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[zł/t] 

Pszenica 957 - 980

Żyto 731 - 757

Jęczmień 849 - 872

Owies 616 - 637

Pszenżyto 837 - 658

Kukurydza 922 - 1 017

Pszenica 953 - 973

Żyto 697 -745

Jęczmień 757 - 835

Owies 615 - 656

Pszenica 850 - 1200

Żyto 550 - 1000

Jęczmień 650 - 1200

Pszenżyto 650 - 1100

Owies 500 - 1000

Kukurydza 750 - 1400

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Średnie ceny netto zakupu zbóż

Zboża paszowe

Zboża konsumpcyjne

Ceny na krajowych 

targowiskach min.-max. 

[zł/t]                                 

INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 
FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
Dane opracowano na dzień 08.06.2021 r. 

 

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ 

Ponad 4,2 mln ha – na tyle GUS ocenił w tym roku 
powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami 
zbożowymi (pszenica - ok. 1,9 mln ha, żyto - ponad 
0,9 mln ha, jęczmień ponad 0,2 mln ha, pszenżyto ok. 
1,1 mln ha). To o ok. 5% mniej niż wynosiła powierzchnia 
zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym. 

Z oceny przeprowadzonej przez rzeczoznawców 
terenowych GUS w I. dekadzie maja br. wynika, że stan 
zasiewów zbóż ozimych jest generalnie lepszy od 
ubiegłorocznego. Straty zimowe i wiosenne w powierzchni 
zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: 
pszenżyta - ok. 0,5%, jęczmienia - ok. 0,4%, żyta 
i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy - ok. 0,1%.  

W maju warunki agrometeorologiczne na terenie kraju 
były zróżnicowane. Opady deszczu zabezpieczały potrzeby 
wodne roślin, a wzrost temperatury korzystnie wpłynął na 
przyspieszenie opóźnionej wegetacji roślin.  

Pod koniec miesiąca nastąpiło spowolnienie handlem 
zbożami. W opinii Izby Zbożowo-Paszowej podmioty 
posiadające stare ziarno ograniczyły sprzedaż. Mniej 
surowca było też na rynkach lokalnych, ponieważ większość 
rolników sprzedała ubiegłoroczne zboże. Większymi 

partiami ziarna pszenicy i kukurydzy dysponowały jeszcze firmy handlowe i duże gospodarstwa, jednak te niechętnie 
godziły się na sprzedaż towaru po cenach proponowanych przez kupujących. Wyraźne braki podażowe odnotowano 
przede wszystkim w przypadku pszenżyta. Bardzo mało było też ofert sprzedaży żyta. 

W ostatnim tygodniu maja, w skupie pszenica konsumpcyjna kosztowała ok. 950-1000 zł/t netto, podobnie ziarno 
paszowe tego gatunku. Droga była też kukurydza, bo za tonę suchych nasion można było dostać 1020 zł. Za żyto 
konsumpcyjne płacono 720-800 zł/t, niewiele mniej, bo do 780 zł/t można było uzyskać za żyto paszowe. 
Ceny pozostałych zbóż kształtowały się następująco: jęczmień paszowy – 830-920 zł/t, - pszenżyto – 850-940 zł/t, 
owies paszowy – 600-660 zł/t. 

Rekordowo zapowiada się też eksport zbóż, 
i to po bardzo dobrym w sezonie 2019/2020, 
gdzie wyniósł on ponad 6,93 mln ton zbóż. Na 
koniec tego sezonu 2020/2021, który kończy 
się 30 czerwca, przewiduje się, że 
wyeksportujemy ponad 9 mln t (w okresie tylko 
od lipca do marca kraj opuściło 7,2 mln ton 
ziarna). Spore zainteresowanie zakupem 
polskiego ziarna (z wyjątkiem pszenicy) 
wykazywali kontrahenci z Niemiec. Za krajową 
kukurydzę oferowali nawet 1 150 zł/t 
z dostawą do wschodnich landów. Import zbóż 
z krajów ościennych w dalszym ciągu pozostaje 
niewielki w związku z brakiem opłacalności. 

cena min. [zł/dt] cena max. [zł/dt] 

Pszenica 83,00 (Skała)
120,00 (Nowy Targ, 

Krościenko, Sucha B.)

Jęczmień
75,00 (Krzeszowice, Skała, 

Proszowice)

120,00 (Gorl ice, Nowy 

Targ, Krościenko)

Owies 65,00 (Skała) 90,00 (Limanowa)

Pszenżyto 85,00 (Bochnia, Szczucin) 110,00 (Krościenko)

Kukurydza 90,00 (Bochnia)

120,00 (Gorl ice, 

Krościenko, Łącko, Nowy 

Targ, Sucha B., Szczucin)

Notowania cen targowiskowych w Małopolsce               

Źródło: MODR Karniowice



2 

Sytuacja na rynkach zagranicznych 

Według majowej prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, tegoroczny sezon na rynku zbóż ma być 
rekordowy. Dzięki wyższym plonom - między innymi w Argentynie, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy Stanach 
Zjednoczonych - globalne zbiory pszenicy sięgną blisko 790 milionów ton. Licząc produkcję razem z zapasami 
początkowymi, do dyspozycji będzie ponad miliard ton tego ziarna. Ale przy zapowiadanych rekordowych obrotach 
i konsumpcji na poziomie bliskim produkcji, zapasy końcowe będą tylko nieznacznie większe, niż w ostatnim sezonie, 
a blisko ich połowa będzie należała do Chin. Efektem tych przewidywań była, wyprzedaż kontraktów i przeceny 
notowań. Na przeceny drogich kontraktów na zboża, kompleks sojowy i rzepak wpłynęła też poprawa pogody w obu 
Amerykach i w Europie. Pszenica na paryskim parkiecie Matif, z poziomu 210–220 euro/t, spadała nawet do 
200 euro/t. Obniżono też ceny w portach - eksporterzy kupowali pszenicę po 975 zł/t. Jeszcze taniej kontraktowano 
pszenicę z nowych zbiorów – z dostawą do portów - po 875–880 zł/t. Po obu stronach Atlantyku wysokie notowania 
dotyczyły tylko kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów (prawdo podobnie dzięki serii zakupów ze strony Chin). 
W Paryżu kukurydza z dostawą w czerwcu wyceniana była na ponad 250 eur/t, czyli 50 euro wyżej niż kontrakt 
listopadowy (nowy zbiór).  

*** 

SYTUACJA NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ, ŻYWCA WOŁOWEGO I DROBIU 

Pod koniec maja, po wcześniejszych podwyżkach cen skupu 
żywca wieprzowego, hodowcy liczyli na kolejne wzrosty. 
Pomimo, że obowiązujące stawki były na przyzwoitym 
poziomie, to wzrastające koszty zakupu pasz sprawiają, że 
opłacalność produkcji jest bardzo niska. Tymczasem na rynku 
krajowym stawki za żywiec wyraźnie spadły - lokalnie nawet 
o kilkadziesiąt groszy. Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 
31.05.2021 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 
krajowych wahały się w granicach: od 4,50 do 5,80 zł/kg 
w wadze żywej. Przed miesiącem (26.04.2021) tuczniki w wadze 
żywej były wyceniane średnio na 4,66 zł/kg, a w analogicznym 
okresie ub.r. (01.06.2020) za żywiec wieprzowy w skupach 

płacono przeciętnie 5,28 zł/kg. Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 2,50-3,70 zł/kg, przy 3,19 zł/kg przed 
tygodniem). 

W ostatnim dniu maja średnia cena za E klasę wbc wynosiła 6,94 zł/kg (6,30 - 7,25 zł/kg), co oznacza spadek 
o 0,14 zł/kg w stosunku do notowania z 24 maja. W porównaniu do ostatniego kwotowania, stawki minimalna 
i maksymalna spadły po 0,20 zł/kg. Przed miesiącem (26.04.2021 r.) świnie rzeźne w klasie E wbc wyceniano na 
6,25 zł/kg, a przed rokiem (01.06.2020) przeciętna stawka wynosiła 7,05 zł/kg.  

W Polsce, na dzień 31.05.2021 r. ceny warchlaków z Danii, w wadze 30 kg, wahały się w granicach od 305 zł/szt., 
za kastrata do 410 zł/szt. za najwyższy status zdrowotny. Średnia cena na portalu CenyRolnicze.pl za "duńczyka" 
w przedziale wagowym 25-30 kg to 369,43 zł/szt., wobec 371,55 zł/szt. tydzień wcześniej. W analogicznym okresie 
ub.r. średnia cena duńskiego warchlaka wystawianego na ww. portalu wynosiła 338,89 zł/szt.  

