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Dane opracowano za miesiąc styczeń 2021 r. 

 

RYNEK ZBÓŻ  

Rynek zbóż w Polsce  
 
Według danych GUS, zbiory zbóż ogółem w 2020 roku wyniosły 33,5 mln ton, tj. o 16% więcej niż przed rokiem,  

i o 5% więcej niż w rekordowym dotychczas roku 2014. Miały na to wpływ stosunkowo korzystne warunki 

atmosferyczne (mimo suszy w niektórych regionach kraju trwającej od kwietnia do maja) oraz rosnący rozwój 

technologii produkcji w rolnictwie. Produkcja pszenicy ozimej wyniosła o 8 % więcej niż przed rokiem (10,3 mln ton), 

a jarej o 20 % (1,8 mln ton). Zbiory pszenżyta były o 13% większe niż przed rokiem (wzrost z 4,6 do 5,2 mln ton), 

produkcja jęczmienia ozimego wyniosła 1,1 mln ton (wobec 1,0 mln ton w 2019 r.) i, podobnie jak w minionych latach, 

była ponad dwukrotnie mniejsza od produkcji jęczmienia jarego. O jedną trzecią większe niż w poprzednim roku były 

zbiory owsa (wzrost z 1,2 do 1,6 mln ton). Większe były również zbiory kukurydzy na ziarno. Wg danych GUS zbiory 

tego zboża w 2020 r. wyniosły 4,3 mln ton i były o ponad 16% wyższe niż przed rokiem. Entuzjazm rolników związany 

z dobrymi zbiorami studzi jednak wysoka wilgotność ziarna, zwłaszcza kukurydzy, co wpływa na koszty suszenia  

i przechowywania. 

Działania NBP na koniec 2020 roku polegające na skupie większej ilości dewiz, przyczyniły się do osłabienia złotego. 

Skorzystały na tym przedsiębiorstwa eksportujące towary, w tym eksporterzy naszych płodów rolnych. Ceny zbóż  

w styczniu poszybowały w górę.  Słabsze plony zbóż w UE spowodowały wzrost popytu na ziarno z Polski. W portach 

notowano duże ożywienie. Całą logistykę, w tym dostawy i załadunek na statki utrudniały opady śniegu. Na koniec 

stycznia eksporterzy proponowali 1010–1020 zł/t, za pszenicę o zawartości 12,5% białka. Chętnie handlowano również 

jęczmieniem, pszenżytem, kukurydzą. Wysokie ceny zanotowała pszenica paszowa ( w granicach 820-920 zł/t). Dla 

eksporterów ważną okazała się informacja, że rosyjski rząd od 1 marca podwyższa cła i będą one wynosić 50 euro na 

pszenicę, a od 15 marca opłaty na wywożony jęczmień i kukurydzę będą odpowiednio 10 i 25 euro/t. Takie stawki mają 

obowiązywać dla kontyngentu 17,5 mln t do końca czerwca 2021 r.  

Na krajowym rynku także wystąpiły wzrosty, średnia cena skupu wzrosła aż o 40 zł/t. Tak znaczne podwyżki powodują 

jednak spore różnice pomiędzy oferowanymi cenami. To nie przyczynia się do stabilizacji rynku. Zakres cen najczęściej 

proponowanych dla pszenicy konsumpcyjnej mieścił się pomiędzy 867-929 zł/t, ale według niektórych źródeł ceny 

wahały się na poziomach 770–800 zł/t. Ziarno to było o 26% droższe niż rok temu. Przekładało się to na wzrosty cen 

mąki, zwłaszcza luksusowej, której cena w ciągu tygodnia podniosła się o 23 %. Zaniepokojeni nią są zwłaszcza 

piekarze, którym trudno niemal z dnia na dzień zaakceptować tak duże różnice cen surowców. Cena żyta 

konsumpcyjnego wahała się miedzy 580-643 zł/t i była większa o około 4 % niż przed miesiącem i o 10% niż przed 

rokiem.  

Na małopolskich targowiskach według danych zebranych przez MODR w Karniowicach w styczniu panowały wysokie 

ceny zbóż. Niemal wszystkie ceny rosły z tygodnia na tydzień, nieznacznie tylko na koniec miesiąca w Wolbromiu 

kukurydza staniała z 90 do 85 zł/dt, a owies utrzymywał swoją cenę przez 4 tygodnie na poziomie 68 zł/dt. Najwyższe 

ceny zbóż panowały na targowiskach w Krościenku i Nowym Targu: za pszenicę, kukurydzę, również jęczmień - trzeba 

było płacić 100 zł/dt. 

