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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 STYCZEŃ 2020 r. 

 

Rynki rolne – Zboża 

Na rynku krajowym, w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW na przełomie roku 2019/2020,  krajowa cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej, 

podobnie jak w drugiej połowie grudnia 2019 r., wyniosła 712 zł/t. Cena ta była o 0,2% większa niż miesiąc 

wcześniej, ale o 16% mniejsza niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę konsumpcyjną uzyskiwano  

w makroregionie północno-zachodnim – 726 zł/t, mniejsze w centralno-wschodnim – 723 zł/t, a najniższe  

w południowym – 680 zł/t.  

W miesiącu styczniu pszenica wciąż drożała, ale w ostatnich dniach stycznia w giełdowych notowaniach 

zbóż odnotowano duże wahania. Wahaniom cen towarzyszył duży popyt eksportowy na pszenicę. Od 

początku sezonu Unia Europejska sprzedała na zewnętrzne rynki blisko 16 milionów ton tego ziarna. To 

prawie o 70 procent więcej niż rok wcześniej. 

Korzystali z tego krajowi producenci zbóż sprzedając na eksport spore ilości ziarna. Za tonę z dostawą do 

polskich portów, można było otrzymać 820 zł. To wysoka cena, choć zawirowania na światowych 

parkietach, zbiły ją w ostatnim tygodniu stycznia o 10 zł/t. 

 Na rynku zbóż może być drożej, czego powodem jest m.in. obawa o stan ozimin.  

Z powodu braku zimy, ten rok jest wyjątkowy.  Brak śniegu to nie tylko brak ochrony przed mrozem, który 

może nadejść, ale co bardzo ważne – brak wody. Obawy przed wystąpieniem suszy i jej skutkami już 

skutecznie podniosły stawki na paryskim parkiecie Matif. Tona pszenicy pod koniec stycznia była 

wyceniana na 195,50 euro. A powtarzane często obawy plus wysokie ceny sprawiają, że zainteresowanie 

ziarnem rośnie. Widać to było  przede wszystkim po większych zakupach pszenicy na eksport i jej 

rosnących stawkach. W przedostatnim tygodniu stycznia, cena płacona za ubiegłoroczne ziarno, wzrosła do 

830 złotych za tonę. 

W podobnie szybkim tempie zmienia się cena w umowach kontraktacyjnych podpisywanych na nowe 

żniwa. Kto jeszcze nie podpisał umów, a zdecyduje się na sprzedaż pszenicy na eksport, może liczyć nawet 

na 760 złotych za tonę. 

 Gatunek 
notowanie 

(03.01.2019)  

notowanie 

(07.01.2019) 

notowanie 

(21.01.2020)  

notowanie 

(24.01.2020) 

 notowanie 

(28.01.2020)  

notowanie 

(31.01.2020 

Pszenica 

konsumpcyjna 

640-780  

(702,78) 

640-780 

(702,59) 

 640-780  

(714,23) 

640-780 

(717,78) 

 640-780  

(721,30) 

640-780 

(722,04) 

Pszenica 

paszowa 

 620-740  

(668,87) 

620-740 

(670,97) 

 630-760  

(678,71) 

630-760 

(678,13) 

630-760  

(682,10) 

 630-760 

(682,90) 

Aktualne ceny skupu pszenicy, zebrane w  styczniu 2020 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski przez 

redakcję portalu CenyRolnicze.pl: Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 
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Ceny pszenicy na targowiskach w Małopolsce w  styczniu 2020 r. ( zł/100 kg ) 

Towar Jm Proszowice Wadowice  Wolbrom Sucha 

Beskidzka  

Skała 

pszenica dt 65,00 86,00 70,00 90,00 66,00-70,00 

 

 

Żyto i pszenżyto - Od początku roku żyto drożało  pod wpływem  cen eksportowych. Ładowały się niewielkie 3-5 

tyś. tonowe statki, a żyto z dostawą do portów  kupowane było od 570 do 580 zł/t. W krajowym skupie żyto także 

drożało, ale wciąż kupowane było najczęściej po 510-550 zł/t. Coraz większe było zainteresowanie  żytem 

zużywanym  na paszę, bo wciąż najtańsze zboże w kraju. 