W tym samym czasie polskie fermy oferowały warchlaki w wadze 20 kg w granicach od 230 do 330 zł/szt. Średnia 
cena: 292,06 zł/szt wobec 290,81 zł/szt w tygodniu poprzednim. Prosiaki fermowe w wadze 30 kg oscylowały cenowo 
w granicach: 345-380 zł/szt. Cena średnia: 360,26 zł/szt (przed tygodniem 358,95 zł/szt). Rok temu średnia cena 
polskiego warchlaka (20 kg) wynosiła 295,55 zł/szt, a prosiaka w wadze 30 kg - 336,50 zł/szt. 

Z informacji zebranych przez MODR w Karniowicach wynika, 
że w maju br. parę prosiąt na targowisku w Wadowicach można 
było zakupić za 300 zł. 

W maju następował stopniowy wzrost cen skupu bydła 
rzeźnego, osiągając poziom najwyższy od 2018 r., który był 
dobrym rokiem dla producentów żywca wołowego. 
Z początkiem miesiąca proponowane stawki w zakładach 
ubojowych przewyższały poziom cen, z analogicznego okresu 
ubiegłego roku, średnio o 1,32 zł/kg. W ostatnim tygodniu maja 
za byka w klasie R w skupie płacono średnio 14,13 zł/kg wbc, za 
byka w klasie O 13,73 zł/kg. Za jałówki w klasie R zakłady 

cena [zł/kg]

REGION PÓŁNOCNY 5,05 - 5,49

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 5,04 - 5,57

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 4,99 - 5,46

REGION ZACHODNI 4,98 - 5,49

POLSKA 5,01 - 5,51

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą                           

w maju 2021 r.

w kraju
w makroregionie 

południowym

bydło 8-12 m-cy 6,82 - 7,49 7,06 - 7,69

byki 12-24 m-ce 7,64 - 7,73 7,73 - 7,74

byki > 24 m-cy 7,66 - 7,74 7,63 - 7,77

jałówki > 12 m-cy 7,14 - 7,24 7,11 - 7,21

krowy   5,61 - 5,71 5,63 - 5,78

Średnie ceny (netto) zakupu bydła rzeźnego w ubojniach                                            

w maju 2021 r., wg wagi żywej [zł/kg]

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
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średnio oferowały 13,66 zł/kg, a za klasę O 12,94 zł/kg. Krowy w klasie R skupowane były średnio za 12,08 zł/kg, 
a w klasie O za około 11,87 zł/kg. 

Sytuacja na rynku bydła mięsnego spowodowana 
jest niewątpliwie małą podażą żywca oraz rosnącym 
zapotrzebowaniem na wołowinę. Impulsem do 
wzrostu cen na rynku mięsa jest też wznowienie 
działalności punktów gastronomicznych, przywrócenie 
imprez okolicznościowych i rozkręcający się ruch 

turystyczny. Pomimo rekordowego poziomu cen hodowcy nie są zbyt zadowoleni, ponieważ pasze ceny pasz są 
bardzo wysokie, szczególnie śruta sojowa i rzepakowa, za które trzeba zapłacić dwukrotnie więcej niż w zeszłym 
sezonie. Według skupujących rolnicy niechętnie sprzedają żywiec, ponieważ złożyli wnioski o dopłaty do bydła, 
niebawem towaru będzie więcej, a ceny spadną.  

W maju br. sytuacja na rynku drobiu determinowana była w znacznej mierze przez ptasią grypę oraz kłopoty 
z salmonellą. Według komunikatu GLW z dn. 02.06.2021 r. od początku roku do końca maja mieliśmy w Polsce 
potwierdzonych 335 ognisk grypy. Najgorsza sytuacja panuje na Mazowszu i w Wielkopolsce. W Małopolsce 
stwierdzono w br. 12 ognisk HPAI – ostatnie w połowie kwietnia. WIW w dalszym ciągu apeluje do wszystkich 
hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji. 

W ostatnich dniach maja, w skali kraju widoczny był niedobór surowca, lecz zapotrzebowanie różniło się 
w zależności od regionu kraju, co ma bezpośredni wpływ na oferowane hodowcom ceny. Wg portalu CenyRolnicze.pl 
w dn. 31.05.2021 r., średnia cena skupu kurczaka brojlera na wolnym rynku wynosiła 4,23 zł/kg (4,05 - 4,60 zł/kg) 
i spadła o 0,07 zł/kg od ostatnich notowań (28.05.2021). Cena na surowiec zakontraktowany wynosiła 3,80 - 
4,06 zł/kg (średnia: 3,97 zł/kg). Za tuszki kurczak w hurcie płacono 6,10 - 7,00 zł/kg (średnio 6,51 zł/kg) – przeciętnie 
o 0,07 zł/kg mniej niż w notowaniu z dn. 28 maja br. 

W maju ceny indyka utrzymywały się w trendzie wzrostowym – braki na rynku skutkują presją na zwyżki cen 
surowca. Aby utrzymać ciągłość produkcji i miejsc pracy, ubojnie zmuszone kupować nawet niewielkie ilości. Pod 
koniec miesiąca wzrost cen żywca przestał przekładać się na kolejny wzrost ceny elementów – w szczególności fileta. 
Cena za kg tego surowca zatrzymała się na 20 zł. Prognozowane, krajowe, średnie ceny transakcyjne w 22 tyg. br. 
(rynek hurtowy przy ilości >1t) to: ● 19,00-19,50 zł/kg filet indor; ● 19,50-20,00 zł/kg filet indyczka; ● 13,70 – 
14,20 zł/kg udo z/k indyczka/indor. 

*** 

SYTUACJA NA RYNKU MLEKA 

Z najnowszych danych 
opublikowanych przez GUS wynika, że 
w kwietniu nastąpiła kolejna, 
niewielka, lecz pozytywna zmiana 
w stawkach za mleko. Od początku 
roku cena skupu tego surowca 
wzrosła o 2,92 zł/100 l. To odpowiedź 
na ogólnoświatowy trend, który 
wyraża m.in. indeks cen produktów 
mlecznych FAO. W analizowanym 
miesiącu wskaźnik ten wzrósł o 1,2%, 
co według analityków, mogło być 
związane z wysokimi cenami masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku, na 
które to wzrósł popyt ze strony 
rynków azjatyckich. Towarzyszyła 
temu też nieco mniejsza, niż zakładano, produkcja w Europie i Oceanii. 

W kwietniu 2021 r. polscy hodowcy bydła mlecznego, na krajowym rynku, otrzymywali średnio 152,27 zł/100 l 
mleka. Stawka w skupie w stosunku do marca 2021 r. (151,53 zł/100 l) wzrosła o 0,49% (tj. 0,74 zł/100 l). Z kolei 
w porównaniu z analogicznym okresem rok temu była wyższa o 14,58% (19,38 zł/100 l). 

Na najwyższe średnie stawki (zł/100 l) mogli liczyć dostawcy z województw: ● podlaskiego - 158,43 zł; 
● lubuskiego - 156,23 zł; ● warmińsko-mazurskiego - 155,28 zł.  

byczki od 8 dni do 4 tyg. - typ mleczny 502,49 - 692,66 zł/szt.

byczki od 8 dni do 4 tyg. - typ mięsny 924,98 - 961,65 zł/szt.

Krajowe ceny (netto) zakupu cieląt i młodego bydła opasowego                     

w handlu hurtowym w maju 2021 r.

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
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Z kolei najniższe stawki oferowano przeciętnie w województwach: ● małopolskim - 138,41 zł; ● łódzkim - 142,85 
zł; ● świętokrzyskim - 144,53 zł. Statystycznie, stawki za surowiec poprawiły się w prawie wszystkich regionach kraju, 
W największym stopniu, tj. o 2,5 zł i 2,4 zł/100 l, w woj. lubuskim i wielkopolskim. Jednak stawki w poszczególnych 
województwach ciągle cechuje duże zróżnicowanie. Biorąc pod uwagę dwa skrajne regiony, tj. Podlasie i Małopolskę, 
różnica w oferowanej cenie mleka w kwietniu br. wyniosła nieco ponad 20 zł/100 l mleka.  

Dobre dane płyną również w zakresie eksportu. W pierwszym kwartale 2021 roku (styczeń-marzec) wartość 
wywozu towarów przez polskie zakłady mleczarskie była o ok. 2% wyższa niż w analogicznym okresie rok temu. 
Zgodnie z szacunkowymi danymi Ministerstwa Finansów wartość polskich produktów, które trafiły poza nasze granice 
wyniosła ok. 604 mln euro. 

