10.  marchew 1,30-1,50 0,50-

0,60 

2,00-

2,50 

0,45-

0,55 

1,20-1,40 1,20-1,50 1,20-

1,50 

1,50-

1,60 

0,40-

0,50 

11.  ogórki - 3,50-

4,50 

5,00-

7,00 

- 6,00-7,00 6,00-6,50 4,50-

6,00 

7,00 - 

12.  papryka 

czerwona 

- - 12,00 - - - - 10,00 - 

13.  pieczarki - 5,50-

6,00 

5,50-

6,00 

6,50-

7,00 

6,50 6,00 - 7,50-

8,00 

- 

14.  pietruszka 3,00-3,50 1,70-

1,80 

4,00 1,00-

1,30 

3,20-3,50 2,50-3,00 3,00-

3,60 

3,50-

4,00 

1,80-

3,60 
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Lp. Owoce/ 

warzywa 

zł/kg 

TARGOWISKA 

Sucha 

Beskidzka 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim Miechów 

15.  pietruszka 

natka zł/szt. 

- 0,55-

1,00 

1,00-

1,50 

- 2,20-2,50 1,50 1,00-

1,50 

1,40 - 

16.  pomidory - 6,00-

9,00 

7,00-

10,00 

- 7,00-

10,00 

10,00 6,00-

9,00 

6,00-

7,00 

- 

17.  pory zł/szt. - 1,50-

1,60 

2,50-

3,50 

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

2,00 

- 2,80-

3,50 kg 

18.  rzodkiewka 

zł/szt. 

- 0,80-

1,40 

2,00 - 2,20-2,50 - 1,20-

1,50 

1,50-

1,80 

- 

19.  sałata 

zł/szt. 

- 1,00-

1,25 

2,00-

2,50 

- 2,20-2,70 1,50-2,50 1,50-

2,00 

2,50-

3,50 

- 

20.  seler 2,50-3,50 1,60-

1,70 

4,00 1,00-

1,30 

3,20-3,40 3,00 3,00-

3,50 

2,90-

4,00 

1,40-

3,00 

21.  szczypiorek 

zł/szt. 

- 0,50-

0,75 

1,00-

1,50 

2,20 1,50 1,50 1,00-

1,50 

1,20 - 

22.  fasola 

„Piękny 

Jaś” 

- - 16,00-

18,00 

- - - - 12,00-

15,00 

- 

23.  Kapusta 

biała młoda 

zł/szt. 

  4,00  6,50     

Źródło: dane Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w kwietniu 2017r.: 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 714 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości 

Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w 

sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w 

sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 

roślin uprawnych i gleb 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału 

szkółkarskiego 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego 

informację „Produkt polski” 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 772 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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. 2017 nr 0 poz. 788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 
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Dz.U. 2017 nr 0 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 812 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w 

sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa 

 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

 

Informacje MRiRW 

 MRiRW poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu 

wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Zaproponowano rozwiązania umożliwiające przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające 

finansowanie operacji szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer 

wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” adresowane jest do jednostek naukowych i uczelni, 

publicznych podmiotów doradczych, tj. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum 

Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących 

szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także do innych 

podmiotów prowadzących działalność szkoleniową. 

Działania szkoleniowe obejmują w szczególności tematykę związaną z: zarządzaniem, technologią i organizacją 

produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, 

ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z instrumentów finansowych, ochroną środowiska i klimatem (w tym 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii), a także wykorzystaniem technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych, spółdzielczością, tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów oraz skracaniem łańcucha 

żywnościowego. 

 Zostało już opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych 

loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. 

Będzie to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych 

sektorach hodowlanych. 

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów wdrażającym rozporządzenie Komisji w sprawie 

nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, tak aby umożliwić jego realizację. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne  

i Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz Programu rolnośrodowiskowego 

PROW 2007-2013. 

Wszystkie zmiany wprowadzone tymi rozporządzeniami są korzystne dla rolników realizujących te działania. Należą 

do nich m.in. możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych w ramach 

działania Rolnictwo ekologiczne i podwyższenie stawek płatności dla koni w ramach Działania rolno-środowiskowo-

klimatycznego. 
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Więcej informacji na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl. 

 MRiRW poinformowało, iż ponad 13 mld zł ogółem wypłacono z tytułu płatności bezpośrednich za rok 

2016. 

