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Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat  

funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, 

prac Zarządu i nowych aktów prawnych 

Dane opracowano na dzień 30.06.2017 r. 
 

Czerwiec 2017 

 

Rynek zbóż  

 
 Według danych Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji MRiRW wynika, że w 

pierwszym tygodniu miesiąca za pszenicę 

konsumpcyjną płacono średnio 721 zł/t (o 1% 

więcej niż miesiąc wcześniej i o 12% drożej niż 

w ubiegłym roku), za tonę żyta 

konsumpcyjnego można było natomiast uzyskać 

przeciętnie 653zł (o 11% drożej  niż przed 

miesiącem i o 24% więcej w porównywalnym 

okresie 2016). W odniesieniu do początku maja 

ceny droższe o 6% można było uzyskać za 

kukurydzę której przeciętna cena ukształtowała 

się na poziomie 708zł/t, jednocześnie ziarno to 

było droższe o 2% niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym. Malejące zasoby zbóż w kraju, przy 

relatywnie dużym eksporcie przyczyniły się do wzrostu ich cen w kolejnym tygodniu czerwca. W dniach 

05-11.06 podrożały ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego i kukurydzy. W omawianym 

okresie za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 734zł /t, za żyto konsumpcyjne 647zł/t a za kukurydzę 

713 zł/t. Według danych z MRiRW w trzecim tygodniu  czerwca w przedsiębiorstwach prowadzących skup 

zbóż w Polsce obserwowano  wzrost cen większości zbóż. Drożej płacono za kukurydzę (o 1,2% , cena 714 

zł/t)  pszenżyto ( o 0,2% , cena 699zł/t), pszenicę paszową ( o 0,2%, cena 741zł/t) i żyto paszowego ( o 0,2%  

cena 623zł/t). W ujęciu procentowym największemu wzrostowi uległa cena jęczmienia konsumpcyjnego, 

które podrożało o 3,1% do poziomu 670 zł/t.  W rozpatrywanym okresie mniej płacono za owies 

konsumpcyjny (spadek o 14,4% do poziomu 641 zł/t),  żyto konsumpcyjne - o 0,8% do poziomu 653 zł/t, 

pszenicy konsumenckiej- o 0,3% do poziomu 729 zł/t oraz jęczmienia paszowego - o 0,1% do poziomu 673 

zł/t 

Średnie ceny targowiskowe zbóż w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska  

wg ZSRIR (MRIRW) 01-30.06.2017 r. 

w skupie  

zł/tona 

TOWAR 

Rodzaj 

TOWA

RU 

2017-

06-04 

2017-

06-11 

2017-

06-18 

2017-

06-25 

Pszenica konsump

cyjna 

721 734 731 729 

  paszowa 730 744 739 741 

Żyto konsump

cyjne 

653 647 658 653 

  paszowe 611 609 622 623 

Kukurydza paszowa 708 713 706 714 

tydzień 
JĘCZMIEŃ KUKURYDZA OWIES PSZENICA ŻYTO PSZENŻYTO 

[zł/dt] [zł/dt] [zł/dt] [zł/dt] [zł/dt] [zł/dt] 

29.05-02.06 74,0 82,5 77,5 78,3 - 70,00 

05.06-11.06 75,8 86,7 68,0 77,3 - 70,00 

12.06-18.06 72,9 85,0 69,4 79,4 70,0 77,5 

19.06-25.06 71,6 82,5 74,7 77,5 - - 
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Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

 
Na początku czerwca 2017r na rynku krajowym odnotowano wzrost cen wszystkich monitorowanych 

rodzajów żywca. Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie  5–

11.06.2017 r. ubojnie objęte nadzorem ww systemu kupowały żywiec wieprzowy po 5,70 zł/kg, a więc 

drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była też o 16% 

większa niż przed rokiem. W omawianym okresie za żywiec wołowy średnio uzyskiwano 6,36 zł/kg (wzrost 

ceny o 1 %  w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym), w transakcjach targowiskowych wzrosły ceny 

cieląt, młodego bydła opasowego i krów, płacąc za kg odpowiednio stawki 12,61 zł, 6,82zł, 4,53zł. 

Na rynku drobiu, krajowe zakłady drobiarskie w dniach 5–11.06.2017 r. kupowały kurczęta brojlery 

przeciętnie po 3,24zł/kg wobec 3,22 zł/kg  tydzień wcześniej. Cena kurcząt była o 1% wyższa niż przed 

miesiącem, ale o 5% niższa niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali średnio 5,33zł/kg o 1% 

więcej niż w poprzednim tygodniu. Żywiec indyczy był droższy o 3% w odniesieniu do notowań sprzed 

miesiąca.  

