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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 GRUDZIEŃ 2021 R. 
 

 

RYNEK ZBÓŻ 

Ceny zbóż w Polsce- grudzień 2021 

 

Ceny zbóż na krajowym rynku w grudniu 2021 roku wciąż utrzymywała się na wysokim poziomie. 

 

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w grudniu 2021 r.       

za pszenicę konsumpcyjną płacono w granicach 1314 zł/t, a za pszenicę paszową w granicach                              

1273-1283 zł/t. Pszenica paszowa mocno zbliżyła się do konsumpcyjnej. W porównaniu z zeszłym rokiem, 

pszenica jest droższa o blisko 57%.  

                                                                                                                                                                                     

Wysokie ceny zbóż utrzymują się także w przypadku żyta i pszenżyta.                                                                                                  

Za żyto konsumpcyjne w omawianym okresie średnio w kraju uzyskano cenę 1104 zł/t. Cena ta była o 85% 

wyższa niż w roku poprzednim.    Natomiast za jęczmień paszowy uzyskiwano średnio w grudniu 1109 zł/t. 

W związku z tym, w ujęciu miesiąca cena była na wyższym o 12% poziomie i o 62,5% niż w porównywalnym 

czasie rok wcześniej. Tymczasem cena zakupu kukurydzy wyniosła 1036 zł/t. Oznacza to wzrost cen 

względem wcześniejszego miesiąca o 5%. Ziarno to kosztowało więcej o 35% niż rok temu. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

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

następująco: grudzień 2021 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 98-115 - - 122-125 

Wolbrom 120 130 90-95 135 

Krzeszowice 100-12 - - 110-140 

Wadowice 110-115 120 90-100 110-120 

Krościenko 120-130 130-140 90 130-140 

Limanowa 120 110 100 125-130 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Grudzień 2021 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 1311-1318 
paszowa 1273-1283 

Żyto konsumpcyjne 1088-1121 
paszowe 1015-1065 

Kukurydza paszowa 1015-1057 

Jęczmień paszowy 1093-1125 
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RYNKI ZAGRANICZNE ZBÓŻ 

Comiesięczny raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, przyniosło wahania notowań                                      

na światowych parkietach. Pszenica w Paryżu najpierw w miesiącu grudniu 2021r. odnotowała mocny 

spadek, by za chwilę zacząć rosnąć. 

Ponad 283 euro za tonę. Na takim poziomie pszenica w Paryżu zakończyła grudniowe notowania.                        

Tym blisko 2 % skokiem w górę, gracze zamknęli grudniową sesję kontraktów. 

W porównaniu z zeszłym rokiem, pszenica jest droższa o blisko 35%. Dziś inwestorzy grają w rytmie 

amerykańskich raportów, które nie do końca były zgodne z oczekiwaniami rynku, który po zapowiedziach 

rekordowych zbiorów w Australii, spodziewał się podniesienia globalnej i produkcji i zapasów. Ale chociaż 

świat ma dostarczyć rekordową ilość pszenicy, bo niemal 780 milionów ton, to podniesiono też jej zużycie 

do blisko 790 milionów ton. W efekcie zapasy końcowe mają być o ponad 11 milionów ton niższe, niż                     

w ostatnim sezonie.  

 

   Rynek trzody chlewnej  

Ceny trzody chlewnej w Polsce- grudzień 2021 r.  

Na krajowym rynku skupu świń rzeźnych mogliśmy zaobserwować  w grudniu 2021 niewielkie wzrosty ceny 

skupu trzody chlewnej. Wzrost ten tłumaczy się zwiększonym popytem na przedświąteczne zamówienia 

wyrobów mięsnych. Jest to jednak żadne pocieszenie dla producentów świń, skoro cały czas są poniżej 

kosztów produkcji, które w ostatnich tygodniach radykalnie wzrosły 

Wielu hodowców trzody chlewnej zgłasza potrzebę wprowadzenia systemowej pomocy dla całego 

sektora. Jest to podyktowane coraz trudniejszą sytuacją całej tej branży w związku z masowym 

rozprzestrzenianiem się ASF na obszarze całego już kraju. Aby nie doszło do załamania rynku trzody 

chlewnej, potrzebna jest więc skuteczna polityka wsparcia wszystkich hodowców, która będzie miała na celu 

utrzymanie stad i zapełnianie coraz bardziej pustoszejących chlewni. 

