
  INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC 

ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO ZA 

MIESIĄC LUTY 2018r. 

Rynek zbóż  

Ceny zbóż w Polsce- luty 2018 r. 
  

Początkiem  lutego w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 674 - 679 zł/t, 

czyli mniej o 1% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 2% tańsze niż przed rokiem. 

 Za żyto konsumpcyjne w kraju uzyskiwano 584 zł/t. Cena ta była wyższa o 0,2% niż przed miesiącem 

i o 3% od notowanej przed rokiem. Cena jęczmienia paszowego kształtowała się w granicy 665 zł/t . 

Cena tego ziarna była większa o 2% od uzyskanej miesiąc wcześniej. Cena zakupu kukurydzy 

wyniosła 632 zł/t i była wyższa  o 1% niż miesiąc wcześniej. Zboże to było jednak o 1% tańsze niż 

przed rokiem. W omawianym czasie cena za jęczmień konsumpcyjny w skali tygodnia obniżyła się  

o 15 zł/t natomiast cena żyta paszowego obniżyła się o 7zł/t. Wzrost odnotowano wobec owsa 

paszowego, w ujęciu tygodniowym cena wzrosła o 8 zł/t. Zwyżki cen pozostałych zbóż wahały się  

w przedziale od 0,1% (pszenica paszowa do 675 zł/t, jęczmień browarniany do 718 zł/t i kukurydza do 

632 zł/t) do 0,3% (owies konsumpcyjny do 548 zł/t oraz pszenżyto do 619 zł/t). 

 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Luty 2018 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 674-679 
paszowa 672-675 

Żyto konsumpcyjna 584-572 
paszowa 541-539 

Kukurydza paszowa 632-642 

Jęczmień paszowy 665-668 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

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

następująco: 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 62-63 - - 63-67 

Sucha 

Beskidzka 

80 90 70 80 

Wolbrom 65-70 80 58-60 65-70 

Wadowice 65-70 80 60-68 78-80 

Krzeszowice 70 80 65 70 

Skała - - - 65 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Rynek rzepaku 
 
01.02.2018r. cena rzepaku  wynosiła 346,25 euro za tonę natomiast na dzień 22.02.2018r. 353,5 euro 

za tonę. Od dołka który był wyznaczony na 28 grudnia ubiegłego roku notowania podniosły się  

o 2,9%. Analizując ceny rzepaku zauważamy dynamikę odbicia ceny w górę, która jest wyższa niż 

około świąteczne spadki. Świadczy to o sile rynku. 

 

Rynek trzody chlewnej  
Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w  lutym z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych 

źródeł krajowych wahały się w granicach: od 3,40 zł/kg do maksymalnie 4,85 zł/kg,  

             Ceny macior w skupach oscylowały w przedziale 2,00-3,50 zł/kg (średnia 2,75 zł/kg na 
podstawie informacji z 31 firm).  

 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

04.02.2018 11.02.2018 18.02.2018 

Klasa S 5 480 5 627 
5 885 

Klasa E 5 382 5 514 
5 776 

Klasa U 5 016 5 176 
5 449 

Klasa R 4 652 4 841 
5 093 

Klasa O 4 224 4 402 
4 657 

Klasa P 3 817 4 317 
4 460 

Klasa S-P 5 339 5 475 
5 737 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

04.02.2018 11.02.2018 18.02.2018 

Prosięta (ok.20 kg) 180,67 179,30 180,58 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Targowisko 

CENA prosiąt [zł/para] 

02-08.02.2018 09-15.02.2018 16-22.02.2018 

Wadowice 420 440 440 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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Rynek żywca wołowego 

      Na początku lutego 2018 r. żywiec wołowy w kraju kupowano po 6,87 zł/kg. Żywiec ten 

było o 1% tańszy niż w ostatnim tygodniu stycznia, ale o 2% droższy niż przed miesiącem.  

Za bydło płacono o 6% więcej niż w analogicznym czasie poprzedniego roku. 

Za kompensowane ćwierćtusze wołowe płacono 13,76 zł/kg, a zatem o 3% mniej niż końcem 

stycznia. Ćwierćtusze wołowe były też o 1% tańsze niż przed miesiącem, ale o 6% droższe 

niż w tym samym okresie poprzedniego roku. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-luty 2018 r. 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w lutym 2018 r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 6,87-6,88 13 262-13 274 13 528-13 540 

bydło 8-12 m-cy (Z) 7,36-6,72 13 648-12 463 13 921-12 712 

byki 12-24 m-ce (A) 7,61-7,56 14 128-14 020 14 410-14 300 

byki > 24 m-cy (B) 7,49-7,46 13 996-13 953 14 276-14 232 

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

krowy (D) 5,37-5,29 11 556-11 583 11 787-11 814 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,78-6,84 13 133-13 263 13 395-13 528 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek drobiu       

Ceny drobiu Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczak brojler: 

wolny rynek: 3,40 - 3,70 zł/kg (średnia: 3,55 zł/kg na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie 

całego kraju).  

