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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 WRZESIEŃ 2021r. 

 

Rynek zbóż  

CENY ZBÓŻ W POLSCE I NA ŚWIECIE 

 

Dużym utrudnieniem dla rolników w prowadzeniu tegorocznych prac żniwnych były 

niestabilne warunki pogodowe z dużą ilością opadów deszczu. Lokalnie w kraju po 

ulewnych deszczach występowały problemy z wjazdem na niektóre działki. Plony zbóż 

są zróżnicowane regionalnie i w dużej mierze wyższe na glebach lepszych. Podmioty 

skupujące wykazują duże zainteresowanie zakupem zboża i są przygotowane do odbioru 

ziarna od rolników. Jednak w oczekiwaniu na wyższe ceny, część rolników, którzy zebrali 

ziarno dobrej jakości decyduje się na jego przechowywanie. W ostatnich dniach na rynku 

notowano przede wszystkim większą podaż pszenicy paszowej. Zdaniem ekspertów Izby 

Zbożowo-Paszowej, więcej ofert sprzedaży ziarna ze strony rolników powinno się 

pojawić w momencie, gdy ruszą zbiory kukurydzy. Na razie w kraju trwają zbiory 

kukurydzy na zielonkę. W najbliższych dniach niektórzy plantatorzy powinni podjąć 

pierwsze próby zbiorów wczesnych odmian kukurydzy na ziarno. Główny zbiór tego 

zboża spodziewany jest jednak 10-15 października, w zależności od panujących 

warunków pogodowych. Ze strony wytwórni pasz widać wyczekiwanie na ziarno 

kukurydzy z tegorocznych zbiorów, młyny natomiast są zainteresowane zakupem 

pszenicy. W związku z problemami z jakością młyny, szczególnie te zlokalizowane na 

wschodzie i południowym - wschodzie kraju, decydują się na zakup ziarna o gorszych 

parametrach jakościowych, szczególnie w odniesieniu do gęstości. 

W Polsce według wstępnego szacunku GUS powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych 

z mieszankami zbożowymi w 2021 r wyniosła około 6,3 mln ha i była o 1% mniejsza niż 

przed rokiem.  

Wstępnie GUS oszacował, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 

wyniosą 43,2 dt/ha, o 4% mniej od ubiegłorocznych, co przełoży się prawdopodobnie na 

niższe zbiory. Plony poszczególnych zbóż GUS ocenił następująco: pszenicy ozimej na 

52,3 dt/ha, a pszenicy jarej – 40,4 dt/ha (w obu przypadkach o 3% niżej niż w 2020 r.); 

żyta na 33,8 dt/ha (o 4% niżej); jęczmienia ozimego na 49,1 dt/ha, a jęczmienia jarego na 

38,6 dt/ha (niżej odpowiednio o 4% i 3%); pszenżyta ozimego na 43,6 dt/ha, a pszenżyta 

jarego na 34,9 dt/ha (niżej odpowiednio o 3% i 4%). 

Tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami (bez kukurydzy, prosa i gryki) wg 

GUS mogą ukształtować się na poziomie 27,4 mln ton, o 4% niższym. Zbiory pszenicy 

oszacowano na 12,3 mln ton wobec 12,6 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta mogą obniżyć się 

o 13% do 2,6 mln ton, a pszenżyta – o 11%, do 5,5 mln ton. Pozostałych zbóż może zostać 

zebrane więcej niż przed rokiem. 

W pierwszych dniach września 2021 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny 

pszenicy kształtowały się nadal na wysokim poziomie. W USA w notowaniu z 8 września 

2021 r. średnia eksportowa cena pszenicy wyniosła 279 EUR/t i była o 1% wyższa niż 
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przed tygodniem. Cena pszenicy pozostała na poziomie 260 EUR/t. W portach Morza 

Czarnego cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 243 EUR/t. W tym czasie we Francji 

cena tego zboża obniżyła się o 1%, do 252 EUR/t. Ceny zbóż w Polsce podążały za 

tendencjami cen w Europie Zachodniej. W dniach 30.08 – 5.09.2021 r. w zakładach 

zbożowych objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW za pszenicę konsumpcyjną 

przeciętnie uzyskiwano 1 009 zł/t, o 3% więcej niż tydzień wcześniej i o 18% więcej niż 

przed miesiącem. Jednocześnie cena tego zboża była o 41% wyższa niż przed rokiem. 

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 782 zł/t, o 3,5% 

wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 23% wyższym niż miesiąc wcześniej.  