W omawianym tygodniu w zakładach mięsnych ceny półtusz wieprzowych kształtowały się na poziomie 

8,16 zł/kg( wzrost o 1% w stosunku do maja oraz o 14% drożej niż przed rokiem). Cena kompensowanych 

ćwierćtusz wołowych ukształtowała się w granicy 12,68 zł/kg wobec 12,67 zł/kg w poprzednim tygodniu. ( 

spadek o 1%  w porównaniu do poprzedniego miesiąca  ale wzrost o 1% wobec analogicznego okresu w 

roku 2016). 

 

 

 

 Ceny zakupu żywca wieprzowego  

[wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc 
trzody chlewnej [zł/kg] 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

 

04.06.2017 11.06.2017 18.06.2017 25.06.2017 

Klasa S 
5,62 5,65 5,67 5,70 

Klasa E 
5,55 5,58 5,60 5,61 

Klasa U 
5,28 5,30 5,33 5,34 

Klasa R 
5,00 5,04 5,04 5,08 

Klasa O 
4,6 4,73 4,76 4,8 

Klasa P 
3,83 4,17 3,98 3,98 

Klasa S-P 
5,66 5,70 5,72 5,74 
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 W dniach 12-18.06.2017r. odnotowano dalszy 

wzrost cen trzody chlewnej oraz kurcząt brojlerów 

i indyków oraz nieznaczny spadek cen skupu 

żywca wołowego.  

W przedsiębiorstwach prowadzących skup świń 

rzeźnych odnotowano wzrost cen pięciu klas 

półtusz wieprzowych. W ujęciu procentowym 

najbardziej podrożała klasa O o 

0,77%do 4,80 zł/kg. Średnio za żywiec wieprzowy 

płacono 5,72zł/kg ( 2% więcej niż w maju oraz 

17% więcej niż w roku ubiegłym). W omawianym 

okresie nieznacznemu spadkowi uległy ceny za 

żywiec wołowy za który ubojnie płaciły o 2gr mniej w porównaniu do poprzedniego tygodnia oferując cenę 

6,34zł/kg. W transakcjach targowiskowych  odnotowano dalszy wzrost  ceny cieląt do poziomu 13,33 zł 

(wzrost o 0,72%) oraz  spadek ceny młodego bydła opasowego do ceny 6,75 zł/kg ( spadek o 1%) i krów 

wybrakowanych do poziomu 4,47zł/kg.  Na rynku drobiu  zaobserwowano dalszy wzrost cen kurcząt 

brojlerów i indyków. Cena kurcząt brojlerów w dniach 12–18 czerwca 2017 r. ukształtowała się na poziomie 

3,29 zł/kg, o 2% wyższym niż tydzień wcześniej i o 3% wyższym niż przed miesiącem. Za indyki zakłady 

drobiarskie płaciły przeciętnie 5,42 zł/kg o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 4% drożej niż przed 

miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były tańsze o 4% a indyki o 5% 

droższe.  W dniach 12-18.06.2017nieznacznie drożej  zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe i 

kompensowane ćwierćtusze  wołowe uzyskując odpowiednio za kg cenę 8,17zł i 12,67zł. Średnia cena 

zbytu tuszek kurcząt wyniosła 5,68zł/kg ( 11% wyższa niż w poprzednim tygodniu, 17% niż  miesiąc 

wcześniej oraz o 1% więcej niż w roku 2016). Natomiast za tuszki indycze uzyskiwano cenę 8,51zł/kg  

wyższą o 2,5%w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyższą o 1,5% niż w analogicznym okresie w roku 

ubiegłym.  

W ostatnim tygodniu czerwca  na rynku krajowym odnotowano wzrost cen zakupu żywca wieprzowego i 

kurcząt brojlerów, ceny indyków pozostały na poziomie z poprzedniego tygodnia, obniżyły się natomiast 

ceny żywca wołowego.  

Średnie krajowe ceny bydła uzyskane w transakcjach targowiskowych w Polsce 

Cena (zł/kg) 

Kategoria bydła 09.06.2017 16.06.2017 23.06.2017 

cielęta 60-100 kg 12,61 13,33 12,59 

młode bydło opasowe 6,82 6,75 6,81 

krowy wybrakowane 4,53 4,47 4,50 

 

Według danych z Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 19-

25.06.2017 przeciętna cena skupu żywca wieprzowego 

wynosiła 5,74zł/kg, żywca wołowego 6,27/kg,  kurcząt 

brojlerów 3,35zł/kg a za indyki zaś zakłady 

drobiarskie oferowały 5,42zł/kg. Odnośnie krajowych 

cen zbytu mięsa wieprzowego zakłady mięsne 

uzyskiwały ceny 8,07zł/kg (1% mniej niż miesiąc 

wcześniej i o 12% drożej niż w roku ubiegłym). Po 

12,80zł/kg zbywano kompensowane ćwierćtusze 

wołowe, natomiast tuszki kurcząt zbywano średnio po 

5,82zł/kg a tuszki indyków po 8,52zł/kg.   