Źródło: MODR w Karniowicach 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
 

CENY ZBÓŻ W POLSCE 

 Styczeń 2021 r. [zł/t] 

Pszenica 
Konsumpcyjna 867-929 

paszowa 874-913 

Żyto 
konsumpcyjne 580-643 

paszowe 619-641 

Kukurydza paszowa 785-830 

Jęczmień 
paszowy 700-732 

konsumpcyjny 712 

Ceny zbóż na małopolskich targowiskach  
w styczniu 2021 r. 

Miejscowość 
Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

ceny min./max [zł/dt] 

Proszowice 70-80 - - 78-85 

Wolbrom 70-75 85-90 68 80-90 

Nowy Targ 95-100 100 70 90-100 

Bochnia 80-95 80-85 70-90 85-90 

Krościenko 100 100 80 100 

Limanowa 80-85 90-95 75 85-90 



 

RYNEK MIĘSA 

 

Krajowy rynek trzody chlewnej  
Wysokie ceny zbóż negatywnie wpływają na ceny pasz. Rekordy cenowe bije śruta sojowa, za którą w głębi 

kraju trzeba było płacić min. 2600 zł/t brutto. Do tego dochodzą podwyżki opłat np. za prąd, co znacząco 

podnosi koszty produkcji, dla branży która dramatycznie stara się nadrobić straty finansowe wywołane 

spadkami cen w ostatnich miesiącach. 

W takich realiach ceny tucznika 

musiałyby być przynajmniej 1,5 zł/kg 

żywca wyższe, by rolnicy mogli 

pomyśleć o pokryciu kosztów 

produkcji. Wprawdzie od kilku 

tygodni mówi się, że podwyżki są 

niemal pewne, jednak jeśli 

wieprzowina będzie drożeć w takim 

tempie jak teraz, to wiele gospodarstw 

może tego nie doczekać.  

Ceny zakupu żywca wieprzowego: 

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 

w poniedziałek 25.01.2021 r. z ubojni, 

zakładów mięsnych oraz innych źródeł 

krajowych wahały się w granicach: od 

3,20 do maksymalnie 4,10 zł/kg w 

wadze żywej, a na wbc w klasie E: 4,50- 5,10 zł/kg. Od notowania w dniu 18.01.2021 r. ceny minimalna i 

maksymalna nie zmieniły się. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 3,60 zł/kg (na podstawie 45 

cenników firmowych), co oznacza, że w stosunku do ubiegłego tygodnia stawka pozostała na tym samym 

poziomie. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 5,44 

zł/kg (34% więcej). W notowaniu z dnia 28.12.2020 r. tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 

3,55 zł/kg. Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 26 cenników firmowych) wynosiła 4,74 zł/kg i nie 

uległa ona zmianie tydzień do tygodnia. W analogicznym okresie roku ubiegłego obowiązywała przeciętna 

stawka za tę klasę - 7,21 zł/kg, (tj. 34 % więcej).  

W podsumowaniu roku 2020 okazało się, że staliśmy się największym importerem prosiąt z Danii. Nie 

pomógł program ratowania polskiej produkcji prosiąt w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji  

w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020.  Pomimo pandemii, polski import duńskich prosiąt wyniósł 6,26 mln sztuk. Jest to niewiele mniej niż 

w rekordowym 2019 roku. Tym samym wyprzedziliśmy dotychczasowego lidera - Niemcy. Przyczynia się 

do tego bardzo rozdrobniona struktura produkcji prosiąt, wysokie koszty dostaw prosiaków, a małe partie 

dostępnych prosiąt ograniczają rynek odbiorców. Do tego dochodzi niski poziom zarządzania produkcją 

(niski średni wskaźnik odsadzenia prosiąt od maciory).  

Na targowiskach w Małopolsce prosięta były niemal niedostępne. Tam, gdzie już się pojawiły ceny wahały 

się między 400 zł za parę w Wadowicach, a 500 zł za parę w Łącku.  

 

Rynki zagraniczne trzody chlewnej  

Na rynkach zagranicznych na przełomie roku 

zaobserwowano ponadprzeciętną podaż tuczników. 