Pszenżyto podrożało tylko nieznacznie. Najczęstsze oferty skupu krążyły wokół 600 zł/t. Niemniej jednak zaczęły 

narastać różnice, gdyż byli oferujący, którzy bez zająknięcia oferowali  620 zł/t, oraz tacy, którzy nadal proponowali  

550-560 zł-t.  

W porównaniu do danych z początku stycznia, odnotowano wzrost średnich stawki za: (+19,26 zł/t), żyto 

konsumpcyjne (+3,56 zł/t), żyto paszowe (+3,04 zł/t), pszenżyto (+6,94 zł/t), 

 Gatunek 
notowanie 

(03.01.2019)  

notowanie 

(07.01.2019) 

notowanie 

(21.01.2020)  

notowanie 

(24.01.2020) 

notowanie 

(28.01.2020)  

notowanie 

(31.01.2020) 

Żyto 

konsumpcyjne 

 490-590  

(536,75) 

490-590 

(537,00) 

 490-590 

(537,65) 

 490-590 

(539,12) 

 490-590 

(540,31) 

 490-590 

(540,31) 

Żyto 

paszowe 

450-580 

(521,09) 

450-580 

(521,96) 

 470-570  

(522,61) 

 470-570 

(523,91) 

 470-570  

(523,18) 

 470-570 

(524,13) 

Pszenżyto 
 530-650  

(594,60) 

530-650 

(594,60) 

 540-660  

(599,40) 

540-660 

(600,80) 

 540-660  

(600,38) 

 540-660 

(601,54) 

Aktualne ceny skupu żyta i pszenżyta zebrane w styczniu 2020 r. z firm zlokalizowanych na terenie całej Polski 

przez redakcję portalu CenyRolnicze.pl :  Ceny podane w PLN, w nawiasie podano ceny średnie w konkretnym dniu. 

Podane ceny netto zarówno loco magazyn skupującego, jak też loco magazyn sprzedającego min. 24 t. 

Jęczmień paszowy:  

Jęczmień paszowy w kraju nabywano po 666 zł/t, a zatem o 1% taniej niż w drugiej połowie grudnia 2019 r. 

Jednocześnie ziarno to było o 2% droższe niż przed miesiącem, ale tańsze o 19% niż rok wcześniej. Jak wynika z 

dostępnych danych w makroregionie północno-zachodnim dostawcom jęczmienia paszowego za 1 tonę płacono 674 

zł.  

Kukurydza  

Nieco drgnęła  cena kukurydzy. W ciągu miesiąca  kukurydza podrożała  o ok. 20 zł/t. w styczniu najczęściej była 

kupowana  po 620-640 zł/t. z powodu  ciągle niskich cen  kukurydzy  zaczyna postępować  eksport  kołowy do 

Niemiec. W związku z tym   na zachodzie kraju są wyższe ceny, tam zakupy są robione  po 630-650 zł/t. 

Rzepak 

W porównaniu z notowaniami z dnia 3.01.2020 r., w styczniu  spadła średnia wycena rzepaku (-10,68 zł/t) . W 

ostatnim dniu stycznia  średnia cena rzepaku wyniosła  1620,43  zł/t. 
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Rynek trzody chlewnej  

Początek nowego roku nieco zaburzył sytuację na rynku trzody chlewnej. Notowania tuczników zaczęły spadać.  

W Niemczech w ciągu pierwszych dwóch tygodni ich cena zmalała średnio o 17 centów/kg, do 1,86 euro/kg wbc. 

Podobny trend zaobserwowano w całej Europie. Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej 

POLPIG w swoim komunikacie stwierdził, że był to wynik presji, w jakiej znalazł się wspólnotowy rynek. Ubojnie 

pracowały na niższych obrotach w okresie świątecznym, w efekcie czego na początku roku musiały zagospodarować 

nadwyżki żywca. Nie ma więc przesłanek ku temu, aby spadki cen trwały dłużej.  

