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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 

DANE OPRACOWANO NA DZIEŃ 31.05. 2016 R. 
 

RYNEK ZBÓŻ – Maj 2016 R. 
 

Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy  
 

Na początku maja br. zmiany cen zbóż były niewielkie. W dniach 2 - 8.05.2016 r., według danych Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, pszenicę konsumpcyjną przeciętnie skupowano po 646 zł/t, średnia cena żyta 

konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 532 zł/t. Za jęczmień paszowy przeciętnie uzyskiwano 594 zł/t, ziarno 

kukurydzy potaniało o 1%, do 658 zł/t. W trzecim tygodniu maja 2016 r. ceny zakupu zbóż konsumpcyjnych uległy 

niewielkiemu obniżeniu, a ceny zbóż paszowych wzrosły. 

W dniach 16–22.05.2016 r. pszenicę konsumpcyjną przeciętnie skupowano po 645 zł/t, jednocześnie zboże to było  

o 6% tańsze niż rok wcześniej.  

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 526 zł/t, o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego zboża była  

o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz o 14% wyższa niż przed rokiem. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego 

wynosiła 595 zł/t, zboże to było o 6,5% droższe niż przed rokiem.  

Cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 674 zł/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 3% wyższa niż 

przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 19% droższe.  

 

Ceny na giełdach krajowych  

Niewielkie również były zmiany ceny zbóż na krajowych giełdach towarowych.  

W ostatnim tygodniu maja 2016 r. przeciętne ofertowe ceny pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia paszowego w 

porównaniu z poprzednim tygodniem obniżyły się o 1%, natomiast pozostałych zbóż wzrosły (żyta 

konsumpcyjnego i pszenicy paszowej o 0,4%, a kukurydzy o 2%). Średnie ceny w ofertach kształtowały się 

następująco: pszenica konsumpcyjna 600–700 zł/t, pszenica paszowa 600–620zł/t, żyto konsumpcyjne 530–555 

zł/t, jęczmień paszowy 555–600 zł/t, a kukurydza 610–790 zł/t. 

 

 
 

 

 

 

Towar Cena bez VAT 

wg ZSRIR (MRIRW) 01-22.05.2016 r. w skupie zł/t 

pszenica konsumpcyjna 645-646 

żyto konsumpcyjne 526-532 

jęczmień paszowy 594-595 

kukurydza 658-674 

na targowiskach w woj. małopolskim zł/t 

pszenica 600-800 

żyto 700 

jęczmień 530-700 

owies 450-800 

kukurydza 700-900 
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ I ŻYWCA WOŁOWEGO 

W trzecim tygodniu maja br. odnotowano dalszy wzrost krajowych cen zakupu trzody chlewnej, bydła i kurcząt oraz cen 

zbytu półtusz wieprzowych i tuszek kurcząt. Ceny skupu indyków oraz zbytu tuszek indyczych ukształtowały się na 

poziomie z poprzedniego tygodnia. 

Trzoda chlewna 

Ceny zakupu żywca 

W dniach 16–22.05.2016 r. zakłady mięsne objęte Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

kupowały żywiec wieprzowy przeciętnie po 4,62 zł/kg, o 3% drożej niż tydzień wcześniej i o 13% drożej przed miesiącem. 

Jednocześnie żywiec ten był o 8% droższy niż w analogicznym okresie 2015 r. 

Krajowe ceny zbytu mięsa 

W trzecim tygodniu miesiąca zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 6,70 zł/kg, o 4% drożej niż w po 

przednim tygodniu. W ciągu miesiąca półtusze te podrożały o 11%, a w ciągu roku o 9%.  

 

 

mmpc – masa poubojowa ciepła,  mps – masa 

poubojowa schłodzona 

 

Utrzymujące się od dłuższego czasu niekorzystne dla producentów żywca wieprzowego relacje cen 

spowodowały redukcję krajowego pogłowia świń. Według wstępnych danych GUS opublikowanych  

20 maja 2016 r., na początku marca krajowe pogłowie trzody chlewnej liczyło niecałe 10,2 mln sztuk, o 11,5% 

(tj. o 1,3 mln sztuk) mniej niż przed rokiem. Ograniczenie pogłowia odnotowano we wszystkich 

województwach, najmniejsze (o niecałe 5%) w woj. lubelskim, a największe (o ponad 16%) w woj. lubuskim  

i warmińsko -mazurskim. W woj. wielkopolskim, w którym jest utrzymywane ponad 35% krajowego pogłowia 

