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RYNEK ZBÓŻ  

Rynek zbóż w Polsce  
 
Wypowiedzenie konfliktu zbrojnego Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie spowodowało ogromny niepokój na 

rynkach rolnych. Ceny zbóż poszybowały w górę. A jeszcze na początku lutego pod wpływem ogromnej presji 

konkurencji ze strony producentów z rejonu Morza Czarnego ( w tym niższymi cenami na Ukrainie oraz wzrostem 

ukraińskiego eksportu o 1/3 w porównaniu z poprzednim rokiem ), unijna pszenica taniała. W niecałe trzy tygodnie 

sytuacja uległa zmianie: wstrzymanie żeglugi w niektórych portach czarnomorskich oraz zamknięcie Morza 

Azowskiego dla statków handlowych realnie wpłynęło na większe zainteresowanie dostawą ziarna z krajów Unii 

Europejskiej. Na giełdach światowych ceny zbóż wzrosły skokowo: 24 lutego pszenica drożeje o 5 %, tydzień później 

już o 20 %. Wzrost ceny w ciągu 12 miesięcy wyniósł 62 %. Oczywiście miało to wpływ na wzrost cen na naszym 

rynku krajowym o około 100-150 zł/ t na przestrzeni tydzień do tygodnia. Żyto w ciągu miesiąca (do połowy lutego) 

taniało. Polska co prawda nie jest uzależniona od zboża ukraińskiego czy rosyjskiego, niemniej zaistniała sytuacja 

wpływa na nasz rynek, powodując wzrost cen oraz eksportu. W perspektywie niezaprzeczalnie ceny produktów rolnych 

na światowych giełdach będą rosły, a związane to będzie również ze wzrostem cen w  usługach i towarach potrzebnych 

do produkcji rolnej, takich jak energia i nawozy. Opierając się na analizach przygotowanych przez p. Arkadiusza 

Zielińskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polska w 2021 r. zaimportowała 3,5 mln t 

nawozów sztucznych. Mimo zapowiedzi koncernów chemicznych, że produkcja nawozów będzie skierowana głównie 

na polski rynek, eksport nawozów rósł, bo sprzyjała temu osłabiająca się złotówka. Nawozy azotowe sprowadzaliśmy 

głównie z : Niemiec (27,4%), Litwy (18,8%), Rosji (17,2%), nawozy wieloskładnikowe z: Rosji (40%), Litwy (15,3%), 

Białorusi (12,3%), a nawozy potasowe z Białorusi, Rosji i Niemiec. Z tego zestawienia wnioskować można, że sytuacja 

na rynkach nawozów będzie trudna, a ceny będą rosły.   
 

Źródło: MODR w Karniowicach    
                  

Pszenica na małopolskich targowiskach najdroższa była  

w Nowym Targu i w Krościenku, cena wahała się między 150 a 160 zł za dt. Najtaniej można ją było nabyć  

w Proszowicach: już za 120-125 zł/dt. Tutaj też najmniej płacono za jęczmień (108-115 zł/dt), podczas gdy w Nowym 

Targu i Krościenku jego cena wynosiła 150 zł/dt. Owies najtańszy był w Wolbromiu (95-100 zł/dt), na pozostałych 

targowiskach ceny tego zboża wynosiły 100 zł/dt, tylko w Suchej Beskidzkiej można było owies kupić za 110 zł/dt. 

Droga była kukurydza: w Nowym Targu i Krościenku kosztowała 160 zł/dt, najtańsza była w Limanowej – 120-125 

zł/dt. Według opinii ekspertów z TopAgrar na rynku istnieje obecnie niewielka podaż zbóż. Mało osób jest chętnych 

do sprzedania zboża, czekając na dalsze wzrosty cen. Trudna sytuacja panuje w związku z tym na rynku pasz:  

 

CENY ZBÓŻ W POLSCE 

 Luty 2022 r. [zł/t] 

Pszenica 
Konsumpcyjna 1200-1300 

paszowa 1200-1280 

Żyto 
konsumpcyjne 980-1050 

paszowe 980-1040 

Kukurydza  1000- 1100 

Jęczmień 
paszowy 1000-1080 

konsumpcyjny 950 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji 
Rynkowej 

Ceny zbóż na małopolskich targowiskach  
w lutym 2022 r. 

Miejscowość 
Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

ceny min./max [zł/dt] 

Proszowice 108-115 b.d. b.d. 120-125 

Wolbrom 120 135 95-100 130-135 

Nowy Targ 150 160 100 150-160 

Sucha 
Beskidzka 

130 140 110 140 

Krościenko 150 150-160 100 150-160 

Limanowa 130 120-125 100 145 



RYNEK MIĘSA 

 

Krajowy rynek trzody chlewnej  

Nie ulega wątpliwości, że konflikt zbrojny w Ukrainie zachwieje również produkcją zwierzęcą. Niestety jeżeli 

za wzrostem energii i pasz nie nadąży wzrost cen wieprzowiny, hodowcy nie wytrzymają presji kosztów. A 

wzrost cen mięsa powinien być znaczący, by pokryć koszty produkcji oraz przynieść jeszcze zysk. Nie 

pomógł hodowcom ruch rządu obniżający podatek VAT  na paliwo do 0% - dla większości hodowców jest 

on neutralny w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Jak podają eksperci pasza dla tuczników 

przygotowywana przez hodowcę we własnym zakresie kosztuje już ponad 1500 zł/t netto. Zdaniem 

hodowców ceny żywca powinny wzrosnąć do poziomu 6,5-7 zł/ kg, aby produkcja się opłacała. 