*** 

SYTUACJA NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW 

Analiza blisko 6 tys. cen z I kwartału 2020 i 2021 r. 
wykazała, że warzywa w sklepach potaniały średnio 
o prawie 5%. Spośród 10 sprawdzanych produktów aż 
8 odnotowało spadki. Największe dotyczyły cebuli – o 23,8%, 
buraków – o 18,4%, a także ziemniaków – o 15,6%. 
Natomiast podrożała cukinia – o 7,3%, jak również papryka – 
o 2%. Głównym czynnikiem spadku cen warzyw w relacji 
rocznej był zróżnicowany poziom plonów w latach 2019-2020 
oraz wyjątkowo wysokie ceny warzyw w pierwszych 
miesiącach 2020 r. - nie tylko z powodu rozpoczynającej się 
pandemii i narastających niepokojów na międzynarodowych 
rynkach. Istotną przyczyną była też susza w 2019 r., w wyniku 
której zgromadzono mniejsze zapasy warzyw. W 2020 r. 
suszy nie było, więc obecne zapasy warzyw są wyższe. 
Ich ceny są więc niższe niż przed rokiem. Dotyczy to 
szczególnie krajowych produktów, czyli ziemniaków, cebuli 
i buraków. W przypadku cukinii i papryki zdecydowanie 
bardziej zależni jesteśmy od importu. Na początku tego roku 
warunki agrometeorologiczne Południowej Europy nie były 
sprzyjające, co może tłumaczyć podwyżki cen. 

Obniżyły się również ceny owoców - średnio o 4,4% 
w relacji rocznej. Na 10 analizowanych produktów aż 
7 zaliczyło spadki. Najbardziej potaniały cytryny – o 14,7%, 
gruszki – o 12,9%, jak również jabłka – o 11,1%.  

Eksperci przewidują jednak, że ceny owoców i warzyw – 
również tych podstawowych - będą rosły z wielu powodów 
tj.: zmiany klimatyczne, pogorszenie jakości gleby, 
zmniejszanie obszarów rolnych i uprawnych i rosnących 
kosztów produkcji (drożeją m.in. maszyny, nawozy, środki 
ochrony roślin, energia i opakowania, coraz więcej kosztuje 
siła robocza, dodatkowe koszty generują też obostrzenia i wymogi covidowe). 

Według wiosennej oceny przeprowadzonej przez rzeczoznawców GUS większość drzew i krzewów owocowych 
okres zimy przetrwała w zadowalającej kondycji. Niskie temperatury na początku wiosny w bieżącym roku przyczyniły 
się do skrócenia okresu kwitnienia drzew i krzewów owocowych, przy czym sama intensywność kwitnienia także była 
niższa, a aktywność zapylaczy ograniczona. Owadom zapylającym nie sprzyjały też występujące częste opady deszczu, 
które dodatkowo utrudniały prowadzenie ochrony roślin przed chorobami grzybowymi i szkodnikami roślin. 

Kwitnienie truskawek, w zależności od rejonu, rozpoczynało się pod koniec kwietnia i na początku maja. 
W wyniku majowych przymrozków, pojawiające się pierwsze kwiaty ulegały uszkodzeniom, jednak powstałe straty nie 
były dotkliwe. Niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że sezon truskawkowy 2021 wystartował z opóźnieniem 
a ceny truskawek są wyższe niż w poprzednich latach. Na początku czerwca br. było to w dużym hurcie najczęściej 
8-10 zł/kg. W bieżącym sezonie na początku czerwca nie ruszył jeszcze skup truskawek do przemysłu.  

Już trzeci sezon z rzędu na krajowym rynku mamy problemy z podażą czereśni. Zwłaszcza w początkowej fazie 
sezonu. Możliwe, że w przypadku późniejszych odmian natura nadrobi zaległości. Jeszcze na początku czerwca można 

buraki ćwikłowe 0,91 - 1,42 0,50 - 3,00

cebula biała 1,10 - 1,74 1,00 - 3,50

fasola Piękny Jaś ……. 12,00 - 24,00

kapusta biała 1,13 - 3,20 0,72 - 2,50

kapusta młoda (szt.) 3,40 - 6,30 2,00 - 6,00

kalafiory (szt.) 4,36 - 10,00 3,00 - 9,00

marchew 1,24 - 1,99 0,65 - 3,00

ogórki 4,09 - 7,17 3,50 - 8,00

pieczarki ……. 7,00 - 9,00

pietruszka 4,39 - 8,90 3,00 - 10,00

pomidory 4,12 - 7,58 3,00 - 12,00

pory (szt.) 2,50 - 3,40 1,50 - 7,00

rzodkiewka (pęczek) 1,29 - 2,00 0,90 - 2,50

sałata 2,09 - 3,00 1,25 - 3,50/szt.

selery 1,99 - 2,90 2,00 - 6,00

ziemniaki 0,52 - 0,81 23,00 - 150,00/dt

ziemniaki młode 3,75 - 13,00 2,80 - 5,00

gruszki 3,55 - 4,82 3,25 - 7,00

jabłka 1,00 - 5,00 1,66 - 4,00

truskawki 16,29 - 27,60 11,00 - 25,00

Ceny hurtowe 
na rynkach 

krajowych

 Ceny targowiskowe       
w Małopolsce

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MODR Karniowice

Ceny (min./max.) w maju 2021 r.

 [zł za kg] / [zł za szt.] / [zł/dt]

Warzywa / owoce 

krajowe
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było zakupić wyłącznie owoce z importu (z Grecji, Hiszpanii i Serbii). W maju br. ceny w hurcie wahały się od 20 do 
50 zł/kg (w zależności od kalibru), ale na targowiskach za kg owoców trzeba było zapłacić od 50 do 100 zł za kg!  

Tymczasem największa na polskim rynku – firma Doehler z Kozietuł podała informację na temat minimalnych cen 
skupu owoców w sezonie 2021. Jest to wynik ugody firmy z UOKiK: ● truskawka 1,30 zł/kg (rok temu 1,50 zł/kg); 
● porzeczka czarna 0,90 zł/kg (bez zmian r/r*); ● porzeczka kolorowa 0,40 zł/kg (rok temu 0,50 zł/kg); ● aronia 
0,60 zł/kg*; ● wiśnia 0,70 zł/kg*; ● malina 2,80 zł/kg (bez zmian rok do roku); ● śliwka 0,50 zł/kg*; ● rabarbar 
0,50 zł/kg*; agrest 0,40 zł/kg*. Jednocześnie firma poinformowała, że podane ceny są cenami minimalnymi, poniżej 
których nie będzie prowadzony skup. W codziennych transakcjach będą natomiast stosowane ceny rynkowe 
wynikające z wielkości popytu i podaży, jakości surowca, warunków pogodowych, możliwości i warunków zbytu oraz 
innych czynników mających wpływ na poziom cen. 

W ocenie rzeczoznawców GUS siew warzyw gruntowych w bieżącym roku był opóźniony i rozciągnięty w czasie. 
Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i znacznej wilgotności gleby, w niektórych regionach kraju nie 
można było przed siewem dokonać stosownych zabiegów agrotechnicznych. Wschody warzyw rozpoczęły się z 1-3 
tygodniowym opóźnieniem i były przeważnie nierównomierne. Czynnikiem sprzyjającym dalszej wegetacji warzyw 
jest relatywnie wysoka zawartość wody zgromadzonej w glebie. Ze względu na obserwowane w ostatnich latach 
liczne anomalie pogodowe, zwiększa się liczba producentów, którzy decydują się na produkowanie rozsad warzyw 
w doniczkach, stosują tunele foliowe bądź też okrywają plantacje agrowłókniną. 

W sobotę 5 czerwca br. w typowo warzywniczej, małopolskiej gminie Igołomia-Wawrzeńczyce przeszły potężne 

gradobicia. Zniszczone zostały uprawy kapusty, cebuli, cukinii, buraczków, kalarepy, pora i inne. Wg profilu Agro 

Unii żywioł zniszczył 100% upraw wielu rolników. Dla wielu z nich to po prostu koniec sezonu i brak możliwości 

jakiegokolwiek zarobku. W szczególnie trudnej sytuacji są rolnicy, którzy nie zdołali ubezpieczyć swoich upraw.  

