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RYNEK ZBÓŻ – październik 2017 r. 

 W okresie października ceny podstawowych zbóż sprzedawanych na rynku krajowym utrzymywały 

się na stabilnym poziomie. Różnice cen w poszczególnych grupach towarowych nie przekraczały 

kilkuprocentowych progów. Ceny żyta konsumpcyjnego, paszowej pszenicy oraz owsa i pszenżyta spadły  

w skupie o średnio kilka złotych za tonę. Średnia cena żyta konsumpcyjnego wyliczona na podstawie cen 

skupowanych podawanych przez Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej wynosiła  

w analizowanym okresie 563 zł, czyli osiągnęła poziom minimalnych cen skupowych z minionego miesiąca. 

Zaś średnia cena krajowej pszenicy paszowej spadła z 673 zł do 668 zł za tonę. Na uwagę zasługuje fakt 

wzrostu cen jęczmienia paszowego o ok. 3%. Średnia cena jęczmienia paszowego w mijającym miesiącu 

kształtowała się na poziomie 624 zł. Odnotowano znaczny spadek średnich cen skupu kukurydzy co 

związane jest z aktualną jej podażą na rynku. Średnia cena kukurydzy spadła o ok. 8 % z 717 zł we wrześniu 

do 663 zł w miesiącu październiku.  

Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaj 

towaru 

Październik 2017 

r. [zł/tona] 

Pszenica konsumpcyjna 656-664 

paszowa 668-678 

Żyto konsumpcyjne 556-570 

paszowe 533-566 

Kukurydza paszowa 610-717 

Jęczmień  konsumpcyjny 573-615 

paszowy 611-638 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

W analizowanym okresie ceny targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco  

i utrzymywały się na poziomie zbliżonym do ubiegłego miesiąca: 

Miejscowość 
Pszenica Jęczmień Owies Kukurydza 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 64,00 55,00 - - 

Sucha 

Beskidzka 

80,00 80,00 65,00 90,00 

Wolbrom 65,00 56,50 55,00 90,00 

Wadowice 80,00 70,00 75,00 80,00 

Krzeszowice 70,00 65,00 65,00 70,00 

Skała 65,00 63,00 55,00 - 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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RYNEK TRZODY 

 W Polsce wciąż narasta problem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Odnotowano już 102 ognisko w 

Polsce. Jak do tej pory wirusa ASF wykryto również w ponad 500 przypadkach  

u dzików. Na razie problem ASF dotyka bezpośrednio województw: podlaskiego, lubelskiego  

i mazowieckiego choć oczywiście wpływa niekorzystnie na całą branżę hodowli trzody chlewnej w Polsce.  

 Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej  

w październiku na rynku hurtowym nastąpiła ujemna korekta cen skupu żywca wieprzowego. Średnia cena 

półtusz w klasie S i E spadła o ok. 7,6%, w klasie U, ok. 8,5%, w klasie R i O ta zmiana była najwyższa ok. 

9,3%, natomiast w klasie P zmiana była najniższa i wynosiła ok. 5,1% w stosunku do ubiegłego miesiąca. 

Jak przewidują analitycy ta chwilowa obniżka skorygowana zostanie w kolejnych miesiącach szczególnie  

w okresie przedświątecznym.  

 Na rynku detalicznym utrzymywały się stabilne ceny wieprzowiny, odnotowano niewielkie wahania 

cen pomiędzy poszczególnymi zakładami skupowymi. Z analizy sygnałów jakie docierają do Małopolskiej 

Izby Rolniczej od rolników zajmujących się hodowlą trzody chlewnej wynika, że większość zakładów 

skupujących zlokalizowanych na naszym terenie ustala ceny skupu na podstawie informacji o cenach 

stosowanych przez duże zakłady przetwórcze. 

