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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC 

ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO  

   ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021 

 

Rynek zbóż  

Na początku kwietnia na rynku krajowym odnotowano różnokierunkowe zmiany cen monitorowanych zbóż.  

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 

MRiRW w dniach 05-11 kwietnia 2021 roku za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 944 zł/t, o 1% mniej niż 

tydzień wcześniej, za którą płacono 952 zł/ t i o 2% mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była 

o 19% większa niż przed rokiem. W trzecim tygodniu kwietnia za pszenicę konsumpcyjną płacono przeciętnie 930 

zł/t tj. o około 2% mniej niż przed tygodniem, natomiast w dniach 19-25.04.2021 przeciętnie płacono za nią 940 

zł/t tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 1,5 % mniej niż miesiąc wcześniej. Za żyto konsumpcyjne 

przeciętnie w kraju w dniach 29.03-04.04.2021 roku uzyskiwano 715 zł/t o 0,5% mniej niż tydzień wcześniej, ale 

o 4% więcej niż przed miesiącem. Zboże to było droższe o 31,5% niż przed rokiem. W trzecim tygodniu kwietnia 

zboże to zdrożało o 2% niż tydzień wcześniej, w porównaniu z notowaniami sprzed roku. W dniach 19.04-

25.04.2021 średnia cena tego zboża wynosiła 740 zł/t i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej i o 3% wyższa niż 

przed miesiącem. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w pierwszym tygodniu kwietnia 

na poziomie 847 zł/t, i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu i o 5% wyższa niż przed miesiącem.  

W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 27% droższe. Natomiast w dniach 19-25.04.2021 za to samo 

zboże płacono 845 zł/t, wobec 844 zł/t tydzień wcześniej i 839 zł/t przed miesiącem.  Za pszenżyto średnio w kraju 

uzyskiwano w dniach 29.03-04.04.2021 cenę 842 zł/t wobec 841 zł/t tydzień wcześniej. Cena tego ziarna była  

o 3% wyższa niż przed miesiącem i o 33% wyższa niż przed rokiem. W następnym tygodniu cena tego zboża 

spadła o 1% i wyniosła 835 zł/ t, w trzecim i czwartym tygodniu kwietnia cena ukształtowała się na poziomie 837 

zł / t i była o 3% wyższa niż przed miesiącem. Kukurydzę w pierwszym tygodniu kwietnia średnio w kraju 

kupowano po 893 zł/t. Cena tego ziarna była zbliżona do notowania sprzed tygodnia, ale o 2% wyższa niż miesiąc 

wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku kukurydza była o 32,5% droższa. W drugim tygodniu cena 

kukurydzy wzrosła o 3% i wynosiła 920 zł/t, natomiast w przedostatnim tygodniu kwietnia to ziarno kosztowało 

922 zł/t. Cena ta była o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej. Za owies konsumpcyjny w kwietniu płacono 654 zł/t w 

pierwszym tygodniu kwietnia, w drugim kwotę 669 zł/t, natomiast w przedostatnim tygodniu przeciętnie 632 zł/t 

tj. o 7% mniej niż tydzień wcześniej i o 3% wyżej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami z 2020 roku 

zboże to było tańsze o 7%. 

Ceny na rynkach zagranicznych 

Na początku trzeciej dekady kwietnia 2021 roku na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny pszenicy 

znacząco wzrosły, z uwagi na niesłabnące obawy o wpływ utrzymujących się niskich temperatur na uprawy 

pszenicy w USA, a także brak opadów w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Francji. W USA w notowaniu z dnia 

21 kwietnia br. średnia eksportowa cena pszenicy HRW wyniosła 240 EUR/t, a pszenicy SRW-246 EUR/t. Ceny 

te były odpowiednio o 5% i 4% wyższe niż przed tygodniem. W tym czasie cena pszenicy konsumpcyjnej we 

Francji wzrosła o 5%, do 236 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża wyniosła 207 EUR/t. Eksportowa 

cena jęczmienia paszowego we Francji w ciągu tygodnia wzrosła o 5% do 221 EUR/t, a w portach Morza Czarnego 

– o 2% do 197 EUR/t. Przeciętna eksportowa cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 230 EURO/t, 

o 3,5 % wyższym niż tydzień wcześniej. 