Pomoc poszkodowanym zaoferowała sieć Biedronka, deklarując, że odkupi od rolników z rejonu podkrakowskiej 

gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 156 ton kapusty i zaoferuje ją klientom. Kapusta ma być sprzedawana od 10 czerwca 

br. w wybranych sklepach sieci Biedronka m.in. w Warszawie oraz okolicy i w województwach lubuskim, 

dolnośląskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskie, łódzkim oraz lubelskim. W ten sposób Biedronka odrabia straty 

wizerunkowe po tym jak UOKiK nałożył na właściciela sieci ponad 60 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów 

w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców. 

Informacje rynkowe opracowano na podstawie danych: ZSRIR MRiRW, GUS, oraz stron internetowych: www.rolpetrol.com.pl; 
www.topagrar.pl; www.cenyrolnicze.pl, farmer.pl, Wiadomości Rolnicze.pl, www.fresh-market.pl. 

------- 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA, KTÓRE ZOSTAŁY OGŁOSZONE W MAJU 2021 r. 

➔ 07.05.2021 r weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dn. 04.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania 
"Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego PROW na lata 2014-2020 (DzU 2021 poz. 856). 
Zmieniono obszar do jakiego może być przyznana pomoc zwiększając go do 40 ha (pomoc jednemu podmiotowi 
może być przyznana do powierzchni nie większej niż 40 ha w całym okresie programu). 

➔ 19.05.2021 r. weszło w życie Obwieszczenie MRiRW z dn. 30.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020 (DzU 2021 poz. 
915). 

➔ 21.05.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dn. 17.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja 
gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na 
lata 2014-2020 (DzU 2021 poz. 930). 

➔ 01.06.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dn. 27.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020 (DzU 
2021 poz. 990). 

------- 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne
Wiosenna%20ocena%20stanu%20upraw%20rolnych%20i%20ogrodniczych%20w%202021%20roku.%20Informacja%20sygnalna%20w%20formacie%20PDF%200.49%20MB
http://www.rolpetrol.com.pl/
www.topagrar.pl
http://www.cenyrolnicze.pl/
https://www.wrp.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000856
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000915
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000915
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000930
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000990
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000990
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ODPOWIEDZI NA INTERWENCJE I WNIOSKI MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

Odpowiedź ws. uproszczenia procedur związanych z budową małych elektrowni wodnych na istniejącej 
infrastrukturze usytuowanej na potokach górskich (wniosek zgłoszony przez RP MIR w Limanowej w dn. 
23.02.2021 r.). 

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury w dn. 11.05.2021 r.:  
„(…) Wymagania prawne, m.in. związane z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę 

urządzenia wodnego lub na usługi wodne do celów energetyki wodnej wynikają z obowiązku zapewnienia przez 
właściwe organy ochrony zasobów wodnych. Zapewnienie ochrony wód wynika zarówno z krajowego, jak i unijnego 
systemu prawnego. Zgodnie z brzmieniem art. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) należy zapobiegać dalszemu 
pogarszaniu stanu wód oraz chronić i poprawiać stan ekosystemów wodnych. Jednocześnie ustawa z dn. 
20.07.2017 r. Prawo wodne w art. 50 wskazuje, że wody, jako integralna część środowiska oraz siedlisko dla 
organizmów, podlegają ochronie. Kolejną zasadą podstawową wyrażoną w przepisach Prawa wodnego jest 
korzystanie z wód w sposób nie powodujący pogorszenia stanu tych zasobów (...).  

(...) procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń, koncesji i innych decyzji administracyjnych wymagają 
zaangażowania i nakładów czasowych. Jednakże energetyka wodna, oprócz niewątpliwych korzyści związanych 
z produkcją czystej energii, może wpływać na zasoby wodne, zwłaszcza powodować zamulenie zbiorników 
usytuowanych na ciekach, czy oddziaływać na pożytki, do których zaliczamy ryby oraz inne organizmy żyjące 
w wodzie. Dlatego też każdy przypadek inwestycji wodnej, w tym także związanej z hydroenergetyką, należy 
rozpatrywać indywidualnie, tj. w drodze decyzji właściwych organów, w tym organu właściwego do wydania 
pozwolenia wodnoprawnego. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, uproszczenie procedur administracyjnych 
w zakresie uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzeń wodnych lub prowadzenie usług wodnych 
do celów energetyki wodnej nie jest rozważane. Jednocześnie, w kwestii dotyczącej ułatwień w zakresie uzyskiwania 
pozwoleń budowlanych właściwym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.” 

INTERWENCJE: 14-05-2021, Odpowiedź MI ws. uproszczenia procedur związanych z budową małych elektrowni wodnych). 

*** 

Odpowiedź ws. zwiększenia dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw rolnych. (wniosek 
zgłoszony przez RP MIR w Limanowej w dn. 23.02.2021 r.). 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dn. 20.05.2021 r.:  
"(...) Programem mającym na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym jest 

Program Priorytetowy „Agroenergia”, realizowany będzie w latach 2019-2025, zaś nabór wniosków odbywa się 
w trybie ciągłym. Beneficjentem Programu może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, będąca właścicielem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 
300 ha (...). Formą dofinansowania jest dotacja, która może obejmować koszt zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych 
(dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW). Co istotne, w ramach 
realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący 
magazyn energii elektrycznej. Dofinansowaniu nie podlegają natomiast projekty polegające na zwiększeniu mocy już 
istniejącej instalacji. Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na ►stronie NFOŚiGW. 

W odniesieniu do postulatu dotyczącego ujednolicenia współczynnika rozliczenia ilości energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci przez prosumenta 
energii odnawialnej na poziomie 1 do 0,8 – aktualnie na poziomie międzyresortowym analizowane są możliwości 
zmiany ustawy z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2021 r. poz. 610) w zakresie systemu 
prosumenckiego, które zakładają modyfikację i poszerzenie dotychczasowego modelu, a także wprowadzenie zmian 
w obowiązujących regulacjach, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne przez uczestników 
rynku (brane pod uwagę zmiany dotyczą m.in. poruszonej przez Państwa kwestii). Warto przy tym wskazać, że mając 
na uwadze obserwowany dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji w Polsce, istotne jest również zapewnienie 
bezpiecznej pracy sieci dystrybucyjnych, dla których charakterystyka funkcjonowania wielu rozproszonych źródeł 
fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie, wymagające podjęcia stosownych rozwiązań, które w sposób 
niedyskryminacyjny dla uczestników systemu odciążą sieć elektroenergetyczną w okresach największej produkcji 
energii ze źródeł PV.” 

INTERWENCJE: 21-05-2021, Resort klimatu ws. zwiększenia dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw 
rolnych). 

*** 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
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W piśmie z dn. 17.05.2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki z wnioskiem 
o podjęcie działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry (wniosek zgłoszony 
przez RP MIR w Bochni w dn. 17.03.2021 r.). 

"(...) Obecnie rolnik otrzymuje odszkodowanie wyłącznie za drzewa, które zostały powalone przez bobry i użyte do 
budowania żeremi. W przypadku uszkodzeń drzew dokonanych przez bobry pozostawionych w miejscu upadku, 
według opinii urzędników odpowiedzialnych za szacowanie szkód spowodowanych przez te zwierzęta, 
odszkodowanie nie należy się, gdyż rolnik może wykorzystać pozyskane w ten sposób drewno do własnych celów. 
Założenie, że rolnik jest zainteresowany pozyskaniem drewna, niezależnie z jakiego rodzaju drzewa ono pochodzi, jest 
błędne. Wielokrotnie zdarza się, że bobry niszczą drzewa, które były cenne dla danej nieruchomości. Powalone przez 
bobry drzewa stanowią problem nie tylko logistyczny, związany z koniecznością zagospodarowania drewna 
i posprzątania miejsca, ale również wymaga poniesienia kosztów nowych nasadzeń. 

Wobec powyższego, zasadnym jest wypłata odszkodowań za wszelkie upadki drzew spowodowane przez bobry, 
ponieważ takie szkody związane są z dużymi nakładami na ich usunięcie.” 

INTERWENCJE: 19-05-2021, Wniosek MIR w sprawie odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry. 

*** 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERWENCJE SAMORZĄDU ROLNICZEGO 

W sprawie usprawnienia systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenia odszkodowań za 
zutylizowanie chorych zwierząt (pismo KRIR z dn. 18.05.2020 r.). 