 
Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponują  w grudniu 2021 roku 

ceny na bardzo niskim poziomie średnio 3,26 zł/kg.  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w grudniu 2021r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł 

krajowych wahają się w granicach: od 3,80 do maksymalnie 4,90 zł/kg w wadze żywej. 

Ceny macior w skupach w grudniu 2021 r. oscylują w przedziale 1,20-2,70 zł/kg (średnia 1,98 zł/kg na 

podstawie informacji z 29 firm).  

Ministerstwo rolnictwa uruchamia pomoc dla rolników utrzymujących lochy. Wsparcie to ma 

pozwolić na utrzymanie hodowli i odbudowę polskich gospodarstw trzodziarskich. 

Wsparcie wyniesie ok. 1000 zł do jednej lochy. Pomoc będzie wypłacona do maksymalnie 500 sztuk świń, 

a więc jeden hodowca może otrzymać do 500 tys. zł.  
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Średnia cena zakupu tucznika wg klasyfikacji SEUROP ( wg mpc) 

 **MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 

RYNKI ZAGRANICZNE TRZODY CHLEWNEJ  

W grudniu zanotowano niewielkie wzrosty ceny skupu trzody chlewnej na zagranicznym rynku trzody 

chlewnej. 

W Danii początkiem grudnia 2021 roku cena tucznika wynosiła  8,40 DKK/kg (5,18 zł/kg) zł/kg  w klasie 

E natomiast w  Niemczech 1,20 EUR/kg (5,51 zł/kg).  

Końcem grudnia 2021 roku cena tucznika w Danii wynosiła 8,40 DKK/kg (5,22 zł/kg) w klasie E, z kolei w 

Niemczech stawka wynosi 1,23 EUR/kg (5,69 zł/kg) w klasie E wbc.  

  

 Rynek żywca wołowego 

Zgodnie z zapowiedziami krajowych skupów bydła stawki spadły we wszystkich kategoriach, zarówno                 

w wadze poubojowej i wadze żywej. Wpływa na tą sytuację kilka czynników. Stawki w każdej z kategorii 

spadły. Można było się spodziewać, że skoro wzrosty były szybkie i znaczące, podobnie jest ze spadkiem. 

Pozostaje nadzieja w stabilizacji na obecnym poziomie i rezygnacji z dalszych spadków, ale niestety o tym 

zadecyduje zapotrzebowanie w pierwszym kwartale 2022 r. Na obecną sytuację wpływa zaspokojenie 

zapotrzebowania na wołowinę przed świętami Bożego Narodzenia, ale jednocześnie spadek konsumpcji               

w UE wynikający z zamknięcia restauracji w niektórych krajach. Zamówienia są niższe lub są 

wstrzymywane.  

Obserwujemy, że niektóre rynki się zamykają, spada zapotrzebowanie na wołowinę wyższej jakości                  

np. w Hiszpanii są zamknięte restauracje 

Na początki grudnia 2021 r. wg. polskiego resortu rolnictwa że zakłady płaciły rolnikom 10,5 zł/kg za byki 

do 24 mc życia, 9,65 zł/kg za jałówki i 7,82 zł/kg w wadze żywej. Z kolei za wagę poubojową 19,7 zł/kg za 

byki, 16 zł/g za krowy i 18,6 zł/kg za jałówki. 

Towar 
 CENA [zł/tonę] 

05.12.2021 12.12.2021 19.12.2021 26.12.2021 

Klasa S 5612 5863 
6023 6029 

Klasa E 5506 5775 
5949 5928 

Klasa U 5176 5463 
5667 5582 

Klasa R 4838 5120 
5330 5185 

Klasa O 3896 4182 
449 4498 

Klasa P - - 
- - 

Klasa S-P 5490 5758 
5930 5907 
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Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-grudzień 2021 r.  
 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w grudzień 2021r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 9,42-8,91 18180-17194 18544-17538 

bydło 8-12 m-cy (Z) 9,76-8,86 18109-16446 18471-16775 

byki 12-24 m-ce (A) 10,53-9,85 19760-18484 20155-18853 

byki > 24 m-cy (B) 10,45-9,77 19610-18334 20002-18701 

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

krowy (D) 7,69-7,45 15787-15307 16103-15613 

jałówki > 12 m-cy (E) 9,63-9,39 18589-18127 18961-18489 

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, 

Rynek drobiu       

Ceny drobiu w Polsce przedstawiają się następująco: 