Spowodowane to było licznymi świątecznymi 

dniami, wolnymi od pracy oraz tym, że tuczniki 

miały podwyższoną masę. Według Komisji 

Europejskiej rzeźnie 27 państw członkowskich na 

przełomie roku płaciły średnio 127,97 euro/100 kg 

wbc w klasie E. Najwyższe obniżki odnotowano  

w Rumunii (4,5%) i Słowacji (3,2%). W Bułgarii  

i Chorwacji zarejestrowano spadek o 1,1%.  

W Estonii, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie  

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

Towar 
 CENA [zł/tonę] 

3-10.01. 11-17.01. 18-25.01 26-31.01 

Klasa S 5 165 5 229 5 259 5 286 

Klasa E 5 051 5 134 5 154 5 191 

Klasa U 4 696 4 788 4 797 4 844 

Klasa R 4 314 4 407 4 410 4 459 

Klasa O 3 439 3 621 3 673 3 741 

Klasa P 3 286 3 674 3 273 3 430 

Klasa S-P 5 023 5 099 5 126 5 164 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia krajowa cena sprzedaży prosiąt (ok. 25 kg)  
na targowiskach [zł/szt.] 

04.01.2021 11.01.2021 18.01.2021 

150,00 165,00 nld* 

Źródło: MRiRW, ZSRIR;  * - niewystarczająca liczba danych 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach  
małopolskich w styczniu 2021 r. [zł/parę] 

400-500 

Źródło: MODR, Karniowice 



i w Polsce ceny spadły minimalnie od 0,5% do 0,8%. W Niemczech, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii 

i Francji ceny pozostały bez zmian. Z kolei w Danii odnotowano wzrost o 0,8%, a na Litwie  wyniósł on 

2,1%. Duńczycy i Hiszpanie wykorzystują blokadę spowodowaną ASF-em dla niemieckiego mięsa na 

rynkach dalekowschodnich i zwiększają swoją sprzedaż do Chin, Korei, Wietnamu i Japonii. Stawki za 

wieprzowinę na stabilnym i dobrym poziomie uzyskiwali również Francuzi.   

 

Rynek żywca wołowego 

Jak podaje MRiRW hodowcy bydła stali się największymi beneficjentami programu pomocy dla 

poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. W sumie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnicy 

otrzymają 1,2 mld złotych, średnia wysokość przyznanej pomocy wynosić będzie około 6600 zł. Wiadomość 

ta, przy zachęcających stawkach za bydło mięsne, wydaje się być optymistyczna zwłaszcza w porównaniu  

z sytuacją producentów trzody chlewnej.  

W polskich zakładach w trzecim tygodniu stycznia za byka w klasie R średnio płacono 13,50 zł/kg , w klasie 

O – 13,09 zł/kg. Za jałówki w klasie R zakłady w średnio oferowały 13,10 zł/kg, a za klasę O - 12,32 zł/kg. 

Krowy w klasie R skupy płaciły średnio za 10,93 zł/kg, a w klasie O za około 10,82 zł/kg. Za wagę żywą 

byczków zakłady płaciły średnio 7,45 zł/kg, za jałówki - 6,12 zł/kg, a za krowy - 4,9 zł/kg. Nieznacznie 

wzrosła średnia cena krów mięsnych, w klasie R można było za nie uzyskać około 11 zł/kg. Tak więc po 

miesiącach stagnacji i po załamaniu się rynków HoReCa i małym popytem na wołowinę, sytuacja w 2021 

roku wygląda dość optymistycznie. 

 Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach  w styczniu 2021 r.(dane z ZSRIR): 

Kategoria 

bydła 

 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla 

mps** 

[zł/tonę] 

 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla 

mps** 

[zł/tonę] 

 data 24.01. 24.01. 24.01. 17.01. 17.01. 17.01. 10.01. 10.01. 10.01. 

