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Pogłowie bydła 
Populacja bydła na koniec 2020 roku wy-

nosiła 6278,9 tys. szt. i była o 0,3%  

tj. o 17,3 tys. szt. wyższa niż przed rokiem,   

ale o 1% niższa niż w czerwcu 2020 r. 

(o 64,8 tys. szt.).  

Pogłowie cieląt do 1 roku spadło o 0,7% 

w porównaniu z grudniem 2019 r., jednak 

w porównaniu do czerwca 2020 r. wzrosło 

o 0,3% i wynosiło 1734,6 tys. szt.  

Liczba młodego bydła w wieku 1-2 lata 

zwiększyła się o 2,5% w porównaniu ze 

stanem w roku ubiegłym, a w porówna-

niu z czerwcem 2020 r. populacja została 

zwiększona o 0,2% i osiągnęła poziom 

1800 tys. szt. 

Pogłowie krów nieznacznie spadło o 0,6% 

w porównaniu z grudniem 2019 r., również 

w porównaniu z czerwcem 2020 r. od-

notowano spadek o 3,1%, osiągając tym 

samym poziom 2391,3 tys. szt.  

W strukturze stada bydła ogółem udział 

poszczególnych grup wiekowo-użytko-

wych w grudniu 2020 r. wynosił: cielęta  

w wieku poniżej 1 roku (27,6%), młode by-

dło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat 

(28,7%), krowy (38,1%), pozostałe bydło 

dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat  

i więcej (5,6%). 

Pogłowie krów mlecznych w grudniu 2020 

roku wynosiło 2125,7 tys. szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogłowie krów mleczncych 

w województwach XII 2020 (tys. szt.);     

Źródło: GUS

Polska 2 125 694 

Dolnośląskie 24 577 

Kujawsko-pomorskie 134 077 

Lubelskie 112 614 

Lubuskie 13 993 

Łódzkie 168 715 

Małopolskie 76 596 

Mazowieckie 483 430 

Opolskie 39 309 

Podkarpackie 33 194 

Podlaskie 419 331 

Pomorskie 54 258 

Śląskie 43 064 

Świętokrzyskie 46 741 

Warmińsko-mazurskie 164 590 

Wielkopolskie 286 493 

Zachodniopomorskie 24 711 
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Wyszczególnienie VI 2020 w tys. szt. VI 2019 =100 XII 2019 =100 

Bydło 6 328,4 99,5 101,1 

Cielęta w wieku poniżej 1 roku 1 694,0 95,7 96,9 

Młode bydło w wieku 1–2 lat 1 796,1 101,6 102,3 

Bydło w wieku 2 lat i więcej 2 838,2 100,7 102,9 

w tym krowy 2 487,5 101,1 103,4 

Pogłowie bydła w czerwcu 2020 r.; Źródło: GUS 

 

Rok Krowy 

ogółem 

Krowy 

pozostałe 

Krowy 

mleczne 

2010 VI 2656 118 2538 

XII 2636 107 2529 

2011 VI 2626 153 2473 

XII 2568 122 2446 

2012 VI 2578 137 2441 

XII 2469 123 2346 

2013 VI 2531 170 2361 

XII 2442 143 2299 

2014 VI 2479 169 2310 

XII 2403 155 2248 

2015 VI 2445 166 2279 

XII 2303 169 2134 

2016 VI 2332 186 2146 

XII 2304 174 2130 

2017 VI 2374 220 2154 

XII 2341 188 2153 

2018 VI 2429 196 2233 

XII 2417 203 2214 

2019 VI 2461 240 2221 

XII 2403 239 2164 

2020 VI 2487,5 262,7 2224,8 

XII 2391,3 265,6 2125,7 

Pogłowie krów w Polsce w tys. szt; Dane GUS, IERiGŻ-PIB  

 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 Wskaźniki dynamiki 

2017 2018 2019 

Rok poprzedni = 100 2017 = 100 

UE-15 18 191,1 17 803,6 17 628,3 99,1 97,9 99,0 96,9 

UE-13 5 122,0 5 104,8 4 986,1 99,2 99,7 97,7 97,3 

w tym Polska 2 152,8 2 214,1 2 164,5 101,1 102,8 97,7 100,5 

UE-28 23 313,1 22 908,5 22614,4 99,1 98,3 98,7 97,0 

Pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej tys. szt. (XII); Źródło: Dane GUS, IERiGŻ-PIB 
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Ocena użytkowości 2020   

 

 

 

 

Źródło: Dane PFHBiPM   
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Skup mleka  
 

Skup mleka w grudniu    

wyniósł 985,0 mln l (GUS) 

 

 

W okresie od stycznia do 

grudnia 2020 r. skupiono 

12 071,7 mln l, tj. o 2,2% więcej  

niż w analogicznym okresie 2019 r. 