 

  

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

  Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaje towaru kwiecień 2021 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 930- 952 

Żyto konsumpcyjne 715-740 

Kukurydza paszowa 893- 922 

Jęczmień paszowy 844-849 
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W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Rynek trzody chlewnej  
 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

Targowisko 

CENA [zł/para]  

02.04-08.04.2021 09.04- 15.04.2021 16.04-22.04.2021 

 

23.04-29.04.2021 

 

Wadowice - 320 - 
 

250 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 

 

Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w kwietniu 2021 r.: 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MPS- Masa Poubojowa Schłodzon 

Ceny zakupu żywca wieprzowego 
 

W dniach 29.03-04.04.2021 r zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną średnio po 5,29 zł/kg tj. o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 5% 

drożej niż przed miesiącem. Natomiast w dniach 19-25.04 br cena zakupu trzody chlewnej wyniosła średnio 5,21 

zł/kg i była o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niższa niż przed miesiącem. Cena tego żywca była 

o 14 % niższa niż w analogicznym okresie 2020 roku. 

Marcowe znaczące odbicie cen nie spowodowało zahamowania trendu likwidacji stad. Dane z nadzorowanego 

przez ARiMR Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt pokazują, że jedynie w ciągu pierwszego tygodnia 

kwietnia liczba stad trzody w Polsce zmniejszyła się dodatkowo- w porównaniu z końcem pierwszego kwartału – 

prawie o 200. Na początku kwietnia br. pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło zaledwie 10,2 mln sztuk tj. 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 74-75 - - 88-90 

Sucha 

Beskidzka 

100-110 110 85-90 110 

Wolbrom 75-85 85-95 68 95 

Wadowice 70-95 100 80-90 100-105 

Krzeszowice 75-80 - - 90 

Skała 73-75 - 60-63 85 

Towar 
CENA [zł/tonę] (MPS) 

04.04.2021 11.04.2021 18.04.2021 25.04.2021 

Klasa S 7024 7018 7018 6928 

Klasa E 6946 6940 6937 6832 

Klasa U 6600 6600 6609 6491 

Klasa R 6224 6219 6232 6124 

Klasa O 5523 5335 5464 5377 

Klasa P 5046 5103 5443 5394 

Razem S-P 6917 6914 6911 6812 
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aż o 9,4% mniej w porównaniu ze styczniem 2021 roku i o 11,6% mniej w porównaniu z końcem czerwca 2020 

roku. Pogłowie trzody chlewnej spadło tym samym do najniższego poziomu od połowy lat 50-tych XX wieku.  
 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 
W Polsce w ślad za spadkiem cen żywca wieprzowego potaniały również elementy wieprzowe. Na przełomie marca 

i kwietnia zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe średnio po 8,05 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim 

tygodniu, ale o 9% drożej niż przed miesiącem. W kolejnych tygodniach kwietnia ceny spadały, w przedostatnim 

tygodniu sprzedawane były przeciętnie po 7,54 zł/kg, o 2% taniej niż tydzień wcześniej oraz o 7% taniej niż przed 

miesiącem. Cena półtusz była o 15% niższa niż przed rokiem. 
 

Rynek żywca wołowego 
Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce kwiecień 2021r.: 

 Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju w kwietniu 

2021r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* [zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 
dla mps** [zł/tonę] 

  

Bydło ogółem 6,78-7,05 13084-13603 13346-13875 

bydło 8-12 m-cy (Z) 7,03-7,39 13047-13710 13308-13984 

byki 12-24 m-ce (A) 7,50-7,70 14070-14444 14352-15733 

byki > 24 m-cy (B) 7,45-7,72 13974-14491 14265-14781 

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

krowy (D) 5,46-5,62 11210-11537 11434-11767 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,97-7,25 13455-13998 13724-13247 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca wołowego 
 

W Polsce od połowy marca drożeje żywiec wołowy. W dniach 29.03-04.04 bieżącego roku podobnie jak  

w poprzednim tygodniu za bydło rzeźne dostawcy uzyskiwali 6,78 zł/kg, był to poziom cen o 12% wyższy niż 

przed rokiem. W kolejnym tygodniu cena kształtowała się na poziomie 6,87 zł/kg, w następnym 7,04 zł/kg  

i w przedostatnim tygodniu kwietnia wynosiła 7,05 zł/kg i była o 4% wyższa niż miesiąc wcześniej oraz 19% 

wyższa niż w analogicznym tygodniu 2020 roku. 
 

