
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. 
DANE OPRACOWANO NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2021 R. 

 

RYNEK ZBÓŻ 

 W miesiącu marcu na giełdach utrzymywały się wysokie ceny ziarna zbóż. Wprawdzie 

w ostatnim tygodniu zaobserwowano niewielkie korekty cen zakupu pszenicy, której ceny, pod 

wpływem napływających ze Stanów Zjednoczonych informacji o dodatniej korekcie 

przewidywanych w roku 2021 plonów oraz w wyniku negatywnego dla Francji rozstrzygnięcia 

przetargu na eksport pszenicy do Egiptu, zostały obniżone o ok. 3% lecz większość zbóż 

utrzymuje swoją wysoką wartość. W marcu za pszenicę konsumpcyjną płacono w skupach od 

900 do 1020 zł/t. Pszenica paszowa wyceniana była na poziomie od 800 do 980 zł/t. Ceny żyta 

konsumpcyjnego od 580 do 790 zł/t, owsa od 500 do 690 zł/t. czy jęczmienia od 700 do 

1000 zł/t. również pozostają na wysokim, stabilnym poziomie. Dalsze rekordy odnotowuje 

rzepak, za który w końcówce miesiąca marca skupu skłonne były zapłacić od 1900 do 

2520 zł/t., oraz kukurydza, za którą płacono od 760 do 1020 zł/t. Eksperci wiążą wysokie ceny 

ziarna zbóż przede wszystkim z dużym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez odbiorców 

Chińskich, którzy w ekspresowym tempie odbudowują populację trzody chlewnej 

zredukowanej w wyniku pandemii ASF. Jednocześnie maleje podaż ziarna na rynkach 

europejskich bowiem producenci w dużej części wyprzedali już ubiegłoroczne zbiory. Sytuacja 

ta powoduje, że duże firmy skupujące oferują już w tej chwili kontrakty na dostawę ziarna 

z tegorocznych zbiorów. 

 Sytuacja na rynku w Małopolsce nie odbiega znacząco od sytuacji na rynkach 

hurtowych w kraju. Rolnicy dysponujący znaczną ilością ziarna pochodzącego z własnych 

zbiorów sprzedają je najczęściej poza granicami naszego województwa lub do firm 

prowadzących skupy na terenie całego kraju. Drobni rolnicy sprzedają swoje zbiory do 

lokalnych młynów. Osoby sprzedające ziarno na targowiskach liczyć mogą na ceny o ok. 5% 

wyższe od notowanych w skupach. 

 
02.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 30.03.2021 Średnia: 

Pszenica 

konsumpcyjna 

939,11 zł 941,57 zł 930,18 zł 913,39 zł 933,11 zł 

Żyto konsumpcyjne 667,22 zł 674,12 zł 671,11 zł 675,00 zł 671,85 zł 

Jęczmień 

konsumpcyjny 

756,82 zł 767,73 zł 766,36 zł 770,91 zł 765,23 zł 

Pszenica paszowa 886,25 zł 898,39 zł 899,69 zł 886,61 zł 893,80 zł 

Żyto paszowe 639,20 zł 646,40 zł 644,58 zł 652,17 zł 645,26 zł 

Pszenżyto 759,70 zł 771,97 zł 774,39 zł 777,19 zł 770,66 zł 

Jęczmień paszowy 741,17 zł 748,63 zł 753,80 zł 757,93 zł 750,11 zł 

Rzepak 2 157,12 zł 2 219,11 zł 2 209,82 zł 2 263,40 zł 2 220,01 zł 

Kukurydza 846,18 zł 866,94 zł 865,28 zł 871,67 zł 863,62 zł 

Groch 

konsumpcyjny 

1 107,00 zł 1 097,00 zł 1 097,00 zł 1 104,00 zł 1 097,50 zł 

(ceny tygodniowe podano jako średnie ceny transakcyjne z danego tygodnia) 



 

 Jakie ceny osiągną zboża po tegorocznych zbiorach? Tak naprawdę to o wiele za 

wcześnie by o tym mówić. Wszystko zależy od przebiegu warunków atmosferycznych, 

zawirowań na rynkach światowcy oraz wielkości tegorocznych zbiorów na świecie. Na dzień 

dzisiejszy eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej prognozują, że rok 2021 może być 

kolejnym rekordowym pod względem zbiorów. Swoje do powiedzenia, szczególnie na rynku 

europejskim mają również najwięksi w regionie producenci zbóż tj. Rosja i Ukraina. Ich 

działania eksportowe mocno odbijają się bowiem na cenach skupu w całej Unii Europejskiej. 

