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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 SIERPIEŃ 2021 R. 
 

 

RYNEK ZBÓŻ 

Tegoroczne niezwykle trudne żniwa zaczynają powoli zmierzać ku końcowi. Kapryśna aura, 

ulewne deszcze i burze sprawiły, że były one mocno rozciągnięte w czasie. Wielu rolników jest 

rozczarowanych plonami i pogarszającą się jakością zboża, spowodowaną niemożnością 

wjechania w pola w optymalnym terminie. Nie wszędzie zbiory się zakończyły. Są regiony, 

gdzie nadal nie na wszystkie pola można wjechać. Większość zbóż została jednak zebrana i 

czeka w magazynach. W skupach pustki. Sprzedaje tylko ten, który musi, bądź ze względu na 

potrzebę szybkiego przypływu gotówki lub brak możliwości przechowania. Pozostali czekają 

na lepsze ceny. Co prawda te oferowane obecnie przez podmioty skupowe są wyższe niż w 

ubiegłym roku, ale należy pamiętać, że też znacznie wrosły obecnie koszty produkcji. Niestety 

tegoroczne zbiory są mniejsze i niższej jakości niż zeszłoroczne. Wiele ziaren jest 

niewyrośniętych, małych. Kłosy co prawda są wypełnione, ale małymi, zaschniętymi 

ziarnami. Co jest efektem wcześniejszych bardzo wysokich temperatur przy jednoczesnym 

braku dostatecznej wilgotności. Ponadto plantacje w wyniku opadów deszczu zostały porażone 

chorobami grzybowymi, co przekłada się oczywiście na jakość plonu i przydatność do dalszej 

produkcji. 

 

Ceny zbóż w Polsce – sierpień 2021 r. 

TOWAR Cena (zł/tonę) 

Pszenica konsumpcyjna 840-938 

Żyto konsumpcyjne 626-702 

Kukurydza paszowa 1009-1040 

Jęczmień paszowy 718-772 

Pszenżyto paszowe 729-830 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce sierpień 2021 r. 

TOWAR Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

MIEJSCOWOŚĆ zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 75-83   85-93 

Sucha Beskidzka 100 110 85 110 

Wolbrom 90 110-120 65-68 90-95 

Wadowice 85-100 100-110 70-80 90-110 

Szczucin 90 110 70 90 

Limanowa 100 100 80 105 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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RYNEK TRZODY CHLEWNEJ 

Aktualna sytuacja związana z ASF stawia pod dużym znakiem zapytania funkcjonowanie nie 

tylko sektora produkcji trzody chlewnej, ale całego krajowego rolnictwa. Ogniska nie 

ograniczają się do jednego czy dwóch województw, zachorowania świń i dzików rozsiane są 

po całej Polsce. W całym kraju rozszerzane są poszczególne strefy ASF. Coraz więcej jest 

obszarów czerwonych, a strefa niebieska łączy już wschód kraju z zachodem, przebiegając 

środkowym pasem przez województwa wielkopolskie i łódzkie. Wirusa nie stwierdzono 

jeszcze w województwie kujawsko-pomorskim, aczkolwiek kilka powiatów z tego 

województwa znalazło się w strefie niebieskiej. Branża trzodowa przeżywa ogromny kryzys. 

Cały kraj cierpi z powodu dramatycznie niskiej opłacalności produkcji, która z jednej strony 

wynika z kiepskich cen skupu tuczników będących bezpośrednio i pośrednio pokłosiem ASF, 

z drugiej natomiast z wysokich kosztów zakupu zbóż czy pasz wysokobiałkowych. W związku 

z tym coraz częściej słyszy się o likwidacji bądź zawieszeniu produkcji trzody chlewnej w wielu 

gospodarstwach. Konsekwencje bieżącego kryzysu mocno odczują inne sektory związane z 

branżą. Ceny skupu trzody chlewnej w Polsce przestają pokrywać koszty produkcji. Świń 

ubywa, podaż tuczników ze stref bez ograniczeń ASF jest skromna, a ceny skupu ani drgną. 

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w strefie czerwonej, gdzie o ile znajdzie się kupiec na tuczniki, 

to oferuje głodowe stawki za pełnowartościowy towar. 