Bieżący rok w skupach żywca wieprzowego rozpoczął się od obniżek. Stawki za żywiec były przeciętnie o ok.  

2 zł/kg wyższe niż przed rokiem, ale o 0,15 zł/kg niższe niż przed miesiącem.  Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 

w poniedziałek 06.01.2020 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahały się w granicach: od 

4,90 do maksymalnie 6,50 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 7,20-8,20 zł/kg.  

Po koniec miesiąca średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 29 cenników firmowych) wynosi 7,18 zł/kg, co 

oznacza spadek o 0,22 zł/kg na przestrzeni  jednego tygodnia. W porównaniu do minionego tygodnia, stawka 

minimalna spadła o 0,13 zł/kg, a maksymalna jest niższa o 0,70 zł/kg. Przed rokiem (21.01.2019) obowiązywała 

przeciętna stawka 5,03 zł/kg. Przed miesiącem (23.12.2019 r.)  świnie rzeźne w klasie E wbc wyceniano na 7,76 

zł/kg.  

 Rynki zagraniczne 

W Danii w 1. tygodniu roku cena tucznika została utrzymana i aktualnie wynosi 13,30 DKK/kg (7,58 zł/kg) w klasie 

E. W Niemczech obowiązuje stawka ustalona 18 grudnia, a utrzymana do 8 stycznia 2020 r. i wynosząca 

1,95 EUR/kg (8,30 zł/kg).  

W Danii w 4. tygodniu roku cena tucznika wzrosła o 0,20 i wynosiły 13,80 DKK/kg (7,84 zł/kg) w klasie E. W 

minioną środę w Niemczech stawka spadła o 0,04 EUR/kg  do kwoty 1,82 EUR/kg (7,73 zł/kg).  

Asortyment 

Poprzednie 

notowania 

(30.12.2019) 

Bieżące 

notowania 

(06.01.2020) 

Bieżące 

notowania 

(20.01.2020) 

Poprzednie 

notowania 

(13.01.2019) 

Żywiec 

4,90-6,50 

(5,84) 

4,90-6,50 

(5,83) 

4,50-6,00 

(5,43) 

4,80-6,20 

(5,60) 

Klasa E na wbc 

7,20-8,20 

(7,74) 

7,20-8,20 

(7,73) 

6,85-7,50 

(7,18) 

6,98-8,20 

(7,40) 

Maciory 

3,00-4,90 

(4,13) 

3,00-4,90 

(4,12) 

3,00-4,80 

(3,77) 

3,00-4,80 

(3,94) 

Dania  13,30 
13,30 13,80 

13,60 

Niemcy 1,95 
1,95 1,82 

1,86 

Ceny z Polski podano w złotówkach za kilogram, z Danii w koronach duńskich za kilogram, z Niemiec w euro za 

kilogram. W nawiasach podano średnie ceny w konkretnym dniu. Wszystkie podane w artykule ceny są wartościami 

netto. 

 

Ceny zakupu tuczników wg EUROP w regionie południowo-wschodnim (dane MRiRW)  

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

 Ceny regionalne: masa schłodzona [MPS];  -masa poubojowa ciepła [MPC]: 
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Ceny macior 

W ostatnim tygodniu miesiąca stycznia ceny macior w skupach oscylowały w przedziale 3,00-4,80 zł/kg (średnia 

3,77 zł/kg na podstawie informacji z 32 firm, przy stawce 3,94 zł/kg w poprzednim tygodniu.  

Ceny prosiąt 

Zarówno prosięta polskie jak i te sprowadzane z Danii, z tygodnia na tydzień były droższe. W ciągu tygodnia średnie 

stawki za zwierzęta w wadze 30 kg wzrosły o ok. 6 zł/szt.  W Polsce w poniedziałek (27.01.2020) ceny warchlaków  

z Danii w wadze 30 kg wahały się w granicach od 385,00 zł/szt za kastrata do 451,00 zł/szt za najwyższy status 

zdrowotny. Średnia wystawiana cena za "duńczyka" na portalu CenyRolnicze.pl w przedziale wagowym 25-30 kg to 

419,43 zł/szt wobec 413,57 tydzień wcześniej. Na początku ubiegłego roku (28 stycznia) średnia cena duńskiego 

warchlaka wystawianego na portalu wynosiła 232,20 zł/szt.  