I prawdopodobnie taką cenę otrzymują firmy wstawiające rolnikom warchlaki na tzw. kontrakt. Niestety 

tuczniki odstawiane do ubojni przez indywidualnych rolników były rozliczane po cenie 3,7 zł/kg żywca i 

max. 5 zł/kg za tucznika w klasie E. Wygląda to na zmowę dużych koncernów i niewiele pomoże 

uruchomienie naboru wniosków z ARiMR na tzw. 1000 zł dopłaty do maciory – polska hodowla pomału 

zostanie z rynku wyparta. W lutym na małopolskich targowiskach prosięta były niedostępne. Według 

rzecznika prasowego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” p. Bartosza 

Czarniaka, w Polsce rok do roku spada ilość loch znajdujących się pod oceną Związku, które służą do 

produkcji loszek mieszańcowych F1 matek, które są najbardziej wydajne przy produkcji tuczników. I tak 

spadek loch wielkiej białej polskiej wyniósł 28,2 %, a polskiej białej zwisłouchej o 25,1 %. Trend ten 

postępuje, dodając do tego coraz mniej chętnych utrzymujących świnie z polskiej hodowli, można spodziewać 

się, że ona po prostu zaniknie. Być może trend ten będzie zahamowany przez dopłaty do stada podstawowego 

w ramach ochrony zasobów genetycznych. Tym fachowcy tłumaczą 8% wzrost liczby loch rasy puławskiej, 

która obecnie liczy 2138 loch, dla których prowadzone są księgi hodowlane oraz ocena wartości użytkowej. 

Ceny zakupu żywca wieprzowego: 

Średnie miesięczne ceny zakupu trzody chlewnej w Polsce - kl. E [EURO/100 kg] MPC - masa poubojowa 

ciepła wzrosły w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku o 5,4 % ( wg. ZSRiR), i jak wcześniej 

wspomniano wzrosty te nie są w stanie 

pokryć wzrostu cen środków 

produkcji. Tym bardziej, że dwa lata 

temu ceny świń były o ponad 30 % 

wyższe (na koniec lutego 2020 r. skupy 

płaciły cenę nawet 6,30 zł/kg).   

Relacja cen trzody chlewnej do cen 

pasz, a co za tym idzie opłacalność 

produkcji, spadła w ciągu ostatnich 

dwóch lat o blisko 40%. W ciągu 

ostatnich dwóch lat ok. 23% 

gospodarstw zaprzestało produkcji 

trzody chlewnej w Polsce, kryzys 

dotyka głównie małe i średnie 

gospodarstwa. Na krajowych rynkach 

bardzo trudno było o prosięta. Ceny za 

nie kształtowały się w przedziałach 

160-180 zł/ szt. w zależności od regionu. Na targowiskach w Małopolsce prosiąt nie sprzedawano. 
 

Tabela poniżej przedstawia zmiany cen w stosunku do okresów sprzed tygodnia, miesiąca, roku i dwóch lat: 
 

TOWAR CENA [zł/kg] Zmiana ceny [%] w stosunku do: 

AKTUALNA tydzień 

temu 

miesiąc 

temu 

rok 

temu 

2 lata 

temu 

tygodnia miesiąca roku 2 lat 

Trzoda 

chlewna 

4,17 4,25 4,46 4,16 6,07 -1,8% -6,4% 0,4% -31,2% 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej; dane za okres 7-13.02.2022 r. 

 

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

Towar 
 CENA [zł/tonę] 

21-27.02 14-20.02 07-13.02 31.01.-06.02. 

Klasa S 5448 - 5773  5459 - 5448 5558 - 5459  5662 - 5558 

Klasa E 5360 – 5683 5358 - 5360  5451 - 5358  5561 - 5451  

Klasa U 5028 – 5345 5018 - 5028  5114 - 5018  5230 - 5114  

Klasa R 4674 – 5000 4667 - 4674  4755 - 4667  4898 - 4755  

Klasa O 3705 – 4117 3787 - 3705  3820 - 3787   3820 – 4014  

Klasa P * * * * 

Klasa S-P 5349 - 5668 5351 - 5349  5447 - 5351  5550 - 5447  

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 



Rynki zagraniczne trzody chlewnej  

Europejski rynek trzody chlewnej jest bardzo zróżnicowany: główni producenci skupiają w swoich rękach  

75 % całej produkcji, stanowiąc przy tym zaledwie 2% unijnych producentów. Najwięksi producenci tj. 