Bydło ogółem 

 

6,70 

 

12 940 

 

13 198 

 

6,61 

 

12 757 

 

13 012 6,60 12 746 13 001 

bydło 8-12 m-

cy (Z) 6,66 12 358 12 605 6,84 12 696 12 950 7,12 13 204 13 468 

byki 12-24 m-

ce (A) 7,47 14 011 14 291 7,42 13 923 14 202 7,37 13 834 14 111 

byki > 24 m-cy 

(B) 7,47 14 007 14 287 7,42 13 923 14 201 7,38 13 838 14 115 

wolce > 12 m-

cy (C) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

krowy (D) 5,14 10 558 10 769 5,15 10 567 10 778 5,13 10 535 10 746 

jałówki > 12 

m-cy (E) 7,00 13 517 13 788 6,80 13 132 13 395 6,97 13 457 13 726 

* - jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię 

pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. Cena ta zawiera  również wszelkie dodatkowe płatności (premie, 

nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone        

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

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

Sytuacja na rynku mleka nie wygląda już tak optymistycznie jak na rynku żywca wołowego, mimo że w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy ceny wzrastały odpowiednio 4,65%, 3,73% i 1,96%. Trend wzrostowy ceny 

surowca utrzymuje się praktycznie od połowy roku 2020. Jednak w wyniku stale rosnących cen środków 

produkcji, w wielu gospodarstwach sytuacja jest nienajlepsza, gdyż z wypłat za mleko trudno producentom 

jest pokryć koszty. Szczególnie znaczny wzrost cen pasz daje się hodowcom we znaki. Przykładem może być 

poekstrakcyjna śruta sojowa i poekstrakcyjna śruta rzepakowa, których ceny – tylko w ciągu ostatnich  

6 miesięcy – poszybowały w górę o blisko 50%. 

Natomiast sytuacja na światowych rynkach wygląda dość optymistycznie. Na aukcyjnej platformie 

internetowej Global Diary Trade już od pięciu notowań utrzymuje się dodatni trend, co może świadczyć  

o pozytywnych prognozach dla branży mleczarskiej.  

Utrzymujące się wzrosty notowań na GDT przełożyły się na wzrost ceny surowca w Polsce. Przy czym ceny 

w skupach wahały się dość znacznie w zależności od województwa. Średnio najwyższe stawki za mleko 

dostawali rolnicy z województwa: podlaskiego (162,55 zł/100 l), warmińsko-mazurskiego (159,42 zł/ 100 l) 

i lubuskiego (157,74 zł/ 100 l). Najniższe stawki uzyskiwali dostawcy z województwa: małopolskiego  

(133,05 zł / 100 l), łódzkiego (137,16 zł / 100 l) i świętokrzyskiego (141,30 zł / 100 l). Jednak niektóre lokalne 

spółdzielnie płaciły rolnikom tylko 100 zł/100 l netto, co stawia ich w ciężkiej sytuacji (wg danych 

zamieszczonych w materiale video TopAgrar). 

Zakłady mleczarskie w dniach 11–17.01.2021 r. masło w blokach zbywały przeciętnie po 14,78 zł/kg,  

o 1 % drożej niż tydzień wcześniej, ale o 1 % taniej niż przed miesiącem. Kolejny tydzień przyniósł 

ponownie zwyżki: za ten sam produkt płacono już 14,94 zł/kg. Jest to wzrost o 24 gr w stosunku do 

początku miesiąca, jednak o 18 gr taniej niż rok temu.  

Krajowi producenci sera Edamski zbywali go przeciętnie po 13,67 zł/kg, czyli o 10 gr taniej niż na początku 

stycznia i o 24 gr taniej niż rok wcześniej. Cena sera Gouda wyniosła 14,65 zł/kg i była 19 groszy wyższa 

niż tydzień wcześniej i o 36 gr wyższa niż miesiąc wcześniej.  

Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich ( w zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku i 

roku: 

 

Towar 

Cena 

Aktualna   

18-24.01 

tydzień 

temu 

miesiąc 

temu 

początek 

roku 

rok 

temu 

Mleko surowe skup     

grudzień 20 

155,2   155,4 139,2 142,5 

Mleko w proszku 

odtłuszczone 

975 989 952 983 1089 

Mleko w proszku 

pełne 

1219 1191 1219 1189 1250 

Masło w blokach 1494 1478 1471 1470 1512 

Masło 

konfekcjonowane 

1650 1645 1649 1624 1759 

Ser Edamski 1367 1406 1367 1377 1391 

Ser Gouda 1465 1446 1429 1450 1460 

               



Rynek drobiu  

Z powodu wybuchu pandemii branża drobiarska boryka się już od  dłuższego czasu  ze spadkiem cen i popytu. 

Sytuacja pomału się poprawia, jednak dopóki nie wzrośnie ożywienie w sektorze HoReCa (hotelarsko-

gastronomicznym) nie ma mowy o wzroście popytu i odbudowaniu sytuacji sprzed roku.  Ponadto niektórzy 

hodowcy ponoszą dodatkowe straty wywołane pojawieniem się na terytorium Polski wirusa grypy u ptaków. 