 
Cena zakupu bydła rzeźnego w Polsce 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,27-6,36 12376-12541 12623-12792 

Bydło 8-12m-cy  6,42-6,87 11994-12738 12140-12993 

byki 12-24m-ce  6,99-7,08 12961-13118 13220- 13381 

byki > 2 lat  6,87-6,97 12844-13031 13101-13291 

krowy  5,07-5,13 10900-11027 11118- 11248 

jałówki  6,51-6,54 12607-12673 12859-12927 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE ZA 

OKRES 1.06-30.06.2017r  

 

cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 3,24-3,35 

indory 5,33-5,46 

indyczki 5,32-5,43 

kaczki typu brojler 4,54-4,63 
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Krajowe ceny prosiąt  
 Na krajowych targowiskach zaobserwowano wzrost cen 

prosiąt. W dniach 29.05 – 4.06.2017 r. (według ZSRIR 

MRiRW) za jedno prosię płacono 210 zł, tj. więcej o 1% niż w 

poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem.  

W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem prosięta 

były o 38% droższe. W kolejnym tygodniu cena prosiąt 

wzrosła o 1zł do poziomu 211zł. Z kolei na targowiskach w 

Małopolskich według danych MODR ceny prosiąt w czerwcu 

kształtowały się na poziomie 400-460zł/para. 

 

Rynek mleka 

 

 Od początku 2017r krajowe ceny skupu 

mleka podlegają niewielkim wahaniom ale 

utrzymują się na poziomie znacząco 

wyższym niż rok wcześniej. Producenci za 

surowiec uzyskują 131,62zł/hl  tj ok. 31% 

więcej niż w roku 2016. Poprawa 

koniunktury na światowym rynku mleka 

przyczynia się do wzrostu cen krajowych 

produktów mleczarskich. Pod koniec  

czerwca w naszym kraju uzyskano 

historycznie rekordowo wysokie ceny 

masła , za które jak wynika z danych 

ZSRiR MRiRW w zakładach mleczarskich 

uzyskiwano cenę 20,55zł/kg (masło w 

blokach) i 20,79zł/kg (masło 

konfekcjonowane). W odniesieniu do cen 

sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 63% a masło w blokach o 80%. Coraz drożej trzeba 

zapłacić również za odtłuczone mleko w proszku, które w czerwcu sprzedawano po 7,92zł/kg (5% drożej 

niż w maju) i za pełne mleko w proszku za które producenci uzyskiwali  cenę 11,99 zł/kg,. W porównaniu 

do poprzedniego roku oba produkty były droższe, odpowiednio o 13% i 37%. 

 

Rynek owoców i warzyw 

 
Początek miesiąca przyniósł ze sobą spadek (6,5%) cen ziemniaków w Polsce. Za decytonę na krajowych 

targowiskach można było średnio otrzymać 72,67 zł. W kolejnych tygodniach obserwowano wzrost cen  

ziemniaków najpierw do poziomu 73,41zł/dt a następnie pod koniec czerwca do poziomu 75,40 zł/dt. W 

przypadku cen cebuli białej przez I połowę miesiąca obserwowano ceny na niezmienionym poziomie 

1,51zł/kg, dopiero  w ostatnich tygodniach miesiąca ceny wzrosły odpowiednio do poziomu 1,68zł/kg i 

1,73zł/kg. Tegoroczny sezon truskawkowy rozpoczął się później niż w 2016 roku. Wynikało to głównie z 

utrzymujących się niskich temperatur w drugiej połowie kwietnia, a także na początku maja. Mniejsza podaż 

(zbiory były niższe o 15% a w niektórych przypadkach nawet o 30%) surowca na rynku miała swoje 

odzwierciedlenie również we wzroście cen w relacji rocznej. W ubiegłym roku ceny były zdecydowanie 

niższe. Przeciętna stawka wyniosła 3,65 zł/kg. Ten rok zapisze się wynikiem przekraczającym 5 zł/kg. 

Zakłady skupiły zaledwie połowę planowanych ilości i już mówią o dużych stratach. W tym roku z powodu 

pogody naprawdę mało było czereśni (w niektórych regionach wymarzły całe sady). Ci sadownicy, których 

kwiaty czereśni nie przemarzły sprzedawali owoce „na pniu” po  8 do 16 zł za kilogram (ceny w ofercie 

Ceny prosiąt na małopolskich 

targowiskach 

miejscowość Cena za parę 

Wadowice 440-460 

Proszowice           400-410 

Polska 419-426 

TOWAR 

POLSKA 

Cena zł/100kg 

2017-06-04 
2017-06-

11 

2017-06-

18 

2017-06-

25 

Masło Ekstra w 

blokach 

1 972,44 1 957,80 2001,47 2055,01 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 