W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 57% droższe. Przeciętna cena 

jęczmienia paszowego wyniosła 809 zł/t i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże 

to było o 10% droższe niż przed miesiącem i o 33% droższe niż przed rokiem. Za 

pszenżyto przeciętnie uzyskiwano 844 zł/t, o 3% więcej niż przed tygodniem i o 13% 

więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 39% wyższa niż w analogicznym 

okresie 2020 r. Kukurydzę średnio w kraju kupowano po 1 066 zł/t wobec 1 050 zł/t  

w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 24% wyższa 

niż przed rokiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się 

następująco: 

 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 82-88 - - 98 

Wolbrom 90 100-120 65 100 

Nowy Targ 110 120 80-85 110-120 

Bochnia             - 100-105 85 100 

Krościenko 110 120 80 120 

Limanowa 100 100 80 105 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 
 

 
 
 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru WRZESIEŃ2021 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 994-1009 
paszowa 956-971 

Żyto konsumpcyjna 782-801 
paszowa 764-777 

Kukurydza paszowa 1066-1088 

Jęczmień paszowy 

konsumpcyjny 
657-799 

638-841 
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CENY NA RYNKU MIĘSNYM 
 

Rynek trzody chlewnej  

Ceny skupu żywca na krajowym rynku spadły w ciągu ostatniego miesiąca średnio  

o 0,51 zł/kg. Zakłady przetwórcze narzekają na pełne magazyny z mięsem wieprzowym. 

Każda kolejna obniżka to bolesny cios dla producentów trzody chlewnej, którzy od dawna 

nie mogą liczyć na stawki zapewniające opłacalność produkcji. Jednocześnie na giełdzie 

niemieckiej, która dotychczas była wyznacznikiem dla polskich zakładów, stawka 

rekomendowana przez VEZG jest w tym miesiącu stabilna. 

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego: 

 

Na rynku krajowym w dniach 30.08 –5.09.2021 r. zakłady objęte monitoringiem 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę 

chlewną średnio po 4,68 zł/kg, o 9% taniej niż przed miesiącem. Krajowe ceny żywca 

wieprzowego były zróżnicowane regionalnie. Najwięcej za świnie rzeźne – 4,78 zł/kg 

uzyskiwali dostawcy z makroregionu zachodniego, obejmującego woj.: dolnośląskie, 

lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, a najmniej – 4,49 zł/kg  

z makroregionu południowo-wschodniego, obejmującego woj.: lubelskie, małopolskie, 

podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie. 
 

Ceny zbytu mięsa wieprzowego: 

 

Na przełomie sierpnia i września br. cena zbytu półtusz wieprzowych ukształtowała się 

na poziomie 7,20 zł/kg - o 2% niższym niż tydzień wcześniej. Natomiast w trzecim 

tygodniu września wynosiła już 6,63 zł/kg, o 3% mniej niż w drugim tygodniu 

analizowanego miesiąca. W odniesieniu do notowań sprzed roku półtusze wieprzowe 

potaniały o 5,5%.  

 Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji poubojowej EUROP 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

05.09.2021 12.09.2021 19.09.2021 26.09.2021 

Klasa S 6209 5944 
5760 5690 

Klasa E 6117 5883 
5701 5661 

Klasa U 5820 5600 
5438 5388 

Klasa R 5537 5356 
5159 - 

Klasa O 4571 4426 
4547 - 

Klasa P 4501 4470 
4667 - 

Klasa S-P razem 6119 5874 
5691 5580 
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Targowisko 

Wadowice 

CENA PROSIĄT [zł/para] 

                      Wrzesień  2021 r.  

woj. małopolskie 460-500 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

 Rynek żywca wołowego 

Od połowy lipca br. utrzymuje się wzrost cen zakupu żywca wołowego. W trzecim 

tygodniu września br. bydło rzeźne kupowano przeciętnie po 7,88 zł/kg, o 1% drożej niż 

w drugim tygodniu. Cena tego żywca była o 2% wyższa niż przed miesiącem oraz o 26% 

wyższa niż przed rokiem. W ślad za wzrostem cen w skupie drożeją elementy wołowe  

w zakładach mięsnych. W drugiej połowie września. kompensowane ćwierćtusze wołowe 

z młodych buhajków do 2 lat zbywano średnio po 15,18 zł/kg, o 5% drożej niż przed 

miesiącem. Cena ćwierćtusz była również o 17% wyższa niż w analogicznym okresie 

2020 r. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-wrzesień 2021 r.  
 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

we wrześniu 2021r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 7,74-7,88 14964-15221 15264-15525 

bydło 8-12 m-cy (Z) 8,54-8,65 15842-1591 16189-15903 

byki 12-24 m-ce (A) 8,69-8,81 16297-16536 16623-16867 

byki > 24 m-cy (B) 8,68-8,79 16283-16494 16609-16823 

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

krowy (D) 6,12-6,26 12557-12863 112808-13120 

jałówki > 12 m-cy (E) 7,89-8,08 15224-15600 15529-15912 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

* - jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni pełnowartościowy żywiec wołowy na 

bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu 

związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) 

niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone. 

