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RYNEK ZBÓŻ – listopad 2017 r. 

 Według wstępnego szacunku GUS w Polsce tegoroczne zbiory zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą, prosem i 

gryką) zostały ocenione na 32 mln ton, tj. na poziomie o 7% wyższym niż w 2016r. i o 11% wyższym od średniej z lat 

2011–2015. Wzrost zbiorów wynikał ze zwiększenia powierzchni uprawy (7,65 mln ha wobec 7,46 mln ha w 2016 r.) 

oraz większych plonów. Spadek zbiorów dotyczył jedynie pszenżyta (o 1%, do 5,1 mln ton). Z uwagi na mniejszą (o 

6% w porównaniu z 2016 r.) powierzchnię zasiewów, zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno według GUS mogą się 

zmniejszyć o 9%, do 3,9 mln ton. W wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 krajowe zapasy na 

początku bieżącego sezonu (2017/2018) kształtowały się na niskim poziomie. Jednak zasoby zbóż w sezonie 

2017/2018 mogą być większe niż w sezonie poprzednim z uwagi na wzrost krajowej produkcji. 

Na początku listopada według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w zakładach 

zbożowych za pszenicę płacono przeciętnie 668 zł/t i było to o 2% więcej niż przed miesiącem. W kolejnym tygodniu 

jej cena znów poszła o 1% w górę, osiągając przeciętny poziom 677 zł/t, a w ostatnim tygodniu 681 zł/t. W 

porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca było to o 2% więcej i o 1% więcej niż rok temu. W przypadku ziarna 

pszenicy paszowej zakres cen w zależności od jakości i regionu wynosił od 610 do 720 zł/t. Niespodziewany wzrost 

cen skupu odnotowano w przypadku jęczmienia paszowego. Tu większość stawek w kraju przekraczała już 628 zł/t., 

by pod koniec miesiąca podnieść się jeszcze do 643 zł/t. Cena tego zboża była o 15% wyższa niż w porównywalnym 

okresie 2016 r.  

Ceny żyta konsumpcyjnego również zwyżkowały mieszcząc się w przedziale 551-580 zł/t tj. o 3 % więcej w 

porównaniu z październikiem i o 11% w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.  

Kukurydza zanotowała tylko niewielki wzrost: z poziomu 609 zł/t na początku miesiąca do około 617 zł/ t w trzecim 

tygodniu i spadkiem do 598 zł/t w ostatnim tygodniu listopada. Ogólnie zboże to było o 0,3% tańsze niż rok temu. 

Analitycy konkludują, że wzrost cen większości zbóż jest między innymi wynikiem trudnego sezonu wegetacyjnego. 

W wyniku obfitych opadów deszczu w wielu rejonach kraju zebrane zboża nie są najwyższej jakości. Część rolników 

do tej pory nie było w stanie zasiać ozimin ze względu na zbyt trudne warunki agrotechniczne. W związku z tym dużą 

niewiadomą są przyszłoroczne plony. Co prawda zapasy ziarna wciąż są duże, również na rynkach zewnętrznych, 

które mają ścisły wpływ na kształtowanie się cen na naszym rynku. Gorsze zbiory od zeszłorocznych zanotowali 

najwięksi producenci zbóż tacy jak USA, Kanada, Australia. Cieszyć to może naszych sąsiadów zza wschodniej 

granicy, którym w tym roku plony dopisały. Również w Unii Europejskiej zanotowano dobre plony: zebrano o 6 mln 

ton zbóż więcej niż w roku ubiegłym. 

Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaj towaru listopad 2017 r. [zł/tona] 

Pszenica konsumpcyjna 662-681 

paszowa 615-692 

Żyto konsumpcyjne 551-580 

Kukurydza paszowa 609-617 

Jęczmień  paszowy 628-643 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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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 

Krzeszowice 70 65 65 70 

Sucha Beskidzka 80 80 65 90 

Wadowice 80 80 - 80 

Limanowa 80 80 70 - 

Krościenko 88 80 72 95 

Proszowice 69 64 - - 

Szczucin 82 75 55 80 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK TRZODY 

 Hodowcy trzody chlewnej w Polsce mają powody do zmartwienia: liczba ognisk ASF doszła do 103, z czego 

80 wykryto w tym roku, chorych dzików naliczono ponad 600. Podejmowane przez służby weterynaryjne oraz 

wojewodów kroki zaradcze mające na celu wygaszenie ognisk ASF, okazują się niedostateczne. Ta sytuacja ma 

olbrzymi wpływ na rynek trzody chlewnej w kraju. Rokrocznie produkcja rodzimej wieprzowiny spada, i mimo że 

Polska dysponuje potencjałem pozwalającym na całkowite pokrycie zapotrzebowania na ten surowiec, to aż 40% 

pochodzi z importu. Surowiec z zagranicy jest tańszy, dlatego nasi producenci ciężko radzą sobie z konkurencją. Do 

przyczyn braku konkurencyjności polskiej produkcji należą przede wszystkim: niekorzystna struktura stad, 

rozdrobnienie struktury produkcji, sposób zarządzania. Dla porównania: w Polsce liczba gospodarstw utrzymujących 

świnie wynosi 164,7 tys., w Danii – 3,9 tys. Polska produkcja tuczników wynosi 16 mln tuczników/rok, duńska – 31 

mln/rok., z czego blisko 40% trafia na eksport.  

Ceny w Polsce pod koniec listopada 2017 r. kształtowały się średnio po 6,79 zł/kg - półtusze wieprzowe, 

 o 1 gr/kg taniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie przeciętna cena półtusz 

wieprzowych była o 5% niższa niż porównywalnym okresie poprzedniego roku. Za żywiec wieprzowy płacono 

przeciętnie 4,63 zł/kg i było to o 4 gr mniej niż na początku miesiąca ( o 3% mniej niż miesiąc wcześniej i o 8% mniej 

niż w analogicznym okresie poprzedniego roku ). 

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

listopada 2017 r. 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

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

5.11.2017 12.11.2017 19.11.2017 26.11.2017 5.11.2017 12.11.2017 19.11.2017 26.11.2017 

POLSKA REGION POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

klasa S 6 122 6 128 6 103 6 106 6 140 6 155 6 120 6 119 

klasa E 6 029 6 027 5 992 5 993 6 049 6 066 6 020 6 027 

klasa U 5 657 5 625 5 596 5 601 5 709 5 702 5 639 5 672 

klasa R 5 266 5 249 5 219 5 213 5 201 5 150 5 110 5 159 

klasa O 4 750 4 820 4 691 4 776 4 215 4 322 4 276 4 451 

klasa P 4 463 4 808 4 822 4 424 * 4 107 4 582 * 

S-P Razem 5 983 5 965 5 933 5 941 6 004 6 008 5 957 5 976 

* - Nie jest możliwe prezentowanie danych dla towaru w związku z ustawowym obowiązkiem nie identyfikowalności dostawców danych rynkowych 
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**MPC – masa poubojowa ciepła 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 W okresie minionego miesiąca zarówno krajowe ceny prosiąt zanotowały spadek. Średnia krajowa 

cena prosięcia oscylowała na poziomie ok. 192 zł (tj. o 3 zł mniej niż przed miesiącem), zaś w Małopolsce 

pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie 230 zł. Na targowisku w Nowym Targu zanotowano 

maksymalną cenę za prosię wynoszącą 250 zł.  