1 967,29 2040,67 2056,28 2078,54 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

760,65 760,26 778,77 791,56 

Mleko pełne w proszku 
1182,62 1217,90 1186,80 1199,13 

Ser Edamski 
1373,48 1411,96 1434,07 1431,18 

Ser Gouda 
1354,79 1402,86 1414,67 1431,92 
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Rynku w Broniszach od 12-18 zł/kg).  Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, moreli i brzoskwiń 

krajowych jest bardzo mało, wprawdzie już teraz są te owoce w ofercie hurtowej Rynku w Broniszach, ale 

sprowadzane z zagranicy. Ceny moreli (6-8 zł za kilogram), pozostają na poziomie  cen ubiegłorocznych. 

Nektaryny i brzoskwinie kosztują od 3,75 do 5,00 zł za kilogram (opakowania po 5 kg). Mniej będzie także 

malin. Skup dopiero się rozkręca. Na Lubelszczyźnie za owoce ekstra producenci dostają najczęściej 4,2 

zł/kg. Klasa I jest wyceniana maksymalnie na 3,8 zł/kg. Klasa II o 20 groszy niżej. Rok temu stawki 

przekraczały 6 zł/kg. Ale właściwy skup rozpocznie się później kiedy pojawią się maliny jesiennych 

odmian. Całkiem nieźle wystartowały porzeczki - zwłaszcza czerwone, których ceny są o blisko 1 zł wyższe 

niż przed rokiem. Firmy za kilogram płacą nawet 3 zł. Droższe są także czarne porzeczki. Za owoce 

dostarczone do zakładu można dostać 1 zł/kg. Zdaniem ekspertów stawki mogą jeszcze pójść w górę.  

 

Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w czerwcu 2017 (dane: MODR) 

Warzywa i owoce zł/kg Sucha 

Beskidzka 

Kraków 

St.Kleparz 

Wadowice Wolbrom Oświęcim 

 

Cebula zł/kg 1,20-1,50 2,5-3,00 1,30 0,60-0,80 1,70 

buraki ćwikłowe zł/kg 1,50 2,00-3,5 1,30 0,45-2,50 1,20-2,50 

Marchew zł/kg 1,20-1,50 2,00-2,50 1,3-1,7 0,60 1,50-1,80 

Pietruszka zł/kg 4,00-4,50 6,00-7,00 3,20 1,80 3,00-5,00 

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

Gruszki zł/kg 6,00 6,00-7,00    

Jabłka zł/kg 2,00-2,50 3,50-4,00 2,20 2,80-3,00 2,00-3,50 

Czereśnie zł/kg 12,00-16,00 10,00-14,00 16,00 12,00-15,00 14,00-15,00 

Truskawki zł/kg 6,00-8,00 6,00-7,00 5,50-7,00 5,00-7,00 8,00 

seler zł/kg 3,50-4,50 5,00-6,00 2,90-3,40 1,80 2,90-5,00 

Pomidory zł/kg 4,50-5,00 5,00 3,90-4,50 3,50-4,00 4,00-6,00 

Rzodkiewka zł/szt. 1,50 1,50 1,40-1,80 1,80 1,40-1,50 

Sałata zł/szt. 1,50-2,00 2,00 1,50 1,20 1,50-2,90 

Fasola ‘Piękny Jaś’ 

zł/kg 

- 16,00 - - 14,00 

Fasola szparagowa 

zł/kg 

11,00-15,00 10,00-18,00 12,00-17,00 9,00-12,00 9,00 

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

Kapusta biała młoda zł/ 

szt  

- 2,50 3,00-4,00 2,00 3,50 

Ziemniaki jadalne zł/dt 60,00-70,00 120,00-150,00 - 20,00-25,00 - 

Ziemniaki młode zł/kg  1,20-2,20 2,00-3,50 1,40-2,50 0,67-1,35 1,00 

 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w czerwcu 2017 r.: 

 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1054 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1074 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1084 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych 

źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1102 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001054
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001074
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001084
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001102
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Wsparcia Rolnictwa 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w 

rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1148 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1149 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa 

rolniczego 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji 

przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 

nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i 

oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 

tradycyjnych 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1174 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 

związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków 

wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją 

zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1181 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki 

rolnej 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1220 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie 

rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1233 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1237 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki 

rolnej 

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1245 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2017 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. 2017 nr 0 poz. 1259 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów 

mlecznych o tradycyjnym charakterze 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001121
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001129
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001148
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001149
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001159
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001161
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001166
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001168
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001174
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001181
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001181
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001220
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001233
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001237
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001245
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001259
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Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1264 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, 

plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli 

 Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1282 Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

 

Aktualności 

 

Interwencje Samorządu Rolniczego – czerwiec  2017 r. 