Średnie ceny zakupu tuczników wg klasyfikacji EUROP: 

TOWAR Cena (zł/tonę) MPS 

01.08.2021r. 08.08.2021r. 15.08.2021 r. 22.08.2021 r. 

Klasa S 6733 6777 6693 6689 

Klasa E 6634 6726 6608 6651 

Klasa U 6311 6416 6290 6356 

Klasa R 5958 6084 5963 6029 

Klasa O 5081 5262 5191 5186 

Klasa P 5239 5055 5461 4846 

Razem S-P 6630 6708 6600 6631 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

TARGOWISKO Cena (zł/para) 

13.08.2021 r. 20.08.2021r. 

Wadowice 380 380 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

RYNEK ŻYWCA WOŁOWEGO 

Zainteresowanie polską wołowiną zagranicą zdecydowanie rośnie. Jako ósmy światowy 

producent mięsa i podrobów, Polska stabilizuje swoją pozycję na rynku. Zaraz po królującym 

drobiu, mięso wołowe eksportowane jest w ogromnych ilościach. W UE średnia cena wołowiny 

i cielęciny wzrasta, szczególnie w Niemczech, Francji i Holandii. W Polsce ceny skupu bydła 

z tygodnia na tydzień rosną. Popyt na byki oraz na jałówki od kilku miesięcy nie słabnie. 

Stawek obecnie oferowanych rolnikom nie notowano od kilku lat. Nadal podaż nie pokrywa 
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zapotrzebowania, stąd ciągłe wzrosty i podbieranie bydła od stałych dostawców do określonych 

zakładów poprzez przebijanie stawek. Za granicą również brakuje towaru. Rolnicy 

zastanawiają się czy sprzedawać już teraz, czy się wstrzymać. Niestety skupujący nie znają 

odpowiedzi, na pytanie, jak dalej sytuacja się potoczy, gdyż rynek jest w fazie kompletnie 

nieprzewidywalnej. Można podejrzewać, że stabilnie będzie nawet do końca sezonu 

pastwiskowego. Obecnie cena za byki na WBC na poziomie 16 zł/kg to żadna nowość. Rolnicy 

otrzymują nawet więcej, gdy partia jest większa i wyrównana, a byki są w typie mięsnym 

(niekoniecznie czystorasowe). Dobra passa może skończyć się wraz z rozwojem czwartej 

pandemii COVID-19. Istotne jest także to, do jakiego stopnia wzrośnie napięcie o charakterze 

politycznym w Izraelu. Kraj ten bowiem kupuje dużo polskiej wołowiny. Dodatkowym 

aspektem mogą być również pogłoski o tym, że rząd chce wrócić do procedowania tzw. piątki 

dla zwierząt, a co za tym idzie do ograniczenia uboju rytualnego. Wiele jest aspektów 

mogących zachwiać rynkiem, który ma się dobrze. Należy pamiętać, iż koniec sezonu 

pastwiskowego oznacza większą podaż i niższe ceny.  

 
 Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce – sierpień 2021 r. 

 

KATEGORIA BYDŁA 

Cena zakupu 

wg w.ż. 

(zł/kg) 

dla mpc 

(zł/tonę) 

dla mps 

(zł/tonę) 

Bydło ogółem 7,39-7,71 14258-14877 14543-15174 

bydło 8-12 m-cy (Z) 7,51-8,17 13925-15161 14204-15465 

byki 12-24 m-ce (A) 8,27-8,58 15516-16102 15826-16424 

byki >24 m-ce (B) 8,23-8,55 15436-16039 15745-16360 

krowy (D) 5,87-6,02 12045-12357 12286-12604 

jałówki >12 m-cy (E) 7,57-7,80 14620-15059 14912-15360 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK DROBIU 

Sektor drobiarski próbuje odbudować straty po wybuchu ptasiej grypy. Niestety przed 

hodowcami jeszcze długa droga, a wizja ponownych obostrzeń związanych z COVID-19 nie 

napawa optymizmem. Aktualnie rynek drobiu znajduje się w tendencji spadkowej 

spowodowanej większą podażą żywca. Od kilku tygodni spadają ceny skupu kurcząt rzeźnych. 