Hiszpania, Niemcy, Francja odpowiadają za ponad 50 % produkcji. Na drugim biegunie znajdują się 

gospodarstwa w Rumunii, które liczebnie stanowią ponad 60 % gospodarstw produkujących świnie, jednak 

w ponad 99 % z nich utrzymuje się mniej niż 10 świń. Z drugiej strony Dania posiada tylko 1% unijnych 

gospodarstw z trzodą chlewną, za to ponad 72% z nich utrzymuje min. 1000 świń. W tej sytuacji KE trudno 

przyjąć jednolitą, spójną ścieżkę pomocy dla producentów trzody chlewnej. Do tej pory najczęściej starano 

się unikać interwencjonizmu na rynku wieprzowiny, ograniczając się do pomocy walki z ASF-em, zezwalając 

na dopłaty do przechowywania tusz wieprzowych. Mimo, że UE jest największym eksporterem mięsa 

wieprzowego do państw trzecich, to importerzy wstrzymali zakupy z państw na terenie których występuje 

ASF. Jest to dotkliwy problem dla polskiego i niemieckiego rynku wieprzowiny. Niemieckie Stowarzyszenie 

Przemysłu Mięsnego (VDF) zaapelowało o rozpoczęcie rozmów z chińskim prezydentem w sprawie 

porozumienia regionalizacyjnego, aby Niemcy mogły ponownie eksportować mięso wieprzowe do Państwa 

Środka. Tymczasem w Chinach po zanotowaniu po raz kolejny  niepokojąco wysokich cen pasz, 

prawdopodobnie rząd zdecyduje się na ogólnokrajowy skup interwencyjny żywca. Według analityków na 

chińskim rynku trzody chlewnej w najbliższych miesiącach można się spodziewać wysokiej podaży. 

Pogłowie loch osiągnęło najwyższy poziom w czerwcu 2021 r., co oznacza, że dużej podaży tuczników można 

spodziewać się do połowy 2022 roku. Ceny trzody chlewnej, które tylko w niewielkim stopniu pokrywają 

koszty, prawdopodobnie pozostaną na razie na niskim poziomie, a w najlepszym przypadku umiarkowanie 

wzrosną. Chiński rynek kontraktów terminowych na żywiec (DCE), odnotował cenę rozliczeniową za 

marcowe kontrakty futures w wysokości 13,44 CNY/kg (1,85 EUR). Oznacza to, że cena jest tylko 

nieznacznie wyższa niż cena rynkowa spot. Kontrakty wygasające w maju 2022 r. zostały rozliczone po 14,74 

CNY/kg (2,03 EUR), a za wrzesień po 17,00 CNY/kg (2,33 EUR) (dane za portalem cenyrolnicze.pl z dnia 

14.02.2022 oraz 2.03.2022) 

Po bardzo długim okresie nadeszły wreszcie podwyżki cen na niemieckiej giełdzie VEZG. Powodem były 

przede wszystkim braki surowcowe, które wynikały z załamania rynków z powodu pandemii. Na koniec 

lutego cena świń w Niemczech wynosiła 1,32 euro/kg w klasie E co dawało ok. 5,7 zł/kg w kl. E czyli ok. 

4,55 zł/kg żywca. Na małej niemieckiej giełdzie tuczników w dniu 25 lutego sprzedawano tuczniki po 1,48 

euro/kg.  

Średnie ceny zakupu trzody chlewnej w Polsce i w UE - kl. E (EURO/100 kg): 

  06.02.2022 13.02.2022 20.02.2022 27.02.2022 

Niemcy 128 128 131 137 

UE  130 130 131 135 

Polska  122 121 121 127 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej; dane za okres 21-27.02.2022 r. 

 

Rynek żywca wołowego 

Na koniec miesiąca lutego na rynkach zanotowano  silne zapotrzebowanie na żywiec wołowy. We wszystkich 

kategoriach wycenianych w wadze poubojowej wystąpiły podwyżki. Wysokie stawki rzędu 20 zł/kg wbc za 

byki w klasie R, a nawet gdzieniegdzie w klasie O stały się faktem, ale ceny płacone przez skupy za krowy 

były jeszcze wyższe. Ceny bydła w wieku 8-18 miesięcy w ciągu roku wzrosły o 47,7%, a krów o 54%. 

Według danych MRiRW na koniec miesiąca płacono za byki 12-24 m-ce (A) średnio 20,35 zł/kg mps, za 

byki > 24 m-cy (B) 20,32 zł/kg mps. Za jałówki > 12 m-cy (E) średnio oferowano  19,64 zł/kg mps, i 19,25  

zł/kg mpc. Za wagę żywą byczków zakłady płaciły średnio 10,63 zł/kg, jałówek 9,97 zł/kg, a za krowy 8,35 

zł/kg. 

Wysokim cenom sprzyjał wysoki kurs euro – to jeden z czynników podwyżek w cennikach. Również wysoka 

inflacja przyczyniła się do wzrostu kosztów produkcji, co automatycznie przełożyło się na wzrost cen bydła. 

Wysokie ceny zbóż są korzystne dla ich producentów, ale dla hodowców zwierząt wiążą się z ogromnym 

wzrostem cen pasz. Gdy polskie rezerwy się skończą trzeba będzie je sprowadzać z zagranicy. Wobec wojny 



na Ukrainie, która była jednym z głównych dostawców zbóż, kukurydzy i śruty – dostawy tych towarów będą 

ograniczone. Natomiast Rosja jest jednym z głównych producentów nawozów sztucznych, dodając do tego 

rosnące ceny paliw – perspektywa dla hodowców nie tylko bydła, ale innych zwierząt również - nie rysuje się 

optymistycznie.  

 Ceny zakupu bydła rzeźnego w ubojniach  w lutym br.(dane z ZSRIR): 

Kategoria 

bydła 

 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla 

mps** 

[zł/tonę] 

 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę] 
 wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla 

mpc** 

[zł/tonę] 

dla 

mps** 

[zł/tonę] 

 data 27.02. 27.02. 27.02. 22.02 22.02. 22.02. 06.02. 06.02. 06.02. 