 **- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane w 

Polsce (średnia ważona) w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); 

byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 

0,530), mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona 
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Rynek drobiu  

Na przełomie sierpnia i września br. kurczęta brojlery średnio w kraju skupowano po  

4,08 zł/kg, o 3% taniej niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 

4,89 zł/kg i była niższa niż miesiąc temu o 8%. Cena kaczek od początku lipca br. jest 

względnie stabilna. W dniach 30.08 – 5.09.2021 r. za kaczki brojlery, podobnie jak 

tydzień wcześniej, dostawcy uzyskiwali 4,98 zł/kg wobec 4,95 zł/kg przed miesiącem.  

W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 26%, a indyki  

i kaczki brojlery – o 17%. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu wrześniu 2021r.  

 

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 3,97-4,07 

Indory 4,80-4,92 

Indyczki 4,85-4,95 

Kaczki typu brojler 4,95-4,98 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Średnie krajowe ceny sprzedaży netto (bez VAT) jaj spożywczych klasy A w zakładach 

pakowania - wrzesień 2021 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów klatkowy  XL 55,30-55,67 

Chów klatkowy  L 43,25-45,56 

Chów klatkowy  M 35,12-37,07 

Chów klatkowy  S 25,44-25,85 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ściółkowy  XL - 

Chów ściółkowy  L 49,71-52,04 

Chów ściółkowy  M 40,77-47,39 

Chów ściółkowy  S - 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów wolnowybiegowy L  54,65-57,98 

Chów wolnowybiegowy M 48,61-51,41 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ekologiczny M 79,20-79,19 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek mleka  

Światowy rynek mleka pozostaje we wzrostowej fazie cyklu. Po odnotowanym w czerwcu 

i lipcu br. przejściowym spadku cen produktów mlecznych związanym z podwyższoną 

podażą mleka, w ostatnich miesiącach powróciły one do wyraźnego trendu wzrostowego. 

Najwyższa dynamika wzrostu obserwowana jest w przypadku cen serwatki (+31,2% r/r), 

odtłuszczonego mleka w proszku (18,8% r/r), masła (15,9% r/r) oraz pełnego mleka  

w proszku (14,6% r/r).Wzrost cen serów jest wolniejszy i wynosi średnio ok. 8% r/r.  

Na przełomie sierpnia i września 2021 r. ceny produktów mlecznych na rynku krajowym 

kształtowały się na wysokim poziomie, co było odzwierciedleniem sytuacji na rynku 

międzynarodowym. Ceny wybranych produktów mleczarskich w miesiącu wrześniu  

z tygodnia na tydzień były wyższe, co obrazuje poniższa tabela: 

 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – wrzesień  2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

05.09.2021 12.09.2021 

 

19.09.2021 

 

26.09.2021 

Masło Ekstra w blokach 

 

1805 1804 

 

1955 

 

1991 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 

1962 

 

1994 2048 

 

2103 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

 

1160 

 

1163 

 

1164 1172 

Mleko pełne w proszku 1440 

 

1440 

 

1447 

 

1453 

Ser Edamski 

 

1488 

 

1498 

 

1533 

 

1529 

Ser Gouda 1483 

 

1536 

 

1510 

 

1522 
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Rynek owoców i warzyw 

Według analityków Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska 

S.A. obecnie na rynku owoców mamy do czynienia z długotrwałym spadkiem cen owoców. 