świń, spadek tak jak średnio w kraju wyniósł 11,5%. Zmniejszenie liczebności nastąpiło we wszystkich grupach 

produkcyjno-użytkowych, a największe w przypadku loch (o 16,1%), zwłaszcza loch prośnych (16,6%). Biorąc 

pod uwagę zmiany liczebności poszczególnych grup oraz strukturę stada, analitycy  ARR oceniają, że  

w kolejnych miesiącach w Polsce można spodziewać się pogłębienia spadku pogłowia świń. Zmiany w pogłowiu 

zapowiadają zmniejszenie krajowej produkcji żywca wieprzowego w 2016  

 

Ceny prosiąt za parę na wybranych targowiskach w Małopolsce (15-21.05.2016 r.) 

Miejscowość Cena/para 

Wadowice  300 

Krościenko 440 

Łącko 440 

Proszowice 320 

 

Bydło 

Za żywiec wołowy w trzecim tygodniu miesiąca (według ZSRIR MRiRW) płacono przeciętnie 6,21 zł/kg,  

o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 4% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 0,5% wyższa 

niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. 

Średnia unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 360,71 EUR za 100 kg masy 

poubojowej schłodzonej i była zbliżona do notowanej tydzień wcześniej, ale o 5% niższa niż przed rokiem.  

W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną bydło rzeźne klasy R3 kupowano po 300,78 EUR za 100 kg. Niższe 

niż w naszym kraju ceny bydła tej klasy odnotowano jedynie na Łotwie, w Rumunii i na Litwie 

Towar 
Cena bez 

VAT 
Zmiana tyg. 

Wg ZSRJR (MRiRW) 16-22.05.2016 r. 

w skupie zł/kg  

żywiec wieprzowy 4,62  

żywiec wołowy 6,21  

kurczęta typu brojler 3,48  

indyki 5,22  

w zbycie zł/kg  

półtusze wieprzowe 6,70  

ćwierćtusze wołowe 12,27  

tuszki kurcząt 

„65%” 

6,00  

tuszki indyków 8,85  

na targowiskach zł/szt.  

prosięta 149,80  

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg SEUROP 

CENA [zł/tonę] 

[MPS] 
 

[MPC] 
 

01.05.

2016 

29.05.

2016 

01.05.

2016 

29.05.

2016 

POLSKA 

klasa S 5 585 6 299 5 476 6 175 

klasa E 5 521 6 200 5 413 6 079 

klasa U 5 114 5 754 5 014 5 641 

klasa R 4 681 5 275 4 589 5 171 

klasa O 4 155 4 648 4 073 4 557 

klasa P 3 483 3 647 3 415 3 576 
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Kompensowane ćwierćtusze wołowe sprzedawano średnio po 12,27 zł/kg, o 3% taniej niż tydzień wcześniej. 

Za ćwierci wołowe uzyskiwano jednak nieco (o 0,4%) więcej niż przed miesiącem i o 1% więcej niż rok 

wcześniej 
 

Cena zakupu bydła rzeźnego w ubojniach w kraju 1-31 maj 2016 r. 

Kategoria bydła 

Cena zakupu* 

wg w.ż.** 

[zł/kg] 

dla mpc 

[zł/tonę] 

dla mps 

[zł/tonę] 

Bydło ogółem 6,02-6,25 11 867-12 336 12 104-12 583 

Bydło 8-12 m-cy (Z) 6,40-6,88 11 880-12 757 12 118-13 012 

Byki 12-24 m-ce (A) 6,84-7,05 12 692-13 075 12 946-13 337 

Byki > 24 m-cy 6,77-7,03 12 651-13 149 12 904-13 412 

Krowy (D) 4,57-4,67 9 820-10 039 10 016-10 240 

Jałówki > 12 m-cy (E) 6,20-6,29 12 016-12 186 12 256-12 430 

 * - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakła,d czyli 

wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również 
wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone.  

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło 

ogółem - 0,507 (było 0,521); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 

(było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),  

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona, 

 

 

Rynek Drobiu 

ceny zakupu żywca 

 

W dniach 16-22.05.2015 za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły przeciętnie 3,48 zł/kg, o 2% więcej 

niż tydzień wcześniej, o 6% więcej niż przed miesiącem, ale o 1% mniej niż przed rokiem. Indyki, tak jak  

w poprzednim tygodniu, skupowano średnio po 5,22 zł/kg. Indyki były jednak o 2% tańsze niż miesiąc 

wcześniej i o 10% tańsze niż przed rokiem. 