Średnie ceny zakupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP  

w poszczególnych tygodniach miesiąca października 2017 r. 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

Cena zł/tonę wg MPC** Cena zł/tonę wg MPC** 

01.10.2017 08.10.2017 15.10.2017 22.20.2017 01.10.2017 08.10.2017 15.10.2017 22.20.2017 

POLSKA REGION POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

klasa S 6 654 6 454 6 359 6 341 6 623 6 449 6 347 6 377 

klasa E 6 587 6 367 6 260 6 252 6 559 6 377 6 269 6 285 

klasa U 6 172 5 966 5 858 5 858 6 191 6 017 5 893 5 921 

klasa R 5 816 5 570 5 460 5 486 5 699 5 548 5 398 5 440 

klasa O 5 303 5 013 4 973 5 068 4 970 4 643 4 340 4 752 

klasa P 4 420 4 239 4 740 4 978 * 4 796 * * 

S-P Razem 6 534 6 319 6 212 6 205 6 514 6 339 6 222 6 240 
* - Nie jest możliwe prezentowanie danych dla towaru w związku z ustawowym obowiązkiem nie identyfikowalności dostawców danych rynkowych 
**MPC – masa poubojowa ciepła 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 W okresie minionego miesiąca zarówno krajowe jak też lokalne ceny prosiąt pozostały praktycznie 

na niezmienionym poziomie. Średnia cena prosięcia oscyluje na poziomie ok. 195 zł, zaś w Małopolsce 230 

zł.. Ciągłe amplitudy cen skupu żywca wieprzowego w naszym kraju, a co za tym idzie duża często 

nierentowność hodowli trzody chlewnej, zagrożenie chorobą ASF i związane z tym znaczne ograniczenie 

eksportu naszej wieprzowiny zwłaszcza na rynki rosyjskie doprowadziło w konsekwencji do sytuacji  

w której większość drobnych gospodarstw zrezygnowała z praktykowanej hodowli trzody chlewnej. 

Najgorszą jednak informacją jest fakt, iż wśród grupy rezygnującej z hodowli trzody znajdowała się bardzo 

liczna grupa gospodarstw specjalizujących się w hodowli macior oraz odchowie prosiąt. Efektem tego jest 

obserwowany na lokalnych targowiskach brak podaży prosiąt co skutkuje stosunkowo wysoką ceną zakupu 

prosiąt. 
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Średnie ceny sprzedaży prosiąt na targowiskach: 

Targowisko Cena zł/parę 

Wadowice 460,00 

Polska 390,00 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

 Po spadkach cen obserwowanych w ubiegłym miesiącu krajowe skupy zajmujące się zakupem bydła 

rzeźnego dokonały w październiku niewielkiej dodatniej korekty cen. Średnia cena skupu bydła wg wagi 

żywej wynosiła w październiku 6,55 zł, ceny wzrostowe odnotowały również byki od 12 do 24 m-cy  

(7,48 zł/kg), byki powyżej 24 m-cy (7,36 zł/kg), krowy (5,29 zł/kg) oraz jałówki powyżej 12 m-cy  

(6,67 zł/kg). Jedyną grupą wiekową w jakiej w analizowanym okresie odnotowano spadek było bydło  

w okresie od 8 do 12 m-cy (6,96zł/kg). Pomimo tego wręcz symbolicznego podniesienia cen żywca 

wołowego Polska wołowina nadal cieszy się uznaniem na rykach europejskich, które chętnie importują 

nasze mięso na swoje rynki.  

Średnie ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w miesiącu październiku 2017 r.: 

Kategoria bydła 
Cena zakupu 

 wg w.ż.* [zł/kg] dla mpc** [zł/tonę] dla mps** [zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,49-6,58 12794-12982 13050-13242 

Bydło 8-12 m-cy  6,68-7,30 12385-13552 12633-13823 

Byki 12-24 m-ce  7,40-7,53 13728-13966 14002-14245 

Byki > 24 m-cy  7,30-7,40 13649-13827 13922-14104 

Wolce > 12 m-cy  6,49 12127 12370 

Krowy  5,22-5,33 11222-11457 11447-11687 

Jałówki > 12 m-cy  6,61-6,71 12801-12999 13057-13259 
* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię 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 Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 
0,521); 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 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK ŻYWCA DROBIOWEGO 