Skup kurczak brojler- grudzień 2021r.: 

 wolny rynek: 4,40 – 4,85  zł/kg (średnia: 4,62 zł/kg na podstawie informacji z 13 ubojni na terenie całego 

kraju).  

kontraktacja: 4,17 - 4,36 zł/kg (średnia: 4,26 zł/kg na podstawie informacji z 9 ubojni). 

Sprzedaż kurczak tuszka: hurt: 6,20 – 7,30 zł/kg (średnia 6,75 zł/kg, na podstawie informacji z 10 ubojni 

na terenie całego kraju). 

Ceny skupu kurczaka i sprzedaż tuszki grudzień 2021 r. 

Asortyment 08.12.2021 15.12.2021 17.12.2021 20.12.2021 27.12.2021 

brojler 

wolny rynek 

4,50-4,80 

(4,62) 

4,40-4,80 

(4,59) 

4,40-4,80 

(4,59) 

4,40-4,85 

(4,58) 

4,40-4,85 

(4,57) 

brojler 

kontraktacja 

4,17-4,31 

(4,23) 

4,17-4,35 

(4,25) 

4,20-4,35 

(4,27) 

4,20-4,35 

(4,27) 

4,20-4,36 

(4,27) 

Tuszka 6,20-7,20 

(6,68) 

6,30-7,20 

(6,55) 

6,20-7,20 

(6,59) 

6,30-7,20 

(6,64) 

6,30-7,30 

(6,86) 
* podane ceny netto (bez Vat) w zł/kg, w nawiasach podano średnie stawki 
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Źródło: https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury 

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu grudzień 2021r.  

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 4,27-4,30 

Indory 5,29-5,53 

Indyczki 5,35-5,46 

Kaczki typu brojler 5,44-5,54 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

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

pakowania-grudzień 2021 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów klatkowy  XL 57,13-56,85 

Chów klatkowy  L 46,00-47,72 

Chów klatkowy  M 39,16-39,14 

Chów klatkowy  S 26,60-27,51 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ściółkowy  XL - 

Chów ściółkowy  L 46,00-54,64 

Chów ściółkowy  M 39,16-48,99 

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

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów wolny wybieg L  59,53-58,98 

Chów wolny wybieg M 54,33-55,08 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ekologiczny M 77,49-77,23  
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

https://www.cenyrolnicze.pl/drob/kurczaki-kury
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Rynek mleka  

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- grudzień 2021 r. 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –grudzień 2021 

Towar Jm Targowisko 

Proszowice 

Wolbrom Krzeszowice Oświęcim Kraków St. 

Kleparz 

Sucha 

Beskidzka 

Limano

wa 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 0,65-0,75 1,00 2,50-3,00 3,00 2,50-3,00 1,80 2,00 

Cebula zł/kg 0,95-1,10 1,00 2,50-3,00 3,00 2,50-3,50 1,80 2,00-2,20 

Czosnek zł/szt

. 

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

Gruszki zł/kg - 5,00 5,00 3,00 6,00 4,50 5,00 

Jabłka zł/kg - 2,50-3,00 2,50-3,00 3,00-3,50 4,00 2,50 2,50 

Kapusta 

biała 
zł/kg - 0,50/kg-

0,60/kg 

1,20/kg-

1,50/kg 

4,00/szt-

4,50/szt. 

2,00/kg-2,50/kg 4,00/szt- 1,20/kg 

Kapusta 

czerwona 
zł/kg - 1,00/kg-

1,20/kg 

2,00/kg-

2,50/kg 

4,00-

4,50/szt. 

3,00/kg - - 

Kapusta 

włoska 
zł/szt

. 