Ceny zbytu mięsa wołowego 
 

Na przełomie marca i kwietnia br. kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano przeciętnie po 13,64 zł/kg, o 1% 

drożej niż w poprzednim notowaniu i o 0,5% drożej niż przed miesiącem. Ćwierćtusze były o 3% droższe niż  

w analogicznym okresie 2020 roku. W drugim tygodniu o 3% zdrożały i cena wynosiła 14,05zł/kg, w trzecim 

tygodniu cena spadła do 13,68 zł/kg, a w przedostatnim do kwoty 13,17 zł/kg. Cena ćwierćtusz byłą o 4% wyższa 

niż przed rokiem.  
 

Rynek drobiu  
Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu- kwietniu 2021r.: 
 

TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 3720 - 3776 

Indory 5614- 5823 

Indyczki 5681 - 5832 

Kaczki typu brojler 4624- 4745 

Kury typy mięsnego 2037 – 2484 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Ceny zakupu żywca drobiowego  

W kwietniu br. wzrosły ceny zakupu kurcząt brojlerów, w dniach 29.03- 04,04 zakłady drobiarskie kupowały 

kurczęta brojlery średnio po 3,72 zł/kg tj. o 2% drożej niż tydzień wcześniej oraz o 4% drożej niż przed miesiącem. 

Natomiast w przedostatnim tygodniu kwietnia dostawcy uzyskiwali średnio cenę 3,78 zł/kg.  

W odniesieniu do notowań sprzed roku cena była o 12% wyższa. Za indyki płacono przeciętnie od 5,65 zł/ kg w 

pierwszym tygodniu kwietnia do 5,83 zł/kg w przedostatnim tygodniu kwietnia br., cena była o 4% wyższa niż 

przed miesiącem. Kaczki brojlery kupowano w pierwszym tygodniu kwietnia po 4,66 zł/kg, w drugim tygodniu 

cena spadła do 4,62 zł/kg, a w przedostatnim tygodniu wzrosła do 4,75zł/kg. Cena kurcząt była wyższa niż przed 

rokiem o 27%, indyków o 20% a kaczek o 11%. 

 Ceny zbytu mięsa drobiowego 

Na przełomie marca i kwietnia br. tuszki kurcząt sprzedawano przeciętnie po 6,31zł/kg, o 2%drożej niż  

w poprzednim tygodniu i o 8,5 % drożej niż przed miesiącem, natomiast w przedostatnim tygodniu kwietnia cena 

wzrosła do 6,51 zł/kg tj. o 5% drożej niż przed miesiącem. Tuszki indyków w ciągu pierwszego tygodnia kwietnia 

podrożały o 4% do kwoty 11,06 zł/kg a w przedostatnim tygodniu kwietnia podrożały do kwoty 11,18 zł/kg i były 

droższe o 11% niż w analogicznym tygodniu 2020 roku. 

 Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – kwiecień 2021r. 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 49,32-50,22 

Jaja spożywcze klasy A L 42,16-44,25 

Jaja spożywcze klasy A M 33,58-37,88 

Jaja spożywcze klasy A S 21,54-24,85 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- kwiecień 2021r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

 

04.04.2021 11.04.2021 

 

18.04.2021 

 

25.04.2021 

Masło Ekstra w blokach 1753,00 1793,00 

 

1784,00 

 

1776,00 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1834,00 

 

1835,00 

 

1844,00 

 

1823,00 

Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

1049,00 

 

1094,00 1085,00 

 

1082,00 

Mleko pełne w proszku 1302,00 

 

1302,00 

 

1340,00 

 

1398,00 

Ser Edamski 1455,00 

 

1446,00 1457,00 1421,00 

Ser Gouda 1471,00 

 

1485,00 1478,00 1465,00 
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Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce kwiecień 2021r.: 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 0,60-0,70 2,50-3,00 0,50 2,20-2,50 2,00-2,50 2,00 2,50 

Cebula zł/kg 0,70-1,00 2,50-3,00 1,00 2,50 2,00-2,20 1,8-2,00 2,50 
Ziemniaki 

jadalne 
dt 40,00 200,00 26,00 100,00 46,00 40,00-

46,00 

150,00 

Jabłka zł/kg 1,40-1,60 4,00 2,00 3,5 3,00-5,00 3,00-

4,00 

3,50 

Czosnek szt 1,5 2,5 1,00-1,20 1,50-

2,50 

1,50-2,00 

 