Rzeźnie odmawiają uboju zdrowych ptaków z terenów zapowietrzonych, mimo pozytywnych opinii inspekcji 

weterynaryjnej. Jeśli budżet państwa nie pokryje w 100 % wartości likwidowanego drobiu w strefie 

zakażonej, hodowcom grozi bankructwo.  

Jednak z początkiem roku powiało nieco optymizmem. Ubojnie za dostarczone kurczaki brojlery były  

w stanie zaoferować od 3,20 do 4 zł za kilogram. W ostatnim tygodniu stycznia ceny w niektórych miejscach 

wzrosły do  4,30 zł/kg. Przy kontraktacji ceny wynosiły 3,20 - 3,40 zł/kg (średnia: 3,33 zł/kg, na podstawie 

informacji z 9 ubojni). Natomiast za kury ceny wahały się od 1,20 – 1,80 złotych za kilogram. Indyki hodowcy 

mogli sprzedawać w cenie od 4,10 do 4,39 zł/kg. Ciągle jednak sytuacja jest trudna: ze względu na rosnące 

ceny pasz, produkcja drobiu staje się coraz mniej opłacalna. Z komunikatów płynących z MRiRW wynika, 

że producenci drobiu nie mogą liczyć na wsparcie Komisji Europejskiej, a pomoc krajowa też będzie 

niewielka. 

asortyment 
notowanie 

29.01.2021 

notowanie 

27.01.2021 

 

notowanie 

25.01.2021 

 

notowanie 

22.01.2021 

brojler 

wolny rynek 

3,70-4,30 

(3,88) 

3,70-4,30 

(3,94) 

3,60-4,00 

(3,84) 

3,60-4,00 

(3,76) 

brojler 

kontraktacja 

3,20-3,40 

(3,33)  

3,20-3,40 

(3,31) 

3,20-4,00 

(3,29) 

3,10-3,40 

(3,28) 

tuszka 
5,40-6,40 

(5,78) 

5,40-6,30 

(5,79) 

5,40-6,20 

(5,75) 

5,30-5,90 

(5,60) 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Pokłosie kryzysu wywołanego pandemią występuje również w obszarze rynku owoców i warzyw. Wynika to 

ze zmiany zachowań i preferencji konsumenckich. Klienci stawiali m.in. na podnoszące ich odporność 

kiszonki czy bio warzywa i owoce. Wzrosła też sprzedaż online, natomiast aktywność klientów w sklepach 

stacjonarnych jest znacznie mniejsza,  a z półek wolniej znikają warzywa i owoce. Oprócz tego zmieniły się 

od stycznia zasady wymiany produktów i towarów między UE a Wielką Brytanią. Dotychczas Zjednoczone 

Królestwo było znaczącym importerem polskich produktów spożywczych, np.: 27% eksportu pieczarki, 26% 

eksportu borówki i żurawiny, 20 % soku jabłkowego niezagęszczonego. Obecnie problemem stają się nie 

tylko dodatkowe procedury, ale i konkurencja ze strony państw trzecich, z którymi Wielka Brytania ma 

swobodę negocjowania umów handlowych. 

Na giełdzie rolnej w Broniszach najbardziej poszukiwanymi odmianami jabłek były: Lobo, Cortland i Szara 

Reneta. Ceny za te odmiany wahały się między 50-55 zł/ skrzynkę. Ogólnie podaż jabłek była duża, 

najbardziej dostępne były: Ligol (20 zł/skrzynkę), Jonagored (22 zł/skrzynkę), Prince (30 zł/skrzynkę). Na 

małopolskich targowiskach za jabłka trzeba było płacić od 2 zł na Palcu Targowym Rybitwy, ale również w 

tej samej cenie były  pod koniec stycznia na targowisku w Krościenku. Na pozostałych targowiskach ceny 

wahały się między 2,50 a 3,50 zł/kg (w Oświęcimiu). 



Pomidory najtańsze były w Krzeszowicach (6 zł/kg), najdroższe w Nowym Targu (15 zł/kg). W handlu 

hurtowym pojawiły się pod koniec stycznia, początkiem lutego pierwsze partie krajowych pomidorów 

czerwonych. 

Wystąpiły bardzo duże różnice w cenie ziemniaków jadalnych. Na targu w Proszowicach cena za deka tonę 

wynosiła 22 zł, podczas gdy w Krakowie i Oświęcimiu za ziemniaki trzeba było płacić aż 150 zł/dt! 