MRiRW w dn. 26.05.2021 r.: „(...) Zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich nie ma możliwości stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od 
ryzyka wystąpienia chorób zwierząt. Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt może być oferowane przez 
zakłady ubezpieczeń na zasadach komercyjnych. Niezależnie od powyższego aktualnie w MRiRW trwają prace mające 
na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przyszłości, 
w ramach których analizowana jest możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia 
zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób. 
(...) Pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej, w tym wytycznych UE (...). Zarówno przepisy ww. Wytycznych jak i rozporządzenia Komisji (...) nie 
przewidują możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji 
zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. Pomoc tym zakresie mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy 
de minimis. Jednakże uwzględniając wykorzystanie limitu tej pomocy w bieżącym roku oraz wysokość pomocy 
wynikającej z obowiązujących przepisów, która może zostać jeszcze uruchomiona, aktualnie nie ma możliwości 
uruchomienia nowych form pomocy de minimis. 

INTERWENCJE: 01-06-2021, MRiRW o możliwościach ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt oraz refundacji 
kosztów utylizacji padłych zwierząt. 

*** 

W sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych, w tym pilnego rozwiązania 
problemu tzw. świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS i KRUS (pismo KRIR z dn. 
13.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 26.05.2021 r.: „(...) Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, w razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych rentowych z ZUS oraz z KRUS, do wypłaty 
przysługuje jedno wybrane świadczenie (...).  
Wyjątek od tej zasady, obecnie dotyczy osób urodzonych po 31.12.1948 r., a więc tych, które objęte zostały reformą 
powszechnego systemu emerytalnego realizowanego przez ZUS i wprowadzoną od dnia 01.01.1999 r. (...) W myśl 
zasad na jakich została przeprowadzona ww. reforma, osoba posiadająca okresy ubezpieczenia zarówno w rolnym, jak 
i powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, czyli tzw. "dwuzawodowiec", urodzona po dniu 31.12.1948 r., za 
okresy podlegania ubezpieczeniu w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, bez względu na ich długość, 
otrzyma po osiągnięciu wieku emerytalnego świadczenie emerytalne z ZUS, w wysokości odpowiadającej opłaconym 
składkom w tamtym systemie. Nie było w związku z tym uzasadnienia do dalszego zaliczania okresu ubezpieczenia 
w systemie powszechnym przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej. Bowiem na podstawie tych samych 
okresów ubezpieczeniowych, nie można pobierać kilku świadczeń z różnych systemów ubezpieczeniowych. 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MI-ws.-uproszczenia-procedur-zwi%C4%85zanych-z-budow%C4%85-ma%C5%82ych-elektrowni-wodnych,13793.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-ubezpieczenia-od-ryzyka-wyst%C4%85pienia-chor%C3%B3b-zwierz%C4%85t-oraz-refundacji-koszt%C3%B3w-utylizacji-pad%C5%82ych-zwierz%C4%85t,13843.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-o-mo%C5%BCliwo%C5%9Bciach-ubezpieczenia-od-ryzyka-wyst%C4%85pienia-chor%C3%B3b-zwierz%C4%85t-oraz-refundacji-koszt%C3%B3w-utylizacji-pad%C5%82ych-zwierz%C4%85t,13843.html
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(...) Emerytury rolnicze nie zostały zreformowane w ten sposób, dlatego prawo do emerytury rolniczej, w stosunku do 
wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od daty urodzenia, przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego 
i uzależnione jest od posiadania co najmniej 25 lat ubezpieczenia rolnego. Z tą różnicą, że w stosunku do urodzonych 
po 31 grudnia 1948 r. nie ma możliwości zaliczania innych okresów ubezpieczenia do wymaganego okresu 
ubezpieczenia rolniczego, gdyż za okresy ubezpieczenia w systemie powszechnym (w ZUS) zostanie ustalone 
świadczenie niezależnie od ich długości i będzie ono adekwatne do wysokości odprowadzonych składek. 

(...) Zasadniczo osoby o długim stażu emerytalnym zyskują najbardziej, a wynika to z tego, że w okresie prowadzenia 
działalności rolniczej i podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (w KRUS) nie gromadziły kapitału w 
powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (w ZUS) i z tamtego systemu nie nabędą wystarczającego 
świadczenia. Z kolei osoby, które mają krótszy staż emerytalny rolniczy, zapewne zgromadziły odpowiedni kapitał w 
systemie powszechnym (w ZUS), skąd otrzymają zasadnicze świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dlatego 
z systemu rolnego (z KRUS) otrzymają zwiększenie do emerytury z ZUS, odpowiadające odprowadzanym składkom na 
ubezpieczenie społeczne rolników, gdyż celem przedmiotowego zwiększenia jest wszakże zrekompensowanie osobie 
uprawnionej do emerytury w systemie powszechnym rzeczywistych ciężarów, jakie ponosiła w przeszłości, podlegając 
ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacając z tego tytułu należne składki (...).” 

INTERWENCJE: 31-05-2021, Wyjaśnienia resortu rolnictwa dotyczące tzw. świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych 
w ZUS i KRUS. 

*** 

W sprawie czasowego zezwolenia na stosowanie zaprawy nasiennej z grupy neonikotynoidów do zaprawiania 
nasion rzepaku w sezonie 2021 r. (pismo KRIR z dn. 23.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 21.05.2021 r.: „(...) Kwestia ta została już rozstrzygnięta decyzją nr R-168/2021d z dnia 9 kwietnia 2021, 
zgodnie z którą minister rolnictwa odmówił wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie. (...) Generalnie 
stosowanie zapraw neonikotynidowych w rzepaku jest zabronione w UE od 2013 r., natomiast w Polsce dopuszczone 
są już dwie zaprawy nasienne Lumiposa 625 FS oraz Buteo Start do stosowania w tej uprawie. 

Zgodnie art. 156 § 1 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2021 r. poz. 735) 
nie jest możliwe ponowne składanie wniosku w tej samej sprawie, w sytuacji, gdy została ona już rozstrzygnięta 
decyzją ostateczną. 

INTERWENCJE: 28-05-2021, Nie będzie zezwolenia na stosowanie neonikotynoidów do zaprawiania rzepaku. 

*** 

W sprawie uwzględnienia – w realizacji wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu – działań mających na celu 
ograniczenie stosowania środków chemicznych w produkcji żywności, które doprowadzą do zmniejszenia 
zanieczyszczeń powstających w procesie przetwórstwa produktów rolno-spożywczych (pismo KRIR z dn. 
19.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 26.05.2021 r.: „(...) Elementem Zielonego Ładu jest m.in. uczynienie z unijnego systemu żywności 
globalnego standardu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony system żywnościowy ma mieć zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych i środowiskowych Zielonego Ładu, przy jednoczesnym zwiększeniu 
dochodów producentów surowców i wzmocnieniu konkurencyjności UE. Należy podkreślić, że Strategia nie nakłada 
bezpośrednio żadnych obowiązków, wyznacza jednak cele, do których należy dążyć. Strategia zawiera propozycje 
działań w zakresie zrównoważonej produkcji żywności w całym systemie żywnościowym, który obejmuje 
bezpośrednio nie tylko rolnictwo, ale też przemysł spożywczy, handel, konsumpcję, a pośrednio także przemysł 
środków produkcji dla rolnictwa i przemysł spożywczy, usługi, badania i wdrożenia, edukację. 
(...) Stosowanie substancji dodatkowych (np. substancji konserwujących, wzmacniaczy smaku) w UE, w tym 
w Polsce, jest od wielu lat uregulowane przepisami. Celem aktów prawych dotyczących dodatków do żywności jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa konsumentów, którzy spożywają 
żywność zawierającą substancje dodatkowe (...). Kontrolę prawidłowości stosowania substancji dodatkowych do 
żywności w Polsce prowadzi przede wszystkim Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności 
(...). Biorąc pod uwagę przepisy w zakresie procedur wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 
ograniczenie możliwości użycia substancji dodatkowych w produkcji żywności powinno być uzgadniane na poziomie 
UE i wynikać bezpośrednio z obowiązującego prawa.” 

INTERWENCJE: 27-05-2021, Resort rolnictwa ws. stosowania środków chemicznych w produkcji żywności. 

