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 INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I 

NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO ZA MIESIĄC MARZEC 2018r. 

Rynek zbóż 

Ceny zbóż w Polsce- marzec 2018 r. 
Fala mrozów, które nawiedziły Polskę pod koniec lutego osłabiły rośliny zbóż, ale nie zniszczyły ich węzłów 

krzewienia. Temperatura w niektórych rejonach spadła poniżej minus 20°C, a połowa powierzchni kraju była 

pozbawiona okrywy śnieżnej. Podobna sytuacja dotknęła naszych zachodnich sąsiadów. We Francji kondycja upraw 

jest najgorsza od czterech lat. W wielu regionach Polski, a także u naszych południowych sąsiadów obserwowane 

jest wyjątkowo wysokie porażenie rzepaku ozimego suchą zgnilizną kapustnych. Skutkować to może obniżeniem 

tegorocznego plonu nawet o 25 % w porównaniu ze  średnimi zbiorami rzepaku. Ceny rzepaku lekko poszły w górę, 

jednak nie na tyle, by rolnicy pozbywali się zapasów. 
Na krajowym rynku zbóż chętnych do transakcji zarówno zakupu jak i sprzedaży w minionym miesiącu było coraz 

więcej. Nie przekładało się to na jednak na wzrost cen. Najlepsza sytuacja panowała na rynku jęczmienia 

paszowego: stawki za to zboże lokalnie poszły w górę o około 15-20 zł na tonie, jednak trudno go było kupić. 

Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się pszenżyto paszowe, dlatego też zanotowano nieznaczny spadek cen do 

poziomu 617-627 zł za tonę. Ceny pszenicy konsumpcyjnej wahały się w skupie między 682 na początku miesiąca, 

by na końcu spaść do poziomu 670 zł/tonę, w zależności od regionu. Na lokalnych rynkach płacono za nią średnio 

650-670 zł/tonę. Za żyto konsumpcyjne można było uzyskać minimalnie więcej niż w miesiącu lutym (565 – 573 

zł/tonę), za ziarno paszowe: 549 zł/tonę na początku miesiąca i 575 zł/tonę na końcu. Nie zanotowano wzrostu cen 

kukurydzy na polskim rynku, jednak prognozy dla nas są obiecujące, ze względu na długotrwałą suszę w Argentynie  

i niektórych stanach USA, co nie wróży dobrze tamtejszym zbiorom. Polscy producenci na razie niechętnie 

pozbywają się ziarna, za które mogą na rynku dostać między 633- 647 zł/tonę. 

 

Średnie ceny zbóż w Polsce – marzec 2018 r.: 

TOWAR 
  

Rodzaj ZIARNA 
  

Cena 

[zł/tona] 

Cena 

[zł/tona 
Cena 

[zł/tona 
Cena 

[zł/tona 
Cena 

[zł/tona 

2018-03-04 2018-03-11 2018-03-18  2018-03-25 2018-03-31 

Pszenica konsumpcyjne 682 681 676 679 670 

 paszowe 680 680 677 677 676 

Żyto konsumpcyjne 572 569 573 573 565 

 paszowe 549 563 567 564 575 

Jęczmień konsumpcyjne 644 624 648 676 671 

 paszowe 666 635 663 673 672 

 browarniane 754 713 742 742 743 

Kukurydza paszowe 633 635 642 647 640 
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Owies konsumpcyjne 550 544 539 - - 

 paszowe 530 - 530 511 547 

Pszenżyto paszowe 617 619 626 627 624 

Wg: MRiRW, Zintegrowan System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek trzody chlewnej 

Rozwijająca się  produkcja trzody chlewnej w Chinach była główną przyczyną spadku eksportu unijnego w 2017 r. 

w tym dziale gospodarki. Światowy eksport zmalał o prawie 26 %.  Eksporterzy unijni, z których największym są 

Niemcy, zrekompensowali sobie nieco straty powiększając swoją sprzedaż m.innymi do Japonii, Korei, Hongkongu 

czy na Filipiny. Więcej mięsa wieprzowego zakupili również Amerykanie. Polski rynek trzody chlewnej jest bardzo 

zależny od rynku niemieckiego. Mimo, że wzmożona konsumpcja podczas Świąt Wielkanocnych powinna sprzyjać 

popytowi na mięso wieprzowe, to ceny pozostawały na niskich poziomach: nawet poniżej 4 zł za kg żywca. Średnie 

ceny poubojowe wynosiły 6,2 zł/kg  w klasie E w pierwszej połowie miesiąca, by przed świętami spaść do poziomu 

5,9 zł. 