Pomimo, iż poziomy odbierania żywca są wyższe od zeszłorocznych, to ze względu na wysokie 

ceny pasz, opłacalność produkcji jest istotnie niższa. Według prognoz Krajowej Izby 

Producentów Drobiu i Pasz sytuacja hodowców brojlerów kurzych dalej będzie się pogarszać, 

a ceny skupu będą dynamicznie się obniżać. Analitycy KIPDiP powodów pogorszenia sytuacji 

hodowców kurcząt rzeźnych w Polsce poszukują w Europie, gdyż połowa krajowej produkcji 

jest sprzedawana za granicę, a 8 na 10 eksportowanych z Polski kilogramów drobiu trafia do 

UE. Tymczasem w najnowszych danych dotyczących unijnego handlu zagranicznego widać 

także presję konkurencyjną. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższych 

kilkanaście tygodni na rynku skupu brojlerów i handlu mięsem kurcząt jest systematyczne 

pogarszanie sytuacji hodowców oraz zakładów ubojowych. Winę za taki stan rzeczy, oprócz 
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kwestii związanych z aktualnymi wydarzeniami w Unii Europejskiej, będą ponosiły 

także czynniki sezonowe, które w tym okresie roku tradycyjnie nie sprzyjają branży. W 

analizach Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz widnieje zastrzeżenie, że przewidywania 

dotyczące przyszłości mogą się zupełnie nie sprawdzić jeśli na świecie wybuchnie kolejna fala 

pandemii COVID-19. Co ciekawe, KIPDiP uważa, że dla polskiego drobiarstwa epidemia 

SARS-Cov-2 jest znacznie bardziej destrukcyjnym wydarzeniem niż grypa ptaków. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego – sierpień 2021 r. 

TOWAR Cena (zł/kg) 

Kurczęta typu brojler 4,16-4,24 

Indory 5,10-5,43 

Indyczki 4,93-5,39 

Kaczki typu brojler 4,95-4,98 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny skupu jaj spożywczych klasy A– sierpień 2021 r. 

TOWAR Cena sprzedaży 

Kategorie wagowe Cena (zł/100szt) 

Chów klatkowy XL 49,99-55,08 

Chów klatkowy L 38,68-40,60 

Chów klatkowy M 30,75-32,78 

Chów klatkowy S 18,00-21,30 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

RYNEK MLEKA 

Wyprodukowane w Polsce artykuły mleczarskie są bardzo dobrze postrzegane na świecie  m.in. 

jako żywność niezawierająca dużo chemii. Warto dodać, że są one produkowane w bardzo 

nowoczesnych zakładach, w bardzo higieniczny sposób. Zmieniająca się branża mleczarska 

stawia na ekologię, ochronę środowiska, inwestuje w technologie pomagające oszczędzać 

energię i wodę, oczyszczać ścieki. Polskie mleczarnie mogą pochwalić się przede wszystkim 

dobrej jakości produktami świeżymi, które nie zawierają żadnych dodatków – twarogami, 

mlekiem, śmietaną, jogurtem naturalnym, kefirem, maślanką. Ciekawą grupą produktów 

mlecznych są sery. Z roku na rok wzrasta ich produkcja i sprzedaż, zwłaszcza serów 

dojrzewających. Pojawia się coraz więcej serów o wysublimowanym smaku i zapachu, długo 

dojrzewających (powyżej 6 miesięcy). Bardzo dużo serów eksportujemy. Pozytywnym trendem 

jest także wzrost spożycia mleka w Polsce. Według dyrektor Polskiej Izby Mleka patrząc na 

parametry ekonomiczne, na wielkość skupu, na ceny produktów i przede wszystkim na ceny 

skupu mleka sytuacja na rynku mleka jest całkiem dobra, zarówno w kontekście światowym, 

unijnym, jak i polskim. 
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Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – sierpień 2021 r. 

TOWAR Cena  (zł/100kg) 

01.08.2021 r. 08.08.2021 r. 15.08.2021 r. 22.08.2021 r. 

