
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I 

NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO  

ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 r. 

 

Rynek zbóż 

Według danych z Komisji Europejskiej unijny eksport pszenicy do krajów poza UE-28, w dotychczasowym 

okresie bieżącego sezonu 2019/20 (do 5 kwietnia) był na poziomie 24,8 mln ton, przy 16,4 mln ton eksportu  

w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku. Liderem tego rankingu jest Francja (8 mln ton), Polska z ilością 2,4 mln ton jest czwarta.  

Z powodu pandemii wiele krajów, obawiając się jeszcze większych utrudnień w przepływie towarów dąży do 

szybkiego uzupełnienia swoich zapasów. Do krajów, które nadal intensywnie kupują zboże należą: Arabia 

Saudyjska,  Algieria, Irak, Turcja i Tajwan.  

Na rynku krajowym na początku miesiąca kwietnia pszenica podrożała w skupach o około 20-30 zł/t. Przy 

czym ceny na południu kraju oscylowały w granicach 730-780 zł/t, podczas gdy na północy,  

w portach 840 zł/t. Pod koniec kwietnia ceny w portach wynosiły już 930-940 zł/t pszenicy o zawartości białka 

12,5%. Ceny w Polsce oscylowały w granicach 780-860 zł/t . 

Pszenica paszowa zaczyna być poszukiwana podobnie jak konsumpcyjna, a różnice cenowe między nimi się 

zacierają. Najczęściej pojawiające się oferty oscylowały między 740 –  780 zł/t, były one zależne od 

lokalizacji – najwyższe na północy kraju. Ceny pod koniec miesiąca wynosiły: 750-850 zł/t w zależności od 

regionu. 

Pozostałe gatunki zbóż również drożały, jednak już w mniejszym zakresie. Żyto nadal było tanie: 520 – 550 

zł/t, pod koniec miesiąca wzrost do poziomu: 530-570 zł/t., jednak niektóre młyny oferowały ceny od 550 do 

620 zł/t. Za pszenżyto w skupach oferowano ceny od 580 do 640 zł/t, a z dostawą do portów nawet 720 zł/t. 

Jęczmień paszowy nie podrożał, skupowany był najczęściej w cenach 600 – 650 zł/t, a na kaszę ceny wynosiły 

ponad 700 zł/t. Jednak pod koniec miesiąca z powodu braku ziarna na rynku, jego cena wynosiła już 650-700 

zł/t. 

Cena kukurydzy także lekko podrożała, analitycy spodziewają się dalszego wzrostu spowodowanego wzrostem 

eksportu, przy niemal zahamowanym imporcie. W kwietniu ceny oscylowały między 650-780 zł/t.  

 

Ceny zbóż na wybranych targowiskach w Małopolsce w kwietniu: 

 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 67   75 

Sucha 

Beskidzka 

80 100 70 100 

Dąbrowa 

Tarnowska 

80 80 70 90 

Szczucin - 80 70 90 

Gorlice 120 100 75 100 

Limanowa 80 85 75 90 

Targowica 

Nowy Targ 

100 100 80 100 

Dane: MODR w Karniowicach 

Wolbrom, Wadowice, Krzeszowice, Skała – przez miesiąc kwiecień nie otrzymano z tych targowisk żadnych 

danych dotyczących sprzedaży płodów rolnych. 

  

 



Rynek trzody chlewnej 

 
Z powodu kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 światowa branża mięsna ponosi duże straty, choć  

w zależności od regionu świata problemy są różne. W większości rynki zostały mocno rozchwiane, ponieważ 

zmieniły się kanały dystrybucji mięsa i wyrobów wieprzowych. Zamknięto restauracje, podobnie jak firmy 

cateringowe i hotele, które w dużej mierze generowały popyt na wieprzowinę. Teoretycznie lukę tę powinien 

zastąpić handel detaliczny, jednak indywidualne zakupy okazują się niewystarczające, by zrównoważyć brak 

ruchu w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. 

W Polsce w ciągu ostatniego tygodnia kwietnia  ceny tuczników spadły nawet o 1 zł/kg żywca, a w ciągu 3 

tygodni o blisko 1,5 zł/kg żywca. Hodowcy już się obawiają sytuacji sprzed roku, kiedy to na początku 2019 

roku ceny maksymalne oscylowały wokół 4 zł/kg żywca. 