Wybrane ceny na targowiskach w Małopolsce zebrane i udostępnione przez MODR w Karniowicach: 

 

Towar Jm 
Targowisko 
Proszowice 

Plac 
hurtowy 
Rybitwy 

Targowisko 
Wolbrom 

Targowisko 
Wadowice 

Targowisko 
Krzeszowice 

Targowisko 
Skała 

 
 

Targowisko 
Gorlice 

Ziemniaki 
jadalne 

dt 
22,00 45,00 33,00 120,00 60,00 40,00 100,00 

Buraki 
ćwikłowe 

kg 
0,45 0,70 0,50 2,50 2,00 2,00 

 

2,00 

Cebula kg 0,70 1,00 0,80 2,50 2,20 2,00 2,50 

Czosnek szt 0,80 1,40 0,80 1,80 1,20 2,00 1,00 

Gruszki kg   2,75 4,00   4,00 4,00 4,00 

Jabłka kg   2,00 2,50 3,50 3,00 3,00 2,50 

Kalafior szt       7,00      

Kapusta 
biała 

kg 
  0,48 0,40   1,20   1,50 

  szt           3,00 1,50 

Kapusta 
czerwona 

kg   0,70 0,60   2,00   
 

  szt           2,50  

Kapusta 
włoska 

szt 
  3,00 2,50        

Marchew kg 0,45 0,80 0,50 2,20 2,00 2,00 1,50 

Ogórki kg   6,00   10,00   6,00  

Pieczarki kg   7,00 7,50        

Pietruszka kg 1,00 2,30 1,10   5,00 3,00  

Pietruszka - 
natka 

szt 
  1,00   3,00 1,50 2,00  

Pomidory kg         6,00    

Pory szt   1,50 1,30   2,50 2,50  

Sałata szt       4,50 2,00    

Seler kg   2,00 1,10   4,00 3,00  

Pietruszka kg 1,00 2,30 1,10  5,00 3,00 3,00 

Pieczarki Kg  7,00 7,50    10,00 

 

 

Informacja  o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w styczniu 2021 r. 

 

Dz.U. 

2020 poz. 

2435 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. 

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się  

w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. 

 

 

Dz.U. 2021 

poz. 36 

 

 
Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich – weszła w życie 22.01.2021 r. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002435
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Dz.U. 

2021 poz. 

43 

 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

 o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

59 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 

2020 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej 

encefalopatii bydła na 2021 r  - weszło w życie od 1.01.2021 r 

 

Dz.U. 2021 

poz. 76 

 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o nawozach i nawożeniu 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

90 

 akt 

jednorazowy 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie 

stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Za rok 2020 dopłaty wynoszą: 

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

pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian 

roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków 

roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. 

U. Poz. 615); 

 2) 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych; 

 3) 339,90 zł – w przypadku ziemniaków. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 129 

 obowiązują

cy 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o nasiennictwie 

 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

139 

 

 

weszło w 

życie z 

dniem 

21.01.2021 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 

r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę 

obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków  

i wnioskodawców. (Oceny wnioskodawcy dokonuje co najmniej 

trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd okręgowy Polskiego 

Związku Łowieckiego, w skład której wchodzi łowczy okręgowy, członek 

Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu albo jego zastępca, albo 

delegat na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, 

który otrzymał największą liczbę głosów, oraz członek Polskiego 

Związku Łowieckiego wyznaczony przez łowczego okręgowego   

W pracach komisji, na prawach jej członka, może uczestniczyć po jednym 

przedstawicielu wyznaczonym przez wydzierżawiającego oraz właściwą 

izbę rolniczą. ) 

 

Dz.U. 2021 

poz. 165 
 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o kołach gospodyń wiejskich 

 

Dz.U. 
 

obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
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2021 

poz. 182 

20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

189 

 

wejdzie w 

życie 

12.02.2021r 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 

związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich 

duplikatów. Opłata za wydanie paszportu bydła, wynosi 1,00 zł; a za 

wydanie duplikatu paszportu bydła wynosi 2,00 zł.”. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 213 

 obowiązują

cy 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o ochronie prawnej odmian roślin. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

224 

 

obowiązujący 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 

spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 

 

Interwencje 

Samorząd rolniczy w styczniu 2021 r. skierował do MRiRW pisma w następujących sprawach: 