 

 

 

 

Skup mleka w Polsce w latach 2014–2020 (mln kg)  
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skupującej 

wg siedziby 

producenta 

różnica w ilościach sku-

pionego mleka 

różnica 

[%] 

Polska 12 071 689 12 071 689 x x 

dolnośląskie 51 932 168 762 -116 830 -69,2% 

kujawsko-pomorskie 345 348 836 146 -490 798 -58,7% 

lubelskie 728 626 580 677 147 949 25,5% 

lubuskie 223 625 99 326 124 299 125,1% 

łódzkie 736 591 840 758 -104 167 -12,4% 

małopolskie 139 990 137 373 2 617 1,9% 

mazowieckie 2 520 104  2 609 014 -88 910 -3,4% 

opolskie 216 845 277 895 -61 050 -22,0% 

podkarpackie 72 885 104 167 -31 282 -30,0% 

podlaskie 4 422 851 2 646 954 1 775 897 67,1% 

pomorskie 143 341 337 546 -194 205 -57,5% 

śląskie 183 212 254 233 -71 021 -27,9% 

świętokrzyskie 338 153 176 036 162 117 92,1% 

warmińsko-mazurskie 346 749 945 060 -598 311 -63,3% 

wielkopolskie 1 552 887 1 927 280 -374 393 -19,2% 

zachodniopomorskie 48 550 130 462 -81 912 -62,8% 

Zestawienie ilości skupionego mleka w okresie styczeń–grudzień 2020 r. w tys. litrów;            

Źródło: GUS 

 

W całym 2020 r. najwięcej mleka ubyło z województw: warmińsko-mazurskiego (598,3 mln l), 
kujawsko – pomorskiego (490,8 mln l), wielkopolskiego (374,4 mln l). Z innych województw
mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego (1775,9 mln l).  
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Skup mleka w Unii Europejskiej  
W listopadzie 2020 r. do mleczarni w UE – 27 trafiło 11 119,9 tys. ton mleka.  

 

1,1% niż rok 

wcześniej  

Pięciu największych producentów UE-27 (Niemcy, Francja, Holandia, Włochy i Polska) skupiło 

w analizowanym miesiącu łącznie 7510,4 tys. ton mleka tj. o 0,5% więcej niż w listopadzie 2019 r., 
stanowiło to 67,5% całego mleka skupionego w UE.  
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Ceny mleka w skupie 
  

W porównaniu z grudniem 

2019 r. 

 

2,0% 

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest 

nadal wyraźne w województwach. W grud-

niu 2020 r. najniższą cenę otrzymywali 

producenci z województw: małopolskiego 

– 135,69 zł/hl, łódzkiego – 139,12 zł/hl, świę-

tokrzyskiego – 141,30 zł/hl. Natomiast naj-

wyższa cena mleka była wypłacana w wo-

jewództwach: podlaskim – 162,55 zł/hl, war-

mińsko-mazurskim – 159,42 zł/hl oraz lubu-

skim – 157,74 zł/hl. 

 

 

 

 

Ceny w grudniu 2020 r. w po-

równaniu z listopadem 2020 r.  

 9,4% 
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W pierwszej połowie bieżącego roku 

ceny mleka utrzymywały trend spad-

kowy, dopiero w lipcu ceny delikatnie 

wzrosły i taki trend utrzymuje się w kolej-

nych miesiącach.    

Według danych Głównego Urzędu Sta-

tystycznego w grudniu 2020 r. średnia 

cena mleka w skupie wynosiła 

152,92 zł/hl i była o 2,0% wyższa niż w li-

stopadzie 2020 r. oraz o 9,4% wyższa niż 

w grudniu 2019 r.  

Średnia cena mleka w 2020 r. wyno-

siła 137,95 zł/hl i była o 2,0% wyższa  

w porównaniu z 2019 r.  
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Cena skupu mleka w Unii Europejskiej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Kraj IV`20 V`20 VI`20 VII`20 VIII`20 IX`20 X`20 XI`20 

Belgomilk (Milco-

bel)  