 W analizowanym okresie nastąpił kolejny, w stosunku do poprzedniego miesiąca spadek cen 

większości mięsa drobiowego, pociągające za sobą również spadek cen skupu drobiu. Głównym czynnikiem 

wpływającym na obniżenie cen drobiu jest znaczne zmniejszenie skali eksportu Polskiego drobiu na rynki 

europejskie co ściśle związane jest z wystąpieniem w Polsce na początku tego roku ognisk wirusa ptaków. 

W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego przeciętna cena zbytu tuszki kurcząt  

w zakładach przemysłu drobiarskiego była niższa o ok. 6,5% niż przed rokiem. Wyższe ceny zakłady 

otrzymywały za mięso indycze (ok. 2,5%).  

 Pogłębia się natomiast wzrost cen jaj konsumpcyjnych, który wynika z afery związanej z wykryciem 

w 40 krajach w tym 24 krajach Unii Europejskiej jaj skażonych firopronilem. Afera spowodowała 

wycofanie ogromnej ilości jaj z obrotu, co z kolei spowodowało, iż ich braki uzupełniane są jajami 
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pochodzącymi z krajów gdzie służby sanitarne nie wykryły ww. skażenia. Ponieważ na Polskich fermach 

nie wykryto na razie stosowania tego środka nasze jaja cieszą się ogromnym zainteresowaniem kupców  

z Europy Zachodniej a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen jaj na rynku krajowym. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu październiku 2017 r.:  

Towar Cena w zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,42-3,45 

Indory 5,07-5,25 

Indyczki 4,90-4,94 

Kaczki typu brojler 4,53-4,61 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

 Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej w analizowanym okresie za masło w blokach otrzymywały średnio 24,14 zł/kg, czyli o 3% mniej 

niż miesiąc wcześniej. Z kolei cena masła konfekcjonowanego kształtowała się średnio w granicy 26,95 zł, 

tj. o 1 % wyżej niż w poprzednim miesiącu. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było 

droższe o ok. 43%, natomiast masło konfekcjonowane o ok. 51%. 

Zmiany cen wybranych przetworów mleczarskich w miesiącu październiku 2017 r.: 

Towar 
Cena zł/100 kg 

01.10.2017 08.10.2017 15.10.2017 22.10.2017 

Masło Ekstra w blokach 2 493,88 2 428,66 2 394,00 2 339,03 

Masło Ekstra konfekcjonowane 2 733,95 2 727,86 2 704,64 2 614,66 

Mleko odtłuszczone w proszku 724,33 710,49 700,52 699,27 

Mleko pełne w proszku 1 320,83 1 356,24 1 356,71 1 339,50 

Ser Edamski 1 477,41 1 476,21 1 450,57 1 438,52 

Ser Gouda 1 469,94 1 478,06 1 502,65 1 468,52 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

 Na rynku warzyw obserwujemy niewielkie podwyżki cen związane z sezonowością produkcji. 

Występuje również duży stopień zróżnicowania cen w zależności od rejonu naszego województwa. Cena 

cebuli wahała się od 0,60-2,50 zł/kg, za marchew płacono średnio 1,34 zł/kg, cena pietruszki kształtowała 

się w granicach 1,60-6,00 zł/kg, natomiast kapusta biała 1,20-3,50 zł/szt. Ceny podstawowych owoców 

kształtowały się odpowiednio: jabłka w granicach 2,33-4,00 zł/kg, natomiast gruszki wahały się od  

2,75-7,00 zł/kg.  