W ostatni poniedziałek stycznia 2020 r., polskie fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 285,00 

do 365,00 zł/szt. Średnia cena: 330,71 zł/szt wobec 324,04 zł/szt w tygodniu poprzednim. Prosiaki fermowe w wadze 

30 kg oscylowały cenowo w granicach: 370,00-425,00 zł/szt. Cena średnia: 397,33 zł/szt (przed tygodniem 389,44 

zł/szt). 

Rynek wołowiny  

Od początku grudnia ubiegłego roku ceny skupu bydła rzeźnego pozostają stabilne. W ciągu ostatniego miesiąca 

średnie stawki za byki, jałówki i krowy zmieniły się tylko nieznacznie. Aktualnie cena za buhaje w klasie R wynosi 

maksymalnie12,2 zł/kg. Natomiast stawki w klasie O dochodzą do 11,9 zł/kg. Maksymalna cena samców 

skupowanych w wadze żywej to 7,5 zł/kg.Do tej pory ceny uzyskiwane za jałówki znacznie przewyższały te 

oferowane za buhaje. Teraz jednak sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie. Obecnie ceny proponowane przez zakłady za 

jałówki w klasie R wynoszą maksymalnie 13,5 zł/kg, a za klasę O 12,2 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą 

rolnicy mogą otrzymać do 7 zł/kg. 

Cena krów nie uległy większym zmianom. W przypadku sztuk sprzedawanych na żywą wagę producenci mogą 

otrzymać maksymalnie 5,3 zł/kg. Natomiast stawki za WBC obecnie dochodzą do 10,8 zł/kg (ceny netto). 

W handlu obserwuje się stosunkowo niewielką podaż bydła na rynek. Jak informuje jeden z kierowników skupu, 

rolnicy uważają, że nastąpią kolejne podwyżki, przez co wstrzymują się jeszcze ze sprzedażą bydła. 

Ceny zakupu żywych cieląt 

Byczki typu mięsnego w wieku od 8 dni do 4 tygodni kupowano po 800,95 zł/szt. Zaś byczki typu 

mlecznego kosztowały 506,64 zł/szt. 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 

MASA SCHŁODZONA [MPS] 

Cena zł/t 

MASA POUBOJOWA CIEPŁA[MPC] 

Cena zł/t 

 
klasa S 

5.01.2020 12.01.2020 19.01.2020 26.01.2020 5.01.2020 12.01.2020 19.01.2020 26.01.2020 

8241 8081 7780 7686 8079 7922 7627 7536 

klasa E  8158 7960 7690 7585 7998 7804 7540 7436 

klasa U  7842 7599 7337 7202 7689 7450 7193 7061 

klasa R  7301 7206 6867 6708 7158 7065 6732 6577 

klasa O  6716 6643 6173 6152 6584 6513 6052 6031 

klasa P  - - - - - - - - 

S-P RAZEM 8133 7940 7659 7546 7973 7784 7508 7398 

http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-s/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-e/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-u/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-p/
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 Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej: 

Ceny byków: 5,30-8,20 (9,50) zł/kg, średnia: 6,84 zł/kg (14.01.2020: 6,84 zł/kg); 

Ceny jałówek: 5,00-8,00 (9,50) zł/kg, średnia: 6,60 zł/kg (14.01.2019: 6,60 zł/kg); 

Ceny krów: 2,00-6,20 zł/kg, średnia: 4,79 zł/kg (14.01.2020: 4,81 zł/kg).  

 Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC: 

Ceny byków: 11,40-13,40 zł/kg, średnia: 12,37 zł/kg (14.01.2020: 12,39 zł/kg); 

Ceny jałówek: 11,40-14,00 zł/kg, średnia: 12,56 zł/kg (14.01.2020: 12,55 zł/kg); 

Ceny krów: 6,80-12,00 zł/kg, średnia: 10,55 zł/kg (14.01.2020: 10,55 zł/kg).  