Belgia 28,81 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 

Alois Muller Niemcy 30,88 30,39 30,39 30,68 30,68 31,08 31,57 32,07 

DMK Niemcy 32,86 31,93 31,93 30,4 30,91 30,91 31,93 31,93 

Arla Foods Den-

mark 

Dania 33,5 32,53 32,56 31,83 31,82 31,84 32,33 33,3 

Valio Finlandia 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 35,88 

Savencia Francja 33,19 33,49 33,97 34,46 34,16 33,97 34,6 34,6 

Danone Francja 34,25 34,25 34,25 37,1 36,5 36,7 35,09 34,7 

Lactalis Francja 34,5 34,5 34,5 33,48 34,04 33,94 33,99 33,99 

Sodiaal Francja 33,87 33,34 33,34 34,66 35,79 35,83 35,79 34,82 

Dairy Crest David-

stow 

W. Bry-

tania 

29,11 28,08 28,08 28,06 28,19 30,05 32,79 33,21 

Dairygold Irlandia 28,81 29,3 29,3 30,8 30,8 31,87 31,87 32,37 

Glanbia Irlandia 28,62 28,8 28,8 30,29 30,78 31,15 31,15 31,61 

Kerry Irlandia 30,49 30,46 30,46 31,27 31,69 31,72 31,7 32,01 

Granarolo Włochy 38,35 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 37,87 

Friesland - Cam-

pina 

Holandia 33,91 32 32 32 32,95 32,72 33,19 33,19 

ŚREDNIA   32,47 32,2 32,2 32,51 32,71 32,99 33,26 33,37 

Fonterra NZ 31,06 31,44 28,71 28,82 27,13 28,77 29,14 30,86 

USA US 29,75 27,64 46,09 52,67 41,18 34,48 45,06 48,22 

Średnia cena mleka w listopadzie 2020 r.   
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Produkcja artykułów mleczarskich 
 

W okresie od stycznia do listopada 2020 r. 

wyprodukowano 3134,4 mln l mleka spo-

żywczego i było to o 6,9% więcej niż w 

tym samym okresie 2019 r.    

W okresie jedenastu miesięcy 2020 r. 
wyprodukowano 310,1 tys. ton serów 

podpuszczkowych dojrzewających i było 

to o 2,6% mniej niż w roku 2019. 

Według danych Głównego Urzędu Staty-

stycznego łączna produkcja masła  

w okresie od stycznia do listopada 2020 r. 
osiągnęła poziom 219,1 tys. ton,   

tj. o 5,6% więcej niż w 2019 r.   

W ciągu jedenastu miesięcy 2020 r. zwięk-

szono produkcję odtłuszczonego mleka  

w proszku o 2,8% w porównaniu z rokiem 

2019 r. tj. do 147,6 tys. ton. Ograniczono 

natomiast  produkcja pełnego mleka  

w proszku o 22,3% w porównaniu z rokiem 

2019 i ukształtowała się na poziomie  

26,7 tys. ton.  

 

 
Sery podpuszczkowe 

 

 
Masło 
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Produkcja w listopadzie 2020 r.  

Sery podpuszczkowe 
 

25,9 tys. t 

O 2,7% mniej niż przed 

miesiącem oraz o 11,3% 

mniej niż w analogicznym 

miesiącu 2019 r. 
 

 

Odtłuszczone mleko 

w proszku 

8,4 tys. t 
O 9,7% mniej niż przed 

miesiącem oraz o 3,4% 

mniej niż w analogicznym 

miesiącu 2019 r.   

          

 

Masło 

19,9 tys. t 

O 1,0% mniej niż w paź-

dzierniku 2020 r., ale o 

3,6% więcej niż w listopa-

dzie 2019 r. 

 

Mleko płynne 
 

281,4 mln l 

O 2,0% mniej niż miesiąc 

wcześniej, ale o 9,9% wię-

cej niż w listopadzie 2019 r. 
 

 

 

Śmietana 

 

16,1 mln l 

O 4,7% mniej niż przed 

miesiącem oraz o 4,2% 

mniej niż w listopadzie 

2019 r. 
 

 

Jogurtu  

27,7 mln l 

O 6,4% mniej niż przed 

miesiącem oraz o 3,8% 

mniej niż w analogicznym 

miesiącu 2019 r. 

Sery twarogowe 
 

41,2 tys. t 

O 0,2% więcej niż w paź-

dzierniku 2020 oraz  o 

o 1,5% więcej niż w 2019 r. 
 

 

Pełne mleko 

w proszku 

2,3 tys. t 

O 8,0% mniej niż w analo-

gicznym miesiącu 2019 r. 
  

 

Serwatka 

149,1 tys. t 

O 1,4% mniej w porówna-

niu z analogicznym mie-

siącem 2019 r. 
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W listopadzie 2020 r. cena masła w blo-

kach ukształtowała się na poziomie  

18,52 zł/kg i była o 1,0% niższa niż 

w październiku 2020 r., ale o 0,9% wyższa 

niż w analogicznym miesiącu 2019 r. 

W okresie od stycznia do listopada 2020 r. 