Natomiast ceny warzyw rosną, co wynika z ich niższych tegorocznych zbiorów. Tegoroczne 

warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Obfita pokrywa 

śnieżna na przełomie 2020 r. i 2021 r. uchroniła plantacje przed przemarzaniem, a topniejący 

śnieg wzbogacił zasoby wody zgromadzone w glebie. Chłodna i deszczowa wiosna spowolniła 

wegetację. Z jednej strony uchroniło to pąki kwiatowe przed przemarzaniem, z drugiej strony 

skróciło okres kwitnienia i aktywność zapylaczy. Lato przyniosło istotną poprawę warunków 

agrometeorologicznych. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tegoroczne zbiory owoców 

wyniosą prawie 4,6 mln t i tym samym ukształtują się one powyżej średniej wieloletniej za 

ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 4,0 mln t (+3,3% r/r), 

podczas gdy zbiory owoców jagodowych na prawie 0,6 mln t (+0,5% r/r). W przypadku owoców 

jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 150 tys. t (+11% r/r), truskawek 

na niemal 177 tys. t (+21% r/r), malin na ok. 120 tys. t (bez zmian) oraz agrestu na ok. 9,3 tys. t 

(+5% r/r). W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,6 mln t 

(+2,8% r/r), wiśni na ok. 165 tys. t (+8%r/r), śliwek na ok. 110 tys. t (+10% r/r), gruszek na ok. 

57 tys. t (+1% r/r) oraz czereśni na ok. 58 tys. ton (17% r/r).  

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 

mln t (-2% r/r), a tym samym ukształtują się poniżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. 

Chłodna i deszczowa wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw oraz utrudniała 

terminowe wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. W kolejnych miesiącach 

wystąpił deficyt opadów. Dopiero miesiące letnie przyniosły poprawę warunków 

agrometeorologicznych. Zbiory kapusty oceniane są na około 700 tys. t, kalafiorów na ok. 145 

tys. t, cebuli na ok. 630 tys. t, marchwi na ok. 630 tys. t, buraków ćwikłowych na ok. 240 tys. t, 

ogórków na ok. 120 tys. t, a pomidorów na ok. 160 tys. t. Zbiory pozostałych warzyw gruntowych 

szacuje się na ok. 1,2 mln t. Zgodnie z prognozą IERiGŻ tegoroczne zbiory warzyw spod osłon 

ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t (+1,3% r/r). Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie 

ok. 675 tys. t (+0,7% r/r), a ogórków spod osłon ok. 295 tys. t (+1,7% r/r). 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –wrzesień 2021 r.  

Towar Jm Targowisko 

Rybitwy 

Wolbrom Gorlice Oświęcim Krościenko Łącko Wadowice 

Buraki  ćwikłowe zł/kg 0,80-0,70 1,00 3,00-2,00 3,00 1,50-2,00 2,00 1,00-2,00 

Cebula zł/kg 0,85-1,30 1,00 2,00-2,50 3,00 2,00 2,50 2,50 

Czosnek zł/szt 0,80-1,00 1,00 1,50-2,00 2,00 1,50 2,00 1,50-2,00 

Gruszki zł/kg 2,50-2,75 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 - 

Jabłka zł/kg 1,50-1,80 2,50 2,00-2,50 2,50-3,50 2,50 2,00 2.50-3,50 

Kapusta biała zł/szt 1,80 2,00 3,50 4,00 3,00-4,00 1,80 4,00 

Kapusta czerwona zł/kg 1,80-2,40 2,50 - 5,00 - - 4,00 

Maliny zł/kg 15,00 12,00 - - 20,00-25,00 15 20,00-22,00 

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

Pietruszka zł/kg 3,00-4,50 3,00-4,00 6,00-7,00 6,00-9,00 5,00-10,00 4,00 6,00 

Pomidory zł/kg 2,66-3,16 5,00 4,00-5,00 5,00 4,00-5,00 4,00 3,500 

Śliwy zł/kg 2,00 3,00-3,50 3,00-3,50 4,00 3,50-5,00    4,00 3,00-3,50 

Ziemniaki 

jadalne 

zł/dt 100 53,00-

100,00 

150,00 200,00 100,00-

133,00 

80,00-

100,00 

100,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA OGŁOSZONYCH WE 

WRZEŚNIU 2021 R.: 

Dz.U. 2021 

poz. 1603 

  

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

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 

oraz niektórych innych ustaw- weszła w życie 2.10.21 r. 

 

 

Dz.U. 2021 

poz. 1648 

  

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska 

oraz ustawy o odpadach 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1680 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 14 września 

2021 r. 

 

Dz.U. 

2021 

poz. 

1721 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 

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 18.09.21 r. 

 

Dz.U. 

2021 poz. 

1729 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 

września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów 

pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek-. z dniem wejścia 

w życie tego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych 

produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek (Dz. 

U. poz. 850). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001603
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001603
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001648
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001648
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001721
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001721
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001721
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001721
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001729
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001729
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001729
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Dz.U. 

2021 

poz. 