 W nawiasach podane są ceny maksymalne oferowane za zwierzęta eksportowe (rasy: Limousine, Chaloraise) o 

najwyższych parametrach jakościowych w ilości min. 5-10 sztuk. Stawki te nie są wliczane do publikowanych cen 

średnich. 

 Rynek drobiu   

Wbrew obawom hodowców ptasia grypa  nie spowodowała spadku cen drobiu. 

 Mniejsze wstawienia piskląt, a do tego związany z wykryciem ptasiej grypy zakaz importu mięsa 

drobiowego z Ukrainy do Unii, zachwiały nieco rynkiem. Chwilowo popyt jest większy niż podaż. Ale też 

nie na tyle by ceny kurczaków szybko szły w górę. Zdaniem ekspertów potrzeba jeszcze około miesiąca by 

sytuacja na naszym rynku drobiu wróciła do normy. 

W styczniu do ubojni trafiały kurczaki z grudniowych ograniczonych wstawień. A ponieważ liczba piskląt 

już w listopadzie była wyjątkowo mała, w styczniu towaru na rynku brakowało. Zapasy już się wyczerpały 

i przetwórcy potrzebowali. 

Maksymalne ceny tuszek sięgały 5,5 zł/kg. Jak zawsze, gdy nie ma nadpodaży, ceny za brojlery na wolnym 

rynku były wyższe niż w ramach kontraktacji. 

Brojlery, ceny skupu zł/kg 

kontraktacja-  3,15-3,25 

wolny rynek - 3,40-3,60 

Rynek owoców i warzyw  

W Polsce  z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w 2019 r. obniżyły się plony i jakość warzyw. 

Za ziemniaki w detalu płacono 2 razy więcej niż rok temu, tańsza była pietruszka, marchew trzymała się na 

stałym poziomie. Rynek Hurtowy Bronisze zauważył wzrost podaży warzyw krajowych korzeniowych  

i kapustnych, czego przyczyną była mało zimowa pogoda.  

W trzecim tygodniu stycznia bakłażany w hurcie pod Warszawą podrożały z 7 do 10 zł/kg, cukinia z 7 do 13 zł/kg, 

sałata lodowa z 3,5 do 5 zł/szt. W przypadku ogórków odnotowano stabilizację. Krajowe najdroższe 11-13 zł/kg, 

białoruskie/rosyjskie 9-10 zł/kg i hiszpańskie 8 zł/kg. Duży wybór pomidorów w różnym typie odmianowym i kraju 

pochodzenia. Najdroższe krajowe malinowe 17-22 zł/kg, malinowe hiszpańskie 9-11 zł/kg, czerwone hiszpańskie i 

tureckie 7-8 zł/kg". 

Za sałatę w hurcie z Włoch i Hiszpanii trzeba było ostatnio płacić ok. 2,50 zł.  

Tańsze były warzywa korzeniowe i kapustne od polskich rolników. Ciepły styczeń spowodował wzrost ich podaży.  

Z kolei na Lubelskim Rynek Hurtowy Elizówka 17 stycznia odnotowała następujące średnie ceny warzyw: 

marchew - 1,30 zł/kg , pietruszka - 2,60 zł/kg, ziemniaki - 1,62 zł/kg , seler - 2,10 zł/kg, kapusta biała - 1,05 zł/kg, 

cebula - 1,69 zł/kg, buraki czerwone - 1 zł/kg  
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Ceny warzyw na targowiskach w Małopolsce 3.01- 30.01.2020 r. były następujące; 

 