Mleko spożywcze 

pasteryzowane 3,2% 

206 205 208 207 

Mleko UHT spożywcze 2% 223 219 217 224 

Masło 82% tł. w blokach 1747 1744 1773 1777 

Masło konfekcjonowane 1823 1823 1850 1892 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

1162 1138 1123 1128 

Mleko pełne w proszku 1429 1434 1416 1444 

Ser Edamski 1439 1451 1469 1480 

Ser Gouda 1438 1466 1497 1505 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny skupu ( netto bez VAT) mleka surowego o standardowych parametrach (d. kl. Ekstra) w 

zł/100kg w Polsce 

TOWAR 

 

Cena (zł/100kg) 

Mleko surowe do skupu o 

standardowych parametrach 

Lipiec 2021 Czerwiec 2021 

149,0 149,5 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Letnie miesiące to okres intensywnych zbiorów nie tylko zbóż, ale również owoców. Wiosenne 

przymrozki i późniejsze opady deszczu miały wpływ na wzrost cen za niektóre owoce. W 

sierpniu zbiory owoców nabierają tempa. W tym czasie dojrzewają śliwki, jabłka, brzoskwinie 

oraz gruszki. Tegoroczne zbiory owoców podobnie jak żniwa 2021 odbywają się 

z opóźnieniem, ze względu na mroźną zimę, wiosenne przymrozki i niekorzystną pogodę która 

pojawiła się w trakcie dojrzewania owoców. Znaczną podwyżkę cen na rynku owoców 2021 

można zauważyć w przypadku cen skupu malin. Obecnie wysokie ceny osiągają zarówno 

maliny przemysłowe jak i deserowe. Sytuacja będzie w takim samym stopniu dotyczyła 

zapewne malin jesiennych. Głównym powodem obserwowanych wzrostów jest mała podaż 

malin na rynku. W przypadku owoców dla przetwórstwa dominującą role odgrywa pogoda, a 

dokładnie chłodna końcówka sierpnia. W efekcie maliny dojrzewają powoli. Zatem wobec 

niedoboru surowca przetwórnie podnoszą stawki. Na rynkach hurtowych przybywa 

sadowników i handlowców oferujących śliwki. Dostępność tych owoców w handlu jest dobra, 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C919257%2Cwyjatkowo-wysokie-ceny-skupu-malin.html
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choć pojawiają się problemy z jakością. Na skutek częstych opadów deszczu dochodzi do 

pęknięć skórki owoców. Z kolei czarna porzeczka jest poszukiwana przez konsumentów i 

zakłady przemysłowe. Na rynku jest jej niewiele i osiąga niespotykana od dawna cenę. Trwają 

również zbiory jabłek wczesnych odmian, które w tym roku powinny plonować na ogół lepiej, 

niż w 2020 r. W niektórych rejonach kraju zbiory mogą być jednak niższe, ze względu na 

występujące nawałnice i gradobicia. 

W tym sezonie w wielu województwach przez intensywne opady deszczu rośliny warzywne 

mocno ucierpiały. Na wielu plantacjach występuje bardzo duża presja chorób grzybowych. 

Stale powracające deszcze utrudniają wykonanie zabiegów ochrony. Przed nami jesienne 

zbiory warzyw i ich przechowywanie do wczesnej wiosny. Jaka będzie jakość tych warzyw, 

skoro już teraz one gniją? Przed producentami warzyw duże wyzwanie. 

Ceny min/max wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce sierpień 2021 r.  

 

 

TOWAR 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki 

ćwikłowe 

zł/kg 

0,70-0,80 3,50-4,50 1,00 2,00-2,50 2,50 2,00-2,50 2,00-2,50 

Cebula 

zł/kg 

0,90-1,80 3,00-3,50 1,00-1,20 2,00-2,80 3,00-3,50 2,50-3,00 3,00 

Czosnek 

zł/szt 

1,00-1,20 2,50 1,00 1,50-2,00 1,50-2,00 1,50-2,00 1,50-2,00 

Jabłka 

zł/kg 

1,50-2,00 4,00 2,50 2,80-3,50 3,00-3,50 2,00-3,00 3,00-3,50 

Maliny 

zł/kg 

15,00-19,00 18,00-

20,00 

12,00 15,00-19,00 12,00-18,00 16,00-

24,00 

 

Kalafior 

zł/szt 

2,50-4,00 3,00-5,00 3,00-3,50 4,00-5,00 4,00 4,00-5,00 4,00-7,00 

Marchew 

zł/kg 

1,00-1,70 3,00-3,50 1,00 2,30-2,50 2,50-3,00 2,40-3,00 3,00 

Pieczarki 

zł/kg 

6,00 12,00 7,00 8,00    

Pietruszka 

zł/kg 

5,00-7,00 10,00-

12,00 

4,00-5,00 6,00-9,00 9,00-12,00 6,00-10,00 5,00-9,00 

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

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

AKTUALNOŚCI 

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

Izbę Rolniczą – sierpień 2021 r. 

