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Rynek zbóż 

 

Notowania cen zbóż na targowiskach w Małopolsce w poszczególnych tygodniach w miesiącu 

październik : 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany  

System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny na rynkach zbóż ciągle 

rosną. Ceny podstawowych zbóż na  

rynkach hurtowych osiągnęły  

w analizowanym okresie rekordowe 

wartości. Obserwatorzy i analitycy 

wciąż zastanawiają się czy i kiedy 

cena pszenicy przekroczy magiczną 

granicę 300 EUR za tonę. W ostatnim 

tygodniu cena pszenicy 

konsumpcyjnej na giełdach spadla 

jednak o ok. 14 zł za tonę (z 1130 do 

1116 zł/t). Inne zboża biją kolejne 

jednak rekordy cenowe.  Rzepak 

skupowany jest w cenie około 3000 zł 

za tonę. Nieco bardziej stabilnie 

prezentują się notowania kukurydzy 

skupowanej cenie około 1238 zł za 

tonę. Analitycy zapowiadają, że nie 

jest to jeszcze koniec podwyżek.  

U podstaw takiego stanu rzeczy leżą 

nie tylko niekorzystny przebieg 

warunków pogodowych jakie 

odnotowaliśmy w okresie tegorocznej 

wegetacji, co skutkuje nie tylko 

zmniejszeniem plonów ale przede 

wszystkim spadkiem ich jakości.  

 

 

 

Jednocześnie pamiętać należy że na rynkach światowych ciągle dominują zwiększone 

potrzeby importu zbóż. Znacznych zakupów dokonał w październiku Egipt będący głównym 

importerem zbóż na świecie. Powoduje to, że ceny na rynkach ciągle utrzymywane są na bardzo 

wysokim poziomie. Tej sytuacji nie poprawia również ogłoszona niedawno informacja  

o zmniejszaniu się od 2,3% zapasów zgromadzonego na świecie ziarna. To już kolejny po 

ubiegłym roku okres, w którym zapasy ziarna zgromadzonego na świecie spadają.  

 

PSZENICA  
Cena [zł/tona]  

01.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 

1 062,86 zł 1 096,67 zł 1 130,00 zł 1 116,00 zł 

JĘCZMIEŃ  
Cena [zł/tona]  

01.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 

957,00 zł 972,00 zł 987,00 zł 986,00 zł 

KUKURYDZA  
Cena [zł/tona]  

01.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 

1 180,00 zł 1 238,00 zł 1 238,00 zł 1 238,00 zł 

OWIES  

  

Cena [zł/tona]  

01.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 

746,00 zł 776,00 zł 770,00 zł 763,00 zł 

PSZENŻYTO  

  

Cena [zł/tona]  

01.10.2021 08.10.2021 15.10.2021 22.10.2021 

950,00 zł 950,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji 

Rynkowej 



Wciąż trwają zbiory kukurydzy. Jednakże z uwagi na fakt, że większość rolników 

posiadających takie możliwości decyduje się na przetrzymanie ziarna w oczekiwaniu na kolejne 

wzrosty notowań cena kukurydzy zarówno na rynku w Polsce jak i na giełdach europejskich 

ciągle rośnie.  Rolnicy oczekują, że wzrastające ceny ziarna zrekompensują im, obserwowane  

w ostatnim czasie, dramatyczne podwyżki podstawowych środków produkcji w tym nawozów, 

szczególnie nawozów azotowych, oraz rosnące ceny nośników energii wykorzystywanej  

w produkcji i przechowalnictwie. Wysokie ceny zbóż,  a co za tym idzie również wzrastające 

ceny ich przetworów w tym mąk i kasz spowodują zapewne kolejne fale podwyżek cen 

żywności. Już w chwili obecnej większość zakładów przetwórczych ogranicza zakupy  

w oczekiwaniu na minimalne chociażby spadki cen ziarna. 
 
    [zł/tona] 

    POLSKA 

TOWAR 
Rodzaj 

TOWARU 
17.10.2021 24.10.2021 

Pszenica  

konsumpcyjna                              1 073,25 zł                                1 079,00 zł  

paszowa                              1 042,08 zł                                1 110,00 zł  

Żyto  

konsumpcyjne                                 846,33 zł                                    871,00 zł  

paszowe                                 890,52 zł                                    896,00 zł  

Kukurydza paszowa                                 915,31 zł                                    948,00 zł  