Bydło ogółem 9,84 18 997 19 377 9,76 18 842 19 219 9,51 18 350 18 717 

bydło 8-12 m-

cy (Z) 9,26 17 185 17 528 * * * 9,82 18 214 18 578 

byki 12-24 m-

ce (A) 10,63 19 947 20 346 10,57 19 838 20 235 10,40 19 511 19 901 

byki > 24 m-cy 

(B) 10,62 19 918 20 317 10,50 19 709 20 103 10,32 19 367 19 755 

wolce > 12 m-

cy (C) -- * * -- -- -- -- * * 

krowy (D) 8,35 17 151 17 494 8,15 16 731 17 066 7,97 16 365 16 692 

jałówki > 12 

m-cy (E) 9,97 19 252 19 637 9,98 19 260 19 645 9,78 18 886 19 264 

* - jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię 

pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład. 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 Polsce w latach 

2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 0,535); wolce - 0,540  

(było 0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki – 0,518 (było 0,516),       

 mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona         

*** - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych ceny nie podano      

 

Rynek mleka 

Mimo, że ceny skupu mleka w UE rosną i są najwyższe od 2016 r., to rosnące  koszty produkcji zagrażają 

wielu stadom mlecznym. Na początku lutego uczestnicy spotkania grupy roboczej ds. Mleka i produktów 

mlecznych zorganizowanej przez Copa Cogeca, podkreślili ,że z wysokimi kosztami produkcji mleka 

borykają się producenci w całej Europie, i choć ceny mleka rosną to rolnicy coraz częściej myślą o zmianie 

profilu produkcji na roślinną. Dlatego nie dziwią głosy specjalistów, że prawdopodobnie produkcja mleka nie 

będzie się rozwijać w najbliższych latach, ponieważ rosną wymagania i standardy, w życie wchodzą nowe 

przepisy dotyczące ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. 

Według danych zamieszczonych w miesięczniku TopAgrar w styczniu bieżącego roku średnia cena 

odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 344 EUR/100 kg i była o 50,6% wyższa niż w analogicznym 

miesiącu ubiegłego roku. Również cena pełnego mleka w proszku odnotowała ogromny wzrost o 54,3% do 

poziomu 431 EUR. Cena masła wzrosła o 66,0% w relacji rocznej i wynosiła 573 EUR/100 kg, natomiast 

cena serwatki w proszku wzrosła o 49,2% do poziomu 120 EUR/100 kg. Ceny serów Cheddar i Emmental 

wzrosły odpowiednio o 10,1% i 2,1% do poziomów 339 EUR/100 kg w przypadku Cheddar i 506 EUR dla 

Emmental. Ceny sera Gouda wzrosły o 28,0% do 403 EUR/100 kg, a Edam o 33,1% do poziomu 412 

EUR/100 kg. 



W styczniu 2022 roku ceny produktów mleczarskich odnotowały wzrosty, by w lutym nieco spaść, 

przyhamować, jednak utrzymać się na dość wysokim poziomie:  

 

TYGODNIOWA ZMIANA CENY WYBRANYCH PRZETWORÓW MLECZARSKICH: 

Towar 

POLSKA 

 

Cena zł/100kg Tygodniowa 

zmiana  
Cena EUR/100kg tygodniowa 

zmiana  

 

27.02.2022 20.02.2022 ceny [%] 27.02.2022 20.02.2022 ceny [%]  

Masło Ekstra w blokach 2 552 2 536 0,6 557 562 -0,9  

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
2 626 2 596 1,2 573 575 -0,4  

Mleko odtłuszczone w 

proszku 
1 543 1 538 0,3 337 341 -1,3  

Mleko pełne w proszku 1 983 1 969 0,7 433 436 -0,9  

Ser Edamski 1996 2044 -2,4 435 453 -3,9  

Ser Gouda 2034 2052 -0,8 444 455 -2,4  

Średni kurs EUR 
4,5840 4,5133 

tyg. zmiana 

kursu 
 

4,5840 4,5133 1,57  

               

 

 

Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich ( w zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku, 

roku i dwóch lat: 



 

Rynek drobiu  

 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w Polsce w miesiącu lutym obrazuje tabela: 

asortyment 
notowanie 

27.02.2022 

notowanie 

20.02.2022 

 

notowanie 

13.02.2022 

 

notowanie 

06.02.2022 

Kurczęta typu 

brojler 
4636 (+1,1%) 4585 (+0,7%) 4553 (+0,9%) 4513 

indory 6943 (+3,3%) 672 (+1,3%)3 6636 (+2%) 6505 

indyczki 6759 6706 (+1,0%) 6639 6620 

Kaczki typu 

brojler 
6217 (-1,3%) 6302 (00) 6299 (+0,9%) 6241 

Kury mięsne ze 

stad 

reprodukcyjnych 

2832 (-1,1%) 2863(+3,1%) 2778 (-4,8%) 2917 

Na rynku drobiu w miesiącu lutym utrzymywała się stabilna sytuacja. W ostatnich notowaniach obserwuje 

się tylko nieznaczne wahania w cennikach, sięgających kilku groszy za kilogram. Lekko w górę 

systematycznie wzrastały ceny indorów: tydzień do tygodnia  wzrost cen wynosił od min.1,3% do max. 