średnia cena masła w blokach wynosiła 

17,60 zł/kg i była o 5,1% niższa niż w 2019 r. 
   

Za ser Gouda w jedenastym miesiącu 

2020 r. przetwórcy otrzymywali 15,33 zł/kg 

tj. o 1,7% wyższa niż miesiąc wcześniej 

oraz o 2,6% więcej niż w listopadzie 2019 r. 
W okresie od stycznia do listopada 

2020 r. średnia cena sera Gouda wy-

nosiła 15,02 zł/kg i była o 4,1% wyższa niż 

w analogicznym okresie 2019 r.  

Cena odtłuszczonego mleka w proszku  

w listopadzie 2020 r. ukształtowała się na 

poziomie 10,23 zł/kg tj. o 2,3% więcej niż 

w poprzednim miesiącu oraz o 1,5% wię-

cej niż w 2019 r. W okresie jedenastu 

miesięcy 2020 r. średnia cena odtłuszczo-

nego mleka w proszku wynosiła 10,18 zł/kg 

i była o 18,3% wyższa niż w 2019 r. 
  

Masło 
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Tygodniowe notowania cen produktów mleczarskich  
 

 21.12.2020 – 

03.01.2021 
 04 – 10.01.2021 

 

[zł/kg] 

różnica względem  

wcześniejszego: 
 

[zł/kg] 

różnica względem  

wcześniejszego: 

 roku 

[%] 

mie-

siąca 

[%] 

tygo-

dnia 

[%] 

 roku 

[%] 

mie-

siąca 

[%] 

tygo-

dnia [%] 

Masło w blokach 14,71 -8,2 -5,4 -2,9 Masło w blokach 14,70 -3,0 -2,9 0,0 

Masło konfek-

cjonowane 
16,49 -11,1 -2,9 -1,0 

Masło konfek-

cjonowane 
16,24 -9,9 -2,5 -1,5 

OMP 9,52 -10,9 -1,7 0,4 OMP 9,83 -8,6 3,6 3,2 

PMP 12,19 -2,8 4,9 2,4 PMP 11,89 -5,3 -0,1 -2,5 

Ser Edamski 13,67 -0,5 -2,2 -4,3 Ser Edamski 13,77 0,2 -3,6 0,7 

Ser Gouda 14,29 1,1 -2,2 -1,3 Ser Gouda 14,50 1,4 0,2 1,5 

 

11 – 17.01.2021 

 

18 – 24.01.2021 

 

[zł/kg] 

różnica względem  

wcześniejszego: 
 

[zł/kg] 

różnica względem  

wcześniejszego: 

 roku 

[%] 

mie-

siąca 

[%] 

tygo-

dnia 

[%] 

 roku 

[%] 

mie-

siąca 

[%] 

tygo-

dnia [%] 

Masło w blokach 14,78 -3,1 -1,4 0,6 Masło w blokach 14,94 -1,2 1,6 1,1 

Masło konfek-

cjonowane 
16,45 -5,2 -0,5 1,3 

Masło konfek-

cjonowane 
16,50 -6,2 0,1 0,3 

OMP 9,89 -7,1 3,3 0,6 OMP 9,75 -10,5 2,3 -1,5 

PMP 11,91 -5,9 0,5 0,2 PMP 12,19 -2,5 0,0 2,3 

Ser Edamski 14,06 0,2 1,6 2,1 Ser Edamski 13,67 -1,8 0,0 -2,8 

Ser Gouda 14,46 1,0 3,0 -0,3 Ser Gouda 14,65 0,4 2,6 1,3 
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Ceny artykułów mleczarskich na rynkach zagranicznych  

Masło  

W dniu 22 stycznia 2021 r. na giełdzie 

w USA cena masła ukształtowała się na 

poziomie 3092 USD/t i była o 9% wyższa 

niż w poprzednim notowaniu, ale 8% niż-

sza niż przed miesiącem oraz o 25% niższa 

niż przed rokiem. W portach Europy Za-

chodniej cena masła podczas notowań 

w dniu 22 stycznia wynosiła 4 125 USD/t,  

o 0,3% więcej niż przed tygodniem, 2% wię-

cej niż miesiąc wcześniej, o 1% więcej niż 

w analogicznym miesiącu 2020 r. W Oce-

anii masło kosztowało 4763 USD/t i było  

o 6% droższe niż przed dwoma tygodniami, 

14% droższe niż w grudniu 2020 r. oraz  

o 18% droższe niż w styczniu 2020 r.  

 

Odtłuszczone mleko w proszku   

W USA cena OMP wynosiła 2618 USD/t  

i była o 2% wyższa niż dwa tygodnie wcze-

śniej, 6% wyższa niż przed miesiącem oraz 

o 6,5% niższa niż w styczniu 2020 r.  