Średnie ceny sprzedaży prosiąt na targowiskach: 

Targowisko Cena zł/parę 

Nowy Targ 500,00 

Stary Sącz 460,00 

Zakliczyn 400,00 

Krościenko 480,00 

Polska 350,00-384,00 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

 Żywiec wołowy w kraju, tak jak w poprzednim tygodniu, kupowano średnio po 6,71 zł/kg. Jest o 16 gr więcej 

niż przed miesiącem. Jest to również wzrost o około 8% w stosunku do ubiegłego roku. Podobny wzrost cen dotyczył 

kompensowanych ćwierćtuszy wołowych, za które średnio płacono 13,93 zł/kg. 

Ceny wzrostowe odnotowały również byki od 12 do 24 m-cy do poziomu 7,71 zł/kg,  

(w październiku - 7,48 zł/kg), byki powyżej 24 m-cy – 7,55 zł/kg  ( w październiku -7,36 zł/kg), krowy – 5,41 zł/kg 

(w październiku - 5,29 zł/kg) oraz jałówki powyżej 12 m-cy  - 6,81zł/kg wobec 6,67 zł/kg w październiku. 

Najprawdopodobniej już od przyszłego roku wejdą w życie procedowane w Sejmie przepisy nakazujące ograniczenie 

uboju rytualnego. Eksperci szacują, że w samym 2018 roku straty z tego tytułu w sektorze wołowiny mogą wynieść 1 

mld zł. W ciągu 10 ostatnich lat eksport polskiej wołowiny wzrósł ponad 3-krotnie. Polska wołowina jest ceniona za 

granicą, jednak eksport w dużej mierze opiera się na surowcu pozyskanym w ramach uboju rytualnego. W dłuższej 

perspektywie konsekwencje poniosą również pracownicy zakładów ubojowych – spadek ubojów przyczyni się do 

redukcji zatrudnienia. 

Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce w miesiącu listopadzie 2017 r.: 

Kategoria bydła 
Cena zakupu 

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

Bydło ogółem 6,62 - 6,71 13 056 – 13 240 13 317 – 13 505 

Bydło 8-12 m-cy 
6,92 - 7,46 12 832 - 13 832 13089 - 14 109 

Byki 12-24 m-ce 
7,60 - 7,71 14 097 - 14305 14 379 - 14591 

Byki > 24 m-cy 
7,48 - 7,55 13 974 - 14120 14 253 - 14402 

Wolce > 12 m-cy 
-- -- -- 

Krowy  
5,34 - 5,41 11 486 - 11641 11 716 - 11874 

Jałówki > 12 m-cy  
6,74 - 6,81 13 065 - 13189 13 326 - 13453 

 
* - 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, 
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**-  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 

 Z prognoz analityków wynika, że spożycie drobiu w krajach unijnych będzie systematycznie wzrastało. 

Wolumen eksportu do naszych głównych odbiorców, czyli Niemiec i Wielkiej Brytanii zwiększył się nieznacznie 

odpowiednio o 1 i 5% do 121,2 tys. t oraz 69,2 tys. t. O 26% wzrósł wolumen wywozu mięsa drobiowego do Francji  

i wyniósł 60,7 tys. t. Znaczący wzrost można było obserwować również w przypadku Hiszpanii (+52% do 22,8 tys. t), 

Belgii (+61% do 23,9 tys. t), a także Hongkongu (+33% do 27,9 tys. t). Pomimo wzrostu popytu zewnętrznego oraz 

krajowego na mięso drobiowe, relacja cen skupu do cen mieszanek paszowych dla drobiu (notowania MRiRW) 

utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie.  

Ceny skupu kurcząt brojlerów w ostatnich dwóch miesiącach charakteryzują się niewielkimi zmianami i wahają się w 

granicach 3,40- 3,43 zł/kg. W dniach 20–26.11.2017 r. krajowe zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery 

przeciętnie po 3,41 zł/kg, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,3%) taniej niż przed miesiącem. Cena 

zakupu indyków tak jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 4,97 zł/kg i była o 1% niższa niż przed miesiącem. W 

porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku kurczęta podrożały o 10%, a indyki – o 3%. Pod koniec 

listopada przeciętna cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 5,30 zł/kg. Jednocześnie tuszki kurcząt były o 5% droższe niż 

przed miesiącem i o 21% droższe niż przed rokiem. Tuszki indyków zbywano średnio po 8,64 zł/kg, o 1% taniej niż 

przed tygodniem i o 4% taniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ceny tuszek indyków 

były niższe o 0,5%.  

