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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, PRAC 

ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. DANE OPRACOWANO  

   ZA MIESIĄC LIPIEC 2021 r. 

 

Rynki rolne – Zboża 

Jeszcze do większości punktów skupu pierwsze dostawy pszenicy nie trafiły, ale sporo kupujących jest już 

gotowych do akcji z wypełnionymi tablicami cennikowymi. Jak mówią, w najbliższy weekend żniwa 

powinny się już zacząć na serio. W krajowych ofertach ostatnie dni przyniosły nieznaczne podwyżki cen 

pszenicy i wyraźnie pszenica konsumpcyjna nie chce schodzić poniżej 800 zł/t. Za pszenicę konsumpcyjną 

firmy skupowe proponują 780–870 zł/t, a młyny wystawiają 800–840 zł/t. Okazuje się, że także pszenica 

paszowa podrożała. Wpływa na to zapewne obawa rynku, o to, że klasycznej paszówki w ostatnich latach 

jest mało. Czy rzeczywiście w tym roku pszenica będzie miała i białko, i gęstość, a liczby opadania nie 

zaburzą opady? Na odpowiedzi na te pytania przyjdzie jeszcze chwile poczekać. 

Skupujący, którzy ceny podnieśli uważają, że tegoroczne żniwa będą tak błyskawiczne, że jeśli chce się kupić 

towar z pola, to nie ma co się kłócić o 5-10 zł. Bowiem po astronomicznych ubiegłorocznych wzrostach cen, 

sporo rolników zdecyduje się na sypanie na magazyny, a przecież plony też mogą być niższe. Dlatego ceny 

na pszenicę paszową poszły w górę, aktualnie wynoszą 730–830 zł/t.  

Jęczmień paszowy jest skupowany dalej po 620–700 zł/t. Jęczmień konsumpcyjny jest po 700–725 zł/t. 

Potwierdzają się wszędzie doniesienia o kiepskiej gęstości jęczmienia, jęczmień ozimy zwyczajnie jest w 

tym roku drobny. Byle tak nie było z innymi zbożami, bo dawno już nie było ostrej selekcji jakościowej w 

skupach. 

 

Małopolskie 

Targowiska  

Pszenica  900 - 1010 

Jęczmień  900- 1000 

Owies  700 - 900 

Żyto  700 - 1000 

Pszenżyto 800 - 900 

Kukurydza  1000 - 1010 

 

Pszenżyto od paru dni jest stabilne cenowo, kupujący proponują najczęściej 550–760 zł/t. Ta najniższa cena 

to pojedynczy, niepochlebny przypadek. 

Żyto jest obecnie w skupach wyceniane na 550–650 zł/t. Owies jest po 500–570 zł/t. Przy czym, co 

ciekawe, ta najwyższa cena dotyczy firmy paszowej, która nie jest wybredna w stosunku do gęstości i tą 

cenę proponuje dla gęstości obniżonej do 45 kg/hl. 

Kukurydza ze starych zbiorów jest skupowana już w coraz mniejszym zakresie, ale nie tanieje i jest dalej po 

900–960 zł/t. Zapewne presja dostaw innych zbóż paszowych wyprze wkrótce kukurydzę z receptur pasz i 

będzie ona dodawana jak na lekarstwo, chociaż odradzający się drób kukurydzę uwielbia. 

U nas duże żniwa dopiero się rozkręcają, a u naszych wschodnich sąsiadów kampania żniwna i ruch 

eksportowy idzie pełna parą. Rosja zebrała już prawie 35 mln t zbóż. Rosyjscy rolnicy skosili już zboża i 

rośliny strączkowe na obszarze 10,3 mln ha. Wielkość produkcji wyniosła 34,9 mln t, przy średnim plonie 

