
Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat  

funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, 

prac Zarządu i nowych aktów prawnych 

Dane opracowano na dzień 30.06.2021 r. 

Czerwiec 2021 

Rynek zbóż  

Na przełomie maja i czerwca na rynku krajowym w odniesieniu do 

połowy maja ceny zbóż podstawowych uległy obniżeniu . Według 

danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 

MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu miesiąca za pszenicę 

konsumpcyjną płacono średnio 954 zł/t (o 2 % mniej niż miesiąc 

wcześniej i o 16% drożej niż w ubiegłym roku), za tonę żyta 

konsumpcyjnego można było natomiast uzyskać przeciętnie 741 zł 

(o 2,5% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 33% więcej niż w 

porównywalnym okresie 2020r.). W odniesieniu do początku maja, 

w czerwcu o 2,5% wzrosły ceny kukurydzy której przeciętna cena 

ukształtowała się na poziomie 1007zł/t, jednocześnie ziarno to było 

droższe o 33% niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym. W 

drugim tygodniu czerwca  ceny  większości zbóż wzrosły osiągając 

następujące poziomy: 970zł/t za pszenicę konsumpcyjną,768zł/t za 

żyto konsumpcyjne, 886zł/t za jęczmień paszowy, 1046zł/t za 

kukurydzę. W dniach 14-20 czerwca 2021r. zmiany cen skupu w 

zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji  Rynkowej MRiRW były 

różnokierunkowe. Zdrożały żyto konsumpcyjne i  jęczmień paszowy 

za które odpowiednio płacono 777zł/t i 897zł/t , natomiast staniała 

pszenica konsumpcyjna i kukurydza. Pod koniec czerwca w 

zakładach zbożowych  objętych monitoringiem Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena 

krajowej  pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 961zł/t, za żyto 

konsumpcyjne uzyskiwano cenę 807zł/t, a za kukurydzę 1030zł/t.  

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

 

W pierwszym tygodniu czerwca 2021r. na rynku 

krajowym średnia cena zakupu żywca wieprzowego 

wyniosła 5,55 zł/kg i była o 11% wyższa niż miesiąc 

wcześniej i o 2% niższa  niż w 2020r. W stosunku do 

końca maja potaniały również ceny półtusz 

wieprzowych za które oferowano 8,07zł/kg (o 11% 

więcej niż na początku maja oraz o 0,5% więcej niż w 

ubiegłym roku). 

W omawianym okresie za żywiec wołowy średnio 

uzyskiwano  7,29zł/kg (wzrost o 4% wobec 

poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 20% w stosunku 

do poprzedniego roku). Cena kompensowanych 

ćwierćtusz wołowych z młodych buhajów 

ukształtowała się w granicy 14,00 zł/kg (wzrost o 3% 

wobec poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 11% wobec analogicznego okresu w roku 2020).  

Na rynku drobiu w pierwszym tygodniu czerwca zaobserwowano dalszy wzrost cen skupu kurcząt brojlerów za które 

oferowano dostawcom przeciętnie 4,07zł/kg czyli o 4% więcej niż jeszcze miesiąc temu i o 34,5% więcej niż przed 

rokiem. W stosunku do roku ubiegłego o 48% podrożały indyki osiągając cenę 6,51zł/kg. Na przełomie maja i 

czerwca w zakładach drobiarskich nieznacznie potaniały tuszki kurcząt patroszonych (6,60zł/kg)  natomiast tuszki 

indyków podrożały (11,32zł/kg). 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowe ceny skupu zbóż 
Cena zł/t 

(netto) 

Zboża 

paszowe 

Pszenica 992-1001 

Jęczmień 876-897 

Żyto 787-809 

Owies 628-639 

Pszenżyto 895-901 

Kukurydza 1005-1046 

Zboża 

konsumpcyjne 

Pszenica  954-970 

Żyto 741-807 

Jęczmień 805-840 

Małopolskie 

targowiska                                 

[cena w zł/t] 

Pszenica 1070-1093 

Jęczmień 905-993 

Owies 777-800 

Żyto 750 

Pszenżyto 850 

Kukurydza 1133-1175 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu  netto 

(w zł/tonę) 

[MPC]- MASA POUBOJOWA CIEPŁA 

 POLSKA REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

S  6681-7241 6624-7179 

E  6607-7135 6601-7097 

U  6259-6785 6227-6739 

R  5887-6454 5793-6341 

O  5229-5747 5130-5708 

P  5213-5739 bd 



Według danych z Zintegrowanego Systemu 

Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie 

14-20.06.2021r przeciętna cena skupu żywca 

wieprzowego wynosiła 5,38 zł/kg, żywca wołowego 

7,41zł/kg, kurcząt brojlerów 4,10zł/kg a za indyki 

oferowano 6,51zł/kg.  