Ceny wybranych warzyw i owoców na targowiskach w Małopolsce w miesiącu październiku 2017 r.:  

Warzywa i 

owoce 
Jm 

Sucha 

Beskidzka 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice 
Krzeszowic

e 
Skała Oświęcim 

Buraki ćwikłowe zł/kg 1,00 0,50-0,60 2,50 0,50 1,10-1,20 1,50 1,40-1,50 1,50-2,00 

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

Czosnek zł/szt. 1,00 1,00 1,50 0,60 1,50 1,20 1,50 - 
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Gruszki zł/kg 7,00 2,75-3,00 7,00 - 4,50 4,00 5,00-5,50 4,50 

Jabłka zł/kg 2,80-3,00 2,33 4,00 2,80-3,00 2,50-2,90 3,00 3,50 2,50-3,50 

Kalafior zł/szt. 3,50-4,00 2,00-2,80 4,00 2,50-3,00 3,90-4,00 3,00 3,50-5,00 3,50-4,50 

Kapusta biała zł/szt. 3,00-3,50 - 3,50 1,20-1,30 - 2,50 3,00 2,00 

Kapusta 

czerwona 
zł/szt. - 1,70-2,00 4,00-4,50 1,20-1,50 - 3,00 3,00 2,50 

Kapusta włoska zł/szt. - 2,20 4,50 1,50 - 3,50 3,50 - 

Marchew zł/kg 1,00-1,10 0,60 2,50 0,50 1,20 1,50 1,50-1,80 1,50-2,00 

Ogórki zł/kg 1,00-4,00 3,00-3,20 4,00-5,00 4,00 4,50 3,00 4,50-5,00 3,50-5,00 

Papryka 

czerwona 
zł/kg 3,50 3,00 5,00 2,80 3,50 3,50 3,80-4,00 5,00 

Papryka żółta zł/kg 3,80 - 4,00 - - 2,50-3,00 - 4,00-6,00 

Pieczarki zł/kg - 6,00 8,00 7,00 6,50 6,00 - 8,00 

Pietruszka zł/kg 3,50 2,50-2,70 5,00-6,00 1,60 3,20-3,50 3,00 3,80-4,00 3,00-4,00 

Pietruszka - 

natka 
zł/szt. - 0,70-0,80 2,50 - 1,50 1,50 1,20-1,50 1,00-1,50 

Pomidory zł/kg 4,00-5,00 2,66-3,00 4,00-5,00 3,00-3,50 4,50-5,00 3,00 4,50-5,00 4,00-6,00 

Pory zł/szt. - 0,90 2,50 0,60-0,80 - 2,50 1,50-1,80 1,50 

Rzodkiewka zł/szt. - 0,80-0,90 2,00 - 2,50-3,00 1,50 1,20-1,50 - 

Sałata zł/szt. - 1,12-1,18 2,00-2,50 - 2,70-3,00 1,50 - 2,50 

Seler zł/kg 3,50 2,30-2,60 5,00-6,00 1,40 3,20 3,00-3,50 3,80-4,00 3,00-4,00 

Szczypiorek zł/szt. - 0,90-2,60 1,50 - 2,20 1,50 - - 

Śliwki zł/kg 6,50-7,00 4,50-5,00 6,00-8,00 7,00 7,50 5,00 6,00-7,00 5,00-8,00 

Fasola - Piękny 

Jaś 
zł/kg - 10,00 14,00 - - 12,00 - 9,00-11,00 

Fasola 

szparagowa 
zł/kg 7,00 - 10,00 - - - - 6,00-8,00 

Kapusta biała zł/szt. 2,80 2,10 4,00 2,00 - 2,50 2,50 - 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w październiku 2017 r.: 

Dz.U. 2017 

poz. 1825 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2017 r.  

w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie 

uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów 

owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do 

zatwierdzonych planów 

Dz.U. 2017 

poz. 1836 

 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy  

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Dz.U. 2017 

poz. 1840 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt 

Dz.U. 2017 

poz. 1853 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001825
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001825
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001836
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001836
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001840
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001840
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001853
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001853
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Dz.U. 2017 

poz. 1855 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Dz.U. 2017 

poz. 1856 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 2017 

poz. 1867 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

Dz.U. 2017 

poz. 1873 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2017 r. 

w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1886 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1888 

 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

Dz.U. 2017 

poz. 1890 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1891 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1892 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym 

Dz.U. 2017 

poz. 1893 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1894 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1895 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2017 r. 

w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2017 r. 