 

 

 

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ, ŻYWCA WOŁOWEGO I DROBIU  

 

TRZODA CHLEWNA 

 

 Na rynkach europejskich w okresie marca tylko Hiszpania podnosiła ceny skupu 

wieprzowiny. Związane to jest ze wzmożonym handlem tym towarem z Chinami. Stabilne ceny 

żywca na rynkach Niemieckim i Duńskim wpłynęły również na stabilizację cen na rynku 

krajowym. Hodowcy i zakłady skupowe oczekują na zniesienie kolejnej fali obostrzeń 

związanych z epidemią koronawirusa. Nadzieję na zwiększenie popytu na mięso wieprzowe, 

a więc również wzrost cen skupu, związane są z ewentualnym poluzowaniem obostrzeń 

odnośnie działalności podmiotów gastronomicznych oraz okresem ciepłej pogody 

i tradycyjnym już okresem grillowym, w trakcie którego rośnie zapotrzebowanie klientów na 

mięso i jego przetwory. W pierwszym tygodniu marca średnia cena skupu żywca wieprzowego 

na WBC wzrosła wprawdzie o ok. 0,31 zł/kg, co spowodowane było dużym popytem na 

surowiec w okresie przedświątecznym lecz kolejne tygodnie przyniosły niewielką korektę 

ujemną cen. Koniec miesiąca przyniósł więc ceny porównywalne do tych oferowanych na 

przełomie lutego/marca. Średnie ceny skupu były więc o ok. 0,90 zł/kg niższe niż przed rokiem 

i ok. 0,40 zł wyższe niż przed miesiącem.  

 W ostatnim tygodniu marca polskie fermy oferowały prosiaki fermowe w wadze 20 kg 

w cenach 330,00-380,00 zł/szt. Cena średnia: 351,75 zł/szt. (przed tygodniem 351,75 zł/szt.). 
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Zmiany cen podstawowych zbóż

Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Żyto paszowe

Jęczmień paszowy Kukurydza



W analogicznym okresie ubiegłego roku (30 marca) średnia cena polskiego warchlaka (20 kg) 

wynosiła 377,48 zł/szt., a prosiaka w wadze 30 kg - 446,75 zł/szt. 

 
 

01.03.2021 08.03.2021 15.03.2021 22.03.2022 29.03.2021 Średnia: 

Żywiec 4,54 zł 4,87 zł 5,13 zł 5,12 zł 4,98 zł 4,93 zł 

Klasa E na 

wbc 

6,10 zł 6,49 zł 6,75 zł 6,75 zł 6,60 zł 6,54 zł 

Maciory 2,66 zł 2,94 zł 3,22 zł 3,29 zł 3,21 zł 3,06 zł 

Dania 9,50 DKK 10,00 DKK 10,50 DKK 10,50 DKK 10,50 DKK 10,20 DKK 

Niemcy 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,44 € 

 

 

 

BYDŁO 

 

 Tegoroczny marzec jest stosunkowo dobry dla hodowców bydła mięsnego. Wprawdzie 

w okresie ostatniego miesiąca zanotowano na rynkach niewielkie korekty cen skupu jednak ich 

poziom nadal jest wyższy w wadze poubojowej o ok. 1 zł/kg niż przed rokiem. Wyższe ceny 

odnotowały również jałówki (o 0,63 zł/kg) i krowy (o 0,22 zł/kg). Według Prezesa Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego obecne obniżki cen skupu są zjawiskiem 

sezonowym zaś ich niewielka skala pozwala hodowcom z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

 Ceny skupu bydła w Małopolsce kształtowały się następująco: byki powyżej 600 kg. – 

6-8zł/kg (cena 8 zł płacona wyłącznie za byki ras mięsnych), jałówki pow. 550 kg – 6-