*** 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyja%C5%9Bnienia-resortu-rolnictwa-dotycz%C4%85ce-tzw.-%C5%9Bwiadcze%C5%84-zbiegowych-i-%C5%82%C4%85czenia-okres%C3%B3w-sk%C5%82adkowych-w-ZUS-i-KRUS,13839.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyja%C5%9Bnienia-resortu-rolnictwa-dotycz%C4%85ce-tzw.-%C5%9Bwiadcze%C5%84-zbiegowych-i-%C5%82%C4%85czenia-okres%C3%B3w-sk%C5%82adkowych-w-ZUS-i-KRUS,13839.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Nie-b%C4%99dzie-zezwolenia-na-stosowanie-neonikotynoid%C3%B3w-do-zaprawiania-rzepaku,13832.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-stosowania-%C5%9Brodk%C3%B3w-chemicznych-w-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci,13831.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-stosowania-%C5%9Brodk%C3%B3w-chemicznych-w-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci,13831.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-stosowania-%C5%9Brodk%C3%B3w-chemicznych-w-produkcji-%C5%BCywno%C5%9Bci,13831.html
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W sprawie obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych (pismo KRIR z dn. 
20.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 25.05.2021 r.: „(...) W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości obniżania opłat 
pobieranych przez IW w rzeźniach rolniczych. Natomiast planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego rozwiązań, które taką możliwość będą przewidywały.” 

INTERWENCJE: 27-05-2021, Wymagania weterynaryjne dla małych rzeźni rolniczych. 

*** 

W sprawie ujednolicenia wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do 
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, 
określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją (pismo KRIR 
z dn. 13.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 14.05.2021 r.: (...) Resort rolnictwa dostrzega problem sygnalizowany przez KRIR, w związku 
z powyższym przygotowano odpowiednią nowelizację przepisów, która znajdzie odzwierciedlenie 
w przygotowywanym obecnie w resorcie rolnictwa projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz innych ustaw. 

INTERWENCJE: 24-05-2021, Wniosek ws. ujednolicenia wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji uwzględniony 
w procedowanym projekcie ustawy. 

*** 

W sprawie zwiększenia środków na dopłaty do składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (pismo KRIR z dn. 29.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 06.05.2021 r.: (...) zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 r. kwota wydatków w wysokości 
400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym.  

(...) W umowach zawartych w grudniu 2020 r. z siedmioma zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 
65% składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dostępna kwota wydatków została w pełni 
rozdysponowania. W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań 
w częściach budżetu państwa, w których MRiRW jest dysponentem, w pierwszej kolejności uwolnione wydatki 
zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, w przypadku, gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej 
odmowy zawarcia takiej umowy w co najmniej 2 zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat - nie stosuje się przepisów o wnoszeniu opłaty za niespełnienie obowiązku 
ubezpieczenia." 

INTERWENCJE: 21-05-2021, Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek ws. zwiększenia środków na dopłaty do składek 
ubezpieczeniowych. 

*** 

W sprawie złagodzenia wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce 
(pismo KRIR z dn. 12.04.2020 r.). 

MRiRW w dn. 12.05.2021 r.: "(...) Ministerstwo rolnictwa podejmuje systematyczne działania mające na celu 
wprowadzenie ułatwień służących rozwojowi małej retencji wodnej. Już w 2019 roku zainicjowano uproszczenie 
procedur związanych z wykonaniem najmniejszych zbiorników. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 
Prawo wodne, w uproszczonej formule, tj. na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego można wykonywać stawy 
o powierzchni do 1 000 m2 i o głębokości do 3 m. (...). W wyniku nowelizacji ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo 
budowlane, budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 000 m2 i głębokości 
nieprzekraczającej 3 m, nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu budowlanym oraz zgłoszenia budowy. 

W 2020 r., w ramach prowadzonych przez MGMiŻŚ prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy, MRiRW zgłosiło propozycję wprowadzenia kolejnych zmian przepisów w ustawach: 
Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze. 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wymagania-weterynaryjne-dla-ma%C5%82ych-rze%C5%BAni-rolniczych,13825.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wymagania-weterynaryjne-dla-ma%C5%82ych-rze%C5%BAni-rolniczych,13825.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wymagania-weterynaryjne-dla-ma%C5%82ych-rze%C5%BAni-rolniczych,13825.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-ujednolicenia-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiadcze%C5%84-na-kwarantannie-i-izolacji-uwzgl%C4%99dniony-w-procedowanym-projekcie-ustawy,13820.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-ujednolicenia-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiadcze%C5%84-na-kwarantannie-i-izolacji-uwzgl%C4%99dniony-w-procedowanym-projekcie-ustawy,13820.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-ujednolicenia-wysoko%C5%9Bci-%C5%9Bwiadcze%C5%84-na-kwarantannie-i-izolacji-uwzgl%C4%99dniony-w-procedowanym-projekcie-ustawy,13820.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-resortu-rolnictwa-na-wniosek-ws.-zwi%C4%99kszenia-%C5%9Brodk%C3%B3w-na-dop%C5%82aty-do-sk%C5%82adek-ubezpieczeniowych,13818.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-resortu-rolnictwa-na-wniosek-ws.-zwi%C4%99kszenia-%C5%9Brodk%C3%B3w-na-dop%C5%82aty-do-sk%C5%82adek-ubezpieczeniowych,13818.html
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Celem proponowanych zmian jest uproszczenie przepisów w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi 
w rolnictwie, w tym dotyczących retencji wody, jak i zatrzymywania jej odpływu na terenach rolnych, w szczególności 
w urządzeniach melioracji wodnych, aby producenci rolni mogli ją wykorzystywać w sposób efektywny, przy 
zapewnieniu spełniania wymogów środowiskowych. Projekt tej ustawy został skierowany w 2020 r. do uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji społecznych. W związku z reorganizacją Rady Ministrów, dalsze prace nad projektem 
będą kontynuowane przez Ministerstwo Infrastruktury, do którego został włączony dział administracji rządowej – 
gospodarka wodna (...). 

Proponowane zmiany dotyczą m.in.: 

1) kolejnych ułatwień związanych z budową małych stawów i zbiorników wodnych - stawy lub zbiorniki wodne 
o powierzchni przekraczającej 1000 m² i nieprzekraczającej 5000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, byłyby 
wykonywane na podstawie zgłoszenia budowy i zgłoszenia wodnoprawnego; 

2) doprecyzowanie pojęcia zwykłego korzystania z wód poprzez objęcie nim korzystania z wody w rowie lub stawie, 
znajdującej się w granicach nieruchomości gruntowej stanowiącej własność właściciela, o ile nie narusza interesu 
osób trzecich - właściciel danego terenu, który posiada staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub 
roztopowymi, będzie mógł korzystać z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego 
korzystania z wód bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania; 

3) rozszerzenie możliwości zatrzymywania wody i hamowania jej odpływu bez konieczności uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego - bez pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego 
możliwe będzie zatrzymywanie wody w rowach i obiektach drenarskich oraz przebudowa rowu i obiektu 
drenarskiego, niezbędna do zatrzymywania wody; taki przepis pozwoli na szersze podejmowanie działań w zakresie 
zatrzymywania i hamowania odpływu wody za pomocą urządzeń melioracji wodnych, co będzie miało pozytywny 
wpływ na stosunki wodne na danym terenie (...)." 

INTERWENCJE: 17-05-2021, Resort rolnictwa ws. ułatwień w inwestycjach na retencję wody. 

*** 

W sprawie niekorzystnych dla rolników zapisów w umowach dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne. Na zlecenie 
Zarządu KRIR, radczyni prawna dokonała analizy zapisów umowy udostępnionej przez wnioskodawcę i przedstawiła 
możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania tego typu umów, sugerując jednocześnie, aby każdym 
przypadku przed zawarciem umowy, wydzierżawiający (rolnik) skonsultował jej treść z adwokatem lub radcą 
prawnym. Najczęściej pojawiające się, niekorzystne dla rolnika postanowienia, umowne udostępnione zostały na 
stronie internetowej: INTERWENCJE: 17-05-2021, Potencjalne konsekwencje prawne wynikające z zawierania umów 
dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne. 

*** 

W sprawie zwiększenia środków finansowych dla WFOŚiGW przeznaczonych na demontaż, odbiór i utylizację 
eternitu (pismo KRIR z dn. 04.01.2020 r.). 

MKiŚ w dn. 21.04.2021 r.: "(...) Obecnie nie planuje się zwiększania udziału procentowego wkładu NFOŚiGW 
w realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program ma 
charakter ogólnopolski i dodatkowe preferencje dla wojewódzkich funduszy, w tym wfośigw o mniejszych 
przychodach, muszą uwzględniać możliwości finansowe NFOŚiGW.” 

Ponadto resort klimatu poinformował o Konkursie Azbest 2021, który realizowany będzie w latach 2019–2023.  

INTERWENCJE: 11-05-2021, Odpowiedź resortu klimatu ws. programu oczyszczania kraju z azbestu. 