Wniosek o interwencję w sprawie owoców miękkich 

Prezes Zarządu IRWŁ zwrócił uwagę, iż wraz z rozpoczęciem sezonu sprzedaży owoców 

miękkich powtarza się problem z niskimi cenami owoców. Ceny oferowane sadownikom w 

punktach są znacznie niższe niż koszty produkcji wyliczone przez ODR oraz Instytut 
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Ekonomiki Rolnictwa. Jako przykład podaje cenę wiśni, za którą sadownik otrzymuje w 

punkcie skupu od 0,70 zł (na tłoczenie) do 1,40 zł (lepsza jakość na mrożenie) za kilogram 

podczas, gdy koszt produkcji 1 kg wiśni wynosi ok. 2,10-2,20 zł. Podobnie przedstawia się 

sytuacja z czereśniami, agrestem, porzeczka czerwoną. Koszty produkcji, czyli paliwo, 

nawozy, środki ochrony roślin, energia elektryczna, wynagrodzenie pracowników, z roku na 

rok rosną. Rolnicy przywożąc towar do punktu skupu nie są informowani o cenie w momencie 

oddawania towaru. Cena dostępna jest dopiero późnym wieczorem bądź następnego dnia. 

Sytuacja taka dotyczy wszystkich punktów skupu w powiecie rawskim. Wobec tego Prezes 

Zarządu IRWŁ zwrócił się do KRIR o podjęcie pilnych działań zmierzających do stabilizacji 

dochodów sadowników. KRIR przekazała postulaty do MRIRW.  

W odpowiedzi MRiRW odnosząc się do kwestii ustalenia ceny minimalnej za produkty rolne 

podkreśla, iż obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości wprowadzenia rozwiązań 

systemowych lub prawnych mających na celu ustalania przez administrację rządową cen skupu 

produktów rolnych. Szansą na poprawę sytuacji rynkowej dla producentów owoców, w tym 

owoców miękkich, borykających się z problemem niskich cen, jak również ze zbytem swoich 

produktów, jest zrzeszanie się rolników w organizacje producentów oraz skracanie łańcuch 

dostaw poprzez rozwijanie rolniczej sprzedaży detalicznej i wspieranie rozwoju rynków 

lokalnych. 

 

MRiRW: 

Rusza pomoc dla rolników utrzymujących świnie 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia 

gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla 

rolników i hodowców świń w związku z ASF. 

ZAŁOŻENIA 

Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające 

realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw 

dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. 

POMOC dla ROLNIKÓW obejmie: 

• bioasekurację gospodarstw, 

• eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, 

• osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, 

• odbudowę pogłowia świń, 

• wsparcie  w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw. 

Łącznie na wsparcie dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami 

występowania ASF rząd przeznaczył 200 mln zł. 

SZCZEGÓŁY 

Pierwszy filar – bioasekuracja gospodarstw. WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln 

zł. 
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Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, umożliwiający refundację 50% wydatków poniesionych na bioasekurację 

gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu do 

dezynfekcji, zakupu odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków - w których są 

utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych. 

Nabór wniosków przez ARiMR od 6 sierpnia do 27 sierpnia br. 

Drugi filar – wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń 

w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF  WSPARCIE DLA 

ROLNIKÓW 150 mln zł. 

Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, umożliwiający wyrównanie kwoty dochodu rolników hodowców świń ze 

sprzedaży ze stref objętych restrykcjami w związku z ASF do ich wartości rynkowej. 

Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez ARiMR w sierpniu 2021 r., ale obejmie 

także pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku. 

Trzeci filar – osłona finansowa zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych. 

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW 15 mln zł budżetu ARiMR. 

Program krajowy realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, polega on na jest nieoprocentowanej pożyczce  na sfinansowanie 

zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na 

obszarach ASF, w tym na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań 

cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta 

świń działalności rolniczej na obszarach ASF. 