7,50 zł/kg, krowa pow. 650 kg. – 3,70-6,00 zł/kg. Skup bydła na WBC: byk do 30 miesięcy – 

13,30-14,50 zł/kg, jałówka do 30 mies. – 12,90-14,50 zł/kg, krowa – 10,20-12,60 zł/kg. 
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01.03.2021 08.03.2021 15.03.2021 22.03.2022 29.03.2021

Średnie ceny skupu żywca wieprzowego

Żywiec Klasa E na wbc Maciory Dania Niemcy



 02.03.2021 09.03.2020 16.03.2021 23.03.2021 30.03.2022 

Byk 7,53 zł 7,48 zł 7,49 zł 7,46 zł 7,46 zł 

Jałówka 6,86 zł 6,87 zł 6,89 zł 6,85 zł 6,85 zł 

Krowa 4,94 zł 4,95 zł 5,00 zł 4,95 zł 4,96 zł 

 

 

 
 

02.03.2021 09.03.2021 16.03.2021 23.03.2021 30.03.2022 

Byk 13,68 zł 13,44 zł 13,45 zł 13,54 zł 13,55 zł 

Jałówka 13,26 zł 13,20 zł 13,24 zł 13,27 zł 13,27 zł 

Krowa 11,11 zł 11,18 zł 11,22 zł 11,27 zł 11,27 zł 
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Średnie ceny skupu bydła rzeźnego

Byk Jałówka Krowa
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Średnie ceny skupu bydła rzeźnego 
(WBC)

Byk Jałówka Krowa



DRÓB 

 

 Drób na razie tańszy nie będzie. Takie zdanie ma większość analityków tego rynku. 

Z jednej strony zauważalna jest presja strachu przed likwidacją hodowli w związku 

z wykrywaniem coraz to nowych ognisk ptasiej grypy (zgodnie z komunikatem Głównego 

Lekarza Weterynarii z dnia 26 marca w Polsce były już 73 ogniska HPAI) a co za tym idzie 

braku dostaw surowca na rynek z drugiej zaś horrendalnie wysokie ceny zbóż windują ceny 

pasz niezbędnych do prowadzenia produkcji. Sytuacja ta powoduje, że duże ubojnie oferują 

hodowcom w chwili obecnej kontrakty na dostawę żywca drobiowego na poziomie min. 

3,75 zł/kg. Podobnie sytuacja przedstawia się na rynku jaj konsumpcyjnych. W okresie 

przedświątecznym firmy pakujące płaciły dostawcom o 18-20% więcej za dostarczone jaja. 

 
 

01.03.2021 10.03.2021 19.03.2021 29.03.2021 

Brojler wolny 

rynek 

3,96 zł 3,93 zł 3,93 zł 4,14 zł 

Brojler 

kontraktacja 

3,50 zł 3,54 zł 3,60 zł 3,64 zł 

Tuszka 5,93 zł 5,91 zł 6,02 zł 6,32 zł 

 

 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

 Gospodarstwa zajmujące się produkcją warzyw i owoców od początku pandemii 

zgłaszały narastający problem zbytu produkowanych i przechowywanych płodów. O ile małe 

gospodarstwa produkujące na lokalny rynek jakoś sobie z tym problemem radziły o tyle 
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Ceny skupu drobiu



gospodarstwa duże związane bezpośrednio lub pośrednio z podmiotami powiązanymi z dużymi 

odbiorcami z branży gastronomicznej z każdą falą pandemii coraz bardziej odczuwają 

załamanie łańcucha zbytu swoich produktów. Problem ten wielokrotnie sygnalizowany był 

przez Izby Rolnicze. Ostatni raz w styczniu br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o uruchomienie mechanizmów pomocowych 

dla tej gałęzi produkcji rolnej. W odpowiedzi Ministerstwo przesłało do KRiR pismo, w którym 

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. Ważnym czynnikiem są także koszty siły roboczej, w szczególności jeśli 

zbiór odbywa się ręcznie. Jednocześnie należy zauważyć, że podaż owoców i warzyw ze strony 

rodzimych producentów jest rozdrobniona, a indywidualni producenci jako dostawcy 

niedużych partii towaru nie mają odpowiedniej siły przetargowej do prowadzenia skutecznych 

negocjacji przed sprzedażą. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w Polsce 

wprowadzono m.in. przepisy ograniczające funkcjonowanie sektora HoReCa (tj. lokali 

gastronomicznych, restauracji, stołówek czy hoteli), który jest istotnym odbiorcą produktów 

rolno żywnościowych, w tym owoców i warzyw, od polskich rolników. 