Odnośnie krajowych cen zbytu mięsa wieprzowego 

za półtusze wieprzowe uzyskiwano ceny 7,92zł/kg 

(4% drożej niż miesiąc wcześniej i o 2% taniej niż w 

roku ubiegłym). Po 14,30zł/kg zbywano kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów do 2 lat, natomiast 

tuszki kurcząt patroszonych zbywano średnio po 6,91zł/kg a tuszki indyków po 11,53zł/kg. 

 

 
 

 
 
Pod koniec czerwca żywiec wieprzowy był skupowany po 5,14 zł/kg (mniej o 9,3% w porównaniu do końca maja 

oraz mniej o 6,9% w porównaniu do czerwca 2020r) natomiast żywiec wołowy po 7,37zł/kg (wobec 7,20zł/kg w 

poprzednim miesiącu).W dniach 21-25 czerwca zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 4,16zł/kg a 

indyki po 6,40zł/kg. Zgodnie z wstępnymi danymi z GUS w okresie styczeń-maj 2021r. skupiono 2 115 tys. ton 

żywca rzeźnego tj o 2% więcej niż w analogicznym okresie w roku 2020. Wobec okresu styczeń-maj 2020r. 

odnotowano duży wzrost ( o 26%) skupu żywca wieprzowego (814 tys. ton) oraz  6% wzrost żywca wołowego  (185 

tys. ton). Dostawy żywca drobiowego wyniosły 1 113 tys. ton i były mniejsze o 10% wobec analogicznego okresu w 

2020r.  

 

Rynek mleka i produktów mlecznych 

 

Jak podaje GUS w maju 2021r. krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali średnio 151,39zł/hl, o 1% mniej niż 

miesiąc wcześniej, ale o 16% więcej niż przed rokiem.  

 Mleko surowe w maju 2021 r., w odniesieniu do notowań sprzed miesiąca, najbardziej podrożało w woj. 

małopolskim (o  1,1%), natomiast największy spadek cen odnotowano w  woj. podkarpackim (o  1,6%). 

 W omawianym okresie najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie podlaskim –156,64zł/hl oraz 

lubuskim –154,58zł/hl (odpowiednio o 

3,5% i 2% więcej niż średnio w kraju). 

Natomiast najmniej  za  mleko  płacono  

w  województwie małopolskim –

139,90zł/hl i łódzkim –143,26zł/hl 

(odpowiednio o 8% i 5% mniej niż 

przeciętnie w kraju). Według danych 

GUS w maju 2021 r. producenci do 

podmiotów skupujących dostarczyli 

1090mln litrów surowca (o 5% więcej 

niż miesiąc wcześniej i o  1% więcej 

niż przed rokiem). Łącznie w okresie 

styczeń–maj 2021  r. krajowy skup 

mleka surowego wyniósł około 5,1mld 

litrów i był nieznacznie (0,3%) większy 

niż w analogicznym okresie 2020r.  

Odnośnie innych produktów mlecznych w pierwszym tygodniu czerwca nieznacznie staniały ceny masła w blokach 

które skupywano po 17,42 zł/kg (o 4gr/kg taniej niż pod koniec maja i o 2% taniej niż przed miesiącem). W 

omawianym okresie za masło konfekcjonowane  płacono 18,48zł/kg (3,70 zł za 200g kostkę masła). Na początku 

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego 

[wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc 

trzody chlewnej [zł/kg] 

06.06.2021 13.06.2021 20.06.2021 27.06.2021 

POLSKA 
5,55 5,54 5,38 5,14 

REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI  

5,50 5,49 5,12 5,35 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE ZA 

OKRES 1-30.06.2021r  

 cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 4,07-4,16 

indory 6,40-6,58 

indyczki 6,36-6,52 

kaczki typu brojler 4,72-4,95 

  CENA ZAKUPU BYDŁA RZEŹNEGO  
W POLSCE 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 7,29-7,41 14073-14304 14354-14590 

Bydło 8-12m-cy  6,82-7,66 12659-14216 13693-14500 

byki 12-24m-ce  7,95-8,02 14915-15125 15213-15428 

byki > 2 lat  7,96-8,03 14927-15060 15226-15367 

krowy  5,81-5,93 11925-12288 12163-12426 

jałówki  7,36-7,46 14410-14273 14499-14698 

*- w.ż- waga żywa  
**- mpc- masa poubojowa ciepła  
*** - mps- masa poubojowa schłodzona 

TOWAR 

POLSKA 

Cena zł/100kg 

2021-06-06 2021-06-13 2021-06-20 2020-07-26 

Masło 82% tł, 16% wody 

w blokach 

1742 1781 1765 1772 

Masło 82% tł, 16% wody  

konfekcjonowane 

1848 1868 1861 1861 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

1114 1137       1167     1158 

Mleko pełne w proszku 
1382 1407 1409 1393 

Ser Edamski 
1410 1473 1461 1462 

Ser Gouda 
1478 1499 1459 1461 



czerwca za odtłuczone mleko w proszku płacono średnio 11,14zł/kg a za pełne mleko w proszku 13,82zł/kg, w 

porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio drożej o 28% i taniej o 16% .  

W ostatnim tygodniu czerwca jak wynika z danych ZSRiR MRiRW za masło w blokach w zakładach mleczarskich 

uzyskiwano cenę 17,72 zł/kg natomiast za masło konfekcjonowane płacono 18,61zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed 

roku masło było droższe o 35,9% i 18,8%. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowały się na 

poziomie 11,58zł/kg natomiast pełnego mleka w proszku na poziomie 13,93zł/kg. W odniesieniu do poprzedniego 

roku OMP podrożało o 30,2% natomiast PMP było tańsze o 17,7%. 

 

Rynek owoców i warzyw 
Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w czerwcu 2021r.(dane: MODR) 

Prognozy z zeszłego roku, a nawet z przedwiośnia 2021 przewidywały stanowczą poprawę na rynku warzyw oraz 

obniżenie cen, w najgorszym przypadku łagodny ich wzrost. Niestety niekorzystne warunki pogodowe poważnie 

opóźniły produkcję wielu warzyw gruntowych i zwiększyły koszty produkcji roślin pod osłonami. Po szokujących 

wysokich cenach wszystkich warzyw i owoców wiosną tego roku, w maju ceny zaczęły spadać by zatrzymać się i tak 

na wysokich poziomach. Niestety od końca kwietnia do trzeciej dekady czerwca pojawił się poważny deficyt wody na 

terenie 15 województw, upały ponad 30 st. Celsjusza wywołały suszę, która dotknęła uprawy warzywne ale również 

drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki. Opóźnienia w wegetacji sięgające dwa tygodnie a w przypadku niektórych 

warzyw nawet miesiąca, spowodowały, że tegoroczne ceny krajowych warzyw są wyższe średnio o 13% w 

porównaniu do zeszłego roku. Z warzyw najbardziej podrożała kapusta biała i czerwona, kapusta pekińska, pietruszka, 

selery i pory. Z analizy cen tegorocznych warzyw na rynkach hurtowych wynika, że większość gatunków jest obecnie 

dużo droższa niż rok temu (I dekada czerwca). Rekordy bije kapusta czerwona, której cena wahała się w granicach 4 

zł (w roku 2020 średnia cena wynosiła 65 gr.). W porównaniu do zeszłego roku  w hurcie więcej trzeba było zapłacić 

za młodą kapustę białą (ponad 100%), pietruszkę (ponad 10zł) czy bób (od 38 do 42zł/kg wobec 35-40zł/kg w 2020r i 

wobec 9zł w roku 2018). W czerwcu długo utrzymująca się wysoka cena fasoli szparagowej zaczęła spadać, a na 

rynkach hurtowych kosztowała, w zależności od regionu kraju i jakości, od 16 do 22 zł/kg. Długo utrzymywała się 

również wysoka cena młodych ziemniaków na poziomie 10-12zł/kg. 

Na rynku owoców miękkich, sezon malin wystartował z opóźnieniem z powodu niekorzystnych warunków 

agrometeorologicznych w poprzednich miesiącach. Dopiero pod koniec czerwca pojawiły się pierwsze informacje 

o cenach skupu malin (8,00-9,00zł/kg). Skup ten ruszył w nielicznych punktach w województwie lubelskim, gdzie 

skoncentrowane są uprawy tych owoców, w tym uprawy maliny letniej. Z powodu zimnej wiosny opóźniona była 

również wegetacja borówki wysokiej. Pod koniec czerwca pochodzące z upraw tunelowych borówki amerykańskie 

pojawiły się na targowiskach ale były bardzo drogie i kosztowały 50zł/kg. Odnośnie truskawek na których cenę  

i jakość wpływ miała zmienna pogoda (upały, obfite opady deszczu, regionalnie również grad) sytuacja była bardzo 

zmienna a ceny w czerwcu wahały się od 3,5 zł/kg do 7zł/kg. 

Pod koniec czerwca zaczęło pojawić się coraz więcej sezonowych owoców: pierwszy agrest, maliny, borówki, 

porzeczki i jeżyny. Trwa też sezon na czereśnie (trzeci z rzędu sezon w którym występuję problem z podażą na rynku 

Warzywa i 

owoce zł/kg 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Krzeszowice Kraków 

St.Kleparz 

Gorlice Wadowice Wolbrom Oświęcim 

 

Cebula zł/kg 1,00-2,40 3,00 3,50-4,00 2,00-4,00 2,00-2,50 1,30-1,40 3,00-4,00 

buraki 

ćwikłowe zł/kg 

0,80-2,40 2,00 3,00-4,00 3,00 1,00-3,20 0,60-0,70 2,50-3,50 

Marchew zł/kg 1,80-2,20 3,00 3,00 5,00 2,00-2,70 1,00-1,40 3,00-4,00 

Pietruszka 

zł/kg 

7,00-8,00 8,00-16,00 6,00-14,00 8,00-

15,00 

5,00-9,00 3,00-4,50 6,00-7,00 

Czosnek zł/szt. 1,00-1,40 2,00 2,00-2,50 - 1,50-2,00 1,30 2,00 

Jabłka zł/kg 1,33-1,73 3,00-4,00 4,00-5,00 2,50 2,20-2,50 2,50 3,50 

Czereśnie zł/kg  8,00-15,00 12,00 12,00-22,00 12,00 - 10,00 11,00-12,00 

Truskawki 

zł/kg 

6,00-8,00 6,00-12,00 8,00-10,00 8,00-

10,00 

7,00-10,00 6,00-7,00 8,00-11,00 

Seler zł/kg 2,00-2,40 5,00 6,00 - 3,50-4,00 2,00        5,00 

Pomidory zł/kg 2,66-3,00 6,00-7,00 6,00 6,00-8,00 5,00-6,00 5,00 8,00 

Ogórki zł/kg 2,00-3,30 4,00-5,00 5,00 4,00-7,00 4,20-6,00 3,50-4,50 - 

Kapusta biała 

młoda zł/szt. 

2,20-2,50 3,00-5,00 3,50-5,00 4,00 - 3,00-3,50 5,00 

Por zł/szt. 1,40-1,50 3,00 3,50 - 2,50-3,00 2,00 2,50-3,00 

Ziemniaki 

młode zł/kg  

1,20-1,80 2,00-3,00 3,00-3,50 2,00-3,50 2,00-3,00 1,06-2,80 2,50-5,00 



krajowym), których ceny były bardzo zróżnicowane w zależności od odmiany, jakości i kształtowały się od 6 złotych 

za kilogram do 17 złotych.  

Występujące pod koniec czerwca na terenie kraju nawałnice wraz z pojawiającymi się trąbami powietrznymi i gradem 

spowodowały poważne uszkodzenia upraw polowych w wielu regionach co może w niedługim czasie przełożyć się na 

wyższe ceny warzyw. 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w czerwcu 2021 r.: 
 

Dz.U. 2021 poz. 1021 

 

 

 

Dz.U. 2021 poz. 1025 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

weszło w życie  08.06.21 r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

weszło w życie 08.06.21 r 

 

Dz.U. 2021 poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2021 poz. 1033 

 

 

Dz.U. 2021 poz. 1039 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i 

metod uboju i uśmiercania zwierząt. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i 

tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

Dz.U. 2021 poz. 1098 

 

Dz.U. 2021 poz. 1148 

 

 

Dz.U. 2021 poz. 1152 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

weszło w życie 29.06.21 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001021
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001025
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001032
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001033
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001039
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Aktualności 

Interwencje zgłoszone przez samorząd rolniczy: KRIR, Izby Wojewódzkie w tym 

Małopolską Izbę Rolniczą  – czerwiec 2021 r. 
 