3,37 t/ha. Pszenicy w Rosji zebrano już 26,8 mln t, a średni plon wyniósł 3,47 t/ha. Plony jęczmienia 

wyniosły średnio 3,48 t/ha i dotychczas zebrano 4,8 mln t. Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej 

podtrzymuje prognozę produkcji zbóż w 2021 r. na poziomie 127,4 mln t, w tym 81 mln t pszenicy. Mocną 
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akcję eksportową prowadzi Ukraina. Od początku sezonu do 21 lipca br. wyeksportowała 1,185 mln t zbóż i 

roślin strączkowych. Pszenicy wypłynęło z 343 tys. t, 301 tys. t jęczmienia i 4,6 tys. ton żyta. Okazuje się, 

że znalazła się na Ukrainie jeszcze stara kukurydza, której wyeksportowano w tak krótkim czasie aż 529 tys. 

ton. U nas eksport portowy na razie się nie ożywił, ale w poprzednim roku, kiedy zaczęliśmy ekspedycję 

zbóż bardzo  wcześnie, to i tak od żniw musiało upłynąć ok. 1,5 miesiąca. A w tym sezonie wszystko jest 

później. 

Rynek trzody chlewnej  

Sytuacja na rynku trzody chlewnej pozostaje niepewna, cena za żywiec wieprzowy spada. Afrykański pomór 

świń coraz bardziej pogrąża branżę.  Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF bije na alarm i nawołuje do 

podjęcia zdecydowanych działań. Od kilku tygodni obserwujemy spadek ceny żywca wieprzowego. W ciągu 

ostatniego miesiąca ceny świń obniżyły się o około 70 gr. Hodowcy nie kryją rozgoryczenia. Krajowi 

przetwórcy i pośrednicy płacą aktualnie za żywiec wieprzowy 4,60 zł netto/kg. To o około 10 groszy mniej 

niż tydzień temu. Afrykański pomór świń coraz bardziej pogrąża branżę – co dalej z ASF? 

 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu netto (zł/tonę) 

 Polska Region Południowo Wschodni 

S 6683 6583 

E 6582 6525 

U 6232 6159 

R 5864 5986 

O 5170 5016 

P 4826  

 

Portal Agrarheute informuje o trzecim ognisku ASF u świń na obszarze Niemiec. Ognisko wykryto na terenie 

Brandenburgii w pobliżu granicy polsko – niemieckiej. Cena VEZG, która obowiązuje w dniach od 22 lipca 

do 28 lipca 2021 roku pozostaje na poziomie 1,42 €/kg. 

– Po wcześniejszych, wyraźniejszych obniżkach cen, można przypuszczać, że w nowym tygodniu ubojowym 

ceny pozostaną na niezmienionym poziomie. Mimo że podaż tuczników rzeźnych nadal będzie niewielka – 

poinformowała 21 lipca 2021 roku VEZG. 

Przypominamy, że Niemcy utraciły możliwość eksportu na rynki azjatyckie we wrześniu ubiegłego roku. 

Potwierdzenie ognisk ASF u naszych zachodnich sąsiadów utrudni im z pewnością negocjacje w zakresie 

powrotu niemieckiej wieprzowiny na rynek chiński. 

Rynek bydła W czasie żniw hodowcy bydła tradycyjnie są mniej aktywni jeśli chodzi o sprzedaż zwierząt. 

Dlatego podmioty zainteresowane zakupami żywca próbują niewielkimi podwyżkami zachęcić rolników do 

większej aktywności. W naszych dzisiejszych notowaniach najbardziej rzuca się w oczy podwyżka średniej 

ceny skupu byków w wadze poubojowej (+0,11 zł/kg).  

  

 

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej: 

  

Ceny byków: 5,60-9,50 (10,00) zł/kg, średnia: 7,92 zł/kg (20.07.2021: 7,88 zł/kg); 

Ceny jałówek: 5,50-9,00 (9,50) zł/kg, średnia: 7,22 zł/kg (20.07.2021: 7,20 zł/kg); 

Ceny krów: 2,00-7,00 zł/kg, średnia: 5,26 zł/kg (20.07.2021: 5,26 zł/kg).  
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Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC: 

 

Ceny byków: 13,10-16,00 zł/kg, średnia: 14,69 zł/kg (20.07.2021: 14,58 zł/kg); 

Ceny jałówek: 12,40-15,60 zł/kg, średnia: 14,08 zł/kg (20.07.2021: 14,03 zł/kg); 

Ceny krów: 8,10- 13,60 zł/kg, średnia: 12,39 zł/kg (20.07.2021: 12,38 zł/kg 

 

W nawiasach podane są ceny maksymalne oferowane za zwierzęta eksportowe (rasy: Limousine, 

Chaloraise) o najwyższych parametrach jakościowych w ilości min. 5-10 sztuk. Stawki te nie są 

wliczane do publikowanych cen średnich. 