W branży pojawia się coraz więcej sygnałów, że europejskie rządy zaczynają luzować wprowadzone w marcu 

obostrzenia, a odbiorcy chińscy składają nowe zamówienia na europejskie mięso. Są także opinie mniej 

optymistyczne, mówiące o tym, że w związku z zapełnieniem magazynów mięsem, ceny nadal  będą spadać. 

Bardzo dużym zagrożeniem dla branży pozostaje wciąż rozprzestrzeniający się w UE wirus ASF. 

 

Cena sprzedaży prosiąt na targu w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Targowisko 

CENA [zł/para] 

10-16.04.2020 17-23.04.2020 

 

24. -30.04.2020. 

 

Dąbrowa Tarnowska - - 600 

Dane: MODR w Karniowicach 

 

Średnie krajowe ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych: 

 

Prosięta ok. 25 

kg w zł/szt. 

Kategoria ceny 2020-04-05 2020-04-12 2020-04-19 2020-04-26 

min. w zł/szt. 200,00 200,00 200,00 200,00 

max. w zł/szt. 260,00 272,00 276 278,00 

średnia w zł/szt. 230,00 236,00 238,00 239,00 

szacunkowa  podaż 100 100 110 115 

szacunkowa sprzedaż 92 97 107 112 

 MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
  

 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

Pod koniec tego miesiąca stawki za tuczniki na krajowym rynku spadły poniżej 6 zł/kg żywca i do około 7,5 zł 

za kilogram wagi poubojowej, czyli jest to spadek o od 50 gr/kg żywca do nawet 80 gr/kg wagi poubojowej.  

W dużej mierze związane jest to ze spadkami na niemieckich giełdach, które zanotowały zmiany z 2,03 

euro/kg do 1,8 euro/kg w klasie E.  

Licząc na opanowanie pandemii w Chinach i odbicie tamtejszego rynku, hodowcy mają nadzieję, że  

w najbliższych miesiącach ceny tuczników pójdą w górę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek żywca wołowego 
 

Głównymi odbiorcami naszego bydła są kraje UE, w tym najwięcej eksportujemy do Włoch. Mając na uwadze, 

jak trudna sytuacja jest tam z powodu koronawirusa, polscy producenci praktycznie z dnia na dzień zostali 

pozbawieni ogromnego rynku zbytu.  

Po bardzo silnych spadkach cen w marcu, nieco tylko poprawiła się sytuacja przed Świętami Wielkanocnymi, 

kiedy to ceny podniosły się do poziomu 6,2 zł/kg żywca. Przy tym poziomie trudno mówić o opłacalności 

hodowli bydła. Tym bardziej, że dwuletnie opasy, które teraz oferowane są do sprzedaży, kupowane były do 

chowu po wysokich cenach (około 1300 zł/szt.) Obecne stawki za cielęta ras mlecznych wynoszą około 900 

zł/szt., mieszańce są o 100-150 zł droższe. 

Chłodnie z przechowywanym mięsem w Polsce pozostają pełne. 

 

Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce: 

  CENA ZAKUPU* 
 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 

 

  26.04.2020 26.04.2020 26.04.2020 

Bydło ogółem 
5,94 11 467 11 696 

bydło 8-12 m-cy (Z) 
5,96 11 057 11 279 

byki 12-24 m-ce (A) 
6,44 12 091 12 333 

byki > 24 m-cy (B) 
6,40 12 004 12 244 

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

krowy (D) 
4,79 9 831 10 028 

jałówki > 12 m-cy (E) 
6,34 12 249 12 494 

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 

MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 

 

 

Towar 
CENA [zł/tonę] (MPC) 

2020-04-05 2020-04-12 2020-04-19 2020-04-26 

Klasa S 8 159 8 091 7 877 7 723 

Klasa E 8 055 7 982 7 783 7 619 

Klasa U 7 697 7 630 7 422 7 235 

Klasa R 7 305 7 250 7 085 6 794 

Klasa O 6 491 6 507 6 402 6 016 

Klasa P 6 263 6 039 6 522 6 208 

Klasa S-P 8 033 7 964 7 763 7 592 

masa poubojowa ciepła [MPC] 

MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 



Ceny zakupu żywca wołowego 

Cena zakupu bydła rzeźnego na koniec kwietnia ukształtowała się na poziomie 5,94 zł/kg, o 0,2% wyższym 

niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był jednak o ponad 2% tańszy niż przed miesiącem oraz o 6,4 % tańszy niż 

przed rokiem.  