3,3 %. Nieco to dziwne, zważywszy na fakt, że na rynku indyka odnotowano duże braki żywca. Ponadto 

utrzymywały się duże dysproporcje cenowe pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju. Różnice dochodziły 

do 0,30 zł/kg., a ubojnie z południa Polski kupowały żywiec na Węgrzech.  

Kury mięsne ze stad mięsnych tylko w trzecim tygodniu miesiąca zanotowały niewielki wzrost cen o 3,1 %, 

jednak tydzień do tygodnia ceny lekko spadały ( min. - 1,1% do -4,8%). Delikatnie  (około 1%) wzrosły ceny 

kurcząt typu brojler. Według portalu cenyrolnicze.pl, na rynku kontraktacji utrzymuje się nieduży trend 

zwyżkowy. Po pierwszym tygodniu lutego ceny za kurczaka kształtowały się na średnim poziomie 4,47 zł/kg. 

Na rynku kontraktacji brakowało żywca. Z takimi problemami zmagały się największe ubojnie zlokalizowane 

w centralnej i zachodniej części kraju. Ceny na wolnym rynku były wyższe niż zakontraktowane i miały 

tendencję  wzrostową. Tak więc ceny uzyskiwane z kontraktów były niedoszacowane. W wyniku wybuchu 

Aktualna 21-

27.02
tydzień     

temu 

miesiąc 

temu

początek 

roku

rok temu 2 lata 

temu

 tygodnia miesiąca początek 

roku

roku 2 lat

Mleko surowe skup    

styczeń 22
182,6 185,5 149,3 149,3 139,2 98,4 122,3 122,3 131,2

Mleko w proszku 

odtłuszczone
1543 1538 1479 1405 1014 1089 100,3 104,3 109,8 152,1 141,6

Mleko w proszku pełne 1983 1969 1841 1748 1245 1273 100,7 107,7 113,5 159,2 155,8

Masło w blokach 2552 2536 2587 2624 1557 1491 100,6 98,6 97,2 163,9 171,2

Masło 

konfekcjonowane
2626 2596 2571 2683 1693 1693 101,2 102,1 97,9 155,1 155,1

Ser Edamski 1996 2044 2000 1981 1406 1407 97,6 99,8 100,7 141,9 141,9

Ser Gouda 2034 2052 2078 1991 1436 1428 99,2 97,9 102,2 141,7 142,4

Towar

Cena Dynamika w skali



wojny w Ukrainie w miarę stabilny sektor drobiarski również odczuł zawirowanie cen. Jednak ze względu na 

brak wzrostu popytu na to mięso, sytuacja na polskim rynku się uspokoiła. Trudno jednak ocenić jak  

w dłuższej perspektywie przełoży się to na nasz rynek krajowy. Ukraina była dużym eksporterem mięsa 

drobiowego, w zeszłym roku największy producent firma MHP wyeksportowała 754,4 tys. ton mięsa 

brojlerów kurzych i był to wzrost  o 3 %. Z dnia na dzień załamał się cały ukraiński eksport, a produkcja 

przestawia się na zaopatrzenie rynku wewnętrznego – jak podają przedstawiciele MHP w większości na 

potrzeby wojska, szpitali, ale również obywateli. W ciągu dwóch tygodni ceny walorów firmy spadły na 

giełdzie londyńskiej o 45 procent.  

Sytuacja na początku miesiąca marca diametralnie zaczęła się zmieniać. Kilka czynników wpływa obecnie 

na kształtowanie się cen jaj i drobiu: oprócz zmniejszenia podaży tych produktów z Ukrainy,  mamy bardzo 

duże  wzrosty cen pasz. Oba kraje odpowiadają za 29 procent światowego eksportu pszenicy, co prowadzi 

także do wzrostu pozostałych surowców paszowych. Jak prognozują  analitycy Krajowej Izby Producentów 

Drobiu i Pasz na wiosnę zwyczajowo rosły ceny jaj i drobiu, w tym roku mamy sytuację, gdy po pandemii 

zaczął odbudowywać się sektor HoReCa, zwiększając popyt na drób i jaja. To powoduje, że na rynku mamy 

„mieszankę wybuchową”, która może wprowadzić ceny w niekontrolowaną spiralę.  

Ceny jaj na wybranych targowiskach w Małopolsce: 

Towar Jm 
Targowisko 
Proszowice 

Plac 
hurtowy 
Rybitwy 

Targowisko 
Wolbrom 

Targowisko 
Krzeszowice 

Targowisko 
Wadowice 

Targowisko 
Gorlice 

 
Targowisko 
Nowy Targ 

jajka szt. 0,85-0,95 0,54-0,60 0,80 0,80 1,00 1,00-1,10 1,20 

Źródło: MODR w Karniowicach 

RYNEK OWOCÓW I WARZYW 

Na opłacalność produkcji i ceny krajowych owoców i warzyw uzyskiwane przez producentów wpływ mają 

czynniki takie jak: podaż i popyt na ogólnoświatowym rynku, stan zapasów poszczególnych produktów w 

kraju i na świecie, produkcja krajowa oraz wielkość handlu zagranicznego. Ważnym czynnikiem są także 

koszty siły roboczej, w szczególności jeśli zbiór odbywa się ręcznie. Mimo agresji Rosji na Ukrainę 

bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest bezpośrednio zagrożone. Na rynku warzyw krajowych nie 

odnotowano dużych wzrostów cen, utrzymywały się one na stabilnym poziomie, przykładem tego są np. 