 

Rynek drobiu  

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w dniach od 11 do 18 lipca 

2021 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano zróżnicowaną relację 

cen drobiu. 

Ceny drobiu w Polsce  

Towar Polska 

Cena w zł/t Zmiana ceny [%] 

kurczęta typu brojler 4244 -0,2 

indory 5824 -2,8 

indyczki 5873 -1,9 

kaczki typu brojler 4979 0,2 

gęsi tuczone 9293 0,3 

kury mięsne ze stad 

reprodukcyjnych 
2806 0,0 

  

W okresie od 11 do 18 lipca 2021 roku spadek cen zaobserwowano w obrębie kurcząt typu brojler o 0,2% 

do 4244 zł/t, indyczek o 1,9% do 5873 zł/t, indorów o 2,8% 5824 zł/t, a także wzrost cen gęsi tuczonych 

o 0,3% do 9293 zł/t, kaczek typu brojler o 0,2% do 9293 zł/t oraz stabilizację cen kur mięsnych ze stad 

reprodukcyjnych - 2806 zł/t. 

 

Rynek owoców i warzyw  

Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w lipcu 2021(dane z MODR)   

Warzywa 

owoce zł/ kg  

Plac 

hurtowy 

Rybitwy  

Krzesz

owice  

Kraków 

Kleparz 

Gorlice Wado

wice  

Wolbrom  Oświęcim  

Cebula  1,00 – 2,00 3,00 3,50 3,00 2,00 1,30 3,00 
Buraki 

ćwikłowe  
0,60 – 1,50 2,00 2,50 – 

3,50 

 2,50 1,00 3,50 

Marchew 1,80- 2,60 3,00 4,00 3,50 3,00 1,80 3,00 
Pietruszka  7,00- 8,00 8,00 – 

12,00 

7,00 – 

12,00 

14,00 10,00 - 5,00 

Czosnek zł/ szt 1,00 – 1,40 2,00 2,00-

2,50 

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

Truskawki 

zł/kg 
8,00 – 

10,00 

 10,00 15,00 8,00 -  - 

Seler zł/kg 4,50 6,00 5,00  5,00 4,00 5,00 
Pomidory zł/ 

kg  
2,60- 3,00 3,00 -

5,00 

4,00 5,00 4,50 5,00 6,00 
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Ogórki zł/ kg 2,00 2,50 2,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 
Por zł./szt. 1,50 2,00 – 

3,00 

3,50  - 1,50 3,00 

Ziemniaki 

młode zł/kg  
0,90– 1,00 1,30 – 

2,00 

2,00 – 

2,50 

 1,20 – 

2,00 

0,60 – 1,00 1,50 – 2,00 

 

Na Rynkach Hurtowych  w ostatnim tygodniu duże spadki cen zaliczyły warzywa kapustne i korzeniowe. 

Nastąpiła pewna prawidłowość, która powinna mieć miejsce na przełomie maja i czerwca, że młode warzywa 

wypierają ubiegłoroczne. W tym roku jednak chłodna wiosna przesunęła ten termin. Obecnie ceny warzyw 

korzeniowych i kapustnych są bardzo niskie za wyjątkiem pietruszki, bo ona nie doczekały się jeszcze 

następstwa Największy spadek odnotowała kapusta czerwona - z 5 zł/kg do 2 zł. Tania jest też biała kapusta 

- po 60 gr. Niskie ceny notują także kalafiory i brokuły - po 2-3 zł/sztukę. Tanie są także bakłażany i cukinie, 

a papryka z 10 zł/kg staniała do 6-8 zł/kg. Bardzo tanie są tez ogórki - po 1 zł/kg oraz pomidory, zarówno 

malinowe jak i zwykłe - po 3 zł  

 

Informacje sporządzono na podstawie danych z  (TopAgrar, Gospodarz, MR i RW, MODR, Agro Fak,  Ceny 

rolnicze .pl) 

 

 

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

Dz.U. 