*** 

W sprawie kwalifikowania przez Inspekcję Ochrony Środowiska podłoża po uprawie grzybów boczniaka jako 
odpady (pismo KRIR z dn. 29.03.2020 r.). 

MKiŚ w dn. 06.05.2021 r.: (...) Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy merytorycznej minister klimatu i środowiska 
wydał wytyczne dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnego z obowiązującymi 
przepisami, kwalifikowania podłoża po uprawie grzybów boczniaka. Jeżeli podłoże po uprawie boczniaka spełnia 
przesłanki art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach, nie stosuje się do niego przepisów tej ustawy.  

„(...) Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do biomasy w postaci naturalnych substancji, niebędących 
niebezpiecznymi, pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej, jeżeli jednocześnie zostanie sprawdzone, że zostały 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-u%C5%82atwie%C5%84-w-inwestycjach-na-retencj%C4%99-wody,13796.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Potencjalne-konsekwencje-prawne-wynikaj%C4%85ce-z-zawierania-um%C3%B3w-dzier%C5%BCawy-pod-fermy-fotowoltaiczne,13795.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Potencjalne-konsekwencje-prawne-wynikaj%C4%85ce-z-zawierania-um%C3%B3w-dzier%C5%BCawy-pod-fermy-fotowoltaiczne,13795.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpoweid%C5%BA-resortu-klimatu-ws.-programu-oczyszczania-kraju-z-azbestu,13776.html
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spełnione warunki postawione w art. 2 ust. 6 litera c ustawy o odpadach, że biomasa taka wykorzystywana jest 
w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są 
szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (...).” 

INTERWENCJE: 11-05-2021, Wytyczne resortu klimatu ws. kwalifikowania pozostałości po uprawie boczniaka. 

*** 

W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego (pismo KRIR z dn. 12.04.2021 r.), z wnioskiem o uwzględnienie 
w trakcie prac nad nowelizacją Kodeksu cywilnego regulacji szczególnych w zakresie podziału majątku spadkowego, 
w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne, otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia z Departamentu Legislacyjnego 
Prawa Cywilnego MS (pismo z dn. 25.05.2021 r.). Treść wyjaśnień dostępna jest na stronie internetowej MIR. 

INTERWENCJE: 07-06-2021, Wyjaśnienia ministerstwa sprawiedliwości ws. regulacji szczególnych w zakresie podziału majątku 
spadkowego. 

*** 

INTERWENCJESAMORZĄDU ROLNICZEGO zgłoszone w maju 2021 r., 
pozostające bez odpowiedzi na dzień 01.06.2021 r.  

informacja dostępna stronie internetowej MIR: 

26-05-2021, Izby rolnicze oczekują, aby rekompensaty za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie koła łowieckie. 

21-05-2021, Wniosek o wcześniejsze emerytury dla rolników. 

21-05-2021, Kolejna interwencja w sprawie utylizacji folii i agrowłókniny. 

19-05-2021, MRiRW ws. zmian w działaniu Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze. 

19-05-2021, Uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich. 

19-05-2021, Wniosek MIR w sprawie odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry. 

19-05-2021, Wniosek dot. planowanego wprowadzenia kaucji przy zakupie olejów. 

14-05-2021, Interwencja ws. nieprawidłowości w sprzedaży ciągników. 

07-05-2021, Resort rolnictwa ws. możliwości wsparcia dla rolników prowadzących produkcję warzyw i kwiatów 
jadalnych w tunelach. 

05-05-2021, MRiRW w kwestii usprawnień funkcjonalności aplikacji eWniosekPlus. 

04-05-2021, Wniosek o utworzenie wyszukiwarki środków dla rolnictwa z numerami partii produktu. 

*** 

INFORMACJE BRANŻOWE 

INFORMACJE MRiRW 

➔ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) 
na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym - Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020: 

• 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, lub 

• 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. 

Gwarancja ta może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego 
udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP działającym w sektorze rolnym. Dodatkowo istnieje 
możliwość skorzystania z dotacji 2 p.p. w formie dopłaty do oprocentowania w przypadku kredytów obrotowych na 
utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID -19. Więcej informacji na stronie: ►www.gov.pl. 

INFORMACJE ARiMR 

➔ 17.06.2021 r. upływa czas na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. 

Wnioski można składać tylko przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy mogą liczyć na pomoc 
pracowników Agencji: dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz 

https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wytyczne-resortu-klimatu-ws.-kwalifikowania-pozosta%C5%82o%C5%9Bci-po-uprawie-boczniaka,13774.html
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyja%C5%9Bnienia-ministerstwa-sprawiedliwo%C5%9Bci-ws.-regulacji-szczeg%C3%B3lnych-w-zakresie-podzia%C5%82u-maj%C4%85tku-spadkowego,13851.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyja%C5%9Bnienia-ministerstwa-sprawiedliwo%C5%9Bci-ws.-regulacji-szczeg%C3%B3lnych-w-zakresie-podzia%C5%82u-maj%C4%85tku-spadkowego,13851.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Izby-rolnicze-oczekuj%C4%85,-aby-rekompensaty-za-szkody-%C5%82owieckie-wyp%C5%82aca%C5%82o-pa%C5%84stwo,-a-nie-ko%C5%82a-%C5%82owieckie,13824.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-o-wcze%C5%9Bniejsze-emerytury-dla-rolnik%C3%B3w,13817.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Kolejna-interwencja-w-sprawie-utylizacji-folii-i-agrow%C5%82%C3%B3kniny,13810.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-zmian-w-dzia%C5%82aniu-Wsparcie-inwestycji-w-%C5%9Brodki-zapobiegawcze,13798.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Uwagi-samorz%C4%85du-rolniczego-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ubezpieczeniach-upraw-rolnych-i-zwierz%C4%85t-gospodarskich,13799.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Uwagi-samorz%C4%85du-rolniczego-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ubezpieczeniach-upraw-rolnych-i-zwierz%C4%85t-gospodarskich,13799.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-MIR-w-sprawie-odszkodowa%C5%84-za-drzewa-uszkodzone-przez-bobry,13801.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-dot.-planowanego-wprowadzenia-kaucji-przy-zakupie-olej%C3%B3w,13800.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-ws.-nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci-w-sprzeda%C5%BCy-ci%C4%85gnik%C3%B3w,13794.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wsparcia-dla-rolnik%C3%B3w-prowadz%C4%85cych-produkcj%C4%99-warzyw-i-kwiat%C3%B3w-jadalnych-w-tunelach,13768.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wsparcia-dla-rolnik%C3%B3w-prowadz%C4%85cych-produkcj%C4%99-warzyw-i-kwiat%C3%B3w-jadalnych-w-tunelach,13768.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-w-kwestii-usprawnie%C5%84-funkcjonalno%C5%9Bci-aplikacji-eWniosekPlus-,13764.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-o-utworzenie-wyszukiwarki-%C5%9Brodk%C3%B3w-dla-rolnictwa-z-numerami-partii-produktu,13763.html
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych
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w soboty 10:00-16:00); w placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których 
można wypełnić wniosek, otrzymując wsparcie w kwestiach technicznych.  

Ostateczny termin składania wniosków mija 12 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności 
zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub 

wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności). Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w biurach MIR, 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 

➔ Do 25.06.2021 r., w ramach pomocy de minimis, rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021. 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

wnioskodawcy. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ Do 27.06.2021 r. właściciele lasów prywatnych mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. 

Wsparcie skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych (w średnim wieku lasu 11-60 lat), o maksymalnej pow. 
40 ha. Przedmiotem pomocy są inwestycje przyczyniające się do przekształcenia niekorzystnej struktury 
drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. 