Ceny zbytu mięsa wołowego 
W ostatnim tygodniu kwietnia 2020 r. zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe 

przeciętnie po 12,79 zł/kg o 1% drożej niż tydzień wcześniej, jednak   o 3,33 % taniej niż w końcu marca br.  

Rynek drobiu       

 

Ceny mięsa drobiowego notują spadki największe od 30 lat. Do tej pory Polska jako lider  w produkcji drobiu, 

50 % produkcji przeznaczała na eksport. Z chwilą zamknięcia granic i zaprzestania transportu 

międzynarodowego, nasze magazyny zaczęły pękać w szwach od niesprzedanego mięsa. Za kontraktowanego 

wcześniej brojlera hodowcy dostają 2,5-3,2 zł/kg, jednak średnia cena skupu na wolnym rynku wynosi 1,96 

zł/kg.  

W porównaniu do analogicznego okresu  w 2019 roku, kiedy  ceny tuszek wynosiły 5,45 zł/kg, w kwietniu b.r. 

już tylko 3,35 zł/kg. Jak podaje Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu obecne koszty 

produkcji wynoszą około 3,4 zł za 1 kg kurcząt rzeźnych, a wolny rynek, na którym sprzedaje się obecnie 30–

40% drobiu, oferuje producentom mniej niż 2 zł za 1 kg żywca. Przy spadku cen prawie o połowę w ciągu 4 

miesięcy, widmo zamknięcia produkcji przez niektóre zakłady wydaje się nieuchronne.  

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego -  26.04.2020 r.: 

 
TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 2933 

Indory 4804 

Indyczki 4714 

Kaczki typu brojler 4328 

Kury typy mięsnego  1616 

MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Ceny zakupu żywca drobiowego  

W miesiącu kwietniu 2020 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy spadek cen żywca drobiowego.                           

W ostatnim tygodniu kwietnia za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 2,93 zł/kg, o 1,7% mniej niż 

tydzień wcześniej i o 11,7% mniej niż przed miesiącem. Cena indyków średnio wyniosła 4,80 zł/kg i była o 2% 

niższa niż w poprzednim tygodniu i o 14% niższa niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku 

kurczęta potaniały o 15,6%, a indyki – o 15%. 

 

Ceny zbytu mięsa drobiowego 

 W dniach 19-26.04.2020 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt przeciętnie po 3,48 zł/kg, o 5,5% taniej 

niż w poprzednim tygodniu, o 37,2% taniej niż przed rokiem. Cena tuszek indyków średnio wyniosła 8,59 

zł/kg i była o 14,6% niższa niż tydzień wcześniej i 14,6 % niższa niż przed rokiem. 

 

Średnie krajowe ceny sprzedaży netto  jaj spożywczych: 
 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 44,60 

Jaja spożywcze klasy A L 37,84 

Jaja spożywcze klasy A M 30,80 

Jaja spożywcze klasy A S 19,39 

 



Średnie ceny jaj z chowu klatkowego swój największy spadek cen w ciągu tygodnia zanotowały w kategorii L- 

5,4% oraz w kategorii M – 11,1%. W skali miesiąca największy spadek odnotowano dla jaj kategorii XL – 3,25% 

oraz dla kategorii M – 4,1%. W porównaniu do roku ubiegłego jaja podrożały (odpowiednio: XL + 5,83%, L 

+10,81%, M +5,52%), a jedynie klasy S potaniały o 22,2%. 

 

Rynek mleka 
 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
W trzecim tygodniu kwietnia 2020 r. na rynku krajowym zaobserwowano ponowną obniżkę cen zbytu 

produktów mlecznych. W zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13– 19.04.2020 r. za masło w blokach w kraju 

otrzymywano 13,75 zł/kg, czyli mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena zbytu 

masła konfekcjonowanego ukształtowała się w granicy 15,31 zł/kg i była niższa o 7% niż w poprzednim 

tygodniu i o 8,5% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze  

o 20%, a masło konfekcjonowane – o 18%. 

 Za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim tygodniu kwietnia 2020 r. płacono 8,13 zł/kg, a więc mniej o 9% 

niż w poprzednim notowaniu i o 23% niż miesiąc wcześniej. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 12,09 

zł/kg i była mniejsza o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. OMP było droższe niż 

przed rokiem o 5%, a PMP – o 4%. 