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek trzody chlewnej 
 

Sytuacja na rynku trzody nadal jest bardzo skomplikowana. Produkcja trzody w chwili 

obecnej przynosi realne straty finansowe każdemu z gospodarstw. Ocenia się, że każda  

z wychodowanych sztuk przynosi rolnikowi ok. 150-200 zł straty. Utrzymujące się niskie ceny 

skupu żywca wieprzowego wynikają przede wszystkim z braku zainteresowania zakupem 

wieprzowiny z krajów w których występuje choroba ASF. Ponadto szybka odbudowa pogłowia 

trzody w Chinach spowodowała, że eksport do tego kraju, który do tej pory był głównym 

odbiorcą nadwyżek trzody z rynków europejskich, został wstrzymany. Na chwilę obecną szacuje 

się, że na rynku europejskim występuje nadprodukcja rzędu 30% pogłowia. Należy także 

pamiętać, że obecnie miejsce europejskich eksporterów na rynkach azjatyckich zajęli producenci 

ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie ogłoszona została również informacja o podpisaniu 

umowy pomiędzy Chinami a Francją gwarantująca regionalizację dostaw francuskiej 

wieprzowiny do Chin w przypadku wykrycia na terenie Francji choroby ASF. 

Na zachodnich giełdach cena wieprzowiny w klasie E oscyluje w granicach 1,20 Euro kilogram. 

Ceny na naszych rynkach są silnie skorelowane z cenami na giełdach niemieckich, co oznacza, że 

nie możemy liczyć na dalszy wzrost cen skupowych. W chwili obecnej rolnicy otrzymują 

maksymalnie około 5,45 do 5,5 zł/kg (cena brutto)  wagi żywej. Przed jeszcze większym 

problemem stają rolnicy których gospodarstwa położone są na terenach objętych strefą czerwoną 

w związku z wystąpieniem w okolicy ognisk choroby ASF.  Często mają oni problem ze 

znalezieniem zakładu odbiorczego, który byłby zainteresowany zakupem wyhodowanych  

w takich gospodarstwach sztuk trzody chlewnej pomimo faktu, że każde z takich zwierząt 

opuszcza teren gospodarstwa po dokładnych badaniach i stwierdzeniu braku objawów choroby. 

Wiele zakładów, które zgłosiły się do powiatowych lekarzy weterynarii wyrażając wstępnie chęć 

zakupu i przerobu sztuk pochodzących ze stref, niestety po kilku próbach sprzedaży 

wyprodukowanych wyrobów rezygnuje z dalszego uboju. Rozwiązaniem postulowanym również 

przez samorząd rolniczy, byłby skup interwencyjny przeprowadzony przez państwo na potrzeby 



chociażby Agencji Rezerw Materiałowych. Niestety rząd nie zdecydował się na to rozwiązanie, 

natomiast Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało wprowadzenie skupu 

przerośniętych sztuk z gospodarstw położonych w strefie w przypadku jeśli ich dalsze 

pozostawanie w gospodarstwie odbywałoby się z naruszeniem zasad wynikających z dobrostanu 

zwierząt. Każdorazowy taki zakup poprzedzony jest wizytą inspektora powiatowej inspekcji 

weterynaryjnej mającej na celu weryfikację zgłoszenia dokonanego przez rolnika. Co 

najważniejsze sztuki skupione przez inspekcję poddawane są ubojowi i przekazywane do 

utylizacji co budzi naturalny sprzeciw każdego z rolników, którzy zaangażowali swoje siły  

i środki w produkcję i hodowlę trzody. 

 
Średnie ceny netto za zakup świń rzeźnych za wagę żywą 

CENA [zł/kg] netto 

  03.10.2021 10.10.2021 17.10.2021 24.10.2021 

POLSKA 4,27 zł 4,23 zł 4,11 zł 4,10 zł 

REGION POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 
4,00 zł 3,96 zł 3,90 zł 4,05 zł 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

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

Region 

południowo-

wschodni  

CENA 

[MPC] zł/tonę 

03.10.2021 10.10.2021 17.10.2021 24.10.2021 

klasa S   5 183,65 zł    5 079,00 zł    4 991,00 zł    5 178,00 zł  

klasa E   5 127,02 zł    5 127,00 zł    5 051,00 zł    5 144,00 zł  

klasa U   4 892,52 zł    4 800,00 zł    4 766,00 zł    4 839,00 zł  

klasa R   4 610,71 zł    4 425,00 zł    4 247,00 zł    4 527,00 zł  

klasa O   3 818,31 zł        

klasa P         

 S-P Razem   5 124,29 zł    5 075,00 zł    4 995,00 zł    5 189,00 zł  

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Cena prosiąt [zł/para] - Wadowice 460,00 zł 