- 2,50 5,00 6,00 7,00 8,00 - 

Marchew zł/kg 0,70-0,80 1,00 2,50 3,00 3,00 1,50 2,20 

Pieczarki zł/kg - 8,00 - 10,00 9,00-10,00 - 9,00 

Pietruszka zł/kg 1,80-3,00 2,00 6,00 6,00-7,00 8,00-9,00 5,00-6,00 4,00-5,00 

Pory zł/szt - 1,00 3,00 3,00 3,00-3,50 3,00 3,00 

Seler zł/kg - 2,00 5,00-6,00 6,00-7,00 6,00-7,00 4,00-5,00 5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczeg 

 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

05.12.2021 12.12.2021 

 

19.12.2021 

Masło Ekstra                 

w blokach 
2592 2633 

 

2606 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
2685 

 

2721 2706 

Mleko 

odtłuszczone                 

w proszku 

1381 

 

1427 

 

1406 

Mleko pełne                

w proszku 
1552 

 

1579 

 

1572 

 

Ser Edamski 1781 

 

1865 

 

1900 

Ser Gouda 1901 

 

1965 

 

1969 
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AKTUALNOŚCI: 

ARiMR 

• Dopłaty 2021 - rozpoczęła się wypłata płatności końcowych 

1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz 

obszarowych z PROW za 2021 r. Agencja będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. Ostateczny 

termin na realizację płatności bezpośrednich i obszarowych za 2021 r. upływa 30 czerwca 2022 roku. 

• Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków 

wydłużony 

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego 

handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r. 

Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną 

przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP. 

Nabór kierowany jest 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 maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł. W 

obu wariantach poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych. 

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 czy magazynowania produktów. Wsparcie można przeznaczyć także na 

inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących do przygotowania posiłków 

(np. kuchni) czy pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych. 

Pomoc można również wykorzystać na dofinansowanie 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. 

Jednocześnie przypominamy, że do 29 grudnia trwa nabór na tzw. duże przetwórstwo, który skierowany 

jest do dwóch grup: przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem pasz bez GMO oraz do podmiotów 

specjalizujących się w produkcji i sprzedaży ziół. Wsparcie, jakie można otrzymać, zależy od statusu 

wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw dofinansowanie może wynieść do 10 mln zł, jeśli zaś chodzi 

o związki grup producentów rolnych lub zrzeszenia organizacji producentów może to być nawet 15 mln 

zł. W obu przypadkach refundacja wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na 

realizacje inwestycji.  Do 21 grudnia do ARiMR wpłynęło 35 wniosków o pomoc. Dokumenty o wsparcie 

można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, 

nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

• Pomoc dla producentów trzody chlewnej: 

Beneficjenci 

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: 

• urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., 

• których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r. 

Zasady udzielenia pomocy: 

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 

1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r. 

http://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap
https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap
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Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego 

gospodarstwie takie jak: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń 

ubiegającego się o pomoc; 

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób 

fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość; 

3)  oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc: 

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 

do 31 marca 2022 r. 

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 

spowodowanymi epidemią COVID-19. 

 

• Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – jeden nabór się kończy, drugi zaczyna 

 

Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych lub ASF mogli składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru. Ci, którzy nie 

zdążyli tego zrobić w ubiegłym roku, będą mogli ubiegać się o taka pomoc zaraz po Nowym Roku – 3 

stycznia 2022 r. rusza kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej. 

 

• Tylko do 31 grudnia KGW miały czas na wydanie środków na prowadzenie działalności 

statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.  

 

31 grudnia 2021 r. minął czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z 

ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z 

wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, 

otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.  

 

KRUS 

• Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I 

kwartale 2022 r. 

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 

2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz.1158). 

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

podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I 

kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne 

miesiące). 

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w 

zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. 

Jednocześnie Kasa informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1013,63 

zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 

rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2022 r. wynosi 101,00 zł.  
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Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo 

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

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

użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 

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

użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 

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

rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 

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

rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za: 

1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r. upływa z dniem 31 

stycznia 2022 r. 