cebula, pieczarki i koperek. Delikatny wzrost można było zaobserwować na ogórkach długich, marchewce 

czy selerze. Pomidor czerwony zwykły z importu był w cenie od 45,00 do 50,00 zł/6 kg (kraj pochodzenia 

Turcja) i od 50,00 do 60,00 zł/6 kg (kraj pochodzenia Hiszpania),  pomidor cherry - cena w zależności od 

typu  przeciętnie wynosiła 80 zł/4 kg. Cena pomidorów w Małopolsce wahała się między 6 zł/kg (PH 

Rybitwy) a 14 zł na targowisku w Gorlicach. W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosły ceny ziemniaków: o 

50% w Gorlicach, 100% w Wolbromiu, 146 % na PH Rybitwy. Jednak na dużych rynkach hurtowych jak np. 

w Broniszach sprzedający narzekali na niskie ceny i na brak zainteresowania ze strony kupujących. Za worek 

15 kg ziemniaków sprzedawcy brali 12 zł. Droższe są ziemniaki sprowadzane z Belgii i z Hiszpanii – po 

około 1 zł/kg.  

Na lubelskiej giełdzie Elizówka ceny jabłek wahały się od 1,33 - 3,33 zł/kg w zależności od odmiany  

(najtańsze to lobo i boskop – 1,33 zł/kg, najdroższe: cortland – 3,33 zł/kg). Ceny owoców na rynku  

w Broniszach zaczynają się od 0,80 zł/kg do 4,00 zł/kg (najtańsze to szampion i rubinstar -0.80 zł/g, 

najdroższe: cortland i szara reneta – 4,00 zł/kg). W zachodniopomorskim Rolhurcie jabłka sprzedawano po 

3,00 zł/kg. Na targowiskach w Małopolsce ceny jabłek wahały się w zależności od miejscowości między 

1,20-3,00 zł/kg, natomiast gruszek między 3,75 a 6 zł/kg.W porównaniu do ubiegłego roku ceny jabłek 

zaskakująco spadły: w tym samym okresie jabłka były średnio o 1 zł droższe w zależności od odmiany. 

Wzrost cen prądu powinien przełożyć się na wzrost cen owoców, jednak w lutym nie zanotowano takiej 

tendencji.  



Wybrane ceny na targowiskach w Małopolsce zebrane i udostępnione przez MODR w Karniowicach: 

 

Towar Jm 
Targowisko 
Proszowice 

Plac 
hurtowy 
Rybitwy 

Targowisko 
Wolbrom 

Targowisko 
Krzeszowice 

Targowisko 
Wadowice 

Targowisko 
Gorlice 

 
Targowisko 
Nowy Targ 

Ziemniaki 
jadalne 

dt 
48- 73- 90 60 100 120 130 - 150 130 

Buraki 
ćwikłowe 

kg 
0,85-0,9 0,9-1,2 1,0 2,50 1,50-2,00 2,00–2,5 

 

1,50 

Cebula kg 0,75-0,85 1,20 1,00 2,00-2,50 2,00- 2,50 2,00-2,50  2,00 

Czosnek szt 0,60-0,7 1,20 1,00-1,10 bd 1,50-2,00 2,00 1,20-1,50 

Gruszki kg               bd 3,75 5,00 bd 4,00 5,50-6,00 4,00 

Jabłka kg              bd  1,20-1,40 2,00-2,50 3,00 2,00-3,00 2,00-2,50 2,50 

Kapusta 
biała 

kg 
             bd 0,92-1,00 1,00 2,00 bd 2,00 1,00-1,50 

  szt              bd bd 3,00-4,00 bd 3,00-4,00 bd 4,50 

Kapusta 
czerwona 

kg               bd 1,80-2,00 2,00 bd  2,00 bd  
bd 

  szt               bd bd               bd bd  3,00  2,50 bd 

Marchew kg 0,45 0,90-1,20 0,80-0,90 2,50 2,00-2,30 2,00 1,50-2,00 

Ogórki kg              bd bd              bd bd 9,00-10,00  14,00 bd 

Pieczarki kg              bd 7,50 8,00 bd  8,00  10,00  bd 

Pietruszka kg 1,50- 3,00-3,40 2,00 6,00 4,00-5,00 6,00 4,00-5,00 

Pomidory kg              bd 6,00-9,00               bd bd 9,00 
13,00-

14,00 

bd 

Pory szt  1,20-1,50 1,10-1,30 3,00 2,50 2,30-3,00 4,00 

Sałata szt  2,60 2,00 6,00 4,00 3,50-6,00 4,00 

Seler kg  2,40-2,60- 2,00 6,00 4,00-4,50 5,00-6,00 4,00 

 

Informacja  o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w lutym 2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

203 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 

listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

219 

  

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w 

ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności- wejdzie w życie 15 marca 

2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 227 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania 

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 

1.02.2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

280 

  

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

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000203
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000219
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000227
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000227
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wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające 

potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 - weszło w życie 8 lutego 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

281 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-

zawodowych organizacjach rolników -weszło w życie 28 lutego 2022 r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 285 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka 

wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 

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

życie 8 lutego 2022r, 

Dz.U. 2022 

poz. 321 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. w 

sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 

lata 2022-2024 – weszło w życie 10 lutego 2022 r. 