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 13,66 zł/kg, tj. mniej o 2% niż w drugim tygodniu kwietnia 

2020 r. i o 3% niż miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda wyniosła 13,97 zł/kg i była niższa o 2% od notowanej 

tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Oba gatunki serów podpuszczkowych dojrzewających były 

droższe niż przed rokiem o 8–9%. 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 
2020-04-05 2020-04-12 2020-04-19 2020-04-26 

Masło Ekstra  w blokach 
1438 1395 1396 1320 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1681 1641 1533 1423 

 

Mleko odtłuszczone  w 

proszku 

 

997 897 850 847 

Mleko pełne  w proszku 
1258 1233 1227 1289 

Ser Edamski 
1380 1395 1366 1379 

Ser Gouda 
1397 1427 1397 1387 

 

Rynek owoców i warzyw 

 
Rynek owoców i warzyw również odczuł skutki pandemii, jednak po początkowym załamaniu funkcjonowania 

giełd i targowisk, pod koniec kwietnia sytuacja zaczęła wracać do normy. Ponadto pomimo zamkniętych hoteli 

i restauracji, wzrósł popyt na warzywa i owoce w handlu indywidualnym. 

Ze względu na panującą pandemię największym zmartwieniem plantatorów jest w chwili obecnej brak rąk do 

pracy. Ponadto susza, która kolejny rok z rzędu będzie nam doskwierać, najbardziej dotyka uprawę owoców 

 i warzyw. Stąd spodziewany jest wzrost cen, choć już nie tak duży jak w roku poprzednim. 

Przed świętami bardzo drogie były importowane warzywa z Hiszpanii i Holandii. Podrożały one  

o kilkadziesiąt procent. Za brokuły w 5 kg opakowaniu trzeba było płacić aż 90 zł, w poprzednich latach był to 



wydatek rzędu 35 zł. Na krajowych rynkach pod koniec kwietnia pojawiły się polskie truskawki. Za około 3 

tygodnie znacznie wzrośnie podaż tego owocu.  

Na rynku w  Broniszach mało było krajowych jabłek. W ostatnim tygodniu kwietnia tygodniu ceny wzrosły do 

8 zł/kg, potem spadły do 4-5 zł/kg w zależności od odmiany. Najdroższe odmiany to  szara reneta, cortland  

i alwa. Coraz więcej natomiast pojawiło się polskich warzyw: szparagów, marchwi, szpinaku, młodych 

buraków, rzodkiewki pochodzących spod folii. Ceny: botwinka 1,8-2,5 za pęczek; młoda kapusta - 4-5 zł/szt.; 

koperek - 1,0-1,5 zł/ pęczek; rzodkiewka - 1,75-2,2 zł/pęczek. Na rynku wzrosła podaż krajowych pomidorów 

i ogródków. Ogórki szklarniowe można było kupić w cenie 2-3 zł za kg, droższe są te z gruntu, za które trzeba 

płacić 5,5-6,7 zł/kg. Jednak cena nie pokrywa kosztów produkcji, dogrzania i doświetlenia uprawy. Pomidory 

malinowe - 5-6,60 zł/kg, zwykłe, czerwone 3,5-4,5 zł/kg. 

 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce. 

 
Towar Jm Dąbrowa 

Tarnowska 

Proszowice Sucha 

Beskidzka 
Kraków 

Stary 

Kleparz 

Szczucin Gorlice Oświęcim Nowy 

Targ 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 2,00 0,55 - 2,50-3,00 2,00 2,00 1,20-3,00 1,00 

Cebula zł/kg 3,00 1,00 1,50 3,00-3,50 3,00 2,00-2,50 3,00 2,00 

Ziemniaki zł/dt 170,00 60,00-75,00 150,00 250,00-

300,00 
- 200,00-

250,00 
250,00 155,00 

Jabłka zł/kg 3,00 - - 4,00-4,50 3,50 3,00-3,50 3,50 2,50 

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

Pomidory zł/kg 7,00 - 8,50 6,80-8,50 8,00 7,00-10,00 8,00 12,00 

Marchew zł/kg 2,00 0,70 1,20 2,50-3,00 2,00 2,00 2,50 2,00 

Ogórki zł/kg 6,00 - - 4,50 - 3,00-3,50 - 10,00 

Pietruszka zł/kg 4,00 1,20 7,00 5,00 4,00 3,00-5,00 5,00 3,00 

Seler zł/kg 3,00 - 4,00 5,00 3,00 - 5,00 3,00-3,50 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się  

w miesiącu kwietniu 2020 r.: 

Dz.U. 