Nabór wniosków trwa, prowadzi go ARiMR. 

Czwarty filar – odbudowa pogłowia świń. 

Program krajowy realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

(niskooprocentowana pożyczka) oraz  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (preferencyjny kredyt z dopłatą państwa do oprocentowania), 

umożliwiające sfinansowanie zakupu stada podstawowego świń, a także środków do 

produkcji rolnej w celu wznowienia produkcji świń (np. czyszczenie i dezynfekcja 

chlewni, pasze, opieka weterynaryjna, koszty energii elektrycznej, ogrzewania) oraz 

nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie 

chlewni oraz ciągników rolniczych i innych maszyn służących do prowadzenia 

produkcji świń. 

Nabór wniosków prowadzą KOWR (już dostępny) oraz ARiMR – planowany jeszcze 

w sierpniu 2021 r.              

Piąty filar – wsparcie  w zakresie rolniczego przetwórstwa oraz skracania łańcucha 

dostaw. 

Inwestycje w przetwórstwo realizowane bieżąco ze środków PROW oraz planowane 

działania w ramach KPO, których rozszerzenie może stanowić impuls do rozwoju rzeźni 

rolniczych w strefach ASF.          

Zgodnie z założeniami KPO inwestycja musi być zrealizowana i rozliczona do końca 

czerwca 2026 r. 
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Rozpoczęły się konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 

Do 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje 

drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Jak zgłosić uwagi? 

Poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie MRiRW 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-

strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-

2027?fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnow-

MQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0   

Tak jak w I etapie konsultacji, każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem 

Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zgłoszenia swojego 

stanowiska. 

Jaki jest cel konsultacji kolejnej wersji projektu PS dla WPR? 

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 została uzupełniona o 

szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań 

przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 

zawierają, m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania 

realizacji Planu. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi uwagami wprowadzono szereg zmian i 

uszczegółowień. Zgodnie z przepisami UE, Plan powinien być szeroko konsultowany, na 

każdym etapie prac programowych. Dlatego, druga wersja Planu jest przekazywana do 

zaopiniowania w konsultacjach publicznych. 

Druga wersja projektu Planu to efekt pracy zespołów eksperckich, które dokonały oceny i 

zidentyfikowały najistotniejsze potrzeby, a także wypracowały sposób w jaki należy na nie 

odpowiedzieć. 

Druga wersja projektu Planu, to również dokument doprecyzowany w kontekście osiągniętego 

unijnego kompromisu Rady, Parlamentu i KE, w ramach którego państwa członkowskie 

przyjęły wspólną wizję zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego 

do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi, 

stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią 

uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą 

także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia. 

Będziemy wdzięczni za każdy głos w sprawie zawartych w projekcie propozycji. 

Zapraszamy do zapoznania się ze skierowanym do konsultacji projektem dokumentu. 

 

ARiMR: 

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej - wnioski do 20 września 

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu 

PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r. 

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027?fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnow-MQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027?fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnow-MQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027?fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnow-MQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027?fbclid=IwAR0szu5nsMe1LECAsHnCsnpnnow-MQx8VEvDyFYl_kMvdtaMQ6cgT1WxQE0
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Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą 

składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: 

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A); 

- rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); 

- rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); 

- inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, 

zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 

zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D); 

- nawadnianie w gospodarstwie. 

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na 

miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać 

rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. 

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

Dz.U. 2021 

poz. 1438 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 

2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół 

gospodyń wiejskich. 

Rozporządzenie określa szczegółowo warunki i tryb przyznawania 

oraz rozliczania pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół 

gospodyń wiejskich, oraz wysokość pomocy. Weszło w życie 9 

sierpnia 2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1440 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości 

jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej 

lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub 

choroby zawodowej wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Zasiłek chorobowy wynosi 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności 

do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni. 

Ogłoszone 10.08.21 r.. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1452 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia 

SARS-CoV-2 u norek. 

Weszło w życie 12.08.21 r. 

 

Dz.U. 

2021 

  
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

https://www.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001438
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001438
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001440
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001440
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001440
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001440
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001452
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001452
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001479
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001479
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poz. 