Źródło: https://modr.pl/notowania-cenowe 

 

Rynek wołowiny 

 

W Unii Europejskiej rosną ceny skupu żywca wołowego. Wzrost ten spowodowany jest 

wzrostem popytu na mięso wołowe oraz zmniejszeniem podaży żywca na rynku. Obecna sytuacja 

związana jest z ożywieniem gastronomii powoli zwiększającej swoje obroty po lockdownie 

związanym z pandemią koronawirusa oraz dużym zapotrzebowaniem na mięso wołowe w okresie 

przedświątecznym. Powoduje to, że rzeźnie w Unii Europejskiej muszą płacić średnio ponad 400 

EUR za 100 kg wagi ubojowej młodych buhajów. Sytuacja ta ma odzwierciedlenie również  

w polskich zakładach ubojowych.  W chwili obecnej nasi hodowcy mogą liczyć na ceny 

oscylujące w granicach 17zł do 18 zł za kilogram surowca (mpc) pochodzącego z młodych 

byków. Sytuacja ta odzwierciedla się również w cenach zakupowych innych grup towarowych 

jak np. wybrakowanych krów. Oczywiście ich ceny są niższe niż w przypadku młodego bydła 



opasowego lecz one również, w chwili obecnej notują znaczne wzrosty. Sytuacji na rynku 

zarówno polskim jak i europejskim nie uratuje w chwili obecnej również importu z krajów 

zajmujących się masową produkcją. Do chwili obecnej większym zainteresowaniem eksporterów 

z Ameryki oraz Australii cieszyły się rynki dalekiego wschodu szczególnie rynek chiński. Po 

wystąpieniu gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) wykrytej w połowie września w stadach na 

terenie Brazylii, przepływ handlu z Chinami został jednak przerwany, a towary mogły w coraz 

większym stopniu trafiać do UE. Jednym z głównych problemów wpływających na ilość 

dostępnej na rynkach europejskich wołowiny jest również zmniejszenie wymiany handlowej  

z Wielką Brytanię. Analitycy oceniają, że w początkowym okresie br. Wielka Brytania 

dostarczyła na rynki Unii Europejskiej około 40% mniej wołowiny niż w latach ubiegłych. 

Kolejnym z problemów Unii Europejskiej jest również znaczny spadek pogłowia bydła wśród 

największych rodzimych hodowców, do których zaliczane były Francja i Niemcy. W ciągu 

ostatniego roku  francuscy rolnicy zredukowali swoje stada o prawie 2% a w Niemczech, według 

danych udostępnionych przez rząd federalny, pogłowie bydła spadło o 2,2%. Są to straty, których 

nie da się szybko odrobić i będą one rzutować na ceny i sytuację na rynku jeszcze przez wiele 

miesięcy.  
 

Zestawienie danych dla makroregionów dotyczących zakupu bydła rzeźnego w ubojniach 
 

Cena zakupu netto (bez VAT) 

Makroregion południowy 

kategoria bydła wg wagi żywej 

[zł/kg] 

dla masa 

poubojowa ciepła 

[zł/t] 

dla masa poubojowa 

schłodzona [zł/t] 

bydło ogółem  8,07 - 8,76   15 575 - 16 911   15 886 - 17 250  

było 8-12 m-cy (Z)  8,36 - 9,05   15 515 - 16 789   15 825 - 17 125  

byki 12-14 m-ce (A)  9,05 - 9,88   16 970 - 18 536   17 309 - 18 906  

byki >24 m-cy (B)  9,16 - 9,98   17 181 - 18 725   17 525 - 19 100  

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

krowy (D)  6,56 - 7,9   13 474 - 14 561   13 743 - 14 852  

jałówki > 12 m-cy (E)  8,34 - 9,18   16 098 - 17 714   16 420 - 18 068  

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek drobiu 

 

Po korektach z początku października ceny na rynku skupu drobiu powoli się stabilizują. 

Wprawdzie rynek nadal charakteryzuje się dużą niepewnością ale ostatnie tygodnie przyniosły 

powolne wzrosty cen skupu. Ceny drobiu oferowane hodowcom określone są przez nich jako 

oscylujące na granicy opłacalności produkcji. Innego zdania są przedstawiciele zakładów 

skupujących, którzy twierdzą, że dalsze podnoszenie cen skupu spowoduje zupełne pozbawienie 

ich działalności rentowności. Na początku września br. Polska odzyskała na szczęście status 

kraju wolnego od wysoko zjadliwej grypy ptaków. Będzie to miało oczywiście odzwierciedlenie  

w możliwościach eksportowych więc niesie nadzieję na dalsze zwiększanie cen skupu  

i podnoszenie rentowności tej gałęzi hodowli.  Z danych prezentowanych  w poniższych tabelach 

wynika, że podwyżki cen na rynku skupowym nie są jednak zbyt wielkie i nie pozwalają na razie 

optymistycznie patrzeć hodowcom w przyszłość. Ciągle istnieje obawa, że naciski dwóch 

największych firm skupujących żywiec drobiowy w Polsce mogą wymusić odwrócenie trendu  

i zastopowanie wzrostów cen. 