-   opracowania i wdrożenia w Polsce systemu pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych dotkniętych 

zniszczeniami upraw rolnych wywołanych przez długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne i 

związane z nimi okresowe podtopienia i zalania gruntów rolnych (wniosek zgłoszony przez Radę 

Powiatową w Bochni); W odpowiedzi MRiRW przedstawiło działania, o które mogą ubiegać się 

poszkodowani rolnicy. Są to między innymi: kredyty preferencyjne i obrotowe, pomoc w opłacaniu bieżących 

składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu 

płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących 

składek, odroczenia lub umorzenia przez KOWR płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości ZWRSP, udzielania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, 

na indywidualny wniosek producenta rolnego. 

- podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających rolnikowi otrzymującemu 

świadczenia emerytalne z KRUS na dalsze prowadzenie gospodarstwa; W obszernej odpowiedzi czytamy 

m.innymi, że:” (…)Świadczenia emerytalno-rentowe rolnicze składają się z dwóch części: części składkowej 

i części uzupełniającej. Warunkiem wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego 

rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, a więc będącej de facto emeryturą państwową, jest 

zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w myśl przepisów ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, co często łączy się z przekazaniem gospodarstwa rolnego, aby nie przerywać prowadzonej w nim 

działalności rolniczej. Tak więc (…)  nawet w przypadku nie wyzbycia się posiadania gospodarstwa rolnego, 

wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej 

w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega 

zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.” 

- w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw.  

MRiRW wskazało, że na opłacalność produkcji i ceny krajowych owoców i warzyw uzyskiwane przez 

producentów wpływ mają czynniki takie jak: podaż i popyt na ogólnoświatowym rynku, stan zapasów 

poszczególnych produktów w kraju i na świecie, produkcja krajowa oraz wielkość handlu zagranicznego. 
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Ważnym czynnikiem są także koszty siły roboczej, w szczególności jeśli zbiór odbywa się ręcznie. W realiach 

rozdrobnionego rynku w Polsce, koniecznością jest, aby rodzimi producenci owoców i warzyw wzmocnili 

swoją pozycję rynkową poprzez wzrost koncentracji podaży, planowanie produkcji i dostosowywanie jej do 

popytu, a także skracanie łańcucha dostaw. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, 

dostępne były kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania, w celu 

zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą, w związku z rozprzestrzenianiem się 

COVID-19. Kredyty te były udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do 

Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości: 

– 2 % w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, 

– 1 % w przypadku dużych przedsiębiorców. 

Dopłaty są stosowane do umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. Prowadzone są prace mające na celu 

umożliwienie udzielania ww. kredytów również w 2021 r. 

Jednocześnie resort rolnictwa stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów, 

konsumentów i przedsiębiorców. 

 

MRiRW 

- od 1 lutego do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2021 r. stawka zwrotu podatku 

akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 

1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych. Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta 

właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu. 

 

ARiMR 

- Prezes ARiMR podjął decyzję o wydłużeniu terminu, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie 

pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW na lata 2014–

2020. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 13 stycznia 2021 

r., zostaje przedłużony do dnia 15 lutego 2021 r. włącznie. 

- Od 14 stycznia 2021 r., można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego 

w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Producenci rolni 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 podmiot planu restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany przez właściwego ze 

względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. 

- Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat za 2020 r. do powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty te 

udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

- Agencja podpisała umowy z 10 firmami na świadczenie usług związanych z utylizacją padłych zwierząt 

gospodarskich w 2021 r. Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów 

obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich. Pomoc może otrzymać 

producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział 

specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium 

mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Usługi utylizacyjne, do których dopłaca ARMIR, świadczą 

w 2021 r. następujące firmy: Eko - Stok Sp. z o.o., Energoutil Sp. z o.o., Jasta Sp. z o.o., PP-H Hetman Sp. z 

o.o., PPP Bacutil Sp. J., Promarol-Plus Sp. z o.o., Saria Polska Sp. z o.o., Struga S.A., ZP-H Rakowscy Sp. 

J., ZR-P "Farmutil HS" S.A. 

 



KOWR 

- KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać 

będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” 

w wersji 4.0. Szerszy zakres przekazywanych danych w odniesieniu do mleka surowego na formularzu 

KOWR pierwszy raz podmioty zgłoszą w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. za mleko dostarczone im w 

styczniu 2021 r. 