Średnie ceny tuczników według klasy SEUROP 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

04-03-2018 11-03-2018 18-03-2018 25-03-2018 31-03-2018 

Klasa S 
6 260 6 301 6 096 6 001 6 013 

Klasa E 
6 147 6 200 6 005 5 904 5 904 

Klasa U 
5 793 5 843 5 646 5 538 5 546 

Klasa R 
5 402 5 475 5 275 5 178 5 200 

Klasa O 
5 033 5 016 4 860 4 643 4 874 

Klasa P 
4 549 4 764 4 468 3 874 4 130 

Klasa S-P 
6 106 6 155 5 957 5 858 5 864 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Poprawa widoczna była natomiast dla producentów warchlaków. Wzrósł na nie popyt, a za nim ceny poszły w górę. 

Za sztuki ważące 30 kg trzeba było płacić nawet 280 zł. netto. Na dostawę duńskich zwierząt trzeba było czekać 

nawet 5-6 tygodni. Na targowiskach w Małopolsce warchlaki można było kupić jedynie w Wadowicach. Przez 

pierwsze dwa tygodnie marca cena za parę wynosiła 460 zł, by w drugiej połowie miesiąca spaść do 380 zł. 

Towar 

Prosięta cena za parę 

01-03-2018 08-03-2018 15-03-2018 22-03-2018 29-03-2018 

Wadowice brak 460 460 380 380 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 
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Rynek żywca wołowego 

Na rynku szczególnie mało jest dostępnych krów, dlatego ich cena była dość wysoka, lekki spadek zanotowano  

w 3 tygodniu marca, by w kolejnym znów wyrównać do poziomu z początku miesiąca.  Podobnie stabilne były ceny 

jałówek i wahały się  między 6,80 a 6,86 zł za kg żywca. Ceny byków nieco spadły pod koniec marca  

(o około 10 gr) tj. z poziomu 7,43 do 7,33 zł/kg żywca (byki powyżej 24 miesiąca życia). Mimo obecnie stabilnych  

i dosyć wysokich cen bydła, sytuacja może ulec diametralnej zmianie, gdy partia rządząca zrealizuje swoje zamiary 

wprowadzenia całkowitego zakazu uboju rytualnego. Zamknięcie eksportu mięsa koszernego może wywołać spadki 

nawet w wysokości 1,5-2,5 zł/kg masy poubojowej. Tak znaczny spadek cen obniżyłby jeszcze bardziej próg 

dochodowości hodowli bydła w Polsce i zapewne ograniczyłby jego rozwój. 

Kategoria bydła 

  

Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w marcu 2018 r. dla mpc [zł/tonę] 

 wg w.ż.* [zł/kg] 
dla mpc** 

[zł/tonę] 
dla mps** [zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,80- 6,87 13128-13276 13390-13537 

bydło 8-12 m-cy (Z) 6,88-7,29 12768-13531 13024-13802 

byki 12-24 m-ce (A) 7,48-7,53 13861-13974 14138-14254 

byki > 24 m-cy (B) 7,33-7,43 13710-13890 13984-14168 

krowy (D) 5,40-5,49 11613-11811 11846-12047 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,80-6,86 13180-13292 13444-13558 

* - 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 latach 

2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); krowy - 

0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530), 
mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 
*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano 
Wg: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

W lutym i na początku marca nastąpił powolny wzrost cen masła. Za masło w blokach płacono średnio 1795 zł netto 

za 100 kg, tj. o 8,8% więcej niż przed miesiącem i o 9,2% więcej niż przed rokiem. Wzrost cen związany jest  

z niepewnością na rynkach największych producentów i eksporterów masła, do których należy Nowa Zelandia,  

a która zmaga się z suszą i pogorszeniem jakości pastwisk. Natomiast największym importerem masła są Chiny, 

które na początku 2018 r. zakupiły niemal o połowę więcej tego produktu w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

W pierwszym tygodniu marca br. ceny zbytu masła w UE i w Polsce były odpowiednio o  39%  i 32% wyższe od 

średniej z tego okresu w poprzednich latach.  