2,00-

2,40 

2,00 

Ogórki zł/kg 3,50-5,50 6,00-

7,50 

- 7,00-

9,50 

7,00 6,00 6,00 

Pomidory zł/kg 4,00- 5,00 12,00 - 9,00-

10,00 

- 7,50-

8,00 

12,00 

Marchew zł/kg 0,60-0,90 3,00 0,70-1,00 1,50-

2,20 

1,50-2,00 2,00 2,00-

2,50 
Pieczarki zł/kg 6,00-7,00 9,00-

10,00 

7,00- 7,50 8,00 8,00 - - 

Pietruszka zł/kg 2,40-3,60 6,00 2,00 3,50-

4,00 

4,00-5,00 4,00- 

5,00 

4,00-

6,00 
Rzodkiew

ka 
szt 1,50 2,50-3,00 - - 2,50 2,40-2,50 2,50 

Sałata szt - 3,50-4,00 - - - 2,80 3,00 

Szczypiorek szt 0,55-0,70 2,00 - - 1,00 1,00 - 
Kapusta 

biała  
kg 

szt 

0,72-0,76 2,00 0,70-0,90 - 1,20-1,50 1,20-1,50  

4,00-5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Owoce 
Główny Urząd Statystyczny przygotował wstępną ocenę przezimowania upraw. Rośliny sadownicze przezimowały 

w sezonie 2020/2021 dość dobrze. Na przeważającym obszarze kraju nie zanotowano uszkodzeń mrozowych,  

a straty spowodowane niskimi temperaturami mają przede wszystkim charakter lokalny. Większość uszkodzeń 

drzew w sadach powstała w wyniku oddziaływania niskich temperatur na przełomie stycznia i lutego. 

Na niektórych plantacjach obserwuje się również nieduże szkody polegające na pękaniu kory na skutek znacznych 

dobowych wahań temperatur. Dotyczy to zwłaszcza młodych nasadzeń: jedno, dwu i trzyletnich. Niesprzyjające 

wegetacji niskie temperatury w marcu i na początku kwietnia przyczyniły się do wolniejszego niż w ubiegłym roku 

rozwoju pąków kwiatowych. Tym samym w mniejszym stopniu są one narażone na uszkodzenia podczas nocnych 

przymrozków występujących w tych miesiącach. Według informacji GUS, na przeważającym obszarze kraju obfita 

pokrywa śnieżna skutecznie chroniła krzewy owocowe, stąd też większość plantacji malin, porzeczek, czy agrestu 

pozostała raczej w dobrej kondycji i obecnie wchodzi w okres wegetacji. Kondycja plantacji truskawek  

w większości rejonów kraju jest zadawalająca. Podobnie jak w przypadku krzewów, pokrywa śnieżna 

zabezpieczyła rośliny przed negatywnym wpływem niskich temperatur. 

Uszkodzenia mrozowe zaobserwowano na nieznacznej powierzchni w skali całego kraju. Miały one charakter 

lokalny i dotyczyły przede wszystkim młodych nasadzeń. Z powodu niskich temperatur w marcu i kwietniu, 

wchodzenie truskawek w okres wegetacji jest jednak mniej dynamiczne niż w roku ubiegłym. 

Są już pierwsze, krajowe owoce uprawiane w szklarniach. Na rynkach hurtowych za kilogram truskawek 

trzeba zapłacić około 30 złotych. Ale mimo wysokiej ceny, chętnych nie brakuje. Brakuje za to 

wystarczających ilości owoców. Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w kwietniu było 

jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu 
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Polaków (89%). 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu. Na drugim miejscu 

znalazły się gruszki, które jadł co trzeci (34%) badany.  

Warzywa 

Siew warzyw gruntowych w bieżącym roku jest wyraźnie opóźniony w stosunku do roku ubiegłego. W wielu 

rejonach kraju prace te dotychczas nie zostały rozpoczęte z powodu przymrozków - informuje GUS. Na części 

plantacji siew przeprowadzony został pod koniec marca, jednak wschody są zazwyczaj powolne, lub jeszcze nie 

nastąpiły. Niektórzy producenci zdecydowali się na uprawę wczesnych odmian warzyw w tunelach foliowych, 

bądź też okrywają zasiewy agrowłókniną. Mimo dość dobrego nawilżenia gleby pod koniec zeszłego roku  

i utrzymywania się pokrywy śnieżnej w okresie zimy, obecnie na wielu plantacjach dostrzegany jest problem 

nadmiernego przesychania gleb pod wpływem utrzymujących się wiatrów. Zimno i deszczowo. Opóźniony sezon 

na nowalijki. W centrum kraju o 2 tygodnie, na północy być może nawet o 3 tygodnie. Dla producentów wczesnych 

warzyw spod osłon oznacza to dodatkowe koszty dogrzewania. Dla kupujących wyższe ceny i ofertę głównie  

z importu. Na krajową kapustę, botwinę czy większe ilości pomidorów i ogórków przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

To co teraz oferują sprzedawcy to w dużej mierze towar sprowadzany z zagranicy. Na rynkach hurtowych pojawiły 

się pierwsze polskie szparagi zielone i białe. Pół kilogramowy pęczek kosztuje blisko 20 złotych, to drożej niż 

przed rokiem. Sezon szparagowy potrwa do połowy lipca. Natomiast tańsze są krajowe pomidory malinowe.  