Reasumując przyjąć należy, że rozwiązaniem zaproponowanym przez Ministerstwo jest 

tworzenie grup producentów rolnych których zadaniem będzie zagospodarowanie całości 

produkcji dostarczonej przez jej członków, zaciągniecie ewentualnych kredytów 

przedłużających możliwość utrzymania płynności finansowej nierentownej działalności oraz 

ograniczenie produkcji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z pełną 

treścią ww. zamieszczoną m.in. na stronach internetowych MIR oraz KRIR. 

 Z analizy danych zebranych przez pracowników MODR na rynkach lokalnych wynika, 

że pomimo okresu przedświątecznego na rynku owoców i warzyw nie odnotowaliśmy 

gwałtownego wzrostu cen. Są one oczywiście nieco wyższe niż w okresie lata i jesieni, gdy 

podaż przewyższa popyt, ale znaczne utrudnienia w zbywaniu towaru na rynkach hurtowych 

wymusiło na dostawcach utrzymanie stosunkowo niskich cen. Analizując główne warzywa 

zauważyć należy brak wzrostu, w stosunku do ubiegłego miesiąca cen np.: cebuli, marchwi czy 

pomidorów. Również podstawowe owoce, czyli jabłka czy gruszki, utrzymały cenę na 

niezmienionym od miesiąca poziomie. Wzrosty cen spodziewane są w miesiącu kwietniu, kiedy 

na rynku zaczną pojawiać się tegoroczne nowalijki. 
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Buraki ćwikłowe kg 0,70 0,50 2,00 2,50 1,50 3,00 1,25 1,00 1,00 2,00   2,00 1,00 1,80 

Cebula kg 0,80 1,00 2,00 2,50 1,60 3,00 1,25 2,00 1,50 2,00 1,00 1,90 1,20 1,50 

Czosnek szt   1,00   1,50 1,50 2,50 1,00 2,50 1,00 1,30     1,20 0,70 

Gruszki kg 3,50 3,50   4,00 4,00 6,00 3,50 4,00 3,50       3,50 4,00 

Jabłka kg 1,46 2,00 4,00 3,50 3,00 4,00 2,50 3,00 2,00 3,00     2,00 2,20 

Kalafior szt           7,00   8,00   8,00         

Kapusta biała kg 0,76 0,60   1,20 0,60 2,00   1,50         1,20   

  szt             3,00   4,50       4,50 3,50 

Kapusta czerwona kg 0,80 0,80   2,00   2,50                 

  szt                             

Kapusta włoska szt 4,00 2,00       7,00                 

Marchew kg 0,70 0,70 2,00 2,50 1,00 3,00 1,15 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,20 1,80 

Ogórki kg 4,00   9,00     8,00             9,00   

Pieczarki kg 6,00 7,50 8,00     7,00   10,00             

Pietruszka kg 2,60 2,00 4,00 5,00 3,50 6,00   6,00 3,50 3,50 2,00 4,00 3,50 3,50 

Pietruszka - natka szt 1,20   2,50     2,00       1,60     1,50   

Pomidory kg 5,00   8,00     15,00   16,00   9,00     8,00   

Pory szt 1,80 2,00 3,00 3,00   3,50 1,50   2,50       3,00 2,50 

Rzodkiewka szt           3,00 1,25 2,50   2,60         

Sałata szt           4,00                 

Seler kg 1,40 1,00 4,00 4,00 3,00 5,00 2,50 6,00 3,00       3,00 4,00 

Szczypiorek szt 1,10         2,00       1,60         

 

 

Informacje branżowe 

 Informacje MRiRW 

 Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-

spożywczych - to temat konferencji zorganizowanej 31 marca br. przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

Konferencję w formule on-line otworzyła sekretarz stanu Anna Gembicka, która w swoim 

wystąpieniu wskazała na rosnące znaczenie rolniczej informacji rynkowej dla wszystkich 

uczestników rynku rolno-spożywczego. Zwróciła również uwagę na aspekt wzmocnienia tzw. 