Rynek drobiu   

Krajowa produkcja drobiu znacznie przewyższa wewnętrzny popyt, dlatego około 40% wyprodukowanego mięsa 

drobiowego eksportujemy. Ta branża w Polsce wciąż się rozwija, co skutkuje spadkami cen skupu. Na szczęście  

w marcu 2018 r nie stwierdzono zachorowań na ptasią grypę, mimo, że odnotowano jej przypadki  

w Niemczech, Holandii, Bułgarii, we Włoszech. Można mieć nadzieję, że eksport tego mięsa będzie nadal rósł. 
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Niekorzystnie na polski rynek wpływa zakaz eksportu drobiu do Chin. Teoretycznie został on zniesiony już  

w listopadzie 2017 r., jednak wciąż  nie przywrócono uprawnień eksportowych polskim zakładom drobiarskim. 

Średnie ceny drobiu w Polsce - marzec 2018 r.: 

Towar 

Cena w zł/tonę 

04-03-2018 11-03-2018 18-03-2018 25-03-2018 31-03-2018 

Kurczęta typu  

brojler 
3415,1 3458,4 3486,3 3434,7 3416,6 

indory 4880,1 4821,7 4763,9 4700,5 4734,7 

indyczki 4431,3 4413,4 4354,8 4345,0 4319,5 

Kaczki typu  

brojler 
4626,3 4627,9 4583,7 4676,5 4656,3 

Kury mięsne 2271,0 2332,4 2680,2 2764,6 2817,1 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny jaj kształtowały się następująco: 

Towar 
Kategorie 

wagowe 

Cena w zł/tonę 

05-03-2018 12-03-2018 19-03-2018 26-03-2018 

Jaja spożywcze klasy A XL 48,20 48,60 49,30 47,70 

Jaja spożywcze klasy A L 43,20 40,00 43,1 42,60 

Jaja spożywcze klasy A M 38,30 35,70 37,80 35,90 

Jaja spożywcze klasy A S 32,90 29,40 34,60 35,70 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek owoców i warzyw 

W marcu w polskich przechowalniach owoców znajdowało się  ponad 460 tys. ton jabłek. Rok temu o tej samej 

porze zapasy wynosiły 799 tys. ton.  Zakłady przetwórcze, z powodu małej podaży surowca, za jabłka do tłoczenia 

płaciły 0,75 zł/kg (drożej o 127% niż w lutym poprzedniego roku). Zdaniem analityków Instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najbardziej wzrosły ceny jabłek (o 21,6%), owoców jagodowych (o 16,9%) 

oraz owoców pestkowych (o 16,0%). Podrożały także owoce cytrusowe (o 3,6%) i przetwory owocowe (o 4,0%). 

Potaniały banany (o 3,4%), owoce mrożone (o 0,8%) i owoce suszone oraz orzechy (o 0,1%). 

W skupie z przeznaczeniem do konsumpcji bezpośredniej wzrosły ceny skupu pietruszki (o 10%), marchwi (o 7%), 

buraków ćwikłowych i kapusty białej (po 3%), a obniżyły się ceny skupu cebuli w spółdzielniach ogrodniczych  

i pieczarek (po 3%) (dane za: IERiGŻ) 
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Ceny na małopolskich targowiskach – marzec 2018 r.: 

Towar JM Proszowice Sucha 

Beskidzka 

Plac 

targowy 

Rybitwy 

Kraków, 

Stary 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Ziemniak 

jadalne 

dt 18,00-

20,00 

70,00 36,00-

46,00 

150,00 27,00-

30,00 

100,00 50,00 36,00-

46,00 

120,00 

Buraki 

ćwikłowe 

kg 0,53-0,55 1,20-1,30 0,70-

0,80 

2,50 0,80 0,80-

1,00 

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

cebula kg 0,50-0,55 1,201,30 0,75-

0,80 

2,50 0,70-0,80 1,00-

1,20 

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

Czosnek szt. 0,40-0,50 1,00 0,90-

1,10 

2,00 0,60-0,70 2,50 1,20-1,50 1,50 1,50-1,60 

Kapusta 

biała 

kg bd 0,40 0,28-

0,40 

1,50 0,20-

1,80/szt. 