Sprzedaż kurczak  

tuszka hurt: 5,10 – 5,80 zł/kg (średnia 5,45 zł/kg, na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie 

całego kraju).  

Ceny skupu kurczaka i sprzedaż tuszki luty 2018 r. 

Asortyment 14.02.2018 16.02.2018 21.02.2018 23.02.2018 28.02.2018 

brojler 

wolny rynek 

3,40 - 3,60 

(3,51) 

3,40 - 3,60 

(3,51) 

3,40 - 3,70 

(3,56) 

3,40 - 3,65 

(3,56) 

3,55 - 3,70 

(3,60) 

brojler 

kontraktacja 

3,30 - 3,40 

(3,34) 

3,30 - 3,40 

(3,34) 

3,33 - 3,40 

(3,37) 

3,33 - 3,40 

(3,37) 

3,35 - 3,40 

(3,38) 

tuszka 5,10 - 5,70 

(5,37) 

5,10 - 5,70 

(5,37) 

5,20 - 5,70 

(5,41) 

5,20 - 5,70 

(5,43) 

5,30 - 5,80 

(5,53) 
* podane ceny netto (bez Vat) w zł/kg, w nawiasach podano średnie stawki,  

Źródło: https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury 
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Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu lutym 2018r. 

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,36-3,38 

Indory 4,89-4,88 

Indyczki 4,49-4,46 

Kaczki typu brojler 4,62-4,65 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – luty 2018 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 49,90 -48,00 

Jaja spożywcze klasy A L 44,60 -43,80 

Jaja spożywcze klasy A M 38,60 -39,10 

Jaja spożywcze klasy A S 28,60-29,70 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich - luty 2018 r. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

04.02.2018 11.02.2018 

 

18.02.2018 

 
Masło Ekstra                 

w blokach 

 

1 651,27 1 637,84 

 

1 680,70 

 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1 796,15 

 

1 842,57 

 

1 859,24 

 
Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

579,52 

 

581,88 

 

587,99 

 

Mleko pełne                

w proszku 
1 065,19 

 

1 048,11 

 

1 064,21 

 

 
Ser Edamski 

 
1 192,54 

 

1 218,39 

 

1 204,55 

 

 
Ser Gouda 1 209,87 

 

1 236,09 

 

1 233,41 
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Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce – luty 2018 r. 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

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

Cebula zł/kg 0,60-0,70 2,50 0,60 1,20-1,40 1,80 1,80-2,00 2,00 

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

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

Jabłka zł/kg 2,30 4,00 2,50 3,20 3,00 3,50 3,50 

Kapusta 

biała 
zł/kg 0,24-0,28 1,50 0,20 - 0,80 2,50/szt-

3,00/szt 

3,00/szt 

Kapusta 

czerwona 
zł/kg 0,50-0,60 1,80-2,00 0,50 - 2,50/szt-3,00/szt 2,50/szt 3,00/szt 

Kapusta 

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

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

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

Pietruszka zł/kg 2,10-2,20 5,00 1,20 3,50 4,00 4,00 - 

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

Seler zł/kg 1,40 5,00 1,20 3,20-3,50 3,50 3,80-4,00 4,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w lutym 2018 r. 

Dz.U. 

2018 

poz. 311 

 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach  

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych 

ustaw 

Dz.U. 

2018 

poz. 316 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne 

wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń  

i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 

z.U. 

2018 

poz. 325 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 

2018 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu 

poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej 

choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018-2020 

Dz.U. 

2018 

poz. 328 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń 

Dz.U. 

2018 

poz. 350 

 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000311
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000316
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000316
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000316
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000325
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000325
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000325
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000328
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000328
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000328
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000350
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000350
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000350
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minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Dz.U. 

2018 

poz. 360 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń 

Dz.U. 

2018 

poz. 432 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o ochronie prawnej odmian roślin 

Dz.U. 

2018 

poz. 436 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach 

programów lub przedsięwzięć 

Dz.U. 

2018 

poz. 438 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 

2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  

w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW 

 Ubezpieczenia- nowy wzór wniosku  duże przedsiębiorstwa 

Producent rolny, który jest dużym przedsiębiorstwem i chciałby zawrzeć umowę ubezpieczenia  

z dopłatami do stawek w zakresie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powinien wypełnić  

i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek wraz z formularzem scenariusza 

alternatywnego. Od 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o potwierdzenie, że pomoc w formie 

dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierający scenariusz 

alternatywny składany przez duże przedsiębiorstwo,  przynosi efekt zachęty. 