2020 poz. 

651 

 

obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 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 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. 

668 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu mającego na 

celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków 

(Avian influenza) na lata 2020-2022 

 

Dz.U. 2020 

poz. 675 
 

obowiązujący 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian 

kukurydzy MON 810 

 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000651
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000651
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000651
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000668
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000668
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000668
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000675
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000675


Dz.U. 

2020 poz. 

682 

 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania 

przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 

 

Dz.U. 

2020 poz. 

683 

 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części 

składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów 

 

Dz.U. 2020 

poz. 688 
 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach 

promocji produktów rolno-spożywczych 

 

Dz.U. 

2020 poz. 

712 

 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do 

zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt 

 

Dz.U. 

2020 

poz. 719 

 

obowiązujący 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw 

rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 

rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2020 

poz. 721 
 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 

kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

jednostkach doradztwa rolniczego 

 

Dz.U. 2020 

poz. 774 
 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej 

wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) 

 

Dz.U. 2020 

poz. 796 
 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i 

nawożeniu 
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Dz.U. 

2020 poz. 

799 

 

obowiązujący 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania 

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Informacje branżowe 

ARIMR 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca kwietnia wypłaciła kwotę około 65 mln zł 

jako dopłatę do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 

rok 2019 r.  Rada Ministrów rozporządzeniem z 5 marca 2020 r. ustaliła stawki dopłat do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Wyniosły one: 68,59 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 109,74 zł - w 

przypadku roślin strączkowych i 342,95 zł - w przypadku ziemniaków. 

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można 

składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu 

składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW 

(dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-

środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). 

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna 

kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem 

działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności). 

 

 ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków 

tj. 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc 

w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł. 

Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej 

działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

obniżył się o ponad 30%. 

KRUS 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do  24 maja 2020 r. wydłużony został 

okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. 

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres 

na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku 

z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie 

dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad: 

1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 

2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek. 

 Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowym za drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez 

budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 

w KRUS zostaną zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r. 

MRiRW 

Planowana zmiana sposobu szacowania strat suszowych 

MRiRW wraz z ministerstwem cyfryzacji przygotowują specjalną aplikację powiązaną z systemem e-PUŁAP, 

za pomocą której rolnik będzie mógł sam oszacować straty w uprawach spowodowane np. suszą. Aplikacja 

będzie współdziałać z plikami uzyskanymi z ARiMR, z danymi dotyczącymi zgłoszonych do dopłat upraw. 

Ministerstwo przewiduje, że jeżeli rolnik będzie miał problem z obsługą aplikacji, będzie mógł liczyć na 

pomoc doradców z ODR-ów. Planowane zmiany w szacowaniu strat suszowych wynikają z faktu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Główny Inspektorat Weterynarii 
 

Na stronach GIW umieszczone zostały zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku  

z podejrzeniem o zakażenie wirusem COVID-19, dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi  

i gospodarskimi. 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby sanitarne. Nakazy wydawane 

przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo, nad informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny 

Lekarz Weterynarii nie jest informowany o tym w jaki sposób przebiega kwarantanna w poszczególnych 

przypadkach, a więc wytyczne GLW mają charakter ogólny. 

Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc osoby będące na kwarantannie, 

zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie mogą opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, 

powinny zgłosić to do urzędu gminy. 

Urząd gminy będzie musiał znaleźć rozwiązanie w zależności od okoliczności, tj. albo skierować do 

gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się zwierzętami, albo znaleźć miejsce, w które będzie 

można przenieść zwierzęta. 

Wszelkie wytyczne można znaleźć na stronie: 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-

koronawirusem 

 

KRIR 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych interweniował w sprawach: 

- Wysłano propozycje do MRiRW mające na celu złagodzenie skutków pandemii COVID – 19 dla 

producentów rolnych, 

- do MRiRW w sprawie zawieszenia odbywania obowiązkowych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin 

oraz badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania ś.o.r.  