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu listopadzie 2017 r.:  

Towar Cena w zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,40-3,43 

Indory 4,97-5,12 

Indyczki 4,89-4,83 

Kaczki typu brojler 4,53-4,63 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

 Na rynku krajowym w czwartym tygodniu listopada 2017 r. wzrosły ceny masła i odtłuszczonego 

mleka w proszku. Obniżeniu uległy natomiast ceny pełnego mleka w proszku oraz ceny serów 

podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 20-26 listopada 2017 r. za 

masło w blokach przeciętnie uzyskiwano 22,12 zł/kg, a za masło konfekcjonowane– 23,79 zł/kg, w obu 

przypadkach po 1% więcej niż przed tygodniem. Jednocześnie masło w blokach było o 1% tańsze niż przed 

miesiącem, podczas gdy masło konfekcjonowane– o 4,5% tańsze. W porównaniu z notowaniami sprzed 

roku krajowe ceny zbytu masła były wyższe o 20–22%. W UE przeciętna cena masła wyniosła 5,18 EUR/ 

kg i była o 1,2% niższa od ceny notowanej w Polsce (5,24 EUR/kg). Krajowe ceny zbytu odtłuszczonego 

mleka w proszku, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły o 2 gr/kg. W rezultacie producenci za 

ten rodzaj proszku mlecznego uzyskiwali 6,67 zł/kg. Za pełne mleko w proszku średnio w kraju płacono 

12,78 zł/kg, o 2% mniej niż przed tygodniem i o 4% mniej niż w porównywalnym okresie października br. 

Jednocześnie cena PMP była o 11% wyższa niż rok wcześniej. W czwartym tygodniu listopada br. za ser 

Gouda płacono 13,88 zł/kg, a za ser Edamski – 14,23 zł/kg(bez VAT), odpowiednio o 1–2% mniej niż w 

poprzednim tygodniu. Jednocześnie ceny wyżej wymienionych serów dojrzewających były o 2–5% niższe 

niż miesiąc wcześniej i o 7% niższe niż przed rokiem. 
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Zmiany cen wybranych przetworów mleczarskich w miesiącu listopadzie 2017 r.: 

Towar 
Cena zł/100 kg 

5.11.2017 12.11.2017 19.11.2017 26.11.2017 

Masło Ekstra w blokach 2 197,26 2 258,10 2 183,16 
2 211,86 

Masło Ekstra konfekcjonowane 2 424,29 2 352,82 2 357,99 
2 378,50 

Mleko odtłuszczone w proszku 666,75 664,38 664,66 
666,53 

Mleko pełne w proszku 1 327,37 1 303,33 1 305,00 
1 278,27 

Ser Edamski 1 465,25 1 445,22 1 445,21 
1 422,88 

Ser Gouda 1 447,43 1 437,90 1 406,45 
1 388,16 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

 Na początku listopada zapasy jabłek w krajach unijnych były znacznie niższe niż przed rokiem.  

W bieżącym sezonie 2017/18 podaż jabłek na rynku unijnym jest mniejsza niż w sezonie poprzednim. Silny spadek 

tegorocznych zbiorów jabłek we Wspólnocie, szacowany na 21% w relacji rocznej, spowodował, że zapasy tych 

owoców w wielu państwach członkowskich są znacznie niższe niż przed rokiem (o około 1,3 mln ton). W Polsce, 

która w ostatnich latach była największym producentem jabłek w UE, z około 30-procentowym udziałem w rynku, 

zapasy zostały oszacowane na ok. 1,2 mln t wobec 1,7 mln t rok wcześniej. Mniejsza podaż jabłek na rynku unijnym 

powoduje, że ich ceny są znacznie wyższe niż przed rokiem i w porównaniu do średniej z ostatnich lat. Ceny 

podstawowych owoców na targowiskach w Małopolsce kształtowały się odpowiednio: jabłka w granicach 2,00-4,00 

zł/kg, natomiast gruszki wahały się od 3,50-8,00 zł/kg. 