Dz.U. 2017 

poz. 1936 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 

w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub 

poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2017 

poz. 1944 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych 

oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001855
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001855
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001856
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001856
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001867
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001867
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001873
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001873
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001886
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001886
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001888
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001888
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001890
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001891
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001891
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001892
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001892
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001893
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001893
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001894
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001894
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001895
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001895
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001936
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001936
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001944
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001944
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Dz.U. 2017 

poz. 1972 

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2017 

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2017 

poz. 1979 

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2017 

r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji 

produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i 

rozliczania tych środków 

Dz.U. 2017 

poz. 1981 

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2017 

r. zmieniające rozporządzenie 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. 2017 

poz. 1997 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 

stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 

Aktualności: 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do polskich eurodeputowanych i do ministra 

rolnictwa o poparcie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia zezwolenia 

na stosowanie glifosatu na kolejne 15 lat. 

 W tej samej sprawie wystąpiły Komitety Copa-Cogeca i inne organizacje łańcucha rolno-

spożywczego w piśmie adresowanym do ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE. 

 Jako stowarzyszenia łańcucha rolno-spożywczego, w pełni poparły proces decyzyjny oparty na 

dowodach naukowych w UE. Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jak  

i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że nie można uznać glifosatu za substancję 

rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla reprodukcji. W związku z tym nie występują żadne 

zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tego środka – informuje KRIR 

 W związku z planami rozszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę  samorząd 

rolniczych wnioskuje do premier Beaty Szydło o wprowadzenie zmian, głównie do Ustawy o 

planowaniu przestrzennym, obligujących organy gmin do wprowadzania zapisów 

gwarantujących rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne tzw. Prawo pierwszeństwa, 

na wzór rozwiązań stosowanych m.in. w Austrii lub w Niemczech. 

 Obecnie brak takich rozwiązań skutkuje asymetrią prawną na niekorzyść rolników  

w zderzeniu z inwestorami. 

 W ocenie izb rolniczych objęcie całego kraju SSE spotęguje to zjawisko i może doprowadzić wręcz 

do likwidacji wielu gospodarstw lub do istotnego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności 

rolniczej – bez możliwości uzyskania odszkodowań lub rekompensat. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001972
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001972
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001979
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001979
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001981
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001981
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001997
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001997
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 Rozszerzenie stref ekonomicznych, z założenia mające na celu ułatwianie procesu inwestycyjnego, 

będzie prowadziło, w sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego na ogromnej większości 

obszarów wiejskich, do niekontrolowanego przejmowania gruntów rolnych. Konieczne jest zatem 

wzmocnienie mechanizmów ochrony gruntów rolnych w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy będzie chciał 

korzystać z rozwiązań prawno-podatkowych dla stref ekonomicznych. Zdaniem samorządu rolniczego 

aktualne rozwiązania w zakresie ułatwień inwestycyjnych na terenie stref ekonomicznych nie chronią 

gruntów rolnych, zwłaszcza najwyższych klas bonitacyjnych. 

 Ponadto rozszerzenie stref ekonomicznych pogorszy pozycję prawną rolników  

– podmiotów prowadzących działalność rolniczą w związku z nowym sąsiedztwem. Już  

w chwili obecnej rolnicy są nękani przez inwestorów zajmujących tereny rolnicze (uciążliwość zapachowa, 

hałas, stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, transport pojazdów rolniczych po drogach 

publicznych itp.) z wykorzystaniem obowiązującego prawa, głównie Kodeksu cywilnego, Prawa ochrony 

środowiska, Ustawy o odpadach, czy Prawa wodnego – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej 

Rady Izb Rolniczych 
Źródło: KRIR, ARiMR, Wiadomości Rolnicze, KRUS 

 

Interwencje Samorządu Rolniczego – październik 2017 r. 