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ Do 30.06.2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin 
pszczelich. Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest skierowana dla podmiotów prowadzących 
działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. Przyznawana będzie w formie dotacji do każdej 
przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok. 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej 
stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

pszczelarza. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ Do 30.06.2021 r. wydłużony został nabór wniosków: 

• o „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników”; 

• o przyznanie pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania 
"Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw". 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ Od 07 do 30.06.2021 r. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych 
spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie 
pomocy. Szkody muszą: 

• dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; 

• wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji. 
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich 

użytków zielonych. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ 14.07.2021 r. to ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 
2014 - 2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19.  
Nastąpiła bowiem zmiana przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez ARiMR, wprowadzonych 

w związku z pandemią Covid-19. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-na-inwestycje-w-ekosystemy-lesne.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-na-inwestycje-w-ekosystemy-lesne.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-wnioski-do-30-czerwca.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-wnioski-do-30-czerwca.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-w-2020-r-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosfe.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolnicy-ktorzy-poniesli-w-2020-r-straty-w-uprawach-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosfe.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html
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➔ Od 01.06. do 02.082021 r. trwa nabór wniosków o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.  
Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy 
są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również 
jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. 
Wsparcie ma charakter jednorazowej, zryczałtowanej płatności, której celem jest zrekompensowanie kosztów 
wykonania zalesienia oraz jego ochrony. Wysokość pomocy uzależniona jest m.in. od tego, czy sadzone będą drzewa 
liściaste czy iglaste, rodzaju gruntów, nachylenia terenu, czy wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej i waha się 

od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ Od 21.06.do 19.08.2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, 
i to we wszystkich pięciu jej obszarach.  
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:  
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł; 
• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł; 
• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł; 
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, 
poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku 
inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem 
lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi - 
200 tys. zł; 
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł. 
Pomoc jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej 
inwestycji. Standardowo wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się 
młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%. 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ ARiMR zaprasza dzieci młodzież z obszarów wiejskich do udziału w proekologicznym konkursie fotograficznym.  
Konkurs pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” adresowany jest dla dzieci ze szkół podstawowych 
z obszarów wiejskich i ma na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu oraz dbania o przestrzeń lokalną, 
a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze. 
Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub 
innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub 
instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy 
ARiMR. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r. Szczegółowe warunki oraz zasady 
konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie ►www.arimr.gov.pl.  

*** 

INFORMACJE KRUS 

➔ KRUS uruchamia nowy profil rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19. 

Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS: w Jedlcu oraz w Szklarskiej 
Porębie. Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 obowiązują, jak przy 
kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia. Podstawą jest jednak 
udokumentowana choroba COVID-19. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z najbliższym oddziałem 

regionalnym lub placówką terenową KRUS. Więcej informacji na ►www.krus.gov.pl. 

➔ KRUS informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Obecnie wynoszą one odpowiednio: 

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr, 

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr. 
Nowe kwoty miesięcznego przychodu wynikają ze zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 

2021 r. (5 681 zł 56 gr.), ogłoszonego przez Prezesa GUS. Więcej informacji na ►www.krus.gov.pl. 

*** 

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/wsparcie-na-zalesienie/zasady-wsparcie-na-zal-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-i-poprawe-zywotnosci-lasow/wsparcie-na-zalesienie/zasady-wsparcie-na-zal-2021.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-piec-naborow-wnioskow-w-jednym-terminie.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/rehabilitacja-lecznicza-dla-osob-po-przebytej-chorobie-covid-19/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/rehabilitacja-lecznicza-dla-osob-po-przebytej-chorobie-covid-19/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/nowe-kwoty-przychodu-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen-emerytalno-rentowych-od-7/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/nowe-kwoty-przychodu-decydujace-o-zmniejszeniu-lub-zawieszeniu-swiadczen-emerytalno-rentowych-od-7/
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INFORMACJE KOWR 

➔ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania 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. 

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, 
z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, 
zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym. 
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 zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia. 
Pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy. 
Warunkiem uzyskania pożyczki jest: 

• złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR, 

• posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej, 

• wniesienie stosownego zabezpieczenia, 

• wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki. 
Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie komisji 
europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. 
Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat, na podstawie ustalonego harmonogramu 
w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat. 
Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia pożyczek dostępne są na ►stronie internetowej KOWR.  
 

*** 

INFORMACJE Z PRAC ZARZĄDU I BIURA MIR 

1) W maju odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR – 10 i 26 maja br.  

2) 07.05.2021 r. w UMWM odbyło się uroczyste wręczenie umów partnerom KSOW, którzy otrzymali dofinansowanie 
na realizację projektów zgłoszonych w konkursie nr 5/2021. Wśród 26 operacji wybranych do realizacji w 2021 r. 
znalazło się 5 zaproponowanych przez MIR: 

• "Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych" 

• "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" 

• "Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów" 

• "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca" 

• "Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich". 

Umowy na realizację projektów podpisali i odebrali Wiceprezes Zarządu MIR K. Janecka oraz Dyrektor MIR 
H. Dankowiakowski. Więcej informacji o ww. projektach na ►stronie internetowej MIR. 

3) 10.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej MIR. Członkowie Komisji omówili 
wykonanie budżetu za 2020 r. oraz planowane projekty szkoleniowe i wydarzenia, z którymi związane są wydatki 
finansowe w 2021 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwały: w sprawie akceptacji sprawozdania Zarządu za 2020 r. oraz 
przyjęcia sprawozdania finansowego za ub.r. 

4) Od 15.03.2021 r. biura MIR w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Wadowicach i w Miechowie są otwarte dla 
rolników potrzebujących pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych. Do końca maja pracownicy MIR wypełnili 
łącznie 476 eWnioskow. 

5) Trwają prace w związku z realizacją kampanii promocyjno-informacyjnej pn. „Mleko - promocja przetworów 
mlecznych z Małopolski” - przedsięwzięcie finansowane jest z Funduszu Promocji Mleka. 

6) MIR prowadzi nabór dzieci rolników na wypoczynek letni, organizowany przez KRIR. Zapraszamy dzieci w wieku 7-
16 lat na kolonię nad morze, do Jarosławca, w terminie od 14-22 lipca do Ośrodka Wypoczynkowego „Bryza Morska". 

Więcej informacji o ww. projektach na ►stronie internetowej MIR. 

7) Wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Zarządu, delegaci, dyrektor oraz pracownicy MIR: 

• 04.05.2021 r. – posiedzenie Rady ds. EkoMałopolski – przedstawienie założeń, wniosków, przebiegu prac nad 
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. W wideokonferencji uczestniczyła 
Wiceprezes MIR K. Janecka. 

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/pozyczki-dla-rolnikow
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/pozyczki-dla-rolnikow
https://mir.krakow.pl/artykuly/Projekty-realizowane-przez-MIR-w-ramach-KSOW-w-2021-r.,13782.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Projekty-realizowane-przez-MIR-w-ramach-KSOW-w-2021-r.,13782.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-dzieci-na-letni-wypoczynek-w-Jarosławcu,13833.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-dzieci-na-letni-wypoczynek-w-Jarosławcu,13833.html
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• 04.05.2021 r. – udział w pracach komisji przetargowej KRIR - R. Czaicki. 

• 05.05.2021 r. posiedzenie Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Spotkanie miało formę zdalną. 
MIR reprezentowały: K. Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR i M. Warias, Delegatka do WZ MIR z pow. dąbrowskiego. 

07.05.2021 r. – udział w nagraniu do programu TVP Kraków nt. sytuacji w sadownictwie i warzywnictwie 
w związku z niekorzystnym przebiegiem pogody - R. Czaicki.  

• 13.05.2021 r. – szkolenie dla partnerów KSOW - wideokonferencja UMWM, uczestniczyli w nim Dyrektor 
H. Dankowiakowski i pracownicy MIR. 

• 17.05.2021 r. – uroczyste otwarcie wystawy pt. „130 lat studiów rolniczych w Krakowie”, skwer A. Wajdy 
w Krakowie, z udziałem Prezesa Zarządu MIR R. Czaickiego. 

• 17.05.2021 r. – posiedzenie RP MIR w Proszowicach, z udziałem Wiceprezes Zarządu MIR K. Janeckiej. 

• 18.05.2021 r. – posiedzenie myślenickiej RP MIR z udziałem przedstawiciela RDOŚ, który omówił zalecenia i zasady 
postępowania w odniesieniu do wilka w przypadkach występowania sytuacji problemowych.  

• 20.05.2021 r. - udział w konferencji online „Uprawa rzepaku a Europejski Zielony Ład”, która odbyła się podczas 
Międzynarodowego Dnia Rzepaku "Eurorzepak 2021" w Mnikowie – pracownicy biura MIR w Wadowicach. 

• 21.05.2021 r. - podpisanie umów w ramach Projektu IQSell, którego celem jest wypracowanie, przetestowanie 
i pilotażowe wdrożenie narzędzia informatycznego iqsell, dostosowanego do potrzeb, uwarunkowań i możliwości 
partycypujących rolników, które umożliwi im skuteczniej sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom 
(indywidualnie i zbiorowo) – R. Czaicki i H. Dankowiakowski. 

• 26.05.2021 r. 26 – zdalne posiedzenie WZ TARR, uczestniczył Prezes R. Czaicki. 

• 28.05.2021 r. – posiedzenie RP MIR w Limanowej. 

 

Opracowanie: J. Kałmuk  