bd 1,00 2,50-

3,00/szt 

3,00/szt 

Marchew kg 0,50-0,65 1,00-1,20 075-

1,000 

2,50 0,70-0,80 1,00 1,50-1,80 2,00 2,00 

pietruszka kg 1,80-2,00 3,00-5,00 2,40-

3,60 

5,00-

6,00 

1,60-3,00 3,00-

4,00 

4,00-4,50 4,00-5,50 4,00-5,00 

gruszki kg bd 5,00-6,00 3,50-

4,00 

6,00-

7,00 

bd 5,00 5,00 5,00 bd 

jabłka kg bd 3,00 2,20-

2,33 

4,00-

6,00 

3,20 3,00-

3,50 

3,00 3,50 3,50 

Źródło: MODR 

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

Dz.U. 
2018 
poz. 
455 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płat-
niczej 

Dz.U. 
2018 
poz. 
468 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w tar-
gowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych pro-
duktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 
 i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekre-
acji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
487 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 
2018 
poz. 
489 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczą-
cych oceny materiału siewnego 

Dz.U. 
2018 
poz. 
492 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000455
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000468
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000468
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000468
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000468
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000487
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000487
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000487
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000487
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000489
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000492
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000492
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000492
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000492
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Dz.U. 
2018 
poz. 
509 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
513 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r.  
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Au-
jeszkyego u świń 

Dz.U. 
2018 
poz. 
528 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
531 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów  
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
535 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powin-
ny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego 

Dz.U. 
2018 
poz. 
539 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do za-
wodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 

Dz.U. 
2018 
poz. 
541 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie środków 
na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej 

Dz.U. 
2018 
poz. 
544 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja 
gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
548 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielo-
nych wartościowych pod względem środowiskowym 

Dz.U. 
2018 
poz. 
557 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu 
zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku 
kura (Gallus gallus)" na lata 2017-2019 

Dz.U. 
2018 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000509
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000509
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000509
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000509
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000513
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000528
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000528
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000528
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000528
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000531
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000531
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000531
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000531
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000539
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000539
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000539
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000539
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000541
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000541
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000541
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000541
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000544
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000544
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000544
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000544
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000548
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000548
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000548
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000548
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000557
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000557
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000557
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000557
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000564
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000564
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poz. 
564 

znawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka 
wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
584 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
595 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie grun-
tów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2018 
poz. 
599 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów 
dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki 
certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpie-
nia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekolo-
gicznym 

Dz.U. 
2018 
poz. 
627 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 
2018 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 2014-2020 

 

Aktualności 

ARiMR 

 Od 15 marca br. można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. 

ARiMR informuje, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności 

obszarowych finansowanych z budżetu PROW składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 

aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić od 15 marca do 15 maja 2018 r. Rolnicy, którzy złożą wnioski po tym 

terminie, ale nie później niż do 11 czerwca br., będą mieli obniżone należne im płatności o 1 proc. za każdy 

roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych 

do 1 czerwca. 

Wniosek w formie papierowej będą mogli złożyć jedynie ci rolnicy, którzy nie są w stanie złożyć wniosku  

w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro 

powiatowe ARiMR. W takim przypadku wniosek należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.  

W ciągu trzech pierwszych dni rolnicy złożyli 16665 wniosków przez internet. Najwięcej było ich  

w województwach małopolskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim i podkarpackim. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z kontynuacją zakazu przywozu owoców z Unii 

Europejskiej do Federacji Rosyjskiej zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania  

z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla jabłek i gruszek. Jednocześnie ARiMR informuje, 

że ilości dla śliwek i brzoskwiń nie zostały wyczerpane, w związku z czym dla ww. owoców nie ustalono 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000564
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000564
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000584
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000584
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000584
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000584
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000595
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000595
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000595
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000595
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000599
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000599
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000599
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000599
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000627
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000627
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000627
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000627
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współczynników przydziału, zatem w dalszym ciągu Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa przyjmują powiadomienia. 