Więcej informacji na temat comiesięcznego raportowania mleka przez podmioty wpisane do Rejestru 

Pierwszych Podmiotów Skupujących surowe mleko krowie – dostępne jest na stronie internetowej KOWR. 

 

KRUS 

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2021 r. będzie pobierała zaliczki na podatek 

dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w roku poprzednim. 

Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa będzie naliczała w kwocie 

równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus 43,76 zł, natomiast składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne Kasa ustali w wysokości 9% świadczenia, z tym, że 7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek 

dochodowy, a pozostałe 1,25% z kwoty netto świadczenia.  

 

PIORIN 

- Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że wykaz jednostek prowadzących badania 

opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych polowych opublikowany jest na stronie internetowej 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem: 

►http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/. 

Jednocześnie przypominamy, że ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przewiduje między innymi, że: zostały zawieszone 

wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony 

roślin. Szkolenia podstawowe jaki uzupełniające zostaną zorganizowane w okresie 30 dni po odwołaniu stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.: 

Ułatwienia w ochronie roślin w związku z tarczą antykryzysową 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 
 

W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu w dniu 21 stycznia. 

Zarząd oraz przedstawiciele Izby brali udział w wydarzeniach: 

9.01.2021 – udział w pogrzebie Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ŚP. Leszka Grali – Pława Dolna, 

12.01.2021 – posiedzenie Zarządu KRIR, 

12.01.2021 – spotkanie w MRiRW  sprawie Planu Strategicznego WPR, 

12.01.2021 – spotkanie u Wojewody pt. „Omówienie  zasad udzielania wsparcia dla gmin, na terenie których 

funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych”, 

15.01.2021 - Udział on-line w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Służebności na obszarach 

wiejskich” – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

20.01.2021 – wideokonferencja nt. czystego powietrza organizowana przez Wicemarszałka Województwa 

Małopolskiego T.Urynowicza w ramach spotkań Rady ds. EkoMałopolski  

21.01.2021 – spotkanie z Prezesem FPdŚ panem R.Serafinem w sprawie współpracy w projekcie 

„Partnerstwo”, 

21.01.2021 – Telekonferencja: Wsparcie Grup Producentów i Organizacji Producentów, produkcja    

            Roślinna, 

22.01.2021 – posiedzenie Rady Rynku Pracy Powiatu Krakowskiego, 

29.01.2021 - spotkanie online organizowane przez Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW 

poświęcone proponowanym rozwiązaniom w zakresie płatności bezpośrednich. 

http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy
http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy
https://mir.krakow.pl/artykuly/U%c5%82atwienia-w-ochronie-ro%c5%9blin-w-zwi%c4%85zku-z-Tarcz%c4%85-antykryzysow%c4%85,12861.html


 

Pracownicy Izby opracowali i złożyli do Urzędu Marszałkowskiego 7 projektów w konkursie nr 5/2021 

ogłoszonego w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 i finansowanego ze środków 

unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 26 stycznia przeprowadzono pierwsze z dziewięciu zaplanowanych szkoleń on-line, które 

transmitowane było na platformie You Tube pt. „Współpraca się opłaca, czyli jak rolnicy mogą sprzedawać 

swoje produkty w większych ilościach bezpośrednio konsumentom". Planujemy przeprowadzić jeszcze 7 

takich szkoleń o zróżnicowanej tematyce. 

Informacje o szkoleniach będą zamieszczane na stronie internetowej MIR i na FB. 

Zachęcamy Państwa do ich udziału. 

 

 

Opracowano na podstawie:  

www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.modr.pl, www.krir.pl, www.kowr.pl; 

www.piorin.pl; www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, https://foodfakty.pl/polska-rekordowe-zbiory-zboz-w-

2020-r;  https://pfhb.pl/rynek-mleka; https://www.portalspozywczy.pl/tagi; https://www.sadyogrody.pl/; 

https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci;  

http://www.modr.pl/
http://www.krir.pl/
http://www.kowr.pl/
http://www.piorin.pl/
https://foodfakty.pl/polska-rekordowe-zbiory-zboz-w-2020-r
https://foodfakty.pl/polska-rekordowe-zbiory-zboz-w-2020-r
https://pfhb.pl/rynek-mleka
https://www.portalspozywczy.pl/tagi
https://www.sadyogrody.pl/
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci