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

 

• Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od 

dnia 20 grudnia 2021 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 20 grudnia 2021 r. 

przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 9 stycznia 2022 r. na dotychczasowych zasadach – w 

przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do 

której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 

opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 

• dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, 

• dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku, gdy placówki są zamknięte ze względu na COVID-

19, oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną, zostanie zamknięta 

lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na 

nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku, gdy nie będzie możliwości 

zapewnienia opieki ww. dzieciom i osobom niepełnosprawnym. 

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest 

na wniosek. 

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, 

jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z 

urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). 

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD 

DZIECKIEM 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2021/WNIOSEK_zas_op_12.2021_dd_gr.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2021/WNIOSEK_zas_op_12.2021_dd_gr.pdf
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Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie 

załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki. 

INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji 

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP 

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  

Podstawa prawna: 

-Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.). 

-Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, ze zm.). 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu 

pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2332) 

 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 

zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość 

jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego. 

-Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej 

choroby zawodowej wynosi   za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O 

wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to 

świadczenie. 

-Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o 

ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 858) prawo do 

jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi 

podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach. 

-Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za każdy dzień 

niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po 

przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich 

wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek 

organizacyjnych KRUS. 

-Zgodnie z ww. rozporządzeniem podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej 

nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

• Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027 przekazany Komisji 

Europejskiej 

22 grudnia 2021 r. projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 został formalnie przekazany 

do Komisji Europejskiej. Jest to zakończenie etapu prac na poziomie krajowym nad tym ważnym 

dokumentem. 

Służby Komisji Europejskiej od momentu otrzymania projektu PS WPR podejmą prace związane z analizą 

dokumentu i ewentualnie przekażą opinie lub uwagi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2021/INSTRUKCJA_ePUAP_17_12_2021_zas_opiekunczy_zas_kwarantanna_d_gr.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/2021/INSTRUKCJA_ePUAP_17_12_2021_zas_opiekunczy_zas_kwarantanna_d_gr.pdf
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo
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Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 

• Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej 

i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 

(Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.) oraz wydane na jego podstawie delegowane i wykonawcze akty 

UE. 

 Listę aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego, które będą obowiązywać od 1 

stycznia 2022 r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. przestają obowiązywać następujące akty 

prawne UE, które stosuje się do 31 grudnia 2021 r.: 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) 

nr 2092/91, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji 

ekologicznej, znakowania i kontroli, 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do 

ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich. 

Aktualność przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego mogą Państwo sprawdzać w bazie 

aktów prawnych Unii Europejskiej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html. 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. stosowana będzie nadal, obowiązująca 

obecnie ustawa z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324), do 

czasu opublikowania nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, która 

obecnie znajduje się na etapie projektu. 

  

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa ogłoszonych w grudniu 

2021 r. 

Dz.U. 

2021 

poz. 

2252 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -weszło w 

życie 5 .12.2021 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 2256 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń 

wiejskich – ogłoszono 7.12.2021 r. 

https://www.gov.pl/web/ijhars
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002252
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002252
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002252
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002252
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002256
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002256
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Dz.U. 2021 

poz. 2262 

  

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi – weszła w życie 26.12.2021 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 2266 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. W 2022 r. stawkę 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr 

oleju 

Rozporządzenie weszło w życie 23.12.2021 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 2290 

  
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w 

piątki i soboty przez rolników i ich domowników – weszła w życie 1.01.2022 r. 

Dz.U. 

2021 poz. 

2291 

  

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 

cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – weszło w życie 1.12.2021 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 2355 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w 

życie 21.12.2021 r. 

Dz.U. 2021 

poz. 2396 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku 

przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego 

– weszło w życie 1.01.2022 r. 

 1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub 

rolniczej choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 

2. Zasiłek chorobowy wynosi 20 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do 

pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu, ponadto obradowały Komisje: Budżetowa oraz 

Rewizyjna. 

W dniu 16 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie, które przyjęło projekt budżetu MIR na 2022 

r. W tym miesiącu w dniu 29 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji ds.Kobiet oraz 

Rodzin z Obszarów Wiejskich, na której podsumowano wydarzenia roku 2021 oraz przyjęto 

propozycje do realizacji na kolejny rok.  