W Europie cena OMP wynosiła 2788 USD/t, 

tj. o 1% więcej niż w poprzednim notowa-

niu, 5% więcej niż w grudniu 2020 r., o 4% 

mniej niż w styczniu 2020 r. W Oceanii 

Cena OPM ukształtowała się na poziomie 

3313 USD/t i była o 7% wyższa niż w po-

przednim notowaniu, 13% wyższa niż  

w grudniu 2020 r. oraz o 6% wyższa niż 

w styczniu 2020 r.   

Pełne mleko w proszku   

W portach Europy Zachodniej w dniu  

22 stycznia 2021 r. cena PMP wynosiła 3400 

USD/t, o 1% niższa niż w poprzednim noto-

waniu, ale o 1% wyższa niż w grudniu 2020 r., 
jednak o 1% niższa niż w styczniu 2020 r. 
W Stanach Zjednoczonych pełne 

mleko w proszku kosztowało 3583 USD/t, 

tj. 7% więcej niż w poprzednim notowa-

niu, 8% więcej niż przed miesiącem, o 11% 

taniej niż w analogicznym miesiącu 2020 r. 
W Oceanii pełne mleko w proszku 

zbywane było po cenie 3375 USD/t tj.  

o 2% drożej niż przed dwoma tygodniami, 

5% drożej niż w grudniu 2020 r. oraz o 7% 

drożej niż w styczniu 2020 r.  
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Aktualności  
 

Stawki dopłat do materiału siewnego 

Od 15 stycznia bieżącego roku obowią-

zują zaktualizowane stawki dopłat do po-

wierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kate-

gorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. 

Umożliwia to rozpoczęcie realizacji do-

płat przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa. 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, decyzje o przyznaniu do-

płaty będą wydawane w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie przepisów rozpo-

rządzenia Rady Ministrów na ten temat. 

W następstwie przyznania dopłaty w for-

mie decyzji administracyjnej, środki finan-

sowe będą przekazywane na rachunki 

bankowe rolników. 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sa-

dzenia materiału siewnego kategorii eli-

tarny lub kwalifikowany udzielane są w ra-

mach środków pochodzących z budżetu 

krajowego na podstawie przepisów roz-

porządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-

wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-

nimis w sektorze rolnym. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni 

gruntów ornych obsianych lub obsadzo-

nych materiałem siewnym kategorii eli-

tarny lub kwalifikowany za rok 2020 wy-

nosi: 

1) 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek 

zbożowych lub mieszanek pastewnych 

sporządzonych z materiału siewnego ga-

tunków lub odmian roślin zbożowych lub 

strączkowych wymienionych w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 

2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin 

uprawnych, do których materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-

wany przysługuje dopłata z tytułu zuży-

tego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-

wany (Dz. U. poz. 615); 

2) 108,77 zł – w przypadku roślin strączko-

wych; 

3) 339,90 zł – w przypadku ziemniaków. 

Podsumowanie 2020 r. przez ARiMR 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa wypłaciła beneficjentom  

w 2020 r. około 29 mld zł. Pieniądze te 

trafiły do rolników głównie w ramach 

płatności bezpośrednich, wsparcia z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, pomocy krajowej oraz  

Programu Operacyjnego „Rybactwo  

i Morze” na lata 2014–2020. 

Nieco ponad połowę zrealizowanych  

w 2020 roku wypłat - 15,69 mld zł, stanowią 

płatności w ramach dopłat bezpośred-

nich. Z tej kwoty 10,4 mld zł to zaliczki na 

poczet płatności bezpośrednich za rok 

2020. Pozostałe pieniądze zostały przeka-

zane rolnikom w ramach dopłat za 2019 r. 
oraz płatność końcowych za 2020 r. 

Wypłaty tegorocznych zaliczek rozpo-

częły się tradycyjnie w połowie paździer-

nika i trwały do końca listopada. Ich wy-

sokość wynosiła 70% należnych płatności. 

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośred-

nich złożyło w tym roku 1,3 mln rolników. 

Od 1 grudnia Agencja realizuje płatności 

końcowe, a ich realizacja potrwa do 

końca czerwca 2021 roku. 