2021 poz. 

1199 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu 

materiałem siewnym 

wejdzie w życie 1.02.2022 r 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1204 

 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i 

sposobu wypłaty tej dopłaty – weszło w życie 03.07.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1211 

 

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko - 

weszła w życie  20.07.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1215 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu 

danych rachunkowych z gospodarstw rolnych – ogłoszono 05.07.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1226 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w 

ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – weszło w życie 

21.07.20121 r. 

 

Dz.U. 2021 poz. 

1240 
 

 
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń 

wiejskich – weszła w życie 22.07.2021 r. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001199
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001199
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001199
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001204
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001204
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001204
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001204
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001211
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001211
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001211
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001215
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001226
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001226
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001226
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001240
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001240
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Dz.U. 2021 

poz. 1244 
 

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta 

łowne - weszło w życie 23 lipca 2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1248 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich – weszło w życie  

23.07.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1265 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie 

oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin 

rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i 

jakości materiału siewnego tych roślin – wejdzie  w życie 1.02.2022 r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1275 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach – ogłoszono 13 lipca 

2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1300 

 

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których 

przeprowadza się badania WGO  - ogłoszono 16.07.2021 r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1326 
 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

– ogłoszono  21.07.2021 r. 

 

K O M U N I K A T      

Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia 2 

ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. w województwie małopolskim. W dniu 21 lipca 

2021 r. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający 

wystąpienie ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 12 sztuk świń, w 

miejscowości Skrzyszów, w gminie Skrzyszów w powiecie tarnowskim w woj. małopolskim. Jest to drugie 

ognisko ASF w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego. W gospodarstwie zostały wdrożone 

wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia ASF, w tym obejmujące m.in. 

zabicie i utylizację świń oraz przeprowadzenie dezynfekcji w ognisku choroby. Wokół ogniska wyznaczono 

obszary zapowietrzony i zagrożony.. Stwierdzone w dniu 21 lipca br. ww. ognisko ASF związane jest z 

niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiologiczną w wielu krajach, zarówno UE jak i państw 

trzecich. W Polsce w okresie od 1 stycznia do 21 lipca 2021 roku stwierdzono 30 ognisk ASF u świń oraz 

1840 ognisk ASF u dzików. W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w 

dalszym ciągu apeluje do wszystkich hodowców świń o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i 

przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi trzody, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa 

do gospodarstwa 

Ogłoszenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001244
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001244
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001248
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001248
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001248
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001265
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001265
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001265
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001265
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001275
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001275
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001300
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001300
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001300
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001326
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001326


6 
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. 

do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są 

świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na 

refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, 

sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów 

biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz 

wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem 

zwierząt domowych. 

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. 

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl). 

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: 

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie 

umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty 

potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym 

roku kalendarzowym, 

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie, 

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 

oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 

1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach  

dotyczących pomocy publicznej. 

MRiRW przypomina: stosowanie środków ochrony roślin tylko zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włącza się w akcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, która ma na celu przypomnienie rolnikom o konieczności właściwego stosowania środków ochrony 

roślin na bazie glifosatu. 

Bezpieczne stosowanie herbicydów leży we wspólnym interesie rolników, producentów i konsumentów. Jeśli 

produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin, nie mogą być wprowadzane 

do obrotu ani jako żywność, ani jako pasza dla zwierząt. Naruszenie przepisów podlega sankcjom karnym 

lub administracyjnym. Konsekwencją może być również zmniejszenie dopłat bezpośrednich lub płatności 

obszarowych – od 15 do nawet 100 proc. 

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 - trwa nabór 

wniosków 

 

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na 

realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w 

zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. 