Ceny skupu drobiu rzeźnego za miesiąc październik [zł/t] 

TOWAR POLSKA 

03.10.2021 10.10.2021 17.10.2021 24.10.2021 

kurczęta typu 

brojler 

       3 941 zł         3 966 zł    3 955 zł       3 955 zł  

indory        4 900 zł         4 922 zł    4 911 zł       4 872 zł  

indyczki        4 872 zł         4 952 zł    4 865 zł       4 931 zł  

kaczki typu brojler        4 973 zł         4 961 zł    4 964 zł       5 024 zł  

gęsi tuczone        9 747 zł         9 747 zł    9 725 zł     10 124 zł  

     

TOWAR Makroregion 

Południowo-Wschodni  

03.10.2021 10.10.2021 17.10.2021 24.10.2021 

kurczęta typu brojler        3 743 zł         3 732 zł    3 770 zł       3 850 zł  

indory  --   --   --    

indyczki        5 004 zł   --    5 004 zł       5 000 zł  

kaczki typu brojler  --   --   --    

gęsi tuczone  --   --   --    

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny netto (bez VAT) sprzedaży jaj spożywczych [zł/100 szt.] 

Towar Cena  [zł/100 szt.] 

chów klatkowy XL  53,91 - 57,45  

chów klatkowy L  45,25 - 46,21  

chów klatkowy M  36,49 - 37,62  

chów klatkowy S  23,21 - 26,3  
 

Towar Cena  [zł/100 szt.] 

chów ściółkowy L  53,75 - 54,92  

chów ściółkowy M  46,46 - 50,92  
 

Towar Cena  [zł/100 szt.] 

chów wolny wybieg L  58,53 - 59,44  

chów wolny wybieg M  52,03 - 53,63  
 

Towar Cena  [zł/100 szt.] 

chów ekologiczny M  75,69 - 78,47  
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 



Rynek owoców i warzyw 

Na rynku owoców i warzyw odnotowaliśmy, w analizowanym okresie, powolny wzrost 

cen. Sytuacja ta jest normalna i występuje coroczne. Spadki cen notowane w okresie przełomu 

sierpnia i września związane są z czasem zbiorów większości płodów rolnych a co za tym idzie 

ich zwiększoną podażą na rynek. Z uwagi na niekorzystne warunki agrometeorologiczne jakie 

nawiedziły część naszego kraju w bieżącym roku przechowanie dużej części zebranych owoców  

i warzyw może okazać się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Producenci skarżą się na słabej 

jakości zbiory wykazujące dużą tendencję do psucia się podczas przechowania. Kolejnym 

problemem jest również koszt przechowania zebranych plonów nierozerwalnie związany  

z rosnącymi kosztami nośników energii. 

Na rynkach małopolskich odnotowano następujące ceny: kapusta biała od 2,50 do 4,00 

zł/szt. (tj. ok. 10% drożej niż przed miesiącem), kapusta czerwona  od 2,50 do 4,00 zł/szt. (tj. ok. 

10% drożej), cebula od 1,00 do 2,20 zł/kg., czosnek od 1,00 do 2,00 zł/szt., buraki ćwikłowe od 

0,60 do 2 zł/kg., ziemniaki od 0,53 do 1,20 zł/kg., jabłka od 1,20 do 2,5 zł/kg, gruszki od 2,75 do 

5,00 zł/kg. zaś śliwki od 4,00 do 5,00 zł/kg. 

Analitycy prognozują znaczne podwyżki cen owoców i warzyw w okresie zimy  

i przednówka przyszłego roku.  