Towar Jm Proszowice Plac Rybitwy  Wolbrom Oświęcim  Sucha 

Beskidzka  

Skała 

Ziemniaki dt 
58,00-80,00 100,00-120,00 80,00-85,00 250,00 180,00 

90,00-

120,00 

Cebula kg 0,70-1,20 1,00-1,10 1,10-1,20 2,50-3,00 2,00-2,30 2,00-2,50 

Burak 

ćwikłowy  

kg 
0,50-0,60 0,60-0,80 0,50 2,50-3,00 1,80 1,80 

Czosnek  szt. 0,40 0,80 0,70 1,50 1,50-1,80 1,20 

Kapusta 

biała  

kg 
0,40-0,50 0,80 -0,85 0,60 

4,00 -

5,00zł/szt 
 

3,50-4,00 

zł/szt 

Kapusta 

czerwona 

kg 
0,40-1,00 0,80-0,90 0,60-0,70 

4,00-5,00 

szt 
 

3,00-3,50 

szt 

Pietruszka kg 0,40-1,30 1,70-2,00 1,20 5,00-6,00 3,00-3,50 4,00-4,50 

Marchew  kg 0,25-0,60 0,60-0,70 0,50 2,50-3,00 1,50 1,80 

Seler kg 0,7-1,20 1,20-1,50 1,20 4,50-5,00 3,00-6,00 3,80-4,00 

Na rynku owoców  w Broniszach odnotowano stałą podaż  i zróżnicowane ceny krajowych jabłek, co było 

uzależnione od odmiany i sposobu przechowywania. Najdroższe pochodzące z chłodni odmiany: Szara 

Reneta 3,3 zł/kg, Cortland, Lobo, Empire – 3 zł/kg. Reszta odmian mieści się w przedziale 1,2-2 zł/kg. 

Najtańsze owoce pochodziły ze zwykłych piwnic. Na jabłka najwyższej jakości pochodzące  

z kontrolowanych chłodni jeszcze trzeba poczekać. Po pierwszej dekadzie stycznia Bronisze wskazały, że 

podrożały krajowe gruszki. Oferowane były dwie odmiany Lukas w cenie 3-3,5 zł/kg i Konferencja 3-4 

zł/kg – importowana z Belgii Konferencja po 5-6 zł/kg. 

Ceny owoców na targowiskach w Małopolsce 3.01- 30.01.2020 

Towar Jm Proszowice Plac Rybitwy  Wolbrom Oświęcim  Sucha Beskidz Skała 

Jabłka kg Brak danych 1,33-1,66 2,00 2,50-3,50 3,00 2,50-3,50 

Gruszki kg Brak danych 2,75 3,50-4,00  4,00 5,00 
 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu wrześniu 2019 r.: 
 

Dz.U. 
2020 
poz. 34 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w 
sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem 
identyfikacyjnym loch 

Dz.U. 
2020 
poz. 44 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2020 
poz. 46 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o 
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty 

Dz.U. 
2020 
poz. 55 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody 

Dz.U.  obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000034
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000034
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000034
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000044
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000044
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000044
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000046
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000046
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000046
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000055
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000055
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000055
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
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2020 
poz. 56 

sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione 
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej 
zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw 

Dz.U. 
2020 
poz. 60 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 
w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań 
lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2020 
poz. 80 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 
2020 
poz. 88 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego 
wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr 
zwierząt gospodarskich oznakowanych 

Dz.U. 
2020 
poz. 
148 

 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

 

Aktualne informacje branżowe 

 Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. 

 

W 2020 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do 

wysokości limitu zwrotu określonego na 2020 r., w dwóch terminach: 

 od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz  

z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 

od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., 
 od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz  

z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 

od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz  30,00 zł * średnia 

roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

  

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Dopłaty do materiału siewnego: nabór wniosków od 25 maja 

Zmienił się termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do tej pory przyjmowane były one od 15 stycznia. Teraz, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000056
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000060
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000060
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000060
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000080
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000080
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000080
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000088
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000088
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000088
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000148
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000148
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zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski będzie można składać  

w biurach powiatowym ARiMR w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2020 r. 

 Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF  

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 

pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór 

przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub 

hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.  

Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy 

zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję 

konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych  

z terenów wiejskich. 

 Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent 

rolniczych w 2020 r. 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że w 2020 r. będzie pobierała 

zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na 

zasadach analogicznych, jak przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Informacje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

 Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i 

środków spożywczych”, poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych 

realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nabór będzie dotyczył unijnych systemów jakości, tj.  

 gwarantowanych tradycyjnych specjalności; 

 chronionych nazw pochodzenia; 

 chronionych oznaczeń geograficznych; 

 rolnictwa ekologicznego; 

 ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych; 

 ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina; 

 ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich. 

oraz krajowych systemów jakości, tj. 