Dz.U. 2022 

poz. 366 
  

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego- weszła w życie 26 lutego 2022 r 

(zmiana kodeksu przewiduje min., że  przepisów art. 829¹- 829₄ 

nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich  

nieruchomości wchodzących w skąd  gospodarstwa rolnego prowadzonego 

przez dłużnika. - weszła w życie 26 lutego 2022 r. 

. 

Dz.U. 

2022 poz. 

381 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych – ogłoszony 14 lutego 2022 r 

Dz.U. 

2022 

poz. 391 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy 

producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 weszło w życie 2 marca 2022 r 

Dz.U. 

2022 poz. 

395 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów 

rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw ogłoszone 15 lutego 2022 

r 

Dz.U. 

2022 poz. 

413 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w 

sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych 

serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus" na 2022 r. - 
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weszło w życie 18 lutego 2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

417 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 19.02.2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

433 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego 

w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa – ogłoszone 21 luty 2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

435 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2022 r. w 

sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych 

serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2022-2024 – 

weszło w życie 23 lutego 2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 461 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego – ogłoszone 24 lutego 2022 r. 

Dz.U. 2022 

poz. 467 
  

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 26.02.2022 r z wyj.art.2 – 

od 1.04.2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

514 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa- ogłoszono 3.03.2022 r. 

 

Interwencje 

MRiRW odpowiedziało na interwencje Samorządu rolniczego w następujących sprawach: 

- w piśmie z dn. 01.02.2022 r., przedstawiło wyjaśnienia w sprawie sytuacji na rynku nawozów mineralnych: 

„(…) W sprawie wzrostu cen nawozów Ministerstwo zwraca uwagę na zasadniczą kwestię, że podwyżki cen 

nawozów mineralnych są związane przede wszystkim z wyraźnym wzrostem cen nawozów oraz surowców 

do ich produkcji (głównie gazu ziemnego) w handlu światowym. (…) W celu wsparcia rolników Ministerstwo 

przyśpieszyło wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla rolników, co umożliwia dokonywanie zakupów 

środków produkcji, w tym nawozów. Ministerstwo prowadzi również rozmowy z krajowymi producentami 

nawozów (Anwil S.A., Grupa Azoty S.A.) oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych w celu poprawy 

sytuacji rynkowej. (…) Natomiast uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawa o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 196) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT  

w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: 

o na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%, 

o na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę 

silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000417
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000417
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o na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą 

(takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do 

upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%, 

o na gaz ziemny – do stawki 0%, 

o na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%. 

Ceny nawozów to istotny koszt produkcji rolnej. Całkowite zniesienie VAT na nawozy i środki 

wspomagające uprawę roślin oraz środki ochrony roślin do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na 

paliwa i energię elektryczną, istotne wsparcie polskich producentów żywności. 

Ponadto Premier Pan Mateusz Morawiecki wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej o uruchomienie 

różnych rodzajów wspólnotowej pomocy na zakup nawozów." 

- odpowiedź na wniosek Rady Kobiet KRIR w sprawie zielonego ładu: „(…) Na posiedzeniu Sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w dniu 29 października 2021 r., Komisarz UE do spraw 

rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił informacje nt. „Europejski Zielony Ład – szansą dla polskiego 

i europejskiego rolnictwa”. Wskazał on 3 istotne aspekty EZŁ: 

Sektory rolnictwa poszczególnych państw członkowskich charakteryzują znaczne różnice w strukturze oraz 

ilości stosowanych środków produkcji. Dlatego działania podejmowane na terenie kraju w ramach EZŁ 

powinny być dostosowane do warunków lokalnych i uwzględniać różne punkty wyjścia; Strategie 

wprowadzania rozwiązań EZŁ i ich cele opierają się na zachętach dla rolników, a nie na przymusie; Strategia 

„od pola do stołu” jest zgodna z rządowym programem rolnym z 2019 r. Ponadto podczas posiedzenia 

Senackiej Komisji RiRW, które odbyło się 21 stycznia 2022 r., komisarz Wojciechowski wskazał, że EZŁ  

w rolnictwie największe wymagania stawia przed krajami Europy Zachodniej, w której jest największa 

intensyfikacja produkcji rolnej. Zwrócił też uwagę, że w ciągu ostatnich 10 lat w UE ubyło około 4 mln 

gospodarstw, a EZŁ ma temu przeciwdziałać. 

Komunikat w sprawie EZŁ ma charakter strategiczny, ogólny. Planowanie konkretnych działań na rzecz 

środowiska i klimatu w dużym zakresie pozostaje w gestii poszczególnych krajów członkowskich, ze względu 

na zróżnicowaną specyfikę rolnictwa. 

Dlatego realizacja poszczególnych inicjatyw wynikających z założeń EZŁ realizowana jest poprzez ciągłą 

dyskusję zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, co do możliwości, zakresu i sposobu dojścia w 

Polsce do proponowanych celów. 

- W piśmie z dn. 08.02.2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało podziękowania za uwagi 

zgłoszone do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 przez samorząd rolniczy, informując  

o najważniejszych zmainach w projekcke Planu Strategicznego wynikających ze zgłoszonych uwag.  