Średnie ceny wybranych warzyw i owoców na targowiskach w Małopolsce - stan na 28 październik 2021 
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buraki ćwikłowe zł/kg 0,6 0,9 2 2 1,2 1,5 1,5 

cebula zł/kg 1 1 2 2,2 2 2 2 

czosnek zł/szt. 1,2 1 2 1,5 1,5 1,5 2 

gruszki zł/kg 2,75 5 4 5 3,5 4   

jabłka zł/kg 1,66 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 

kapusta biała zł/szt.   2,5   3,2 4 4 2,5 

kapusta 
czerwona 

zł/szt.   2,5     4 4 3,5 

maliny zł/kg     24         

ogórki zł/kg 4,5 5 7 7 7 8 5,5 

pietruszka zł/kg 3 2 5 5   4 5 

pomidory zł/kg 3,33 5 8 6 5 6 6 

śliwy zł/kg   4 5   5 5 4,5 

ziemniaki jadalne zł/dt 70 53 120 100 100 100 100 
Źródło: MODR 

INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA 

OGŁOSZONYCH WE PAŹDZIERNIKU 2021 R.: 

 

Dz.U. 2021   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001824


poz. 1824 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7.10.21 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 1827 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 

r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18.10.21 r. 

Dz.U. 

2021 poz. 

1829 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 

r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych 

działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 za 2021 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18.10.21 r. 

Dz.U. 

2021 poz. 

1830 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 

r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2021 r. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18.10.21 r. 

Dz.U. 

2021 poz. 

1833 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie stawek 

dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021. 

 Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 

2021 wynosi: 1) 74,76 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub 

mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub 

odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin 

uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany ; 2) 119,62 zł – w przypadku roślin 

strączkowych; 3) 373,80 zł – w przypadku ziemniaków.  Rozporządzenie 

weszło w życie z dniem 9.10.21 r. 

Dz.U. 

2021 poz. 

1843 

  

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie 

gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z 

rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie 

weszło w  życie  dniem 26.10.21 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 1863 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 

2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. 

 Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. wynosi: 1) 3,18 zł na 

kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia; 2) 2,25 zł na kilogram 

tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem 

oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i 

wędzenia.  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001824
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001827
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001827
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001829
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001829
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001829
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001830
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001830
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001830
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001833
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001833
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001833
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001843
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001843
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001843
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001863
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001863


 

Dz.U. 2021 

poz. 1869 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 

r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r.§ 1. 

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r. wynosi: 1) 3,18 zł na 

kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia; 2) 2,25 zł na kilogram 

tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem 

oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i 

wędzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 

r. 

1. Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r. wynosi w 

przypadku płatności do: 1) roślin strączkowych na ziarno – 685,70 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności; 2) roślin pastewnych – 

457,46 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności; 3) 

ziemniaków skrobiowych – 1210,32 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności; 4) buraków cukrowych – 1547,13 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności; 5) pomidorów – 3371,12 

zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności; 6) chmielu – 

2087,75 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności; 7) 

truskawek – 1313,93 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej 

płatności; 8) lnu – 558,70 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do 

tej płatności; 9) konopi włóknistych – 198,05 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności.  Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 18 

października 2021 r 

Dz.U. 2021 

poz. 1870 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 

r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r. 

 Stawka płatności związanych do zwierząt za 2021 r. wynosi w przypadku 

płatności do: 1) bydła – 336,73 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe ; 

2) krów – 426,51 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe; 3) owiec – 114,47 

zł za sztukę samicy gatunku owca domowa ; 4) kóz – 51,56 zł za sztukę samicy 

gatunku koza domowa. § 2. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 

października 2021 r 

Dz.U. 2021 

poz. 1872 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 

r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r. 

 Stawka płatności za zazielenienie za 2021 r. wynosi 327,26 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.  Rozporządzenie weszło 

w życie z dniem 18 października 2021 r 

Dz.U. 2021 

poz. 1874 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 

r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r. 

 Stawka płatności dodatkowej za 2021 r. wynosi 184,54 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.  Rozporządzenie weszło 

w życie z dniem 18 października 2021 r 

Dz.U. 2021 

poz. 1875 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 

r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r. 

 Stawka płatności dla młodego rolnika za 2021 r. wynosi 308,59 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.  Rozporządzenie weszło 

w życie z dniem 18 października 2021 r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001869
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001869
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001874
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Dz.U. 2021 

poz. 1944 
  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów 

na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa- 

weszło w życie 28.10.2021 r. 

 

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW 8.10.2021 r. Źródło:PAP, TVN24 Biznes 

Ceny nawozów idą w górę. "To bardzo zły sygnał dla rolników" 

Ceny środków produkcji, zwłaszcza nawozów, w ciągu ostatnich miesięcy znacznie podrożały  

i nadal idą w górę; najbardziej widać to po fosforanie amonu (DAP), który w ciągu 18 miesięcy 

podwoił swoją wartość z 1450 (styczeń 2020) do 3000 tys. zł netto obecnie; podrożał też m.in. 