Wnioski WZ MIR 

Zarząd MIR przekazał do KRIR oraz właściwych instytucji wybrane wnioski zgłoszone podczas posiedzenia WZ MIR 

w dniu 16.062021r.  

Wniosek o interwencję w sprawie przyszłej WPR  

 
1 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o interwencję w sprawie 

przyszłej wspólnej polityki rolnej. W załączeniu przekazano stanowisko Komitetów Copa i Cogeca, do których należy 

68 organizacji z 27 państw członkowskich UE, w którym Komitety dają wyraz coraz większej frustracji z powodu 

braku porozumienia politycznego w ramach negocjacji trójstronnych dotyczących WPR i wskazują, że Komisarz ds. 

rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje. 

Wniosek o uruchomienie dodatkowych środków na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych 

1 czerwca 2021 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu 

środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych. 

Wszyscy rolnicy, mają obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, dlatego powinni mieć również możliwość skorzystania 

z ubezpieczenia objętego dopłatami do składek z budżetu państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach 

Zarząd KRIR przedstawił uwagi samorządu rolniczego do procedowanego przez Sejm RP poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o lasach. W opinii KRIR zapisy projektu ustawy, są bardzo ogólne i wydają się nie do 

zaakceptowania, ze względu na możliwość nadużyć ze strony potencjalnych inwestorów. Może to doprowadzić do 

zaburzenia gospodarki leśnej w Polsce oraz degradacji cennych przyrodniczo, a zarazem atrakcyjnych gospodarczo 

terenów leśnych. Projektowane przepisy budzą wątpliwości czy wejście w życie ustawy nie doprowadzi do wycinania 

lasów dla mało znaczących celów, jak pozyskanie drewna, wybudowanie drogi czy realizacja innych inwestycji, które 

mogą mieścić się w tak ogólnie zdefiniowanych celach. Wątpliwości budzi również sposób postępowania w sytuacji, 

gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana w ciągu 10 lat. Projekt ustawy nie uwzględnia sytuacji, kiedy na 

zamienionym terenie Lasy Państwowe dokonały nasadzeń, które w chwili dokonywania ponownej zamiany mają już 

10 lat, natomiast np. jednostka samorządu terytorialnego dokonała wycinki kilkudziesięcioletniego lasu i oddaje teren 

zdegradowany. Przedstawiając powyższe wątpliwości, Zarząd KRIR zawnioskował o odrzucenie przez Sejm 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. 

Apel o wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc 

W związku z sygnałami wojewódzkich izb rolniczych, 29 czerwca br., Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o 

wydłużenie do 31 lipca br. terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o pomoc dla rolników, którzy 

w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (ogłoszenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 maja 2021 r.). Jak wskazują izby, do biur Agencji wpłynęło mało 

wniosków z uwagi na niedokończone protokoły szacowania strat. 

Wniosek o uruchomienie aplikacji suszowej 

W związku z raportem IUNG  mówiącym o tym, że susza rolnicza wystąpiła we wszystkich województwach oraz w 

konsekwencji wniosków płynących z wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje 

tegoroczna susza, pismem z dnia 25.06.2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z postulatem 

pilnego uruchomienia rządowej aplikacji, umożliwiającej złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych 

przez suszę w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

 



Informacja KRUS 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r. 

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2021 r. została 

ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 

2021 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za 

podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2021 r. wynosi 

42,00 zł miesięcznie.  Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie 

w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.  

Jednocześnie Kasa informuje, że w czerwcu br. wysokości emerytury podstawowej wynosi 1013,63 zł, w związku 

z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników 

w  III kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł. Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników 

prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie: 

• 12% emerytury podstawowej, tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 

100 ha przeliczeniowych,  

• 24% emerytury podstawowej, tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych 

powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,  

• 36% emerytury podstawowej, tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 

ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,  

• 48% emerytury podstawowej, tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 

ha przeliczeniowych. 