 

KRIR w sprawie uboju zwierząt w ramach prowadzenia rolniczego handlu detalicznego 
 

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia 

odstępstwa od zakazu wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego - 

RHD) mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią i wprowadzeniem 

warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne. 

 

Główny Inspektor Sanitarny odpowiada na wniosek samorządu rolniczego ws. badań wody pitnej 

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego z 19.04.2017 r. w sprawie wymagań dotyczących badań 

wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie, otrzymaliśmy pismo, w którym (z dn 22.06.2017 r. Główny 

Inspektor Sanitarny wyjaśnił, że zważywszy na fakt, że woda używana w produkcji żywności, np. jako 

składnik żywności decydujący o bezpieczeństwie produktu końcowego lub do mycia surowców, istotnym 

jest sprawdzenie, czy woda dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie uległa np. 

wtórnemu zanieczyszczeniu w instalacji wewnętrznej. Odpowiedzialność za stan instalacji wewnętrznej i jej 

wpływ na jakość wody używanej w procesie produkcji spoczywa bowiem na przedsiębiorcy. Główny 

Inspektorat Sanitarny dodał, że  dysponowanie przez producentów żywności aktualnymi wynikami z badań 

wykonanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nie stanowi „gwarancji", że jakość wody 

w punkcie czerpalnym wykorzystywanym w produkcji lub obrocie żywnością spełnia określone w 

przepisach prawa wymagania, i nie zwalnia tych przedsiębiorców z obowiązku wykonywania badań z 

częstotliwością oraz w zakresie określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (od ujęcia do zaworu głównego). W ramach 

kontroli wewnętrznej podmioty działające na rynku spożywczym powinny monitorować w punkcie 

czerpalnym stan wody wykorzystywanej w produkcji i obrocie żywnością w zależności od tego jaki wpływ 

ma jakość stosowanej wody na jakość produktu końcowego (np. woda wykorzystywana do podlewania 

upraw, woda wykorzystywana do mycia warzyw i owoców). Potwierdzeniem, że woda spełnia wymagania 

jakościowe są wyniki badań. 

Odpowiedź Ministra Środowiska na wniosek KRIR w sprawie wilków 

28 października 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra Środowiska z 

wnioskiem o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych. W odpowiedzi, Główny Konserwator Przyrody 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda Lewandowski poinformował, że przyjęcie 

rozwiązań proponowanych przez samorząd rolniczy, tj. zmiana brzmienia rozporządzenia Ministra 

Środowiska z 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45 poz. 

433), jest na chwilę obecną niecelowe. W odpowiedzi Minister Środowiska wskazał, że najbardziej 

racjonalnym jest podjęcie działań samozabezpieczenia mienia oraz korzystania z dostępnych narzędzi 

ochrony czynnej, w tym zezwoleń na zabicie osobników konfliktowych gdy wystąpi taka konieczność. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001264
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001282
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Samorz%C4%85d-rolniczy-w-sprawie-ujednolicenia-przepis%C3%B3w-dotycz%C4%85cych-bada%C5%84-wody-pitnej,10434.html
http://www.krir.pl/images/Wniosek_KRIR_11_Podkarpacka_IR_wilki_do_M%C5%9A_Firm%C3%B3wka.pdf
http://www.krir.pl/images/Wniosek_KRIR_11_Podkarpacka_IR_wilki_do_M%C5%9A_Firm%C3%B3wka.pdf
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Minister zapewnił, że resort środowiska monitoruje sytuację liczebności populacji krajowej wilka i w 

przypadku stwierdzenia jej przegęszczenia, zostaną podjęte adekwatne działania. 

Wyjaśnienia MŚ dotyczace odszkodowań za szkody powodowane przez bobra 

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu KRIR, do Ministra Środowiska (pismo z dnia 07.12.2016 r.) 

dotyczące uregulowania zasad wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez bobra europejskiego,  

tak aby Skarb Państwa wypłacał odszkodowanie za rzeczywiste szkody wyrządzone przez te zwierzęta, 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedłożył że dostrzega problem skali szkód wyrządzanych przez 

bobra europejskiego. Wyjaśnił że w przypadku miejsc newralgicznych w pierwszej kolejności należy 

podejmować próby minimalizowania konfliktów między bobrem a człowiekiem, stosując różnego rodzaju 

zabezpieczenia m.in. rowów melioracyjnych, grobli, wałów przeciwpowodziowych przed ich zniszczeniem 

przez bobry. Zabezpiecza się również cenniejsze drzewa. Podkreślił, że zgodnie z art. 126 ust. 4 i 5 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) poszkodowani mogą 

współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z 

dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania mienia przed szkodami powodowanymi m.in. 

przez bobra europejskiego. Odnośnie zaś samych odszkodowań za szkody powodowane przez omawiany 

gatunek, podkreślił, że zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody odpowiedzialność Skarbu 

Państwa nie obejmuje utraconych korzyści, zatem odszkodowania są odzwierciedleniem realnych szkód. 