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, przede wszystkim opady deszczu, zbiory warzyw w tym sezonie 

przedłużały się. Wiele plantacji zostało podtopionych, wystąpiły trudności z wjazdem maszyn na pola. Ze względu na 

nienajlepszą jakość warzyw można oczekiwać, że straty w ich przechowywaniu będą większe niż zazwyczaj. Ceny 

wielu gatunków warzyw są obecnie wyższe niż przed rokiem. 

W ostatnim tygodniu listopada ceny ogórków wzrosły na polskim rynku o około 14%-17%. Wzrost ten jest wywołany 

z jednej strony zmniejszaniem się dostaw z własnej produkcji, z drugiej zaś strony – próbami zbalansowania podaży 

droższym importem. Aktualnie ceny krajowych ogórków są o około 20-23% wyższe niż były przed rokiem. Na 

małopolskich targowiskach ceny zamykały się w przedziale od 3,00-9,00 zł. Cena pomidorów wzrosła do 7 zł /kg 

(najdroższe w Skale), najtańsze były do nabycia na targowisku „Rybitwy” w Krakowie (3,5 zł/kg). 

Cena cebuli podobnie jak w ubiegłym miesiącu wahała się od 0,60-2,50 zł/kg, podobnie również płacono za marchew 

(0,50-2,50 zł/kg), pietruszkę (1,60-6,00 zł/kg), 

Kapusta biała odnotowała spadek cen do poziomu: 0,24 -3,00 zł/szt.  

 

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

Warzywa i 

owoce 
Jm 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki ćwikłowe zł/kg 0,60-1,00 2,50 0,50 1,20 1,50 1,50 2,00-3,00 

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

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

Gruszki zł/kg 3,50-4,00 7,00-8,00 - 4,50-5,00 5,00-6,00 5,00-6,00 3,50-4,50 
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Jabłka zł/kg 2,00-2,33 4,00 2,80-3,20 3,00-3,50 2,80-3,00 2,50-3,50 2,50-3,00 

Kalafior zł/szt. 2,00-2,60 4,00 2,50-3,50 3,90-4,00 2,50-3,00 2,50 3,50 

Kapusta biała zł/szt. 0,24-0,32 1,50 1,20-1,30 2,50 1,50-2,50 2,00-3,00 3,00  

Kapusta 

czerwona 
zł/szt. 0,50-0,55 1,50-4,00 0,50-2,00 2,90-3,00 3,00 2,70-3,00 3,00-4,00 

Kapusta włoska zł/szt. 1,70-2,50 4,5 1,50 - 3,50 3,00-3,50 4,00 

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

Ogórki zł/kg 4,00-6,00 6,00-9,00 - 4,50-5,00 3,00-5,00 - - 

Papryka 

czerwona 
zł/kg 3,50-4,00 6,00-8,00 2,80 4,50 3,50-5,00 6,00 4,00-6,00 

Papryka żółta zł/kg - - - 3,00 3,00-3,50 - - 

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

Pietruszka zł/kg 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. 0,60 1,50 - 1,602,00 1,50 1,00-1,20 1,20-1,50 