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:  

• rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2021 upływa z dniem 31 lipca 2021 r.  

• pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.  

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 

Pomoc dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi 

 

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogli składać wnioski o udzielenie 

pomocy. Z takiej pomocy mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2020 roku straty w uprawach rolnych 

spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami 

przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, uderzeniem pioruna, obsunięciem się ziemi lub 

lawiną.  Aby ubiegać się o pomoc wysokość szkód w uprawach rolnych na danej powierzchni musiała wynieść co 

najmniej 20 proc. plonu, a straty w całym gospodarstwie musiały być powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. 

W przypadku suszy wysokość strat była wyliczana za pośrednictwem aplikacji publicznej. Natomiast w przypadku 

innych klęsk wysokość start szacowały komisje powołane przez właściwego wojewodę. Wysokość pomocy jest 

pochodną kilku czynników. W przypadku suszy zależy od powierzchni upraw, na której wystąpiły starty i wynosi 

1000 zł do 1 ha.  Jeżeli natomiast szkody powstały w wyniku innych niekorzystnych zjawisk niż susza, wówczas 

stawki wsparcia zależą od wysokości poniesionych strat oraz od rodzaju upraw i wynoszą: 

1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w 

wysokości co najmniej 70% plonu; 

2. 1000 zł na 1 ha powierzchni, jeżeli straty w wysokości co najmniej 70 % plonu dotyczą upraw innych niż 

owocujące drzewa owocowe; 

3. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości 

co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu; 

4. 500 zł na 1 ha powierzchni, , jeżeli straty wynoszą co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu i dotyczą upraw 

innych niż owocujące drzewa owocowe. 

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty 

obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i 

otrzymanych odszkodowań. Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających 

polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem 

wieloletnich użytków zielonych. 



Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich 

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogli  składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie 

pomocy. O pomoc mogli ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego 

rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Tegoroczny 

limit pomocy wynosił 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można 

składać co roku. 

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we 

wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 

19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy 

dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego 

(obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii 

produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 

produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. 

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. 

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach 

regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub 

elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. 

Powierzchnia upraw w gminach - nowe narzędzie na stronie ARiMR 

 

Na stronie internetowej ARiMR, pod adresem ►https://rejestrupraw.arimr.gov.pl/ udostępnione zostało narzędzie pod 

nazwą "Powierzchnia upraw w gminach". 

Można w nim wyszukać gatunki (spośród 330 pozycji) oraz powierzchnie upraw lub grup upraw (np. warzywa) dla 

wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Użytkownik może przeglądać i pobierać 

informacje za lata 2020 i 2021 (dane będą aktualizowane) bez konieczności posiadania loginu i hasła. Wprowadzenie 

tej funkcjonalności stanowi odpowiedź na zadawane przez instytucje publiczne i beneficjentów działań ARiMR 

pytania dotyczące struktury upraw. Dane zawarte w rejestrze zgromadzone zostały na podstawie deklaracji zawartych 

we wnioskach o płatności obszarowe. 

 

Trwa nabór wniosków o Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 

 

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na 

nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

O „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się 

starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. 

Poddziałanie zalesieniowe skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy 

są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność 

małżonka. Pomoc może otrzymać rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i 

jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. 

Wsparcie na zalesienie 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. 

Ponadto w kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać dodatkową pomoc: 

 

    przez 5 lat – premię pielęgnacyjną w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha; 

    przez 12 lat – premię zalesieniową, która jest rekompensatą za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, w 

wysokości 1 215 zł/ha. 

 

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że 

graniczy z lasem – wtedy szerokość gruntu nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzchnię maksymalną, do której można 

ubiegać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. Bardzo ważnym dokumentem, który trzeba posiadać, aby posadzić las, 

jest plan zalesienia sporządzony przez nadleśniczego Lasów Państwowych. Jego kopię, z potwierdzeniem za zgodność 

z oryginałem, należy bezwzględnie dołączyć do wniosku o przyznanie wsparcia. Grunty przeznaczone do zalesienia, 

co do zasady, powinny być położone poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych czy 

krajobrazowych lub ich otulin. 