RSM (nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego) - o 32 proc.  

z odpowiednio 850 do 1250 zł/t netto, czy sól potasowa z 1450 do 1650 zł/t netto; zdrożały też 

inne nawozy, również wieloskładnikowe. 

Obserwowany obecnie wzrost cen nawozów spowoduje podwyżki cen wszystkich podstawowych 

produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj.  

Tym samym żywność w przyszłym roku zdrożeje jeszcze silniej niż w tym roku. Wśród przyczyn 

wymieniane są: wzrost cen gazu, który wpływa głównie na ceny nawozów azotowych, wzrost  

cen paliw płynnych, a tym samym ceny transportu, który ma duże znaczenie w handlu nawozami. 

Ponadto obowiązuje zakaz importu nawozów potasowych z Białorusi, która dostarczała do tej 

pory około 30 proc. tych nawozów na rynek polski, a to ma wpływ na ceny potasu oraz nawozów 

wieloskładnikowych. 

Od 1 listopada zmiany dla rolników chcących transportować świnie 

Plan bezpieczeństwa biologicznego – każde działanie w gospodarstwie tylko 

według procedury - 22-10-2021żródło: Farmer.pl 

Plan będzie niezbędny przy przemieszczaniu świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach 

objętych ograniczeniami I, II i III. - Należy pamiętać, że brak spełniania tego wymogu po 31 

października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza te 

obszary. Plan ten zawiera znane już wymagania jak m.in. konieczność zmiany obuwia i ubrania 

roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich - jak i nowe w brzmieniu, ale znane już 

wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie  

i przechowywana jest pasza, oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego i część 

socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001944
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001944
https://tvn24.pl/go/live,1/tvn24-hd,1
https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/plan-bezpieczenstwa-biologicznego-kazde-dzialanie-w-gospodarstwie-tylko-wedlug-procedury,109218.html
https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/plan-bezpieczenstwa-biologicznego-kazde-dzialanie-w-gospodarstwie-tylko-wedlug-procedury,109218.html


Wzory tych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany 

sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 

zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów można znaleźć na stronie: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin i dostępne są trzy 

rodzaje wzorów: dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk; powyżej 300 

sztuk oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji 

w gospodarstwach utrzymujących świnie. Tzw. nowe wymogi bioasekuracji dotyczą 

producentów trzody chlewnej ze stref ASF, którzy chcą wyprodukowane zwierzęta 

przemieszczać poza obręb strefy. Nie dotyczą one rolników produkujących na własne potrzeby, 

oraz potrzeby rynku lokalnego. Gospodarstwa chcące sprzedawać zwierzęta poza strefę oprócz 

dotychczasowych wymogów zobowiązane są do ogrodzenia budynków w których przebywają 

świnie.  

Ministerstwo dodało, że plany bezpieczeństwa biologicznego powinny zostać opracowane oraz 

zatwierdzone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed 31 października br. 

W systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt szykują się pewne zmiany, a jedną  

z nich ma być wycofanie znanych każdemu hodowcy paszportów bydła. 26-10-2021.,  

źródło Farmer.pl 

Istniejący system identyfikacji bydła oparty na paszportach, funkcjonuje od 2002 roku. Zgodnie  

z informacją przekazaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, według stanu 

na 30 września 2021 r. w prowadzonym przez ARiMR rejestrze zwierząt gospodarskich 

oznakowanych zaewidencjonowanych jest 6 380 752 sztuk bydła, z których każda posiada swój 

„dokument tożsamości” w postaci paszportu. 

MRiRW informuje, że projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który został 

włączony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zakłada rezygnację  

z paszportów bydła w obrocie krajowym. 

Termin wejścia w życie projektowanych rozwiązań zostanie określony w ww. ustawie. Termin 

przyjęcia projektu przez Radę Ministrów planowany jest na IV kwartał 2021 r. 

- Projektowana ustawa wykonuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające  

i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (…) w zakresie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt oraz zapewnia jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako 

istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – czytamy w projekcie ustawy. 

Jak podkreślają autorzy ustawy, zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w formie 

elektronicznej jest kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej 

dokumentacji przy prowadzeniu działalności rolniczej. 

 

 

https://www.gieldarolna.pl/ogloszenia/?limit=10&sort=default&category=148


ARiMR 

Dopłaty bezpośrednie 2021 – znamy już stawki do hektara! Ministerstwo rolnictwa opublikowało 

projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2021 rok. Całkowita pula środków na tegoroczne 

płatności bezpośrednie wynosi 15,63 mld złotych. Źródło: MRiRW / agroFakt.pl, 1.10.2021 r 

Dopłaty bezpośrednie to temat, który budzi wśród rolników duże zainteresowanie, gospodarze 

z niecierpliwością czekali na informację na temat tego, jakie będą stawki do hektara 2021. Jak 

powszechnie wiadomo, wysokość stawek dopłat bezpośrednich zależy od kursu wymiany euro. 