Pomidory zł/kg 3,50-4,50 5,00-6,00 4,50 4,50-6,00 4,00-5,50 6,00-7,00 5,00-6,00 

Pory zł/szt. 0,80-1,00 2,50 0,60 2,00-3,00 3,00 1,80-2,00 1,50-1,80 

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

Sałata zł/szt. 1,00-1,12 2,50 - 2,70 1,50-2,70 1,80-2,00 2,00-2,50 

Seler zł/kg 1,00-1,80 5,00 1,10-1,50 3,50 1,50-4,00 3,50-3,80 - 

Szczypiorek zł/szt. 0,60-0,80 1,50 - - 1,50 - - 

Śliwki zł/kg - 7,00-8,00 7,00 6,90-7,50 6,00 - 7,00 

Fasola - Piękny 

Jaś 
zł/kg 12,00-13,00 18,00 - - 12,00-14,00 - - 

Orzech laskowy zł/kg 8,00-10,00 16,00 - - 12,00-13,00 12,00 13,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

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

Dz.U. 201poz. 1999 

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

środowiska oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U.2017poz. 2047  

 

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

  16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

  o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

Dz.U.2017 poz. 2052 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie       

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 

Dz.U.2017poz. 2088 

  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada   2017 r.     

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów   objętych 

nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub 

ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane 

świnie 

Dz.U. 2017 poz. 2107 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

"Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001999
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002047
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002052
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002088
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002107
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2017 poz. 2115 

  

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2017 poz. 2116 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, 

rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach 

Dz.U. 2017 poz. 2132 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 

Dz.U. 2017 poz. 2137 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Dz.U. 2017 poz. 2138 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie roślin 

Dz.U. 2017 poz. 2139 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

26 października 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 

Dz.U. 2017 poz. 2153 

  

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów 

roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum 

Dz.U. 2017 poz. 2158 

  

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które 

można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

Dz.U. 2017 poz. 2160 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

Dz.U. 2017 poz. 2196 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

Aktualności: 

Informacje ARiMR: 

  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 29 listopada Agencja 

przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 1,25 mln rolników blisko 8,97 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 ( kurs euro wg którego obliczone 

zostały stawki płatności za 2017 rok wynosi: 4,3042 zł za 1 EUR) 

 ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, 

numery rachunków bankowych są aktualne. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, 

owiec i świń przebywających w siedzibie stada, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego 

ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002115
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002116
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002132
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002137
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002138
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002139
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002153
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002158
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002160
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002196
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 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o opublikowaniu w dniu 29 

listopada 2017 r. ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Rodzaj operacji objęty wsparciem to budowa 

ogrodzenia chlewni lub utworzenia  zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z 

chlewnią położoną na obszarze ASF. Wnioski będzie można składać od 2 do 31 stycznia 2018 r. 

 Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w oddziałach 

regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników 

gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", 

poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" 

finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Składanie wniosków odbywać się będzie w dniach: 7-29 

grudnia 2017 r. 

  Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 

2014 - 2020 można składać od 30 października do 28 grudnia 2017 r. w Oddziałach Regionalnych 

ARiMR. Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania 

pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Pomocy nie przewiduje się na 

tworzenie grup producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne 

podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. 

 Źródło: ARiMR 

 

Informacje KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów 

decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 

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

wynoszą odpowiednio: 

 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.979 zł 00 gr,  

 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.532 zł 30 gr. 

Informacje KOWR: 

  Od 28 listopada do 29 grudnia można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 3 

„Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” poddziałania 3.1 „Wsparcie na 

przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020. Wnioski należy składać do dyrektora 

oddziału terenowego KOWR. 

 W dniu 26 października 2017 r. zostało ogłoszone 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 (Dz. U. poz. 1997). Stawki 

wynoszą odpowiednio: 

1) 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 

2) 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

3) 462,25 zł – w przypadku ziemniaków. 

 

Interwencje Samorządu Rolniczego – listopad 2017 r. 