 „Jakość Tradycja”; 

 „Quality Meat Program”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi 

owsianej”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”; 

 „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”. 

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pod-haslem-bezpiecznie-na-wsi-nie-ryzykujesz-gdy/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pod-haslem-bezpiecznie-na-wsi-nie-ryzykujesz-gdy/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-i-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne-z-emerytur-i-3/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-i-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne-z-emerytur-i-3/
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Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 9 i 17 stycznia. W posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. członkowie 

Zarządu oraz Dyrektor MIR spotkali się z Anną Glixelli, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

W dniu 17 stycznia minął termin składania wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 

na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 

2020–2021. W tym roku Małopolska Izba Rolnicza przygotowała i złożyła 6 wniosków. 

Członkowie Zarządu, delegaci oraz pracownicy Izby wzięli udział w wydarzeniach: 

- Spotkanie opłatkowe – 6.01.2020 r., Małopolski Urząd Wojewódzki w Tarnowie, 

- Posiedzenie RP MIR w Chrzanowie – 8.01.2020 r., 

- posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 9.01.2020 r., Urząd Wojewódzki  

    w Krakowie, 

- Posiedzenie Rady EkoMałopolska – 9.01.2020 r., Urząd Marszałkowski w Krakowie, 

- Porozumienie Izb Polski Południowo-Wschodniej - 09--10. 01.2020r., Wisła, 

- Posiedzenie RP MIR w Olkuszu – 17.01.2020 r., 

- Ogólnopolskie obchody 146 rocznicy urodzin Wincentego Witosa – 19.01.2020 r., Wierzchosławice, 

- Spotkanie z Dyr.MODR panem Dominikiem Paskiem ws. organizacji szkoleń wspólnie z MIR - 20.01.2020r., 

 Karniowice, 

- Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” – 22.01.2020 r., MODR Karniowice, 

- Konferencja nt. „Chroniąc rośliny – chronisz życie” w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, 

23.01.2020 r., Warszawa, 

- Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej – 23.01.2020 r., MODR Karniowice, 

- Narada Prezesów Izb ws. kompetencji dla samorządu rolniczego- 23.01.2020r., Warszawa, 

- Wspólne posiedzenie RP MIR w Wadowicach i Oświęcimiu – 24.01.2020 r., 

- Komisja Budżetowa KRIR -26.01.2020r. Kraków 

  Posiedzenie Komisji Budżetowej KRIR -26.01.2020r., Kraków, 

- Posiedzenie RP MIR w Nowym Sączu – 27.01.2020 r., 

- Konferencja pt. „Nowelizacja ustawy OZE szansą dla biogazowni?” – 28.01.2020 r., Urząd Marszałkowski  

   w Krakowie, 

- szkolenie z udziałem ODR,  ARiMR, WIORIN, PLW,  MIR – 29.01.2020 r., Łapanów, powiat bocheński, 

- Rada LGD Podbabiogórze - 29.01.2020 r., Sucha Beskidzka, 

- Udział rolników w Centralnych Targach Rolniczych – 31.01.2020 r., Centralne Targi Rolne, Nadarzyn, 
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- ,,Polityka rolna w poszczególnych krajach a wyzwania globalizacyjne" Konferencja- 31.01.2020r., Centralne Targi 

 Rolne, Nadarzyn, 

- Podsumowanie konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” – 31.01.2020 r., Centralne Targi Rolne, 

Nadarzyn 

- Wyjazd 21- osobowej grupy dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS na zimowisko dofinansowane z Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników– 31.01.-9.02.2020 r., Biały Dunajec. 

 

 

 

Informacje opracowano na podstawie danych ze stron internetowych: ARiMR, KOWR, MODR, GUS, Ceny 

rolnicze.pl, Top Agrar, Businessinsider.com,pl i innych. 

 