Informacje ARiMR: 

 STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2017 

określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Rodzaje płatności bezpośrednich  

Stawki płatności 

bezpośrednich  

za rok 2017 

Jednolita płatność obszarowa  461,55 zł/ha  

Płatność za zazielenienie  309,77 zł/ha 

Płatność dodatkowa  177,02 zł/ha 

Płatność dla młodego rolnika  214,82 zł/ha  

Płatność do bydła  291,03 zł/szt. 

Płatność do krów  371,46 zł/szt.  

Płatność do owiec  101,85 zł/szt. 

Płatność do kóz  60,08 zł/szt. 

Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha 606,52 zł/ha 

Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 303,26 zł/ha 

Płatność do roślin pastewnych 386,46 zł/ha 

Płatność do chmielu  2 198,06 zł/ha 

Płatność do ziemniaków skrobiowych  1 163,02 zł/ha 

Płatność do buraków cukrowych  1 563,46 zł/ha 

Płatność do pomidorów  1654,3 zł/ha 

Płatność do owoców miękkich  1 118,75 zł/ha 

Płatność do lnu  374,86 zł/ha 

Płatność do konopi włóknistych  303,06 zł/ha 
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Płatność do tytoniu - grupa Virginia   3,82 zł/kg 

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,68 zł/kg 

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności 

bezpośrednich za 2017 rok wynosi 4,3042 zł za 1 EUR. 

 W ramach wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich wypłacono 2,19 

mld zł rolnikom. 

16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich  

za 2017 r. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat.  

Do 24 października Agencja przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 490 tys. rolników  

2,19 mld zł.  

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld 

zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula 

środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.  

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci 

z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności.  

W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski 

żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.  

Źródło: ARiMR 

 

Informacje KRUS 

 Porozumienie o współpracy: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Stowarzyszenie 

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 

 4 października br. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński  

i Prezes Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego Andrzej Fal podpisali porozumienie 

o współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie realizacji projektu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”. 

Przedmiotem umowy jest współdziałanie w ramach kompleksowego systemu opieki  

i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.  

Projekt „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” zakłada m.in.: 

 kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, 

 kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym, 

 krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją –  

w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac  

w gospodarstwie rolnym. 

 Celem podejmowanych przez Kasę działań jest zwiększenie aktywności osób starszych w 

środowisku wiejskim, zmniejszenie obciążeń dla członków rodziny, związanych z opieką i pielęgnacją 

osoby niesamodzielnej, zmniejszenie liczby osób niesamodzielnych w gospodarstwach rolnych.  

 Projekt realizowany będzie do 2020 r., w oparciu o bazę lokalowo-rehabilitacyjną KRUS oraz inne 

placówki opiekuńczo-lecznicze.  

 Rolniku, bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych. 

 Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te 

zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym 
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bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy. Problem ten  

w dużej mierze dotyczy mieszkańców wsi, którzy często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych 

drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub 

niewystarczająco oświetlone ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp.  

 Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie 

się w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności – np.: nagłe pojawienie się na 

poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.  

Pieszy widzi pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada, że jest również widziany przez kierowcę 

nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą w świetle 

reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów.  

 Samochód poruszający się z dozwoloną poza terenem zabudowanym prędkością  

90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy 25 metrów. Szansa na podjęcie przez kierowcę próby ominięcia 

pieszego jest więc bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odległości 130-150 

metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Kierowca 

zyskuje sześć cennych sekund na reakcję – hamowanie lub skręcenie kierownicą. Sześć sekund, które 

decydują o zdrowiu i życiu pieszego i kierowcy pojazdu!  

Informacje KOWR: 

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów  

w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na działania realizowane 

w sezonie 2017/2018 w terminie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.  