 
  W odpowiedzi na wniosek w sprawie urealnienia i ujednolicenia danych dotyczących dochodowości 

rolniczej z 1 ha, będących podstawą obliczeń do celów zasiłkowo-pomocowych, resort rodziny, pracy i 

polityki społecznej przekazał, że zagadnienie zróżnicowania wysokości dochodów uzyskiwanych z 1 ha 

przeliczeniowego, przyjmowanych jako podstawa do weryfikacji dochodów rolników indywidualnych 

ustalanych dla potrzeb przyznania świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej było już  przedmiotem wcześniejszej opinii Ministerstwa. Departament Pomocy i Integracji 

Społecznej wskazał, że wobec braku wprowadzenia systemu pozwalającego na ustalenie realnych dochodów 
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osiąganych przez rolników indywidualnych istnieje konieczność szacunkowego ustalenia tych dochodów, a 

biorąc pod uwagę przyjęcie w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o 

świadczeniach rodzinnych dwóch różnych sposobów definiowania i ustalania dochodu, uzasadnione jest 

przyjmowanie odmiennych szacunkowych kwot dochodu uzyskiwanego z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z 

przepisami ww. ustaw ( i wynosi odpowiednio: 288zł oraz 2577 zł). 

 W związku z trudną sytuacją w rolnictwie, spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu, Zarząd KRIR 

zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu dopuszczenie 

możliwości wykonania zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku.  

 W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczące utworzenia programów wspierających w zakresie 

produkcji ekologicznej, resort rolnictwa poinformował, że w celu rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego 

w 2014 r. opracowany został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na 

lata 2014 - 2020", który jest również jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. 

 W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie precyzyjnego określenia pojęcia stada podstawowego 

zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że nie ma obowiązującej 

definicji stada podstawowego, a podana w „Leksykonie terminów z zakresu genetyki i hodowli 

zwierząt” wydanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne (1994), która określa, że stado podstawowe 

stanowią dorosłe zwierzęta użytkowane przynajmniej przez jeden okres produkcyjny nie oddaje istoty i 

znaczenia tego terminu w kontekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w 

sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają 

egzekucji (Dz.U. poz. 1385). 

 Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska udzielił odpowiedzi na zapytanie KRIR o interpretację 

rozporządzenia MŚ w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód i wypłat odszkodowań za 

szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne: „(…) wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar 

szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup - cenę 

rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość wyliczonego 

odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, 

Dodatkowo w przypadku gdy uprawa wymaga zaorania należy ją pomniejszyć zgodnie z wartościami 

ustalonymi w § 5 pkt I ww. rozporządzenia.” 

 15 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja 

Adamczyka z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego 

wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych. „(…) Proponujemy, aby polscy rolnicy - tak jak rolnicy 

niemieccy - mieli możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu. Przedsiębiorcy mogą również 

wyrejestrować swoje pojazdy, takie jak samochody ciężarowe i przyczepy.” 

 Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa z postulatem o zmianę przepisów dotyczących pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania 

na 5 lat ubezpieczenia w KRUS. Zawnioskowano o umożliwienie rolnikom w wieku powyżej 60 lat, którzy 

chcą przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach ww. poddziałania PROW pozostanie w 

dotychczasowym systemie ubezpieczenia rolniczego na zasadzie domownika. 

 Realizując postulat zgłoszony przez Radę Powiatową MIR w Olkuszu Zarząd MIR przekazał wniosek o 

ustanowienie zakresu terytorialnego wykonania sanitarnego odstrzału dzików na terenie całego powiatu 

olkuskiego. W odpowiedzi Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował: „(…) Na terenie 

województwa małopolskiego rozpoczęto realizację odstrzału sanitarnego dzików zgodnie z rozporządzeniem 

Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 

na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bocheńskiego, 

brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, 

myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, 

wadowickiego, suskiego, wielickiego (Nr poz. Rej. 29/17). (…)” 