147 

"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i 

przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Weszło w życie 14.08.21 r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1485 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 

2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Weszło w życie 31.08.21 r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1504 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu 

dokonywania zamiany nieruchomości. 

Min. zamianą mogą być objęte wyłącznie nieruchomości wolne od 

wszelkich obciążeń za wyjątkiem służebności. 

Weszło w  życie 1.09.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1511 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów 

objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami 

kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, 

w których są utrzymywane świnie. 

Obowiązuje  od 19 sierpnia 2021 r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1542 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 

lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Ogłoszono  23.08.21 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1573 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 

sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ogłoszono 23 sierpnia 2021  r. 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1579 

  Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach 

rolniczych oraz niektórych innych ustaw 

 

Dz.U. 

2021 poz. 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001479
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001479
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001485
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001485
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001504
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001504
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001511
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001511
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001511
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001511
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001542
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001542
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001573
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001573
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001573
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001579
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001579
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001591
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001591
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1591 Weszło w życie 31.08.2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1597 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w 

ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Weszło w życie od 1.09.21 r. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

✓ 13.08.2021 r. Odbyło się posiedzenie Zarządu MIR 

✓ 10.08. 2021 r. - Odbyło się posiedzenie Zarząd KRIR w Warszawie – R. Czaicki 

✓ 22.08.2021 r. – Odbyły się Dożynki Gminy Jordanów – R. Czaicki 

✓ 23.08.2021 r. – Odbyło się spotkanie z Zarządem Głównym PZŁ, Agencją 

Nasienną  w  Warszawie – R. Czaicki 

✓ 24.08.2021 r. – Nagranie TVP gospodarka wodna w rolnictwie,  TUZy – R. Czaicki 

✓ 25.08.2021 r.  – Odbył się II Etap konsultacji PROW 2021-2027. Warszawa – R.       

Czaicki 

✓ 27.08.2021r. – Odbyło się otwarcie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji  w 

Stryszawie – R. Czaicki 

✓ 28.08.2021 r.- 40-Lecie Solidarności RI, Kraków – R. Czaicki 

✓ 29.08.2021 r. - Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie – R. Czaicki 

✓ 2.08.2021r. - Zostały podpisane promesy pomiędzy Małopolską Izbą Rolniczą a 

poszkodowanymi w wyniku pożaru w dniu 19.06.2021 r. rolnikami z Nowej Białej-  

 K. Zachwieja, H. Dankowiakowski, M. Słowik 

✓ 9.08.2021 r. - w Wygiełzowie odbyło się posiedzenie Komisji  Produktu Tradycyjnego  

i Dziedzictwa  Kulinarnego  UMWM – K. Zachwieja 

✓ 22.08.2021 r.- w Sromowcach Niżnych miała miejsce Góralsko – Lachowska promocja 

jagnięciny, dziczyzny i wyrobów serowarskich – K. Zachwieja 

✓ 27.08.2021 - odbyło się szkolenie dla rolników dotyczące uboju gospodarczego – K. 

Zachwieja 

✓ 31.08.2021 -w Parzniewie odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb 

Rolniczych -R. Czaicki 

✓ 21.08.2021 r.- w Zbylitowskiej Górze odbyły się Dożynki Gminy Tarnów – J. Wałaszek 

✓ 15.08.2021 r. w Tarnowie odbyła się 101 rocznica Bitwy Warszawskiej - D. Włudyka   

✓ 23.08.2021 odbyły się Powiatowe Dożynki w Bochni -D. Włudyka 

✓ 14.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbył się 

konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych producentów pod nazwą 

„Tradycyjne Potrawy Lokalne". 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001591
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001597
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001597
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001597
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001597
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✓ W miejscowościach: Rytro, Ropa, Jabłonka, Wadowice, Bańska Niżna i Poręba Wielka 

odbyły się warsztaty  pn.”Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń 

Wiejskich” Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

✓ W sierpniu br. odbyły się posiedzenia Rad Powiatowych: 

 - w: Wieliczce – K. Janecka 

 - w  Chrzanowie  

 - w Suchej Beskidzkiej R. Czaicki 

 

Źródła: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Małopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.cenyrolnicze.pl, www.farmer.pl, www.topagrar.pl, ARiMR. 

 

http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.farmer.pl/
http://www.topagrar.pl/