W dniach 6-10 grudnia gościliśmy w Małopolsce grupę młodych rolników z Francji. Plan wizyty 

obejmował między innymi: spotkania z producentami bydła mlecznego, wizytę w Stacji Hodowli 

Roślin i Gospodarstwa w Polanowicach, wizytę w gospodarstwie produkującym warzywa oraz 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002262
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002262
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002266
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002266
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002290
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002290
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002291
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002291
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002291
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002355
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002355
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002396
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002396
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spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i w siedzibie Małopolskiej 

Izby Rolniczej w Krakowie. 

01.12.2021 – Dzień soi w Zatorze – szkolenie  

01.12.2021 – Konferencja w MODR Krniowice „Przyzagrodowa hodowla gęsi białej kołudzkiej i 

możliwość jej wykorzystania w lokalnej gastronomii i agroturystyce” 

01.12.2021 r. – posiedzenie RP MIR w Myślenicach (zdalne) 

02.12.2021 r. - Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie (UPP oraz Stowarzyszenie Demeter 

Polska), konferencja on-line 

02.12.2021- Trwałe użytki jako element bioróżnorodności - szkolenie modułowe CDR 

03.12.2021 r. - Rola agroleśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu (CDR w Brwinowie), 

konferencja on-line              

03.12.2021 r. - Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego 

finansowanych przez MRIRW w roku 2021 (CDR w Brwinowie), konferencja on-line 

08.12.2021 - Spotkanie z V-ce Premierem i Min Rolnictwa.  

08.12.2021 - Udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa 

09.12.2021 -  Urząd Wojewódzki: Konferencja ,,Od Podhala do Charsznicy tak żyją małopolscy 

rolnicy" - podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego  

10.12.2021 – Posiedzenie Rady Powiatowej w Wadowicach 

10.12.2021  - posiedzenie Rady Powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego 

10.12.2021 – Posiedzenie Rady Powiatowej w Oświęcimiu 

13.12.2021 - Posiedzenie Rady Powiatowej w Suchej Beskidzkiej 

13.12.2021 - Posiedzenie Rady Powiatowej w Nowym Sączu 

14.12.2021 - Posiedzenie Rady Powiatowej w Gorlicach 

13.12.2021- warsztaty Scrapbooking (Bożonarodzeniowe ) w Nowej Wsi oraz w Mucharzu 

14.12.2021- warsztaty Scrapbooking (Bożonarodzeniowe ) w Śleszowicach 

15.12.2021- Spotkanie Zarządu KRIR z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą 

15.12.2021 - posiedzenie Rady Powiatowej w Miechowie 

15.12.2021 - Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i 

produkty markowe (MODR Karniowice), konferencja on-line 

17.12.2021 – Jarmark Bożonarodzeniowy – Nowy Targ 

19.12.2021 - XX Konkurs Szopek Tradycyjnych w Sieprawiu 

20.12.2021 - Posiedzenie Rady Powiatowej w Limanowej 

20.12.2021 - WZ Podkarpackiej Izby Rolniczej 

20.12. 2021 - posiedzenie Rady Powiatowej w Olkuszu 

20.12.2021  - spotkanie bożonarodzeniowe w ARiMR w Nowym Targu 

21.12.2021 – „Ocena jakości materiału szkółkarskiego” - Szkolenie on-line   

22.12.2021 - posiedzenie Rady Powiatowej w Proszowicach 

23.12.2021 - Rada LGD ,,Podbabiogórze" 

28.12.2021 – posiedzenie Rady Powiatowej w Wieliczce 

 

 

Opracowano na podstawie:  

www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, https://www.gov.pl/, 

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

www.igrit.pl, www.nawozy.eu, www.agrofakt.pl/jakie-beda-ceny-zboz-w-kolejnych-

miesiacach/,www.gospodarz.pl/aktualnosci/zboza/rynek-zboz-w-kraju-

08112020.html,www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza,www.agrolok.pl/notowania/zboza-na-gieldzie-

matif.htm,www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/3,strona.html 

www.agroprofil.pl/aktualnosci/rynek-wolowiny-ceny-w-skupach-powiazane-ze-spowolnieniem-gospodarczym/ 