Co roku Europejski Bank Centralny 30 września publikuje kurs wymiany, na podstawie którego 

przeliczana jest następnie wysokość dopłat bezpośrednich. Tak stało się również w tym roku, 

podany przez Europejski Bank Centralny kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności 

bezpośrednie za 2021 rok wynosi 4,6197 zł za 1 EUR. Jest tym samym wyższy od 

ubiegłorocznego (4,5462 zł za 1 EUR). 

Stawki dopłat bezpośrednich 2021 zostały więc określone w następującej wysokości: 

• Jednolita płatność obszarowa – 487,62 zł/ha, 

• Płatność za zazielenienie – 327,26 zł/ha, 

• Dla młodego rolnika – 308,59 zł/ha, 

• Płatność dodatkowa – 184,54 zł/ha. 

Dopłaty do produkcji zwierzęcej  

• Bydło – 336,73 zł/szt. 

• Krowy 426,51 zł/szt. 

• Owce – 114,47 zł/szt. 

• Kozy – 51,56 zł/szt. 

Stawki dopłat 2021 do produkcji roślinnej 

• Płatność do roślin strączkowych na ziarno 685,70 zł/ha, 

• Rośliny pastewne – 457,46 zł/ha, 

• Chmiel – 2 087,75 zł/ha, 

• Ziemniaki skrobiowe – 1 210,32 zł/ha, 

• Buraki cukrowe – 1 547,13 zł/ha, 

• Pomidory – 3 371,12 zł/ha, 

• Truskawki – 1 313,93 zł/ha, 

• Len – 558,70 zł/ha, 

• Konopie włókniste – 198,05 zł/ha, 

• Tytoń – Virginia – 3,18 zł/kg, 

• Pozostały tytoń – 2,25 zł/kg. 

Dopłaty bezpośrednie 2021 vs. 2020 – porównanie 

Porównując tegoroczne stawki z tymi z ubiegłego roku nie da się nie zauważyć, że dopłaty 

bezpośrednie za 2021 roku są wyższe niż ubiegłoroczne. Jednolita płatność obszarowa wzrosła 

o niecałe 4 zł/ha. Płatność za zazielenienie zwiększyła się również o około 4 zł. 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projektowane-stawki-platnosci-bezposrednich-za-2021-r
https://www.agrofakt.pl/jednolita-platnosc-obszarowa-nareszcie-znamy-kwoty-wyplat/
https://www.agrofakt.pl/platnosc-za-zazielenienie-juz-dzis-wedruje-na-konta-rolnikow/
https://www.agrofakt.pl/platnosc-dla-mlodych-rolnikow-czy-to-ostatnia-taka-wyplata/


Największy wzrost widoczny jest w przypadku dopłat dla młodych rolników. Wsparcie do 

hektara dla młodych rolników w 2021 ma być bowiem o około 52 zł/ha wyższe. Nieznacznie, bo 

o około 2,4 zł/ha zwiększyła się natomiast płatność dodatkowa. 

Od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy 

handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie 

przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.źródło ARiMR, 22.10.2021 r. 

Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój kierowany będzie do dwóch grup wnioskodawców: 

Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni 

ubiegać się o nawet 500 tys. zł. 

Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność 

przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego 

(RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit 

dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna 

kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł. 

W obu przypadku poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych oraz  

w obu wariantach ubiegający się o dofinasowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu 

rolników, być zdolnym do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym 

we wniosku, posiadać numer identyfikacyjny. 

Przedsięwzięcia, na które będzie można otrzymać wsparcie, to m.in. budowa, rozbudowa lub 

modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy 

zakup oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Przewidziano też 

dopłaty do inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących 

przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do 

przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu maszyn czy urządzeń służących 

ochronie środowiska. W tym naborze poszerzono zakres inwestycji objętych wsparciem. 

Zainteresowani będą mogli nabyć specjalistyczne środki transportu: 

• niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania; 

• służące do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju; 

• wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych;  

• cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, 

których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach. 

Wnioski o wsparcie będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, 

przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za 

pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.  

22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność 

ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 

grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.źródło ARiMR, 26.10.2021 r. 

https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap


Poddziałanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Pomocą mogą zostać objęte 

drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia 

Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.  