Zaznaczył jednak, że mimo ww. regulacji, wartość wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzone przez 

bobry w roku 2015 kształtowała się na poziomie powyżej 17 mln zł, co jest kwotą znaczącą. Aktualnie 

trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód 

powodowanych przez gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Rozporządzenie ma na celu ustalenie 

jednolitego dla całego kraju sposobu postępowania przy szacowaniu szkód (obecnie szczegółowy sposób 

szacowania szkód przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska określany jest w zarządzeniach 

wewnętrznych tych organów). Regulacja określi procedury wypłaty odszkodowań, w tym m.in. rodzaj 

dokumentów, jakie muszą być dołączone do wniosku o odszkodowanie, terminy zgłaszania i szacowania 

szkody, wzory protokołów z oględzin i szacowania szkody, metody wyliczania rzeczywistej szkody, źródła 

przyjmowanych cen rynkowych.  

Odpowiedź resortu rolnictwa na proponowane przez MIR rozwiązania dot. zagospodarowania jagniąt z 

Podhala 

W odpowiedzi na interwencję Małopolskiej Izby Rolniczej i zaproponowane rozwiązania w sprawie 

zagospodarowania jagniąt z Podhala, które nie zostały wyeksportowane do Włoch, Sekretarz Stanu Jacek 

Bogucki, w piśmie z dn. 29 maja br. przekazał wyjaśnienia że w resorcie rolnictwa trwają prace nad 

nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań 

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

innych sektorach hodowlanych (Dz.U. poz. 499) m.in. w zakresie przyznania wsparcia dla producentów 

mleka, świń oraz owiec w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt oraz owiec. W sprawie postulatu 

dotyczącego prowadzenia rozmów z sieciami handlowymi w celu sprzedaży mięsa jagnięcego, Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zauważył że nie jest uprawniony do ingerowania, nakładania nacisku na 

podejmowanie decyzji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym sklepy. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparło natomiast postulat wykorzystania radców handlowych w polskich 

ambasadach do wyszukiwania partnerów zagranicznych zainteresowanych polską jagnięciną. Kwestię tą 

zasygnalizuje Ministerstwu Rozwoju nadzorującemu Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w polskich 

placówkach dyplomatycznych oraz koordynującemu tworzenie nowej sieci Biur Handlowych. Dodatkowo 

MRiRW zainteresuje sprawą swoich przedstawicieli ds. rolnych w wybranych polskich placówkach w UE i 

krajach trzecich. W kwestii zobowiązania mediów do popularyzacji spożycia mięsa owczego Ministerstwo 

http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Wyp%C5%82aty-odszkodowa%C5%84-za-rzeczywiste-szkody-wyrz%C4%85dzone-przez-bobry,10053.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-w-sprawie-zagospodarpowania-jagni%C4%85t-z-Podhala,10400.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-w-sprawie-zagospodarpowania-jagni%C4%85t-z-Podhala,10400.html
http://www.mir.krakow.pl/resources/articles/10543/29%20maj_odp%20mrirw_owce%20na%20podhalu.pdf
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uprzejmie informuje, że nie ma możliwości wpływania na media, gdyż nie sprawuje nadzoru 

właścicielskiego nad nimi.  

Uwagi samorządu rolniczego do rządowego projektu ustawy - Prawo wodne 

W dniu 6 czerwca 2017 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do rządowego projektu ustawy - 

Prawo wodne. Zaproponowane przepisy, szczególne związane z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej, będą 

miały istotny wpływ na konkurencyjność polskich rolników. Jak zauważa samorząd rolniczy nowy program 

działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, według szacunków 

projektodawców dotknie 466 tys. gospodarstw rolniczych i to na nich spocznie obowiązek poniesienia 

kosztów jego wdrożenia. Nowe przepisy naruszają zasady konkurencyjności, a wymogi stawiane polskim 

rolnikom powinny być nie wyższe niż obowiązki nałożone na rolników w innych krajach UE. Analizując 

przepisy przedmiotowego projektu stwierdzamy, że wiele gospodarstw nie będzie w stanie spełnić 

stawianych przed nimi wymagań w tak krótkim czasie. Dodatkowo samorząd rolniczy zaproponował 

szczegółowe zmiany do przedstawionego projektu ustawy. Więcej informacji na ww. temat znajduje się na 

stronie  internetowej izby www.mir.krakow.pl w zakładce „Interwencje”. 

 

Samorząd rolniczy w sprawie opłat za usuwanie drzew i krzewów 

Opiniując projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 19 czerwca 2017 r. w piśmie do 

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że projekt zakłada ujednolicenie stawek za 

usuwanie drzew i krzewów na terenie całego kraju. Samorząd rolniczy zawnioskował o zwolnienie 

właścicieli gospodarstw rolnych z wnoszenia opłat i z kar. 

 

Kolejna interwencja w sprawie zwiększenia kontroli nad napływem produktów rolnych z Ukrainy 

20 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w związku z problemem napływu 

produktów rolnych z Ukrainy. Zarząd KRIR, jak i wojewódzkie izby rolnicze – szczególnie z południowo-

wschodniej części Polski – wielokrotnie występowały do ministra rolnictwa w tej kwestii, zwłaszcza w 

odniesieniu do problemu napływu zbóż, które są dużą konkurencją dla polskiej produkcji. Krajowa Rada Izb 

Rolniczych zwróciła uwagę, że polscy rolnicy przy produkcji płodów rolnych muszą stosować zasady 

integrowanej ochrony roślin oraz nie mogą stosować wielu środków chemicznych dozwolonych poza strefą 

Unii Europejskiej. Powoduje to wyższe koszty produkcji w porównaniu do Ukrainy, gdzie nie obowiązują 

europejskie standardy, a dodatkowo występują bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne i glebowe. 

Problem z napływem produktów rolnych z Ukrainy pozostaje w dalszym ciągu aktualny, powodując wiele 

nowych obaw wśród polskich rolników, zwłaszcza z uwagi na nadchodzący okres żniw. Samorząd rolniczy 

niepokoi również przyznanie przez Parlament Europejski kolejnych koncesji handlowych Ukrainie w celu 

wsparcia przeżywającej trudności ukraińskiej gospodarki. W związku z powyższym, zwrócono się o 

wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu większą kontrolę napływających w 

ramach kontyngentu produktów rolnych z Ukrainy. 

Samorząd rolniczy wnioskuje o zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich 

rolników 

20 czerwca 2017 r.  Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w kwestii wejścia w życie ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zarząd KRIR wystąpił do 

Ministra Rozwoju i Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z 

http://www.mir.krakow.pl/
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uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności. W odpowiedzi resort finansów poinformował, że 

rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może 

być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów i nie podlega obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że 

wielu rolników w dalszym ciągu dokonuje potwierdzenia odbioru paliwa, co jest dla nich bardzo uciążliwe, 

chociażby z uwagi na krótki termin na potwierdzenie – nie później niż w dniu roboczym, następującym po 

dniu dostarczenia towaru, ponieważ nie ma pewności i jasności przepisów prawa. Przedstawiając powyższe, 

samorząd rolniczy złożył wniosek o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zniesienie obowiązku 

potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników i rozpowszechnienia informacji na temat 

aktualnych obowiązków rolników wynikających z ww. przepisów przez np. publikację na stronach 

internetowych resortu finansów i rolnictwa. 

Wniosek w sprawie zmian przepisów dotyczących zawierania umów pisemnych 

20 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z 

wnioskiem o zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie 

produktów rolnych do pierwszego nabywcy (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji 

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1419).  Przepisy ustawy o ARR nie przewidują ograniczenia kwotowego ani ilościowego odnośnie 

obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych, co czasem może prowadzić do absurdów, 

ponieważ mały sklep, który kupuje od rolnika niewielkie ilości produktów, np. skrzynkę jabłek na giełdzie 

czy kilka pęczków pietruszki na targu musi zawrzeć umowę na taką dostawę. Zwiększa to znacznie 

biurokrację i powoduje rezygnację małych podmiotów z prowadzenia takiej działalności. W związku z 

powyższym Zarząd KRIR zawnioskował o ustanowienie limitów produktów do jakich będą stosowane 

wyżej wymienione przepisy oraz wyłączenia spod obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawy 

produktów rolno-spożywczych transakcji dokonywanych na terenie giełd towarowych i targowisk. 

 

Uwagi KRIR do ustawy o podatku akcyzowym 

22 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie 

zgodził się na nakładanie dodatkowych obciążeń na rolników, tj. obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku 

sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Naszym zdaniem 

tworzy to dodatkową biurokrację, skoro i tak podlegała będzie ona zwrotowi na zasadach określonych w 

przepisach z zakresu podatku akcyzowego. Kolejna kwestia to wymóg uzyskania wpisu do rejestru 

producentów surowca tytoniowego, który planuje się utworzyć w celu monitorowania i nadzoru nad uprawą 

tytoniu – jest to kolejny, dodatkowy obowiązek nakładany na producentów. Samorząd rolniczy sprzeciwił 

się karom nakładanym na rolników za prowadzenie uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru, czy 

naruszeń przepisów projektowanej ustawy w postaci nieprzekazania corocznej informacji, przekazania jej z 

opóźnieniem, przekazania informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym. Wprowadzanie tak 

surowych kar powinno przynajmniej być odroczone w czasie po przeprowadzeniu odpowiednio długiej i 

skutecznej kampanii informacyjnej wśród plantatorów tytoniu. 