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń 

mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-

19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego 

wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe 

pieniądze - wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda 

się co najmniej 100 osób. 

http://www.arimr.gov.pl/
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Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL  

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o pomoc 

finansową w formie kredytów preferencyjnych. 

 

16 lipca 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym 

bankom na 2021 r. limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 

rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk). 

Pula środków na dopłaty do ww. kredytów wyniesie 12 mln zł. 

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w 

zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska 

S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. 

 

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

eZaświadczenie na portalu eKRUS 

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość 

wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń): 

• zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest 

zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, 

• zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika 

wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS, 

• zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w 

którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia. 

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować 

do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej, w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub 

skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego 

pochodzenia oraz integralność treści. 

WAŻNE: Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub 

za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu 

takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech 

dokumentu elektronicznego nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony 

Z prac Zarządu i biura MIR  

• W miesiącu lipcu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR – 2.07 i 19.07.2021r.  

• Posiedzenia Rad Powiatowych odbyły się w powiatach  Kraków – 5.07.2021,  

Bochni - 5.07.2021 r.  Myślenice – 8.07.2021 r. Olkusz -  8.07.2021 r.  

• 15.07. 2021 r. Zarząd KRIR Warszawa 

• 15.07.2021 r.  Nagranie TVP Kraków zjawiska klęskowe w rolnictwie małopolskim, 

funkcjonowanie systemu  ubezpieczeń w rolnictwie. 

• 22.07.2021 r. Rada LGD Podbabiogórze 

• 23.07.2021 r. Zespół wspierający projektowanie PROW 2021-2027 Warszawa 

• 28.07.2021 r. Spotkanie z rolnikami z powiatu Olkuskiego w sprawie programu scaleń. 
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• 30.07.2021 r. Spotkanie z Woj Lekarzem Weterynarii w sprawie zwalczania ASF na terenie 

województwa małopolskiego.  

• Nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie w dniu 20 

lipca 2021 r. dotyczące potwierdzenia pierwszego ogniska choroby ASF wśród trzody chlewnej w 

województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, gmina Skrzyszów.  

• 6.07.2021 r.  odbyło się  I stacjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy 

Krajowej Radzie Izb Rolniczych  -Parzniew, 

• 15.07.2021 r.  – spotkanie z poszkodowanymi podczas pożaru we wsi Nowa Biała w sprawie 

przekazania pomocy z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

• Podpisano porozumienie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników na 

pomoc dla rolników poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej  

19 czerwca 2021r.  

• 26.07.2021 r.  – posiedzenie komisji składającej się z przedstawicieli MIR, KRUS OT w Nowym 

Sączu, GOPS w Nowym Targu, Urzędu Wojewódzkiego – w sprawie zatwierdzenia protokołów strat 

poniesionych przez poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała 

• W dniach 14-22.07.2021 r.  wyjechało na kolonię letnią do Jarosławca 50-cioro dzieci rodziców 

ubezpieczonych w KRUS. Organizatorami wypoczynku byli: KRIR wraz z MIR, a FSUSR 

dofinansował pobyt każdego dziecka w kwocie 750 zł.   

• Udział w posiedzeniu Rady Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 

• Narada pracowników na temat szacowania strat w rolnictwie spowodowanych zjawiskami 

katastroficznymi 

• Realizacja projektów związanych z wyjazdami specjalistycznymi  

• Udział w Komitecie Sterującym Projektu „IQSell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 

łańcuchów dostaw żywności 

• W związku z bardzo licznymi stratami w gospodarstwach rolnych lipiec był kolejnym miesiącem 

podczas którego intensywnie pracowały komisje powołane przez wojewodę w następujących 

powiatach: miechowskim, nowosądeckim, limanowskim, myślenickim, brzeskim, bocheńskim, 

krakowskim, proszowickim, tarnowskim, olkuskim, gorlickim. 

• 18.07. 2021 r. udział w spotkaniu poetycko - literackim w skansenie przy zagrodzie Małysów z 

Chyżnego. 

 