„przejrzystości rynku” i zmniejszenie asymetrii informacyjnej w całym łańcuchu dostaw 

żywności. 



Źródła informacji 

Przedstawiciele MRiRW przekazali informacje na temat krajowych oraz unijnych źródeł 

informacji rynkowej. W szczególności został zaprezentowany Zintegrowany System Rolniczej 

Informacji Rynkowej (ZSRIR), w ramach którego już od niemal 20 lat prowadzony jest bieżący 

monitoring cen. Wyniki tych badań są regularnie udostępniane na stronie Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/ rolnictwo/biuletyny-informacyjne). 

Nowe rozporządzenie 

Poinformowano również, że w niedługim czasie wejdzie w życie znowelizowane 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych. 

Wprowadzone zmiany spowodują poszerzenie zakresu badań rynkowych prowadzonych 

w ramach ZSRIR nie tylko o liczbę nowych produktów objętych notowaniami cen, ale również 

zostaną objęte badaniami podmioty handlu detalicznego. 

 

Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii 

30 marca pod przewodnictwem sekretarz stanu Anny Gembickiej odbyło się pierwsze 

posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez 

odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region – RENALDO”. Podczas posiedzenia 

zostały omówione sprawy organizacyjne, dotychczas wykonane prace oraz działania 

planowane do realizacji do końca roku 2021. 

Szczegóły projektu „RENALDO” 

Projekt „RENALDO” jest realizowany na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz niemieckiego Federalnego 

Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Celem projektu jest 

udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, 

pilotażowych spółdzielni energetycznych w 6 gminach na terenie województw kujawsko-

pomorskiego i podlaskiego. 

Kolejne działania w ramach projektu 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, projekt będzie realizowany przez okres około 2,5 roku 

i obejmie m.in. następujące działania: 

- wybór 6 gmin do udziału w projekcie; 

- analizę lokalnych zasobów energetycznych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań 

przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności; 

- przygotowanie do utworzenia spółdzielni energetycznych w wybranych gminach; 

- opracowanie poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych; 

- przygotowanie propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych służących dalszemu 

rozwojowi spółdzielni energetycznych w Polsce; 

- organizację konferencji i warsztatów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń z 

realizacji projektu. 



W ramach ww. działań dla każdej z pilotażowych spółdzielni energetycznych zostanie 

szczegółowo przeanalizowane zapotrzebowanie energetyczne oraz lokalnie dostępne źródła 

energii odnawialnej. W propozycji rozwiązań, w zależności od potrzeb potencjalnej spółdzielni 

i jej członków, wskazany zostanie optymalny dobór rodzajów i mocy instalacji odnawialnych 

źródeł energii, a także przygotowana zostanie kompletna dokumentacja założycielska i 

rejestracyjna dla danej spółdzielni. 

 

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania Rady Kobiet. 

– Rada jest organem doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej skład wejdą 

przedstawicielki ministerstwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

jednostek doradztwa rolniczego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, a także 

przedstawicielki ogólnopolskich i zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych, 

samorządu rolniczego, kół gospodyń wiejskich i jednostek samorządu terytorialnego – 

powiedziała wiceminister Gembicka. 

Sekretarz stanu zwróciła uwagę, że do zadań Rady należeć będzie m.in. analiza bieżącej 

sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie ich problemów, rekomendowanie 

i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na 

obszarach wiejskich, ich aktywizacja, a także przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby kobiet niepełnosprawnych. Rada będzie inicjować 

różne akcje społeczne, organizować szkolenia, debaty i konferencje oraz wspierać programy 

i kampanie społeczne, podnoszące świadomość w zakresie praw kobiet. 

W zakresie swoich kompetencji Rada będzie rekomendować działania mające służyć 

promowaniu dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, m.in. w produkcji ekologicznej 

żywności, a także dziedzictwa i kultury wsi. 

 

 Informacje KRUS 

 Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów 

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub 

rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem roku ubiegłego, wypłaci 

uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą 

emeryturę”. 