Informacja Agencji Rynku Rolnego 

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino  

W dniu 15 lipca 2017 r. upływa termin składania w ARR wniosków o wpis do ewidencji producentów  

i przedsiębiorców wyrabiających wino. Każdy producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, 

wyrabiający – przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli 
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położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej 

przez Prezesa ARR. 

Materiał siewny – zakończono przyjmowanie wniosków w 2017 r. 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 

pomocy de minimis w rolnictwie. 

Informacja KRUS 

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017 r. 

W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki 

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie 

wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte 

wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić 

miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe w III kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej 

(886,44 zł), tj. 89 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2017 r. 

dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych 

stanowić będzie: 

 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących 

obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych 

 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących 

obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych 

 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących 

obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych 

 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących 

użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za III kwartał 2017 r. upływa 31 lipca br. 

Obowiązek zgłaszania osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS 

W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 

r. poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie 

osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających 

wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. 

Okolicznościami tymi mogą m.in. być: 

 podjęcie działalności rolniczej, 

 zakup lub sprzedaż gruntów rolnych, 

 wydzierżawienie gospodarstwa rolnego, 

 podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej, w tym podjęcie zatrudnienia, 

 przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego), 

 przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych. 
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Od 1 czerwca 2017r nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu/zawieszeniu świadczeń emerytalno-

rentowych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2017r zmieniają się kwoty 

przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 

 Od 1 czerwca 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub 

renty wynoszą odpowiednio:  

 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr 

 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr. 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 

komunikatem z dnia 19 maja 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

za I kwartał 2017 r. (4.353 zł 55 gr).   

 

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

ARiMR wypłaciła rolnikom 99,47 proc. z puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r. 

Do 30 czerwca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,533 mld 

zł, czyli 99,47 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016. To oznacza, że 

ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z 

unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi 

zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja 

Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. Wypłacona do 

30 czerwca kwota jest wyższa o 323 mln zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015. Z 

tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,3 mld zł. Stanowi to 99,01 proc. kwoty całkowitej 

puli na te płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i 

ekologicznych za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do 30 czerwca 97,87 proc. rolników ma 

wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było ich o ok. 1 proc. mniej.  

Wnioski o pomoc na przetwórstwo produktów rolnych 

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 

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

finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Tym razem o pomoc 

finansową mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są 

ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.  Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, 

maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia 

na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. 

Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł. 

Nawet 900 tys. zł wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych". Wnioski można składać od 29 czerwca 

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o 

przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020  

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: 

 rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł; 

 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może 

wynieść 500 tys. zł;  
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 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 

może wynieść 500 tys. zł.  

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania 

poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi 

standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w 

przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku 

rolników. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze 

względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego 

ARiMR, należącego do takiego OR. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle 

określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość 

ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. 

Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła 

mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie 

większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim 

przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy 

czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po 

zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników 

osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro. 

Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw 

ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu 

obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu 

ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 

lipca na 31 lipca. ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych 

upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym 

okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji 

rolnej 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 

- Posiedzenie Zarządu odbyło się  w dniu 12.06.2017 

- udział w komisji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowanego przez KRUS - 3.06.2017 r., 

- posiedzenie zespołu ekspertów powołanego przez Wojewodę do spraw opracowania strategii 

zrównoważonego rozwoju rolnictwa po roku 2020 – Kraków, 12.06.2017 r., 

- WFOŚiGW -spotkanie w sprawie wapnowania- 13.06.2017 r., 

-  Posiedzenie Komisji Rolnictwa w Sejmiku – 13.06.2017 r., 

- wyjazd rolników z pow. krakowskiego, wielickiego i olkuskiego do Kombinatu Rolnego w Kietrzu 

19.06.2017 r., 

- posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły – Kraków, 22.06.2017 r., 

- Piknik Wieprzowy w Bochni organizowany przez MIR oraz KRIR– 25.06.2017 r., 

- Święto Kiełbasy Lisieckiej w Czernichowie– 25.06.2017 r., 

- wyjazd studyjny do Austrii organizowany przez KRIR – 25-30.06.2017 r., 

- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy- 29.06.2017 r., 

- Konferencja „Innowacyjność obszarów wiejskich na terenach zurbanizowanych”-29.06.2017 r., 

-Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiego Rynku Hurtowego w Tarnowie- 29.06.2017 r., 
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- podsumowanie eliminacji etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – Kraków, 

KRUS, 30.06.2017 r. 
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