- przywrócenia polowań i szacowania strat łowieckich, po tym jak w dniu 10 kwietnia weszło w życie 

rozporządzenie Rady Ministrów, w wyniku którego myśliwi zaprzestali wykonywania swoich ustawowych 

zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również wykonywania zadań związanych ze 

zwalczaniem ASF i innych), 

- do ministra spraw wewnętrznych i administracji z prośbą o podjęcie jednoznacznych decyzji co do 

możliwości sprzedaży na targowiskach miejskich produktów rolnych przez rolników, zwłaszcza rozsad, 

nowalijek, kwiatów ciętych, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 

- do ministra rolnictwa z postulatem o przedłużenie okresu składania wniosków obszarowych  do 15 czerwca, 

- do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie środkami dyplomacji, działań które rozwiązałyby problem 

przekraczania granicy polsko-litewskiej oraz innych przez polskich rolników mających grunty poza granicami 

kraju, w celach wykonywania działalności rolniczej, 

- do Prezydenta RP  o pilną interwencję w sprawie interwencji dot.realizacji pomocy suszowej za 2019 rok, 

https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/zalecenia-dla-producentow-zywnosci-w-zwiazku-z-koronawirusem
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- do MRiRW z prośbą  o wprowadzenie przepisów, które określałyby procedurę postępowania przez 

komorników, w przypadku licytacji gruntów rolnych, środków trwałych, ruchomych, 

- do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 

marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji 

praktyki utrzymania tych obszarów poprzez umieszczenie zapisu, który umożliwiłby zwolnienie z 

deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymana międzyplonów lub okrywy zielonej. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu – w dniu 29 kwietnia.  

Zarząd postanowił zakupić 300 pakietów ochronnych, w skład którego wchodzą: maseczki KN95, maseczki 

bawełniane, rękawice foliowe, rękawice nitrylowe - w celu doposażenia  rolników w środki ochrony osobistej. 

Izba otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Funduszy Europejskich, o przyznaniu 

dotacji na realizację 4 projektów  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021, złożonych w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. Projekty Izba planuje zrealizować jesienią 2020 r. 

 

Zarząd wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych z następującymi propozycjami: 

1. Zgłaszaliśmy wielokrotnie, że kwota zagwarantowana w budżecie Państwa na dopłaty ubezpieczeń jest 

niedostateczna, w dniu wczorajszym delegat z Rady Powiatowej z Krakowa informował nas, że kwoty te 

zostały już wykorzystane. W okresie suszy niezbędne jest uruchomienie dodatkowego wsparcia do tego 

systemu. 

2. Zauważamy braki pasz w gospodarstwach prowadzących chów bydła, proponujemy aby  

w programach środowiskowych konieczność pozostawienia 10 procent niewykoszonych użytków zielonych  

była możliwa do pozyskania przez rolnika, poprawiając tym samym i tak słabą bazę paszową. 

3. Proponujemy stworzyć możliwość uzyskania pomocy finansowej podobnej do tej, z której mogą 

korzystać przedsiębiorcy w "tarczy" dla rolników mogących wykazać spadek dochodów Rolnicy VAT-owcy, 

rolnicy prowadzący książki rachunkowości rolnej. 

Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 29 kwietnia br., podjął decyzję o otwarciu biur dla rolników 

oczekujących pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

dla ochrony zdrowia i życia rolników oraz pracowników. Nasze biura ponownie zostały otwarte  

w dniu 5 maja 2020 r. 

 

Opiniowano następujące akty prawne: 

- wysłano opinię do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczącą Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w której Zarząd MIR podkreśla, że środki 

przewidziane na wdrożenie Programu powinny być skierowane na ochronę zdrowia i życia 

mieszkańców Małopolski. Główna idea programu polegająca na ograniczeniu ilości pyłów PM10 oraz 

benzo(a)pirenu poprzez eliminację paliw stałych i wymianę urządzeń na urządzenia nowej generacji, 

musi być przełożona do czasu unormowania sytuacji gospodarczej kraju. 

 

Źródła: 

MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, www.minrol.gov.pl, Główny Inspektorat 

Weterynaryjny, https://www.krus.gov.pl/, https://www.sadyogrody.pl/, https://www.arimr.gov.pl/, MODR 

Karniowice, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, 

https://www.przedsiebiorcarolny.pl, www.gospodarz.pl; www. portalspozywczy, TopAgrar 
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