W 2020 roku przeprowadzono 31 nabo-

rów w ramach 21 działań i poddziałań fi-

nansowanych z budżetu Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata   
2014–2020. Rolnicy złożyli w nich łącznie  

ok. 289 tys. wniosków, nie licząc wniosków 

złożonych w ramach płatności obszarowych 
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MAT 826 finansowanych z PROW. Najwięcej wpły-

nęło ich w ramach działania "Pomoc dla 

rolników szczególnie dotkniętych kryzy-

sem COVID-19" – wsparcie otrzymało po-

nad 180 tys. rolników, trafiło do nich 

ok.1,2 mld zł. Drugim najbardziej popular-

nym pod względem liczby złożonych 

wniosków o wsparcie działaniem – ponad 

45 tys., był "Dobrostan zwierząt". Na trze-

cim miejscu pod względem zaintereso-

wania znalazła się "Restrukturyzacja ma-

łych gospodarstw". O ten rodzaj premii 

ubiegało się blisko 18 tys. rolników.  

W 2020 roku ARiMR wypłaciła 10,2 mld zł  

w ramach PROW na lata 2014–2020. 

W 2020 roku wdrożono kilka specjalnych 

programów finansowanych z budżetu 

krajowego. Wśród nich znalazła się, uru-

chomiona na początku listopada pomoc 

dla producentów lub sprzedawców chry-

zantem, którym zagrażała utrata płynno-

ści finansowej w związku z ograniczeniami 

spowodowanymi epidemią. Wnioski o ta-

kie wsparcie złożyło ok. 5,4 tys. podmio-

tów na kwotę 78,8 mln zł. Z kolei blisko  

400 mln zł zostało wypłacone ponad 59 tys. 

rolników, którzy w 2019 roku ponieśli straty 

spowodowane przez suszę lub inne nieko-

rzystne zjawiska atmosferyczne. Urucho-

miona został także pomoc dla producen-

tów trzody chlewnej na wyrównanie do-

chodu utraconego w związku z afrykań-

skim pomorem świń (ASF). Wnioski o takie 

wsparcie można było składać do  

21 grudnia. Do końca roku zarejestrowano 

ok. 2 tys. takich wniosków, a wynikająca  

z nich kwota to blisko 60 mln zł. Specjalna 

pomoc w łącznej wysokości 175 mln zł zo-

stała przewidziana dla hodowców trzody 

chlewnej, którym w związku z sytuacją 

spowodowaną wirusem groziła utrata 

płynności finansowej. Wnioski o takie 

wsparcie złożyło blisko 10,5 tys. rolników, 

a wynikająca z nich kwota szacowana 

jest na ok. 155 mln zł. Ostateczna kwota 

pomocy będzie znana po rozpatrzeniu 

złożonych wniosków. Termin ich złożenia 

upłynął 21 grudnia. Z kolei do 30 grudnia 

rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie 

pomocy na zakup komputera dla swoich 

dzieci. Warunkiem ubiegania się o wspar-

cie było m.in. posiadanie co najmniej 

dwójki dzieci w wieku do 18 lat, uczących 

się w szkole podstawowej lub ponadpod-

stawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

uzyskanie dochodu nieprzekraczającego 

1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na 

osobę. Ze wstępnego podsumowania 

wynika, że wnioski o taką pomoc złożyło 

nieco ponad 28 tys. rolników. W ramach 

pomocy krajowej do rolników trafiło  

w 2020 r. 2,07 mld zł. 

Natomiast w ramach Programu Opera-

cyjnego "Rybactwo i Morze" 2014–2020 

w 2020 r. złożono łącznie 2853 wnioski  

w 33 naborach. Najwięcej, bo aż 1224, doty-

czyło pomocy na "Tymczasowe zaprze-

stanie działalności połowowej". Łączna 

kwota wypłat z Programu Operacyjnego 

"Rybactwo i Morze" 2014–2020 w 2020 roku 

wyniosła 0,54 mld zł. 

Pożyczka na spłatę zadłużenia 

Od 14 stycznia 2021 r., producenci rolni 

zainteresowani otrzymaniem wsparcia na 

restrukturyzację swoich zadłużonych go-

spodarstw, mogą składać wnioski  

o udzielenie oprocentowanej pożyczki na 

spłatę zadłużenia powstałego w związku 

z prowadzeniem działalności rolniczej. 

Dokumenty przyjmują biura powiatowe 

Agencji. 

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest 

opracowanie przez zainteresowany pod-

miot planu restrukturyzacji, który zostanie 

zaakceptowany przez właściwego ze 

względu na jego miejsce zamieszkania 

lub siedzibę dyrektora Wojewódzkiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

 

Wniosek o udzielanie pożyczki na sfinan-

sowanie spłaty zadłużenia powstałego  

w związku z prowadzeniem działalności rol-

niczej jest dostępny na stronie Agencji 
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Podmioty zainteresowane restrukturyza-

cją swoich zadłużonych gospodarstw rol-

nych mogą uzyskać pomoc Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w formie oprocentowanej pożyczki na 

spłatę zadłużenia powstałego w związku 

z prowadzeniem działalności rolniczej. Po-

życzki na spłatę zadłużenia mogą być 

udzielane nie później niż do 31 grudnia 

2021 r. 