 

 Waloryzacja emerytur i rent rolniczych 

W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze 

przyznane do dnia 28 lutego 2021 r. 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polegała na przemnożeniu kwoty 

emerytury podstawowej wynoszącej 1.013 zł 63 gr (emerytura podstawowa na dzień 28 lutego 

2021 r. podwyższona wskaźnikiem waloryzacji tj. 972,40 zł x 104,24% = 1.013,63 zł) przez 



wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 

50 zł. 

Jeżeli podwyższona w wyniku waloryzacji kwota emerytury i renty rolniczej była niższa od 

1.250,88 zł, Kasa podwyższyła z urzędu to świadczenie do 1.250,88 zł. 

 

 Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 11 kwietnia 

2021 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 11 kwietnia 2021 r. wydłużony 

został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z 

powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza 

dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

➢ dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 

➢ 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 przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na 

COVID-19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie 

zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na 

nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości 

zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym. 

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany 

jest na wniosek. 

 

 Informacje ARiMR 

 Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały 

nabory 

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań 

finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi 

rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski 

można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. 

Premie dla młodych rolników 

To już kolejny - 7. nabór wniosków o bezzwrotne "Premie dla młodych rolników". Wsparcie 

to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej 

pomocy to 150 tys. zł. 

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; 

posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia 



doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 

minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia 

wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub 

utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 

150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. 

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika: 

▪ I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; 

▪ II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu. 

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik 

posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość 

służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość 

ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również 

zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub 

przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub 

przychodów). 

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku 

małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo 

wspólnie, czy każde osobno. 

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących 

programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw 

rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia 

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 

2014-2020. 

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 

60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika: 

▪ 48 tys. zł - po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 

▪ 12 tys. zł - po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

 

Działanie Współpraca 2021 

Jak podaje ARiMR nabór wniosków rozpocznie się 29 marca i potrwa do 12 maja br. Pomoc 

finansową w tym zakresie może otrzymać grupa co najmniej 5 rolników, którzy spełniają 

wymagania określone w przepisach dotyczące prowadzenia działalności: 

• w ramach dostaw bezpośrednich, lub 

• przy produkcji produktów zwierzęcych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, 

lub 



• w ramach RHD, działalności marginalnej, lokalnej, a także ograniczonej, bądź 

• w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 

Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

Ponadto, aby otrzymać pomoc finansową w ramach tego działania należy posiadać numer 

indentyfikacyjny (nr EP), a także zdolność do czynności prawnych. 

Pomoc finansowa na współpracę udzielana w dwóch kwotach 

Wsparcie finansowe na Działanie Współpraca 2021 przyznaje się w wysokości: 

• 325 000 zł – jeśli planuje się zakup środka transportu, 

• 280 000 zł – w pozostałych przypadkach. 

Koszty przeprowadzonych inwestycji mogą dotyczyć np.: 

• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub 

infrastruktury, 

• zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym także środki transportu, 

• zakupu lub instalacji wyposażenia, 

• odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu itp. 

• zakupu środków produkcji. 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w marcu 2021 r. 

Dz.U. 2021 poz. 306 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 

Dz.U. 2021 poz. 377 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych 

gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 

rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020  

Dz.U. 2021 poz. 389 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych 

rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2021 poz. 418 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 

Dz.U. 2021 poz. 434 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



Dz.U. 2021 poz. 435 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2021 poz. 441 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2021 poz. 548 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 

ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 2021 poz. 586 – Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 

- Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2021 poz. 610 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach 

energii 

Dz.U. 2021 poz. 618 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców 

i warzyw oraz rynku chmielu 

Z prac Zarządu i biura MIR: 
 

W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu w dniu 15 marca. 

Zarząd oraz przedstawiciele Izby brali udział w wydarzeniach: 

04.03. – Posiedzenie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Uchwały Sejmiku WM 

 ws. uchwały dot. podziału województwa na obwody łowieckie. 

05.03. – Posiedzenie Zarządu KRIR, Warszawa 

09.03. – Spotkanie w biurze MIR w Krakowie z rolnikami powiatu krakowskiego w sprawie 

braku możliwości stosowania paliw stałych w produkcji rolniczej. 