1770 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020- weszło w życie 30.09.21 r. 

 

AKTUALNOŚCI: 

ARiMR 

1. Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń z 

terenów objętych restrykcjami w związku z ASF 

W terminie od dnia 28 sierpnia 2021r. do dnia 30 listopada 2021 r. producenci świń, którzy 

utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym 

restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać 

wnioski o przyznanie pomocy finansowej. 

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń: 

-któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności, 

-będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem  

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, 

-który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na 

podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez 

producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie 

obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r, w których 

producent świń uzyskał obniżone dochody. Kwota pomocy, udzielanej na wyrównanie 

kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń  

z siedziby stada, stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale 

wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale,  

a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w: 

-kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem,  

i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo 

-ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został 

objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem 

kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001770
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001770
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001770
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001770
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001770
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2. Od 20 października do 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy 

na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. 

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się: 

-grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy 

z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której 

wchodzą wyłącznie osoby fizyczne; 

-organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r.  

о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych. 

Podmioty, które chcą starać się o wsparcie muszą działać, jako przedsiębiorcy 

prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniać określone warunki. Ze 

wsparcia wyłączeni są producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów. 

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, 

następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. 

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10% przychodów netto, w drugim roku 

– 9%, w trzecim roku – 8%, w czwartym roku – 7%, w piątym roku – 6%. Maksymalny 

limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku 

pięcioletniego okresu. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora 

oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie 

liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. 

 

3. Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach 

PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 

rolnej. Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r. 

O wsparcie będą mogły ubiegać się dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy 

zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź zrealizowali zobowiązania 

rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4  –zachowanie lokalnych ras świń, i chcą 

zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa 

afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł mogą otrzymać 

m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie 

gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do 

przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego 

spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 

proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie 

ogrodzenia.  

Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy 

posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów 

rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów 
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może otrzymać maksymalnie 1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających 

zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit 

dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.  

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. 

Dokumenty można dostarczać do placówek Agencji osobiście , przez upoważnioną osobę, 

elektronicznie lub przesyłką pocztową. Dotychczas ARiMR przeprowadziła 6 naborów 

wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. 

Wsparcie zostało dotychczas przyznane nieco ponad 4,7 tys. beneficjentów, a jego kwota 

wynosi na razie blisko 291 mln zł (na inwestycje chroniące przed ASF przyznano pomoc 

4,5 tys. rolników w wysokości ok. 211,5 mln zł, pozostałe środki to wsparcie dla spółek 

wodnych lub ich związków). 

 

KRUS 

1. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 

emerytalno-rentowych od dnia 01 września 2021 r. 

Od 01 września 2021 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu 

wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z 

tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-

rentowych. Od 1 września 2021 r. kwoty przychodu powodujące 

zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 

-70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 853 zł 20 gr, 

-130% tego wynagrodzenia, tj. 7 155 zł 90 gr. 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury 

lub renty ogłosił komunikatem z dnia 11 sierpnia 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. (5 504 zł 52 gr.). 

2. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe  

i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r. 

Uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021 r. 

została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie w IV 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 IV 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. 
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-Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej 

wynosi 1 013,63 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2021 r. 

wynosi 101,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na 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. 

KRUS przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu 

uregulowania należnych składek za IV kwartał 2021 r, tj. 31 października 2021 r, 

przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć 

następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. dzień 2 listopada 2021 r. 

 

MRiRW 

 

1. Rusza jesienna kampania sprzedaży ubezpieczeń rolnych 

Kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021 została 

zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln zł. Wszyscy chętni rolnicy będą mogli się 

ubezpieczyć. Umowy ubezpieczenia z dopłatami z budżetu Państwa można zawrzeć  z 

siedmioma zakładami ubezpieczeń: 

1.Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., 

2.GENERALI Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., 

3.POCZTOWYM Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, 

4.INTERRISK Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., 

5.Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  

6.VH Oddział w Polsce, 

7.TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Dopłaty do składek ubezpieczeniowych z budżetu Państwa wynoszą do 65% wysokości 

składki. Ubezpieczeniu podlegają wymienione w ustawie o ubezpieczeniach upraw 

rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.: 

-uprawy: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i  

krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe od  zasiewu 

lub wysadzenia do ich zbioru - od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez 

huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, 

ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne; 
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-zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, drób, świnie - od ryzyka wystąpienia 

szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie 

się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności. 