 W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty  

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej 

charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 

 Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

KRUS 

 Z dniem 19 marca br. wdraża nową usługę „e-składka KRUS”. e-składka KRUS umożliwia użytkownikom 

Portalu dla Rolników eKRUS - płatnikom, opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz 

ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych. Ta forma opłacania składek 

jest nie tylko szybka i wygodna, ale przede wszystkim bezpieczna. Płatnik nie musi posługiwać się 

papierowymi blankietami polecenia przelewu i udawać się z nimi do placówki banku lub Poczty Polskiej. 

Korzystając z usługi „e-składka KRUS”, realizując płatności w systemie Paybynet płatnik nie musi też 

wpisywać danych do przelewu w systemie bankowości internetowej, ponieważ są one wypełniane 

automatycznie. Wysokość prowizji jest stała i wynosi 59 gr niezależnie od wysokości przelanej kwoty. 

 Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność 

gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo 

oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 

zł. 

 W okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, 

z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem. Turnusy rehabilitacyjne trwają 

21 dni, podczas których zapewnione są: całodzienne wyżywienie, opieka medyczna oraz indywidualny 

program rehabilitacyjny. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu 

wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach 

organizacyjnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy. 

Interwencje KRIR 

  MRiRW odpowiedziało na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie uznania „siły wyższej”, 

gdy rolnik nie może spełnić określonych wymogów wynikających z programów ekologicznych: 

„(…) Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów 

kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych 

okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili 

wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. (…) Niezależnie od powyższego zauważono, że jeżeli  

z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe jest wypełnienie obowiązku wynikającego z praktyki EFA, 

rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar 

proekologiczny. O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy 

poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji.(…)” – pełna treść dostępna na naszej 

stronie internetowej w zakładce: Interwencje. 

  W piśmie z dn. 20 lutego br., sygnowanym przez podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego, 

otrzymaliśmy odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez WZ MIR podczas posiedzenia, które odbyło się 11 grudnia 

2017 r. 
1. Odnośnie wniosku o organizację obowiązkowych dyżurów lekarzy weterynarii w celu rozwiązania 

poważnego problemu jakim jest brak opieki weterynaryjnej w dni wolne od pracy, 
2. W kwestii obciążania kosztami funkcjonowania funduszy promocji mięsa rzeźni, które sprzedają 

mięso i jego przetwory, a nie producentów, 
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3. W sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów regulujących budowę hal z przykryciem 

namiotowym (plandeką) do celów rolniczych takich jak: hodowla zwierząt, zadaszenie maszyn, 

przechowywanie słomy, siana, 
4. Odnośnie do wniosku w sprawie zatrudniania cudzoziemców w gospodarstwie rolnym (MIR 

wnioskowała o skrócenie okresu oczekiwania obcokrajowca na możliwość podjęcia pracy do 2 dni od chwili 

zgłoszenia do Urzędu Pracy. Obowiązujące prawo dopuszcza podjęcie pracy przez cudzoziemca po 7 dniach 

od chwili zgłoszenia do Urzędu. W tym czasie nie może on podjąć pracy, ponieważ w razie kontroli Służby 

Granicznej grozi za to pracodawcy wysoka kara pieniężna, a cudzoziemcowi deportacja), 
5. W sprawie wniosku dotyczącego możliwości podpisywania umów kontraktacji warzyw i owoców 

bezpośrednio z producentem (rolnikiem), 

Obszerna odpowiedź na powyższe kwestie znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Interwencje. 

  Zarząd MIR przekazał wniosek RP MIR w Krakowie nt. podjęcia próby normalizacji warunków handlu 

zbożem na wzór niemiecki. W odpowiedzi resort rolnictwa przekazał informacje o przepisach nakładających 

obowiązek zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych pomiędzy producentami tych 

produktów a pierwszymi nabywcami, roli organizacji międzybranżowych w kształtowaniu rynku oraz o podjętej 

przez MRiRW inicjatywie utworzenia w Polsce platformy sprzedażowej, która umożliwi uczestnikom rynku 

handel towarami rolno-spożywczymi z wykorzystaniem kontraktów typu SPOT, a w przyszłości również 

kontraktów terminowych. Pismo przekazano w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR (z dn. 17.01.2018 r.),  

w którym przekazano wniosek zgłoszony przez Radę Powiatową MIR w Krakowie, dotyczący opracowania 

minimalnych warunków sprzedaży, dostaw oraz parametrów zbóż i kukurydzy. 