Wnioski o dofinansowanie w ramach tego poddziałania należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można je dostarczyć osobiście, przekazać za 

pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 

 

Informacja KOWR  

 

Wydłużono termin naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych w ramach działań "Zakup pszczół" 

oraz "Zakup sprzętu pszczelarskiego" 

 
Do 31 sierpnia 2021 r. został wydłużony termin składania wniosków o refundację kosztów poniesionych w roku 

pszczelarskim 2021 w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego”. Wydatki z tego tytułu 

muszą być poniesione do 31 lipca br. Pomoc z tych dwóch działań udzielana jest w ramach mechanizmu "Wsparcie 

rynku produktów pszczelich”. Dokumenty przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

Informacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 
28.06.2021r Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o 

dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 

działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z 

rolnictwa. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie do 15 września br.  

Budżet naboru wynosi 25 mln złotych. 

 

Informacja WIW 

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu, w dniu 22 czerwca 2021 roku, ogniska 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. małopolskiego. W związku z powyższym Małopolski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczność zachowania szczególnej 

ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia 

wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 
1) W czerwcu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu MIR-16.06.2021 oraz WZ MIR -16.06.2021r. 

2) Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej MIR– 16.06.2021r. 

3) W biurach MIR pracownicy do 17 czerwca  pomagali rolnikom wypełniać wnioski obszarowe. 

4) Delegaci z pow.krakowskiego szacowali szkody rolnicze w gminie Igołomia Wawrzeńczyce,  

5) Delegaci MIR i rolnicy z powiatów tarnowskiego, wadowickiego i nowotarskiego odpowiadając na apel MIR w 

ramach pomocy poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej przekazali: ponad 10 ton ziarna paszowego, 40 balotów 

sianokiszonki, folii na sianokiszonki. 

Ponadto 29.06.2021 r. Małopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 

Rolników z wnioskiem o pomoc dla rolników poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej 

6) Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu 

II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

- Operacja pn. „Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” 



- Operacja pn. „Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów” 

- Operacja pn. ”Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych” 

- Operacja pn. „Współczesna kobieta w środowisku wiejskim”  

- Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca” 

Więcej informacji na stronie www.mir.krakow.pl oraz  

https://mir.krakow.pl/artykuly/Projekty-realizowane-przez-MIR-w-ramach-KSOW-w-2021-r.,13782.html 

7) Małopolska Izba Rolnicza wraz z KRIR realizuje kampanię medialną pt: "Mleko - promocja przetworów 

mlecznych z Małopolski" promującą prozdrowotne zalety spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

8) Zakończono nabór dzieci na kolonie w Jarosławcu (termin wyjazdu 14-22.07.2021) dofinansowaną z Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

9) Posiedzenie Małopolskiego Zespołu PDO -24.06.2021, Węgrzce 

10) Spotkanie Prezesów Izb Wojewódzkich i Dyrektorów Biur- Sopot, 24.06.2021 

11) Spotkanie w Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie ASF- 10.06.2021 

12) Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w sprawie sytuacji ASF w woj. małopolskim - 

10 czerwiec, posiedzenie online 

13) Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej -Gniezno, 20.06.2021  

14) Spotkanie nt. aktualnej i przewidywanej sytuacji rynkowej w sektorze owoców- 16.06.2021, spotkanie online 

15) Uroczyste rozwinięcie i poświęcenie sztandaru KZHCBP, 18.06.2021 Szczyrzyc 

16) Spotkanie z przedstawicielem Młodych Rolników w regionie Owernia-Rodan Alpy oraz Regionalnej Izby regionu 

Owernia-Rodan Alpy – 7.06.2021, spotkanie online 

17) Gala Finałowa Konkursu Plastycznego dla Dzieci -23.06.2021 r. – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

18) Spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa w sali wzorcownia – 18 czerwca 

19) Spotkanie konsorcjum w ramach Iqsell – 22.06.2021, spotkanie on-line 

20) Szkolenie z cyklu Lokalne Partnerstwo ds. Wody w Małopolsce. Szkolenie dla powiatów: krakowskiego i 

wielickiego-29.06.2021 

 

 

ŹRÓDŁO: www.minrol.gov.pl; www.modr.pl; www.farmer.pl; www.gospodarz.pl; www.topagrar.pl; 

www.krus.gov.pl; www.arimr.gov.pl, www.mir.krakow.pl; www.krir.pl, , www.kowr.pl, www.portalspozywczy.pl, 

www.agrofakt.pl, www.fresh-market.pl 
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