O pomoc w formie oprocentowanej po-

życzki może ubiegać się podmiot prowa-

dzący gospodarstwo rolne, który: 

1. jest osobą fizyczną, osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposia-

dającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, 

2. ma miejsce zamieszkania albo sie-

dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, 

3. jest właścicielem gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-

nym  

4. jest małym, średnim lub dużym 

przedsiębiorstwem w rozumieniu załącz-

nika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uzna-

jącego niektóre kategorie pomocy w sek-

torach rolnym i leśnym oraz na obszarach 

wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrz-

nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-

tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

5. co najmniej od 3 lat prowadzi dzia-

łalność rolniczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-

datku rolnym, zwaną dalej "działalnością 

rolniczą", w gospodarstwie wymienionym 

w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec 

tego podmiotu obowiązku podatkowego 

w zakresie podatku rolnego w odniesieniu 

do gruntów wchodzących w skład tego 

gospodarstwa, 

6. jest niewypłacalny w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe albo jest zagro-

żony niewypłacalnością w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  

– Prawo restrukturyzacyjne  

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne  

i wynosi rocznie nie mniej niż wysokość 

stopy bazowej opublikowanej przez KE na 

jej stronie internetowej, obowiązującej  

w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej  

o 4 punkty procentowe. 

Kwota pożyczki nie może przekroczyć  

5 mln zł i wysokości długów wymagalnych, 

a pożyczkobiorca zobowiązany jest do 

wniesienia wkładu własnego w wysokości 

co najmniej 25% kosztów restrukturyzacji  

– w przypadku mikro i małego przedsię-

biorcy lub 40% kosztów restrukturyzacji   

– w przypadku średniego przedsiębiorcy. 

Pożyczka może zostać udzielona maksy-

malnie na okres 15 lat z rocznym okresem 

karencji w spłacie pożyczki. 

Pozytywny trend na GDT  

Słowa kluczowe: notowania giełdowe, 

GDT, Nowa Zelandia, ceny produktów 

mleczarskich  

Na Global Dairy Trade utrzymuje się pozy-

tywny trend. Druga aukcja, w tym roku, 

zakończyła się na plusie i był on wyższy niż 

poprzednim notowaniu. Jest to piąty 

wzrost od połowy listopada 2020 roku. 

Ogólny indeks cenowy wzrósł o 4,8%. 

Średnia cena ukształtowała się na pozio-

mie 3593 USD 

Dodatni indeks przełożył się na wzrost 
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MAT 826 notowań prawie wszystkich oferowanych 

kategorii produktów mleczarskich. Naj-

większe podwyżki odnotowano w przy-

padku bezwodnego tłuszczu mlecznego, 

laktozy i odtłuszczonego mleka w proszku. 

Jedynie ceny sera Cheddar odnotowały 

delikatny spadek.    

 Wyniki ostatniej sesji w dniu 19 stycznia 

2021 roku: 

• Bezwodny tłuszcz mleczny +17,2%  

– cena 5398 USD/t 

• Odtłuszczone mleko w proszku   

+7,0% – cena 3243 USD/t 

• Laktoza +6,6% – cena 1173 USD/t 

• Masło +4,6% – cena 4735 USD/t 

• Pełne mleko w proszku  

+2,2% – cena 3380 USD/t 

• Ser Cheddar   

-0,3% – cena 4082 USD/t  

• Maślanka w proszku – nie była ofero-

wana  

• Serwatka w proszku – nie była ofero-

wana    

Utrzymujący się od pięciu notowań do-

datni trend, może świadczyć o pozytyw-

nych prognozach dla branży mleczarskiej 

w najbliższych miesiącach. Potwierdza to 

również cena surowca na krajowym 

rynku, która w grudniu 2020 roku była 

o 9,4% wyższa niż w grudniu 2019 r.    

Natura 2000 w roku 2020 

ð pierwsze analizy 

W dniu 30 grudnia 2020 r. zakończył się 

nabór wniosków o przyznanie pomocy na 

"Inwestycje w gospodarstwach położo-

nych na obszarach Natura 2000".  

O wsparcie wystąpiło 196 rolników,  

a łączna wartość wnioskowanej pomocy 

wyniosła prawie 32,4 mln złotych.  Osta-

teczna liczba wniosków oraz wynikająca 

z nich kwota może być wyższa, gdyż rol-

nicy mogli również wysyłać dokumenty 

pocztą i nie wszystkie zdążyły dotrzeć do 

ARiMR. 