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być  

w zależności od realizowanego działania: 

 związki pszczelarskie, 

 stowarzyszenia pszczelarzy, 

 zrzeszenia pszczelarzy, 

 spółdzielnie pszczelarskie, 

 grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej), 

 organizacje producentów. 

W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: 

 przeprowadzenie szkoleń i konferencji; 

 zakup sprzętu pszczelarskiego; 

 zakup leków do zwalczania warrozy; 

 zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej; 

 zakup pszczół; 

 wykonanie analiz jakości miodu.  

Warunki udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018  

i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: 

 w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  

01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, 

 w Oddziałach Terenowych KOWR, 
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 na stronie internetowej ARiMR i KOWR www.kowr.gov.pl   

Z prac Zarządu oraz biura MIR – październik 2017 r.: 

W październiku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 6 i 26. 

W dniu 6 października obradowało drugie w tym roku Walne Zgromadzenie MIR. Zgłoszone przez 

delegatów wnioski zamieszczono na naszej stronie internetowej:  

www. mir.krakow.pl/walne-zgromadzenie 

Zasadne wnioski z WZ MIR i z posiedzeń Rad Powiatowych przesłano do KRIR oraz do instytucji zgodnie 

z ich kompetencjami. 

- 28.09. – 1.10.2017 r. – udział w posiedzeniu Izby Rolniczej regionu Owernia-Rodan Alpy, 

- 30.09.- 1.10.2017 r. - IV Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”, Kraków – Mydlniki, 

- 1.10.2017 r. - Święto Ziemniaka oraz Nadprzemszański Festiwal Smaku – Trzyciąż, 

- 5.10.2017 r. – szkolenie nt. „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi” projekt 

KSOW – Inkubator Kuchenny w Zakrzowie, 

- 3-5.10.2017 r. - udział 4 osobowej delegacji MIR w Wystawie Hodowlanej w Clermont Ferrand, 

- 9-15.10.2017 r. - Wyjazd studyjny do Portugalii organizowany przez KRIR w celu wymiany wiedzy  

z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy, 

- 12.10.2017 r. – uroczystość wręczenia Nagrody Gospodarczej Starosty Tarnowskiego, 

- 13.10.2017 r. - szkolenie wyjazdowe rolników z powiatu gorlickiego do bieszczadzkich gospodarstw 

rolnych w okolice Leska, Myczkowa, Polańczyka, Soliny oraz Wołkowyji, 

- 14.10.2017 r. - Jubileusz 60-lecia działalności KGW w Książnicach – SP w Książnicach, 

- 16.10.2017 r. – udział w konferencji pt. ”Współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”, 

Centrum Kongresowe UR w Krakowie, 

- 18.10.2017 r. – spotkanie przedstawicieli Zarządu i Przewodniczących z Lubelską Izbą Rolniczą w ramach 

realizowanego przez LIR projektu KSOW „Budowanie sieci współpracy producentów produktów 

regionalnych i tradycyjnych”, 

- 24.10.2017 r. – udział w seminarium organizowanym przez MRiRW pt. „Rolniczy handel detaliczny 

szansa dla małych gospodarstw” – Warszawa, 

- 26-27.10.2017 r. – posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 – Wysowa Zdrój, 

- 27.10.2017 r. - grupa rolników wzięła udział w konferencji organizowanej przez Podkarpacką Izbę 

Rolniczą na temat ”Reforma Wspólnej  Polityki Rolnej po 2020 roku.” – Boguchwała. 

 W październiku pracownicy przystąpili do rozliczania projektów KSOW realizowanych przez biura 

MIR: 

 "Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą marketingu na wsi” – 3 szkolenia realizowane 

we wrześniu i październiku, 

 „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym stole” – trzy dwudniowe warsztaty 

zorganizowane we wrześniu, 

 „ Rolniczy Handel Detaliczny - nowe możliwości”” – szkolenia odbyły się  

w 19 powiatach województwa małopolskiego we wrześniu i październiku. 

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

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

http://www.kowr.gov.pl/
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