Najpopularniejszym warzywem w kwietniu, tak jak w poprzednich miesiącach, była cebula, której konsumpcję  

w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (91%). Na drugim miejscu 

wśród polskich warzyw znalazła się marchew, którą jadło 88% badanych, a na trzecim pomidory, których 

próbowało 87%. 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu kwietniu 2021 r.: 

 

Dz.U. 2021 poz. 699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

 

Dz.U. 2021 poz. 699 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  

Dz.U. 2021 poz. 757  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego 

 

Dz.U. 2021 poz. 760 Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

 

 

Dz.U. 2021 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania 

sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

  

AKTUALNOŚCI: 

KRIR 

1.Zarząd KRIR przeciwny zmianom w odrolnieniu gruntów - wyjaśnienia MRiRW. Odpowiadając na 

wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących zwolnień z opłat wyłączanych gruntów  

z produkcji rolniczej, położonych w granicach administracyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wyjaśniło, że nie jest planowana zmiana przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471, dalej, jako: u.o.g.r.l.)  we wskazanym zakresie. 

2.Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 16 marca 2021r. resortowi rolnictwa pismo Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie uruchomienia drugiej transzy pomocy dla rolników dotkniętych 

kryzysem spowodowanym wystąpieniem pandemii koronawirusa. W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że 

była to jednorazowa pomoc – odbył się jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 9 września do 

7 października 2020 r. w ramach, którego wpłynęło 195 614 wniosków. Wydano 180 315 pozytywnych decyzji  

w sprawie o przyznanie pomocy i do końca grudnia 2020 r. zrealizowano płatności w wysokości 1,196 mld zł. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000699
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000699
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000757
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000760
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000775
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3.Opłata cukrowa a RHD – wniosek o interpretację. Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VII 

Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydania jednoznacznej interpretacji stosowania opłaty cukrowej w rolniczym 

handlu detalicznym (RHD).  

4.W sprawie uruchomienia kredytów preferencyjnych - 13 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań umożliwiających 

uzyskanie kredytów przez producentów rolnych, np. z zabezpieczeniem przyznanych płatności bezpośrednich, na 

zasadzie rozwiązania stosowanego od lutego 2016 r. 

5.Wniosek KRIR w sprawie emerytur.  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na 

VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym 

z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zabiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS  

i KRUS.W przypadku, gdy rolnik przez część aktywności zawodowej opłacał składki emerytalne w powszechnym 

systemie emerytalnym, a następnie, jednak krócej niż 25 lat, w KRUS nie może uzyskać pełnej emerytury rolniczej. 

Uzyskuje wtedy jedynie dodatek w kwocie około 230 zł za lata przepracowane, jako ubezpieczony w KRUS. 

Przepisy te budzą sprzeciw rolników, ponieważ często zdarza się, że do emerytury w KRUS brakuje kilku lat,  

a łącznie okresy składkowe wynoszą nawet ponad 40 lat. Zdaniem samorządu rolniczego emerytura w takich 

przypadkach powinna być wyliczona proporcjonalnie do okresów składkowych w każdym z systemów 

emerytalnych. Przedstawiając powyższe Zarząd KRIR wystąpił o jak najszybsze doprowadzenie do zmiany 

przepisów, powodujących ww. sytuacje. 

6.Szkody wyrządzane przez ptaki w uprawach polowych i stawach hodowlanych -14 kwietnia 2021 r. Zarząd 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie kwestii strat rolników wyrządzanych przez ptaki w uprawach 

polowych i stawach hodowlanych. 

7.Straty wyrządzane przez zające powinny podlegać odszkodowaniom. W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zarząd 

KRIR, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Ministra 

Klimatu i Środowiska w sprawie uznania zająca, jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych  

i owocowych, podlegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu. 

8.Wniosek o redukcję populacji wilków. W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd KRIR, realizując wniosek 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w celu zwrócenia uwagi Pana 

Ministra na sytuację związaną ze wzrostem liczebności populacji wilka w Polsce. Z informacji napływających  

z różnych regionów Polski wynika, że ilość wilków bytujących w środowisku w ostatnim czasie znacząco wzrosła. 