 Zarządy Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych w stanowisku, skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyraziły sprzeciw wobec zamiaru naniesienia zmian do poselskiego 

projektu ustawy z dnia 6 listopada 2017 r. o  zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych 

ustaw. Organizacje uważają, że szkodliwa kampania zorganizowanych grup interesów finansujących i 

wspierających działania tzw. grup ekologicznych, wykorzystujących wrażliwość Polaków ma na celu 

likwidację prężnie rozwijającej  się  polskiej branży futrzarskiej. Proponowane zapisy ustawy to nie tylko 

http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Egzekucje-komornicze---problemy-z-uzyskaniem-interpretacji-definicji-poj%C4%99%C4%87,10832.html
http://www.mir.krakow.pl/artykuly/Egzekucje-komornicze---problemy-z-uzyskaniem-interpretacji-definicji-poj%C4%99%C4%87,10832.html
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likwidacja branży futrzarskiej, ale także wprowadzenie zakazu uboju rytualnego. Wprowadzenie 

proponowanych przepisów spowoduje gwałtowne zachwiane rynku wołowiny i gwałtownie obniży się 

opłacalność produkcji.  

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

W listopadzie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 6 i 26. Obradowały również Komisje: Rewizyjna i 

Budżetowa – w dniu 13 listopada. 

 Konferencja Krakowska nt. „Małopolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania” – 6.11.2017, 

Kraków 

 Konferencja Śląskiej Izby Rolniczej „ Rolniczy Handel Detaliczny szansą dla małych gospodarstw 

rolnych” – 7-8.11.2017,  Szczyrk 

 Gminne Obchody Dnia Niepodległości –  11.11.2017, Skrzyszów 

 Obchody Rocznicy odzyskania Niepodległości  - 11.11.2017, Dabrowa Tarnowska 

 Wyjazd szkoleniowy delegatów Rady Powiatowej MIR w Myślenicach nt. „ Szlakiem oscypka” – 13-

14.11.2017, Zakopane i okolice 

 Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku – 16.11.2017, Kraków  

 Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzęchę” – 18.11.2017, Lachowice 

 Wizyta delegacji rumuńskiej w Krakowie oraz Powiecie Myślenickim – 17-19.11.2017, Myślenice, 

Kraków 

 Wyjazd studyjny delegatów i rolników z powiatów miechowskiego i proszowickiego do Wrocławia  

i Kietrza – 17-18.11.2017 

 Konferencja organizowana przez MODR W Karniowicach, PZDR w D.T. i Pow. Biuro ARiMR w 

D.T.„ Najważniejsze i bieżące komunikaty w zakresie obszaru rolnictwa” – 20.11.2017, UMiG 

Dąbrowa Tarnowska 

 Wyjazd delegatów Rady Powiatowej MIR w Chrzanowie na Targi Technologii Sadowniczych i 

Warzywniczych HORTI-TECH – 21.11.2017, Kielce 

 Jubileusz XV-lecia Galicyjskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła – 22.11.2017, Śnietnica 

 Konferencja z udziałem Prezydenta RP „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” – 

22.11.2017, Warszawa 

 Posiedzenie Komisji Problemowej  KRIR ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych – 22.11.2017,  

Warszawa 

 Walne Zgromadzenie Małopolskiego Rynku Hurtowego – 24.11.2017, Tarnów 

 Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy MODR - 27.11.2017, Karniowice 

 Udział w szkoleniu KSOW realizowanym przez MODR w Karniowicach „ Dziedzictwo kulinarne 

jako element innowacyjności gospodarstw turystycznych” – 28.11.2017, Nowy Sącz oraz wyjazd 

studyjny 

 Posiedzenie sesji Rady Gminy w Budzowie – 29.11.2017 

 Podsumowanie konkursu „ Rolniczki motorem innowacji w Polsce” podczas CTR w Nadarzynie – 

30.11.2017. 

 

 

Opracowano na podstawie: 

Tygodnik Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze, Topagrar, stron internetowych: www.portalspozywczy.pl,  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, 
www.analizy.bgzbnpparibas.pl i inne. 

http://www.portalspozywczy.pl/
http://www.rolpetrol.com.pl/