 

2. Agroenergia – nowy nabór wniosków 

1 października 2021r. ruszy nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 

części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji 

fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej 

niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej, 

jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej 

wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków. 

 

Część 2 programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz 

z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz 

małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów 

energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Dniach 1 i 17 września odbyły się posiedzenia Zarządu. 

W Wierzchosławicach 21.09.2021 r miały miejsce obchody 25-lecia Małopolskiej Izby 

Rolniczej, z tej okazji odbył się Festiwal Polskiej Wieprzowy. W obchodach wzięli udział 

przedstawiciele różnych instytucji rolniczych, izb rolniczych z całej Polski, 

przedstawiciele Sejmu i władz administracyjnych, delegaci oraz pracownicy biur 

Małopolskiej Izby Rolniczej. Zasłużeni działacze Izby otrzymali odznaczenia państwowe, 

ministerialne oraz samorządowe. 

Małopolska Izba Rolnicza wydała specjalny jubileuszowy Informator. 

1. Posiedzenia Rad Powiatowych MIR: 

-08.09.2021- RP Nowy Sącz 

-19.09.2021 –RP Olkusz 

2. Zrealizowano projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

a) 5-9.09.2021 – wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie „Inspirująca wymiana 

doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych”- wzięło w nim 

udział 49 osób 
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b) 6-10.09.2021 wyjazd studyjny do Węgier i Rumunii „Współczesna kobieta  

w środowisku wiejskim”- wzięło w nim udział 48 osób. 

c) 27.09-1.10.2021 r wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec „Zgoda, szacunek i praca każdą 

wieś wzbogaca” – wzięło w nim udział 40 osób. 

d) warsztaty „Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów” odbyły się: 

• 14.09.2021r – w powiecie suskim;  

• 23.09.2021 – w powiecie krakowskim;  

• 28.09.2021 r – w powiecie oświęcimskim;  

• 30.09.2121r – w powiecie myślenickim 

3. Spotkanie z delegatami Łódzkiej Izby Rolniczej w ramach wyjazdu studyjnego do 

Małopolski - 4.09.2021 r., 

4. Udział przedstawicieli nowotarskiej Rady Powiatowej MIR w dożynkach na Jasnej 

Górze – 5.09.2021 r., 

5. Gala konkursu organizowanego przez OR KRUS w Krakowie pt. „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne” – 06.09.2021 r 

6. Gala wojewódzkiego etapu konkursów „Nasze kulinarne dziedzictwo. Smaki 

Regionów” oraz „Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne potrawy lokalne” - MODR 

Karniowice – 10.09.2021 r 

7. Klikowska Parada Konna - 11.09.2021 r. w Klikowej 

8. Udział w pracach komisji konkursowej „Doradca Roku” 

9. Udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Mazowieckiej Izby Rolniczej – 15.09.2021 r. 

10. Zorganizowano stoiska MIR: 

- na Święcie Ziemniaka w Trzyciążu – 19.09.2021r. 

- na Święcie Owoców w Kawcu – 19.09.2021r. 

11. Udział MIR na Małopolskich Targach Żywności „Zasmakuj z UR” oraz Małopolskiej 

Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie – 25-26.09.2021r. 

12. W Warszawie 10.09.2021r. odbyły się uroczystości poświęcone Jubileuszowi 25-lecia 

działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych. W uroczystościach wzięła udział 

dziewięcioosobowa delegacja  MIR. 

13. Udział w Walnym Zgromadzeniu Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni  

w Klikowej – 27.09.2021r. 
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14. Międzynarodowa Konferencja pt. „Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa 

górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” – zorganizowana przez Instytut 

Zootechniki PIB oraz Krajową radę Rolniczą – 27-28.09.2021 r., 

15. Piknik Rodzinny w Czorsztynie – 26.09.2021 r., 

16. Hubertus Krynicki – 26.09.2021 r., 

17. W miesiącu wrześniu delegaci oraz pracownicy biur Małopolskiej Izby Rolniczej brali 

udział w komisjach szacujących szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi oraz w odwoławczych komisjach szacujących szkody łowieckie, 

między innymi w powiatach tarnowskim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim, 

dąbrowskim. 

 

Opracowano na podstawie:  
www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, www.agronews.com.pl 

www.ewgt.com.pl,www.portalwysokichplonow.pl,www.farmer.pl, www.cenyrolnicze.pl, www.portalspozywczy.pl, 

https://www.izbozpasz.pl/home.html 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krus.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.p/
https://www.cenyrolnicze.pl/