9.Krajowa Rada Izb Rolniczych za ograniczeniem stosowania środków chemicznych w produkcji żywności. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 19 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa ni Rozwoju Wsi  

o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działania, które 

doprowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez przetwórstwo żywności oraz ograniczenie 

stosowania środków chemicznych w produkcji żywności. 

10.Poszerzone posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. Reprezentanci z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych, Węgierskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolnictwa i Żywności, Izby Rolniczej Republiki 

Czeskiej, Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż w Bułgarii, Chorwackiej Izby Rolniczej, Litewskiej Izby 

Rolniczej, Estońskiej Izby Rolnictwa i Handlu, Izby Rolnictwa i Leśnictwa Słowenii uczestniczyli we wspólnym 

spotkaniu online w dniu 20 kwietnia 2021 r. Inicjatorem oraz organizatorem posiedzenia był Zarząd Krajowej Rady 

Izb Rolniczych. Gościem obrad był Sekretarz Generalny COPA-COGECA Pekka Pesonen. 

11.Wniosek o zwiększenie limitu środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw. Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych wystąpił 29 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w nawiązaniu do wcześniej 

sygnalizowanego przez samorząd rolniczy niedostatecznego zapewnienia w budżecie państwa na 2021 rok 

środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych, o zwiększenie limitu środków na ten cel.  
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MRiRW 

 

1.Minister apeluje – przestrzegajmy zasad bioasekuracji!  Grypa ptaków wciąż groźna. Zakażenie drobiu 

wirusem HPAI, to nie tylko strata dla hodowcy, producenta, lecz także dla całego sektora drobiarskiego. Dlatego 

niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Analiza występujących w Europie i w Polsce wirusów 

HPAI wskazuje na bardzo niski potencjał zoonotyczny, co powoduje, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia 

ludzi. 

2.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda w dniu 21.04.2021 roku był gospodarzem spotkania Ministrów 

Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu, tj. Bułgarię, Chorwację, 

Rumunię i Słowenię (GV4+4). Było to drugie spotkanie na szczeblu Ministrów Rolnictwa w ramach polskiego 

przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Ze względu na sytuację epidemiczną i obostrzenia obowiązujące  

w Europie rozmowy ministrów odbyły się w formie wideokonferencji. 

ARiMR 

1.Wypalanie traw grozi utratą dopłat- Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto 

przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat 

wypłacanych przez ARiMR. 

2. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów. Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu 

PROW 2014-2020. 

3.Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF Trwa nabór wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie 

potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych  

i katastrof", PROW 2014-2020.Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami 

żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski  

o przyznanie pomocy do 31 grudnia br. 

4. Płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW – wnioski do 17 czerwca 2021 r. 

 Do 17 czerwca wydłużamy został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności  

w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego. 

KRUS 

1.KRUS wypłaca 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, wypłaca uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe 

roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie 

wypłacone z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie. 

2.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę. 

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie 

wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. 

3.Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 9 maja 2021 r. 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 9 maja 2021 r. wydłużony został okres, za który 

przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika – 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 lub  

w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym. 

 

KOWR 

1.Pożyczki ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa 

umożliwia zaciąganie pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy  

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Beneficjentami 

realizowanego mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna 

powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 

500 000,00 zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia. Pozostałe co najmniej 20% kosztów powinien 

stanowić wkład własny wnioskodawcy. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

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

składać tylko poprzez aplikację eWniosekPlus. 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 

W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu w dniu 14 kwietnia. 

Zarząd oraz przedstawiciele Izby brali udział w wydarzeniach: 

08.04. – posiedzenie Zarządu KRIR – Parzniew, 

19.04. – posiedzenie Rady do spraw EkoMałopolski dotyczące aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2021-2024, 

20.04. – Poszerzone posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej (GV4+4) w sprawie 

Nowej WPR, 

22.04. – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, 

23.04. – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Krakowskiego – Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

23.04. – posiedzenie Zarządu KRIR, 
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28.04. – Konferencja „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” 

zorganizowana przez CDR w Brwinowie, 

29.04. – posiedzenie Rady LGD ,,Podbabiogórze”. 

Odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych MIR: 

27.04. – RP w Myślenicach. 

Źródła: 

Zintegrowany System informacji Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej, Rynek Rolny, www.topagrar.pl, www.agronews.com.pl, www.sadyogrody.pl, KOWR, ARiMR, MODR, KRIR. 