O takie wsparcie mógł ubiegać się rolnik, 

jeżeli w jego gospodarstwie łączna po-

wierzchnia trwałych użytków zielonych 

i pastwisk trwałych położonych na obsza-

rze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 hek-

tar. Pomoc ma ułatwić prowadzenie 

działalności rolniczej w zgodzie z podwyż-

szonymi standardami środowiskowymi ob-

owiązującymi na tych cennych przyrodni-

czo terenach. 

Wsparcie na „Inwestycje w gospodar-

stwach położonych na obszarach Natura 

2000” przyznaje się na przedsięwzięcia, 

które m.in. przyczynią się do utrzymania  

i użytkowania w gospodarstwie trwałych 

użytków zielonych położonych na obsza-

rze Natura 2000, nie będą negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 i nie są sprzeczne z działa-

niami ochronnymi obligatoryjnymi ustalo-

nymi dla obszaru Natura 2000, na którym 

jest położone gospodarstwo, w planach 

zadań ochronnych lub w planach 

ochrony (jeśli plany takie zostały ustano-

wione). 

Refundacji podlega 50% kosztów ponie-

sionych na realizację inwestycji (w przy-

padku młodego rolnika – 60%). Limit po-

mocy przypadający na jednego benefi-

cjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 

500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od 

rodzaju realizowanej inwestycji. W przy-

padku budowy lub modernizacji budyn-

ków inwentarskich lub adaptacji innych 

budynków na budynki inwentarskie 

można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. 
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Natomiast w przypadku realizacji pozo-

stałych inwestycji, np. zakupu maszyn do 

utrzymania trwałych użytków zielonych, 

urządzeń do pojenia zwierząt czy prze-

chowywania pasz można ubiegać się  

o wsparcie do 200 tys. zł. 

Tegoroczny nabór był już trzecim 

przeprowadzonym w ramach PROW 2014 

–2020. Poprzednie odbyły się w 2017 r.  

i 2019 r. W ich ramach zawarto łącznie bli-

sko 2,3 tys. umów z beneficjentami na 

kwotę ponad 342 mln zł. 

Pieniądze na rozwój usług rolniczych  

ð termin wydłużony 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, podała informację o wydłuże-

niu terminu składania wniosków o przy-

znanie pomocy na "Rozwój przedsiębior-

czości - rozwój usług rolniczych". Pierwot-

nie termin składania wniosków o przyzna-

nie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczo-

ści – rozwój usług rolniczych" upływał  

13 stycznia. Dzięki zmianie zainteresowani 

będą mogli ubiegać się o takie wsparcie 

do 15 lutego 2021 r. 

Pomoc na "Rozwój przedsiębiorczości  

– rozwój usług rolniczych" finansowana jest 

z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. O takie dofi-

nansowanie może ubiegać się osoba fi-

zyczna, osoba prawna, jednostka organi-

zacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która jako mikro- lub małe 

przedsiębiorstwo wykonuje działalność 

gospodarczą obejmującą świadczenie 

usług dla gospodarstw rolnych przez 

okres co najmniej dwóch lat poprzedza-

jących dzień złożenia wniosku w zakresie 

co najmniej jednego z następujących ko-

dów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

01.61.Z – Działalność usługowa wspoma-

gająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Dzia-

łalność usługowa wspomagająca chów  

i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z  

– Działalność usługowa następująca po 

zbiorach. 

Refundacji podlega do 50% kosztów kwa-

lifikowalnych,  do których zalicza się m.in. 

koszty zakupu lub leasingu (zakończo-

nego przeniesieniem prawa własności) 

nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń 

do produkcji rolnej, aparatury pomiaro-

wej i kontrolnej, sprzętu komputerowego

i oprogramowania służących do zarządza-

nia przedsiębiorstwem lub wspomagają-

cych sterowanie procesem świadczenia 

usług, wdrożenia systemu zarządzania ja-

kością, opłat za patenty i licencje. Po-

moc przyznaje się i wypłaca do wysoko-

ści limitu, który w okresie realizacji pro-

gramu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na 

jednego beneficjenta. 

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nie-

ruchomości, rzeczy używanych, jak rów-

nież kosztów robót budowlanych, lea-

singu zwrotnego oraz podatku VAT. 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne 

ARiMR właściwe ze względu na miejsce 

realizacji inwestycji. Można je składać 

osobiście lub przez upoważnioną osobę, 

albo przesyłką rejestrowaną nadaną  

w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można 

również wysłać w formie dokumentu elek-

tronicznego za pośrednictwem platformy 

e-PUAP. 
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