Stanowi  to ok. 88% całkowitej kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Płatności końcowe otrzymało 

już ponad 1,2 mln rolników (ponad 89% wszystkich ubiegających się o płatności bezpośrednie za 2016 r.). 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci 

rolników. 

Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest 

ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Informacje ARiMR 

 Od 10 kwietnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy.  

Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich 

rozwój". 

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z określonych 

rodzajów działalności. 

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. 

Maksymalna wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 wynosi: 

- 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych; 

- 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem 

organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. 

Minimalna wysokość wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł. 

 Dodatkowe środki na kredyty klęskowe w 2017 roku. 

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity 

tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po 

klęskach żywiołowych. Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych bankom na udzielenie kredytów 

klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. 

Informacje ARR 

 Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 

realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych 

środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich 

przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1523), Prezes Agencji 

Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) ww. 

rozporządzenia, tj.: 

 

- 340,929 ton (jabłka oraz gruszki); 

- 461,588 ton (pomidory; marchew; słodka papryka; ogórki oraz korniszony), 

- 6,304 ton (śliwki i winogrona stołowe świeże), 
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Agencja Rynku Rolnego w dniu 04.04.2017 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji 

wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grup produktów. 

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. grup produktów złożone po dniu 04.04.2017 r. nie podlegają 

rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną 

dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana. 

 Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie 

realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych 

środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku  

z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1523), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że dla ilości produktów wynikających  

z powiadomień złożonych w dniu 04.04.2017 r. określono następujące wysokości współczynnika 

przydziału stosowanego w odniesieniu do następujących grup produktów: 
 

Lp. Grupa produktów Współczynnik przydziału: 

1)    jabłka oraz gruszki 0,00 

2)     pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki oraz korniszony, 0,00 

3) śliwki i winogrona stołowe świeże, 0,47 

 

Ponadto, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że nie wyczerpano ilości dla brzoskwiń. Zatem,  

w dalszym ciągu Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia dla tej grupy produktów. 

 

Z PRAC ZARZĄDU I BIURA MIR – KWIECIEŃ 2017 

Zarząd, delegaci i pracownicy MIR uczestniczyli w minionym miesiącu w poniższych wydarzeniach: 

 Odbyło się Walne Zgromadzenie MIR podsumowujące działalność Izby za rok 2016, poprzedzone zebraniami 

Komisji Rewizyjnej i Budżetowej. Projekt protokołu oraz wnioski zamieszczono na stronie Izby.  

 Izba interweniowała w Urzędzie Marszałkowskim oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie sytuacji na 

rynku owczarskim, w tym przede wszystkim w kwestii nadwyżki niezagospodarowanego pogłowia jagniąt.  

 Podpisano porozumienie na organizację Pikników: Drobiowy z Gminą Wieprz oraz Owocowo-warzywny z 

Gminą Charsznica.  

 Trwa ponowna analiza gleb, na których dokonano wapnowania w 2013 roku w ramach programu 

„Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku powodzi w latach 2009-2010 w wybranych miejscowościach 

województwa małopolskiego”. 

 Pracownicy MIR oraz pracownicy społeczni uczestniczą w akcji wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe 

dla rolników – wybrane biura ARiMR i Izby, 

 Udział w posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – 

5.04.2017 r., Klikowa 

 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 – 20-21.04.2017 r. – Radocza, 

 Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Imprezie „Chłop Roku” w Racławicach  - 23.04.2017 r. 

 Udział w Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie –  

22-23.04.2017 r. 

 Przedstawiciele Izby uczestniczyli w posiedzeniu Rady Doradztwa Rolniczego podsumowującej działalność 

MODR za rok 2016 – 24.04.2017 r., Karniowice 

 Spotkanie w MRiRW dotyczące Regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich - 27.04.2017 r., 

Warszawa, 

 Wydano kolejny numer Informatora MIR.  

 Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu: 4 i 24 kwietnia. 

 

 

Opracowano na podstawie: 
Tygodnik Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze, Topagrar, stron internetowych: www.minrol.gov.pl, www.arr.gov.pl, www.arimr.gov.pl, 

www.modr.pl, www.ierigz.waw.pl, www.ppr.pl, www.sadyogrody.pl, www.rolpetrol.com.pl i inne. 