Wzór wniosku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w zakładce – Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

 

 Zatrudnianie cudzoziemców 

Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko  

w przypadku prac nie-sezonowych.  

Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do  

9 miesięcy w roku kalendarzowym). Nadal sprawy te będą prowadziły powiatowe urzędy pracy. 

Szczegóły reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).  

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000360
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000360
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000360
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000432
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000432
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000432
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000436
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000436
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000436
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000438
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000438
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000438
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ARiMR 

 Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych 

PROW 

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 

składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę 

internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.  

Aplikacja eWniosekPlus będzie poprawnie działała na przeglądarkach:Internet Explorer 11.x, 

Firefox 53.x, Chrome 58.x, Opera 45.x lub w wersjach wyższych. 

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR 

"Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2017"  

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze 
złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. 

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki: 

1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych 

mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: 

1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność 

związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, 

płatność niezwiązaną do tytoniu, 

2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),   

3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),   

4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020); 

2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego 

 w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym. 

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizacje gospodarstw rolnych" 

Termin: od 19 lutego do 20 marca 2018 r. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści 

się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą 

wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. 

Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 

tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, 

gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro. 

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej 

inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych. 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. 

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 

wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 

produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może 

przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, 

modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją 
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magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym 
ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów 

będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 

inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, 
podlegającego pod dany OR.  

 Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się  

o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom 

oprocentowania spłaca za rolników ARiMR. 7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej 

Agencja udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej na 2018 rok oraz środki na 

dopłaty do oprocentowania kredytów  w tym okresie. 

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z): 

 limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł, 

 środki w kwocie 7,6 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów. 

 

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02): 

 limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł, 

 środki w kwocie 8,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów. 

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także 

w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim 

Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku 

Ochrony Środowiska S.A.  

 

KRUS 

 Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. kwoty 

świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu 

– zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników –

 wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,98%. 

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej 

emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). Waloryzacja 

emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej 

wynoszącej 912 zł 86 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. 

W taki sposób od dnia 1 marca 2018 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury 

i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2018 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) 

świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1.029,80 zł) 

– podwyższa się je z urzędu do 1.029,80 zł. 

Do 1.029,80 zł nie zostaną podwyższone: 

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. 

wcześniejsze emerytury rolnicze), 
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b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub 

osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, 

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia 

społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej 

(dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej 

wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną, 

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu: 5 i 22 lutego. Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych wspólnie przez pracowników MIR, Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, które 

obywały się w większości gmin województwa małopolskiego. Celem szkoleń było przybliżenie 

rolnikom zmian obowiązujących w wypełnianiu wniosków obszarowych w 2018 r., informacja 

 o programach PROW, informacje Inspekcji Weterynaryjnej, KRUS, KOWR oraz TUW TUW.  

W szkoleniach wzięło udział ponad 1500  rolników.  

Przedstawiciele MIR oraz pracownicy wzięli udział m. innymi: 

- Konferencja sadownicza „Przedwiośnie Sadownicze Brzezna 2018” – 2.02.2018 r., Brzezna, 

- wyjazd szkoleniowy dla Rady Powiatowej w Suchej Beskidzkiej na Nowosądecczyznę 

- Kurs gotowania dla Koła Gospodyń Wiejskich – 6.02.2018 r, Wieprz 

- wywiad w TVP Kraków nt. sytuacji gospodarstw rolnych w Małopolsce – 13.02.2018 r., Kraków, 

- wywiad w TVP 1 na temat  wniosków obszarowych w kampanii 2018 , Warszawa 

- spotkanie organizowane przez MRiRW poświęcone omówieniu aktualnych problemów w rolnictwie 

– 15.02.2018 r., Warszawa, 

- wyjazd Szkoleniowy dla Rady Powiatowej Oświęcim do Radomia  - 16-18.02.2018, 

- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy – 23.02.2018 r., Urząd Miasta Krakowa 

- Wielka Gala Sądeczan – 25.02.32018 r., Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Nowy Sącz, 

- spotkanie  z administratorem wspólnoty mieszkaniowej AVIA 5 w sprawie organizacji placu 

targowego dla rolników – 27.02.2018 r., biuro MIR Kraków. 

 

 

 

Opracowano na podstawie: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl,  www.modr.pl, www.nawozy.eu 

www.gospodarz.pl, www.ewgt.com.pl,www.portalwysokichplonow.pl,www.farmer.pl, www.cenyrolnicze.pl, 

www.portalspozywczy.pl, www.igrit.pl, TopAgrar  

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krus.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.p/
https://www.cenyrolnicze.pl/