 

Krajowe ceny zbytu mięsa drobiowego 

Cena zbytu tuszek kurcząt w omawianym okresie wyniosła 6,00 zł/kg i była o 5% wyższa niż w poprzednim 

tygodniu, o 18% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 5% wyższa niż przed okiem.  

Tuszki indyków , tak jak tydzień wcześniej oraz przed rokiem, zbywano przeciętnie po 8,85zł/kg. Cena ta była   

o 4% wyższa od notowanej przed czterema tygodniami. 

 

OWOCE I WARZYWA  

 

Owoce/warzywa 

małopolskie targowiska    

Cena w zł/kg 

01-31.05.2016 r. 
Owoce/warzywa 

małopolskie targowiska 

Cena w zł/kg 

01-31.05.2016 r. 

min. max. średnia min. max. średnia 

Buraki ćwikłowe 0,55 2,50 1,28 Pietruszka 2,10 7,00 4,55 

Cebula 1,05 2,50 1,77 Pieczarki 5,00 7,00 6,00 

Sałata 0,75- 3,00 1,88 Pomidory 2,83 8,00 7,38 

Kalafior 2,30 5,000 3,65 Seler 2,20 7,00 4,60 

Kapusta biała 0,45 2,00 1,23 Ziemniaki młode 1,50 5,00 3,25 

Kapusta czerwona 2,00 7,00 4,50 Jabłka 1,00 3,00 2,00 

Marchew 0,80 2,50 1,65 Gruszki 3,00 5,00 4,00 

Ogórki długie 2,50 8,00 5,25 Truskawki 3,50 16,00 9,75 

 

Na rynku jabłek sytuacja w dalszym ciągu jest ciężka. Ceny co prawda nie rosną, ale i nie spadają – co mimo 

wszystko nie jest powodem do zadowolenia dla sadowników. Popyt na polskie owoce różnie się kształtuje - raz 

jest mniejszy, raz większy. Eksperci branży mówią jednogłośnie „obecna sytuacja w sadownictwie jest bardzo 

ciężka”. Ceny uzyskiwane za jabłka są niskie i nie ma perspektyw do ich wzrostu.  

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, średnia cena jabłek na terenie całego kraju w trzecim  

tygodniu miesiąca maja wynosiła około 1 zł/kg. W analogicznym okresie rok wcześniej owoce sprzedawane 

były za 1,8-2,45 zł/kg.  

Warto podkreślić, że duża część owoców trafiła do przetwórstwa z powodu złego przechowywania. Jednak 

mimo wszystko, nie był to wystarczający impuls do wzrostu cen i popytu na dobre jakościowo jabłka. 

Ceny truskawek sukcesywnie spadają wraz ze zwiększającą się podażą owoców, na większości rynków 

hurtowych ich wartość spadła niemalże o 50 proc.  Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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ceny skupu truskawek deserowych w woj. małopolskim wahają się między 3-3,81 zł/kg, zaś na Mazowszu 

wynoszą 4 zł/kg. W woj. podkarpackim poziomy cenowe sięgają 3-3,5 zł/kg. Średnia cena truskawek w ostatnim 

tygodniu maja  wynosiła 3,46 zł/kg, podczas gdy jeszcze tydzień wcześniej sięgała 6,50 zł/kg. W analogicznym 

okresie rok wcześniej, średnia cena skupu truskawek deserowych wynosiła 3,58 zł/kg. 

 

INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA, KTÓRE UKAZAŁY SIĘ 

W MAJU 

 

W Dz.Ustaw z 2016 r w poz. 617 ukazał się tekst jednolity ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

 

W Dz.Ustaw z 2016 r w poz .628 ukazało się   rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 21 kwietnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się 

stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów 

przypisanych stwierdzonym niezgodnościom 

  

W Dz,Ustaw z 2016 r  w poz.631 zamieszczone zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki 

 

W Dz.Ustaw z 2016 r  w poz. 638 zamieszczono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

W Dz.Ustaw z 2016 roku pod poz. 642 opublikowane zostało Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu  

i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 

  

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz.663 zamieszczono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 11 maja 2016 r.w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin 

uprawnych i gleb 

 

W Dz.Ustaw z 2016 r w poz. 688  ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 10 maja 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez 

inspektoraty weterynarii 

  

W Dz.ustaw z 2016 roku w poz. 690 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

4 maja 2016 r.w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż 

nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum  

 

W Dz.Ustaw  z 2016 roku pod. poz.693 zamieszczono tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2005 r.w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną 

 

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz. 701  ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

5 maja 2016 r.w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad 

działalnością grup producentów rolnych i ich związków 

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz. 703 opublikowany został tekst jednolity  ustawy z dnia 29 czerwca  1963 r . 