23.03 – Komisja Budżetowa i Rewizyjna oraz Zarząd KRIR – posiedzenie zdalne. 

24.03 – Walne Zgromadzenie KRIR – posiedzenie zdalne. 

 

Odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych MIR: 

1.03. – powiatu miechowskiego i nowosądeckiego 

2.03. – powiatu tarnowskiego 

9.03. – powiatu olkuskiego i gorlickiego 

10.03. – powiatu chrzanowskiego 

11.03. – powiatu proszowickiego 

12.03. – powiatu wielickiego 

15.03. – powiatów wadowickiego, suskiego, oświęcimskiego 

17.03. – powiatu bocheńskiego 

18.03. – powiatu brzeskiego 

19.03. – powiatu krakowskiego 



Pracownicy i delegaci Izby brali udział w e-szkoleniach: 

• „Zmiany w zasadach wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2021” 

– w dn. 3; oraz  

• Warsztaty w zakresie aplikacji eWniosekPlus – 11 marca. 

• Szkolenie uzupełniającego dla doradców rolniczych. pn. Zasady realizacji działania 

„Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020” w roku 2021 – 10 marca. 

Kontynuowaliśmy szkolenia organizowane w trybie on-line na platformie Zoom w tematach: 

• „Satelitarne wspomaganie nawożenia azotem, ochrony roślin i siewów”,  

• „Gospodarstwo w smartfonie - czy się zmieści? Zarządzanie gospodarstwem 

z 365FarmNet”, 

• „Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i możliwości uzyskania dopłat 

z budżetu państwa” wraz z prezentacją ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych,  

• „Szacowanie szkód łowieckich w okresie wiosennym na oziminach, użytkach zielonych oraz 

na nowych zasiewach”.  

Szkolenia są dostępne na naszym kanale You Tube: 

https://www.youtube.com/channel/UCnnYdbLZysmDfGtbMBebMhg/videos 

W miesiącu marcu pracownicy MIR uzupełniali wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 

partnerstwa KSOW (Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich).  

Od 15 marca trwa kampania wypełniania wniosków obszarowych. W tym roku wszystkie 

wnioski można składać tylko poprzez aplikację eWniosek Plus. Zapraszamy rolników, którzy 

chcą wypełnić wnioski obszarowe w biurach MIR! 

Ze względu na pandemię oraz na konieczność zachowania wszystkich norm bezpieczeństwa 

sanitarnego, od 15 marca br. jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy biur, po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 

• MIR w Tarnowie: 14 621 00 64, ul. Giełdowa 9, godz. 7:00-15:00 

• MIR w Krakowie: 12 643 16 87, os. Krakowiaków 45a/15, godz. 7:30-15:30 

• MIR w Miechowie: 41 230 80 88, ul. Racławicka 27/4, godz. 7:30-15:30 

• MIR w Wadowicach: 33 823 26 58, ul. G. Studnickiego 13, godz. 7:30-15:30 

• MIR w Nowym Sączu: 18 441 41 55, ul. Bielowicka 39L/2, godz. 7:00-15:00 

Od 10 do 18 marca br. strona internetowa MIR, z powodu poważnej awarii serwera nie była 

dostępna w sieci. Niestety utraciliśmy wiele danych, które zamieszczaliśmy przez ostatnie kilka 

lat. Pracujemy nad przywróceniem dotychczasowej funkcjonalności naszego portalu, jednak 

jest to proces złożony i czasochłonny. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosimy 

o zgłaszanie braków, w przypadku ich stwierdzenia w archiwalnych wpisach. Mamy nadzieję, 

że www.mir.krakow.pl pozostanie dla Państwa cennym źródłem bieżących informacji. 

Źródła: https://www.cenyrolnicze.pl, www.gospodarz.pl, www.modr.pl, www.krir.pl, www.kowr.pl, 

www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, https://www.sadyogrody.pl, www.foodfakty.pl, 

https://prostoodrolnika.pl 

https://www.youtube.com/channel/UCnnYdbLZysmDfGtbMBebMhg/videos
http://www.mir.krakow.pl/