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i 

można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury 

drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto 

podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na 

przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach 

uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego - tak jak było w poprzednich naborach, 

ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe. 

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz 

warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku 

ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę 

składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu 

powyżej 12°. 

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się 

o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych, źródło ARiMR, 18.10.2021 r. 

W dniu 19 październik 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). 

Łączna pula środków na dopłaty do w/w kredytów wyniesie 16 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. 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Dniach 6 i 25 października odbyły się posiedzenia Zarządu. 

18 października odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, która miała na celu zaopiniowanie 

propozycji nowelizacji budżetu na 2021 r. 

W dniu 25 października obradowało Walne Zgromadzenie MIR. Podjęto na nim uchwały 

dotyczące nowelizacji budżetu na 2021 r. oraz wsparcia działań dla Fundacji Klikowska Ostoja 

Polskich Koni do przejęcia majątku po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej. Podczas posiedzenia 

wręczono nagrody w III edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach 

rolnych w Polsce”. Był to etap wojewódzki, dwie laureatki będą reprezentować Małopolskę  

w Warszawie w etapie ogólnopolskim.  



WZ przyjęło Stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, które zamieszczone zostało 

na naszej stronie: 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/14201/Stanowisko%20WZ%20MIR%20z%20dnia%2025

%20pazdz%202021.pdf 

Przedstawiciele izby wzięli udział w wydarzeniach: 

5.10.2021 – posiedzenia Rad Powiatowych MIR w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej, 

5.10.2021 - Szkolenie zrealizowane w ramach projektu KSOW „Magia Ziół i miodów dla 

zdrowia i zwiększenia dochodów” – Bańska Niżna, 

6.10.2021 – II posiedzenie rady ds. Młodych Rolników przy KRIR, 

7.10.2021 - Szkolenie zrealizowane w ramach projektu KSOW „Magia Ziół i miodów dla 

zdrowia i zwiększenia dochodów” – Mucharz, 

7.10.2021 – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Krakowie, 

9.10.2021 – Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Krakowie, 

12.10.2021 - IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas którego przyjęto 

stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, 

13.10.2021 – Jubileusz 25-lecia Lubelskiej Izby Rolniczej, 

13.10.2021 – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Miechowie, 

14.10.2021 – posiedzenie Rad Powiatowych w Nowym Targu i Zakopanem, 

15.10.2021 – posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wieliczce, 

18.10.2021 – podsumowanie konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne" zorganizowanego przez 

KRUS PT Tarnów i PZDR Tarnów, 

19.10.2021 – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Gorlicach, 

19.10.2021 – szkolenie  „Stosowanie środków ochrony roślin” – Nowa Wieś, 

20.10.2021 – Konferencja „Ekologiczna uprawa ziół szansą rozwoju gospodarstw”  oraz finał 

konkursu „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Małopolsce” i „Najlepszy doradca 

ekologiczny w Małopolsce” – MODR Karniowice, 

20.10.2021 – Spotkanie informacyjne z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, PZDR, BP ARiMR 

z Radą Powiatową w Tarnowie, 

27.10.2021 – posiedzenie Rad Powiatowych w Wadowicach i Oświęcimiu, 

27.10.2021 - spotkanie online dot. współpracy z młodymi rolnikami z regionu Owernia-Rodan 

Alpy dotyczące m.innymi przygotowania wizyty delegacji młodych rolników z Francji  

w Małopolsce w grudniu br. 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/14201/Stanowisko%20WZ%20MIR%20z%20dnia%2025%20pazdz%202021.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14201/Stanowisko%20WZ%20MIR%20z%20dnia%2025%20pazdz%202021.pdf


28.10.2021  - posiedzenie Rady Powiatowej w Limanowej, 

28.10.2021 – konferencja pt. „Agroturystyka w dobie zagrożenia epidemiologicznego” – MODR 

Karniowice, 

30.10.2021  - VIII Hubertus Okręgu Tarnowskiego oraz otwarcie i poświęcenie siedziby Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Tarnowie. 

 

Źródła przekazanej informacji: 

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ceny-nawozow-minister-rolnictwa 

https://www.topagrar.pl 

https://www.farmer.pl/ 

https://www.bnpparibas.pl/przedsiebiorstwa/pakiety-i-rachunki/agro-box 

https://www.cenyrolnicze.pl/trzoda-chlewna/tuczniki 

https://www.tygodnik-rolniczy.pl 

https://www.gov.pl/web/arimr 

https://modr.pl/ 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo 
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