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

 

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz.709 zamieszczone zostało  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania. 

 

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz.742  opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 

roku w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych  

w roku szkolnym 2016/2017. 

 

W Dz.Ustaw z 2016 roku w poz. 746  ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 20 

maja 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu  udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności 

nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 
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W Dz. Ustaw  z 2015 roku w poz. 748  zamieszczono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

19 maja 2016 roku w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją  koniowatych 

 

W Dz. Ustaw z 2016 roku w poz. 760 ukazało się obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia  

5 maja 2016  roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków  

ochrony roślin. 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Prawo łowieckie 

Sejm uchwalił nowelę Prawa łowieckiego 

W trakcie głosowania niższa izba parlamentu poparła kilka zmian, jakie zaproponowali do ustawy posłowie PiS. 

Główna z nich zmienia sposób naliczania składek od myśliwych, z których wypłacane mają być odszkodowania 

za szkody łowieckie. Ustalane mają być one w oparciu o liczbę zwierząt łownych ujętych w rocznym planie 

łowieckim, a nie proporcjonalnie do powierzchni obwodów łowieckich. To rozwiązanie ma lepiej uwzględniać 

zróżnicowanie zasobności kół łowieckich, a co za tym idzie, możliwości wypłaty przez nie odszkodowań. 

Stawki mają wynosić 600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł za sarnę i 85 zł za dzika. 

Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny wyliczał podczas prac nad ustawą, że z tytułu składek myśliwych 

do funduszu odszkodowawczego miałoby trafić ok. 87 mln zł. 

Poparcie uzyskała też poprawka zakładająca, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 

Nowe prawo zmieni sposób szacowania, a także wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Szacowaniem 

szkód mają zajmować się komisje przy wojewodzie, a w wypłacie odszkodowań partycypować ma także 

państwo. Zgodnie z nowym prawem, wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód mają zgłaszać 

właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, 

burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. W szacowaniu szkód będą mogli 

uczestniczyć oprócz właścicieli także myśliwi oraz przedstawiciele izb rolniczych. 

Nowela zakłada powstanie funduszu odszkodowawczego z udziałem pieniędzy budżetu państwa. Jego 

dysponentem ma być wojewoda, a środki gromadzone w funduszu mają pochodzić z rocznych składek 

płaconych przez obwody łowieckie, a także z darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa. Kiedy wartość 

odszkodowań przekroczy zasoby funduszu, różnicę ma pokryć wojewoda ze środków budżetu państwa. Według 

autorów projektu noweli dopłata budżetowa do funduszu wynosiłaby ok. 30 mln zł rocznie. 

W blisko połowie województw cena mleka spadła poniżej złotówki 

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2016 roku wyniosła 102,35 zł/1 hl  

i była niższa o 12,1 proc. niż w kwietniu 2015 r. i o 3,3 proc. od ceny wypłaconej w marcu 2016 r.  

Najwyższe ceny w kwietniu 2016 r. otrzymywali rolnicy z województw: podlaskiego - 112,62 zł/1 hl, 

lubuskiego - 108,63 zł/1 hl i dolnośląskiego - 107,96 zł/1 hl. 

Z kolei najniższe ceny płacono w województwach: pomorskim - 90,56 zł/1 hl, świętokrzyskim - 92,60 zł/1 hl 

oraz zachodniopomorskim - 92,72 zł/1 hl. Średnia cena mleka poniżej złotówki za litr jest już w siedmiu 

województwach: Kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim, wielkopolskim  

i zachodniopomorskim. 

Najbliżej średniej krajowej znalazły się województwa: małopolskie i śląskie z cenami odpowiednio 100,7  

i 103,79 zł/1 hl. 

Program pomocy dla producentów mleka 

19 maja 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom 

mleka i w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy 

producentom mleka. 1 sierpnia 2016 r. ma ruszyć program pomocy dla producentów mleka, którzy muszą 

wnieść opłatę za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 2014/2015, pod warunkiem uzyskania zgody 

Komisji Europejskiej na jego realizację. Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu mleka lub jego przetworów 

w ilości przekraczającej kwoty indywidualne. 

Program będzie polegał na umorzeniu w całości lub części opłat za przekroczenie kwot indywidualnych, których 

wniesienie zagraża ważnym interesom rolników. Program pomocowy jest konieczny ze względu na drastyczny 

spadek cen skupu mleka. 
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Rolnik we wniosku, o umorzenie w całości lub części opłaty, skierowanym do ministra rolnictwa, będzie musiał 

przedstawić swoją sytuację materialną, aby decyzja w sprawie udzielenia mu pomocy nie pozostawiała 

wątpliwości, że jest uzasadniona. 

Pomoc będzie dotyczyła całkowitego lub częściowego umorzenia II i III raty opłaty tylko dla tych rolników, 

którzy uiścili I ratę opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 

2014/2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale zacznie obowiązywać dopiero po uzyskaniu zgody 

Komisji Europejskiej na stosowanie takiej formy pomocy. 

Wsparcie dla rolników poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania 

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych oszacowano straty spowodowane ujemnymi skutkami 

przezimowania mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej oraz o ulgi  

i zwolnienia z podatków i innych opłat. Oszacowania szkód dokonują – na wniosek rolnika złożony w urzędzie 

gminy – komisje powołane przez właściwych terytorialnie wojewodów. 

Zgodnie z danymi przesłanymi przez urzędy wojewódzkie - do dnia 13 maja 2016 r. powołanych zostało  

785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni  

366 726 ha. Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł. Największa powierzchnia upraw, w których wystąpiły 

szkody położona jest w województwie mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-

mazurskim. W województwie dolnośląskim producenci rolni nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód 

powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w województwie małopolskim nie 

odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód w uprawach ozimych, zgłoszenia w kilku gminach dotyczą 

wyłącznie szkód w uprawach sadowniczych  

 

Informacje KRIR 

 

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych 

W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane 

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy  

o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 

2016 r. 

W związku z wniesieniem do Marszałka Sejmu przez Klub Kukiz’15 w dniu 5 maja 2015 r. poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw Krajowa Rada Izb Rolniczych 

zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec nieprzemyślanej zmiany ustawy o izbach rolniczych. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo zaprotestowała wobec złożenia tak przygotowanego projektu, nie 

poprzedzonego żadnymi konsultacjami z samorządem rolniczym – czyli podmiotem, którego projekt dotyczy. 

Zdaniem Krajowej Rady niedopuszczalne jest proponowanie tak fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu 

organizacji, bez poprzedzenia ich szczegółową analizą skutków i konsekwencji ich wprowadzenia. 

Samorząd rolniczy podkreslił, że po 20-letniej działalności widzi potrzebę nowelizacji ustawy o izbach 

rolniczych w kierunku poszerzania jego kompetencji, a nie w zakresie proponowanym przez klub Kukiz’15. 

Wobec powyższego, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała, w przypadku dalszych prac nad projektem, 

o negatywne stanowisko Rządu do poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz 

niektórych innych ustaw oraz szczegółową i merytoryczną dyskusję na temat wprowadzania zwłaszcza tak 

znaczących zmian do funkcjonowania samorządu rolniczego. 

 

Opinia KRIR - Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 

  

W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi samorządu 

rolniczego do przedstawionego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 

żywności przez rolników: 

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowanych w przedstawionym do zaopiniowania 

projekcie ustawy. Uwzględnia on postulowane przez rolników zapisy upraszczające rozpoczynanie  

i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży produktów przetworzonych pochodzących z własnego 

gospodarstwa. Korzystną zmianą jest przekazanie nadzoru nad produkcją żywności inspekcjom podległym 

ministrowi rolnictwa, ograniczy to ilość organów kontrolujących rolników. 

Trudno jednak ocenić jednoznacznie zaproponowane przepisy ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych, 

które mają określić szczegółowe zasady sprzedaży żywności przez rolników i to one będą decydowały  

o funkcjonowaniu całej ustawy. 

Zasadniczym ograniczeniem jest możliwość zbytu tylko i wyłącznie konsumentowi końcowemu, oczekujemy 

również możliwości sprzedaży do sklepów i do restauracji. 

http://www.krir.pl/files/pisma/Stanowisko_KRIR_do_poselskiego_Kukiz15_projektu_ustawy.pdf
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Nie jest jasne, czy wysokość produkcji w ramach kwoty wolnej od podatku (75 tys. zł) dotyczy tylko produkcji 

przetworzonej pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. Powinno być zapisane w jednoznaczny sposób, że 

sprzedaż produkcji podstawowej stanowi osobny dział gospodarstwa i nie jest objęta tymi rygorami ewidencji. 

Ideą sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstwa jest to, aby skracać łańcuch dostaw, by mniejsi rolnicy 

mogli swoją niewielką produkcję sprzedać i uzyskać wartość dodaną. Takie produkty żywnościowe mają 

budować markę polskiego produktu lokalnego. Zapis, że ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych 

wyprodukowanych w posiadanym gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, użytych do 

produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody, wymaga wyjaśnienia 

w jaki sposób będzie liczony wskaźnik 50% produkcji (ilościowo, kwotowo?). 

Należy jasno sprecyzować obowiązek wykonywania przez rolników badań sanitarno-epidemiologicznych, 

odwołania do innych przepisów mogą być niejasne. 

Wątpliwości budzi planowany wzrost zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych. Tak duża ilość dodatkowych etatów w organach kontrolnych jest zdaniem 

samorządu rolniczego przeszacowana, co w efekcie może oznaczać nadmierne kontrole. 

  

Samorząd rolniczy wnioskuje o ograniczenie ochrony ptaków krukowatych 

 

W dniu 24 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska uwagi 

samorządu rolniczego do przedstawionego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt: 

Z obserwacji prowadzonych przez rolników wynika, że populacje wielu gatunków zwierząt objętych ochroną 

rozrastają się do nadmiernej liczby i stają się szkodliwe dla prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należą do nich 

ujęte w załącznikach do rozporządzenia gatunki ptaków, które powodują zniszczenia w zasiewach. 

Popierając powyższe zastrzeżenia Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje o wykreślenie z Załącznika 

1 do rozporządzenia „Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą” gatunków kawka (pozycja 321) i gawron (poz. 

322), a z Załącznika 2 „Gatunki zwierząt objętych ochroną częściową” gatunku kruk (poz. 30). 

 

Informacje ARiMR 

 

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. 

 

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o 

tegoroczne płatności bezpośrednie. Wypełnione wnioski za 2016 rok można jeszcze składać między 15 czerwca 

a 11 lipca br., ale za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc. 

 

ARiMR informuje o zmianie formularzy wniosków  

 Zmienił się formularz wniosku o wypłatę płatności w ramach działania "Grupy producentów rolnych" 

objętego PROW 2007 - 2013  

 Zmienił się formularz umowy wraz z załącznikami o przyznaniu pomocy na operacje typu "Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014-2020 

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. rolnicy mogą składać do kierowników biur powiatowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania 

"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". 

Informacje ARR 

 

Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych 

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne 

zakupy mleka w proszku (OMP). W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni 

magazynowych. Magazyny te powinny mieć co najmniej 400 ton powierzchni przechowalniczej oraz powinny 

być przewiewne i suche.  
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Szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej 

http://www.arr.gov.pl/wybor-magazynow-przechowywanie-omp-na-rzecz-arr. 

Informacje KRUS 

Informacja dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, kontynuujących 

podleganie ubezpieczeniu w KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie 

zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów 

z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu 

rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 

31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna 

podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. 

wynosi 3 204 zł. 
W przypadku: 

 przekroczenia kwoty podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 

2015 r., lub 

 niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia, lub niezachowania terminu do 

złożenia tego zaświadczenia lub oświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja 2016 r.,  

rolnik (domownik) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza zostaje wyłączony z ubezpieczenia 

społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2016 r. 

Powyższe zasady dotyczą również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu: 11 i 24 maja 

- Święto Zabawki Ludowej – Stryszawa, 3-5 maja 

- konferencja podsumowująca projekt „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego” – UR Kraków, 5 maja 

- Święto Kwitnących Sadów - Łososina Dolna, 8 maja 

- 650-lecie lokacji wsi Śleszowice – 8 maja 

- misja gospodarcza do Rumunii (sprzedaż jabłek, mleka, nasion oferowanych przez małopolskich 

przedsiębiorców) – 18-22 maja 

-Święto Truskawki- Zalipie, 29 maja 

W maju pracownicy Izby kontynuowali wypełnianie wniosków obszarowych dla rolników. 

Podpisano umowy z rolnikami wyrażający chęć przystąpienia do projektu „ Wapnowanie ziem zdegradowanych 

w wyniku powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa 

małopolskiego”. 

 
Opracowano na podstawie: 

Tygodnik Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze, Topagrar, stron internetowych: www.minrol.gov.pl, www.arr.gov.pl, 
www.arimr.gov.pl, www.krus.gov.pl, www.krir.pl, www.modr.pl, www.ppr.pl, www.sadyogrody.pl, www.pfhb.pl  i inne. 
 