 Z dniem 1.04.2018 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. 

Szacowanie szkód  przekazano urzędom gmin.  

 Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację, że podtrzymuje w całości uwagi 

do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy zapory 

zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022". 

W uwagach tych samorząd rolniczy podkreślił, że propozycja budowy ogrodzenia wzdłuż granic z krajami,  

w których występuje wśród populacji dzików wirus ASF wychodzi naprzeciw postulatom  zgłaszanym przez 

samorząd rolniczy, już w 2012 roku od czasu wystąpienia wirusa na terenach zachodniej Białorusi. Uchwała Rady 

Ministrów o budowie zapory wzdłuż granicy, w ocenie izb rolniczych, wydaje się być inwestycją konieczną, 

chociaż zbyt późno podjętą. Biorąc pod uwagę niewystarczające działania w zakresie zwalczania ASF u naszych 

wschodnich sąsiadów, zdaniem samorządu rolniczego, ogrodzenie w znacznym stopniu przyczyni się do 

powstrzymania migracji zarażonych dzików, a tym samym  pozwoli skuteczniej eliminować napływ chorych  

osobników terytorium Polski. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W marcu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR w dniach: 6 i 20.  

W dniu 14 marca zorganizowaliśmy w siedzibie w Krakowie Wojewódzką Radę Rolną, której tematami 

przewodnimi były prace komisji sejmowych i Sejmu RP w zakresie nowych wymogów, dotyczących producentów 

rolnych i środowiska wiejskiego, wynikających z ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo łowieckie oraz przepisów 

dotyczących ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego, ponadto sytuacja 

epizootyczna w województwie małopolskim. 

W marcu zakończyliśmy spotkania z rolnikami w gminach, organizowane wspólnie z  Powiatowymi Zespołami 

Doradztwa Rolniczego, ARiMR, KOWR, KRUS, Inspekcji Weterynaryjnej, Towarzystwem Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW. W miesiącach styczeń – marzec 2018 zorganizowano 120 spotkań w całej Małopolsce,  

w których uczestniczyło 3 tysiące osób. 

 

Przedstawiciele MIR i pracownicy brali udział w spotkaniach: 

01.03. Konferencja ,,Małopolskie spotkania hodowców" – Karniowice 

01.03 Rada Powiatowa MIR - Proszowice 

http://www.mir.krakow.pl/resources/articles/11233/17%20sty%202018_wniosek%20MIR_jakość%20zbóż.pdf
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02.03. Rada Powiatu MIR - Brzesko 

05.03. Debata nt.”Jak wspólna polityka rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój 

obszarów wiejskich?” – biuro Informacyjne PE i Przedstawicielstwa KE w Polsce - Warszawa  

06.03. Spotkanie informacyjne dot. zasad realizacji zadań KSOW 

06.03. Udział w pracach Komisji konkursowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - Kraków 

06.03 – 07.03 Szkolenie dla doradców z aplikacji ewniosekPlus – CDR, Kraków 

07.03. Spotkanie 8informacyjne dot. przepisów rozporządzeń MRiRW w zakresie rolnictwa ekologicznego - 

 Warszawa 

08.03.WZ Stowarzyszenie Agroturystyczne - Sucha Beskidzka 

09.03.Rada Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - Kraków  

17 – 18.03. Agrotech Kielce 

20.03. Posiedzenie  zespołu ds. Małopolskiej Pasieki Edukacyjnej – Sejmik, Kraków 

21.03.  WZ KRIR- Warszawa 

21.03.Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - Grodzki Urząd Pracy, Kraków 

21.03. Posiedzenie Rady Powiatowej w Chrzanowie – Alwernia 

23-24.03. Europejskie Forum Rolnicze – Jasionka 

26.03. Szkolenie dla doradców - centrala ARiMR, Warszawa 

27.03. Absolutorium I roku Wydziału Weterynarii UJ-UR, Kraków.  

 

Źródła: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl,  www.modr.pl, IERiGŻ, 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, www.sadyogrody, Rzeczpospolita 

http://www.ewgt.com.pl/