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-w-sprawie-uwag-do-Planu-Strategicznego-dla-WPR-2023-

2027,14457.html 

- wniosek Zarządu KRIR w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie 

nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy  

o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, otrzymano odpowiedź z dnia 

18.02.2022 r.: „(…)  producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach: 

a) wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 

2014/178/UE lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń lub 

b) zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym 

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt mogą ubiegać 

się o nieoprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, 

które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na 

obszarach występowania ASF. (…) Jednocześnie uprzejmie informuję, że producenci rolni, którzy mają trudności 

ze spłatą czynnych kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania mogą ubiegać się w banku o: 

a) zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty 

jeszcze ni minął, 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-w-sprawie-uwag-do-Planu-Strategicznego-dla-WPR-2023-2027,14457.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-w-sprawie-uwag-do-Planu-Strategicznego-dla-WPR-2023-2027,14457.html


b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu 

okres kredytowania jeszcze nie minął, 

c) zmianę kierunku produkcji na inny określony w zasadach udzielania kredytów. (…) 

W przypadku problemów ze spłatą zobowiązań kredytowych istnieje również możliwość ubiegania się  

o restrukturyzację zadłużenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) również przez producentów rolnych, 

jeżeli zostały spełnione warunki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. (…) Ponadto producenci 

świń, którzy w dniu 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie, mogą 

ubiegać się o pomoc w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w ich gospodarstwie od dnia 

15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. i których oznakowanie zostało zgłoszone do Agencji do dnia 

15 kwietnia 2022 r. 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-nieoprocentowanych-po%C5%BCyczek-dla-

producent%C3%B3w-%C5%9Bwi%C5%84-na-sfinansowanie-nieregulowanych-

zobowi%C4%85za%C5%84-cywilnoprawnych,14466.html 

- Zarząd KRIR w piśmie z dn. 16.02.2022 r. zwrócił się z postulatem o wnioskowanie do KE w sprawie 

uruchomienia zakupów mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowych na rezerwy strategiczne 

przez Agencję Rezerw Strategicznych. Otrzymano odpowiedź z MRiRW: 

„(…) "Skup interwencyjny, rozumiany jako mechanizm publicznej interwencji rynkowej, o której mowa  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie wiąże w całości i jest 

bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich) – zgodnie z tym rozporządzeniem nie jest 

przewidziany na rynku wieprzowiny(…)" 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-uruchomienia-zakup%C3%B3w-mi%C4%99sa-wieprzowego-

na-rezerwy-strategiczne,14478.html 

- Mając na uwadze wprowadzone limity kupna do 50 l oleju napędowego i benzyny na niektórych stacjach 

benzynowych (w związku z atakiem Rosji na Ukrainę), a także ograniczenia w dostawach hurtowych, 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczej (w piśmie z dn. 25.02.2022 r.) przekazał wniosek do ministra 

rolnictwa o zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw rolnych i ograniczenie dla gospodarstw rolnych limitu. 

- Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW w sprawie uruchomienia pomocy krajowej do upraw zniszczonych 

przez klęski żywiołowe oraz przywrócenia dopłat do krów mamek i bydła od 1 sztuki, otrzymano odpowiedź 

w piśmie z dnia 28.02.2022 r.: „(…) Stosownie do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 art. 

25 ust. 9 pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne 

porównywalne do klęski żywiołowej zmniejsza się o 50%, chyba że przyznawana jest ona beneficjentom, 

którzy wykupili polisę ubezpieczeniową na co najmniej 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu 

związanego z produkcją i obejmującą zagrożenia związane z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi 

statystycznie najczęściej występującymi w danym państwie członkowskim lub regionie, które są objęte 

zakresem ubezpieczeń.(…) 

Natomiast w sprawie dopłat do krów mamek i bydła od 1 szt.: „(…) z uwagi na specyficzne trudności, jakich 

doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej 

krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego  

i świętokrzyskiego) przewiduje się, że rolnicy będą mogli się ubiegać o płatność do młodego bydła lub krów 

posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw – co najmniej  

3 szt.). 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-pomocy-krajowej-do-upraw-zniszczonych-przez-

kl%C4%99ski-%C5%BCywio%C5%82owe-oraz-przywr%C3%B3cenia-dop%C5%82at-do-kr%C3%B3w-

mamek-i-byd%C5%82a-od-1-sztuk,14484.html 

- wniosek samorządu rolniczego w sprawie zmian w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą 

energii elektrycznej – otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska: „(…) Podstawową zmianą 
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przewidzianą w omawianej ustawie jest wprowadzenie, w miejsce dotychczasowego systemu opustów, 

modelu wartościowych rozliczeń energii (net-billing) dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po  

31 marca 2022 r. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii 

docelowo ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). (…) Wprowadzona zmiana 

w zakresie systemu rozliczeń prosumentów i rozpowszechnienie idei magazynów energii pozwoli na stabilny 

rozwój rynku prosumenckiego, zapewni większe bezpieczeństwo sieci energetycznych oraz zwiększy 

gwarancję sprawnego funkcjonowania instalacji. Zmiana systemu zapewni stały i harmonijny rozwój sektora 

OZE w długim horyzoncie czasu." 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MKi%C5%9A-w-sprawie-zmian-dla-prosument%C3%B3w-w-

OZE,14465.html 

MRiRW 

-Informacja o terminach  składania przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu 

na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym 

dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 

produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach, tj.: 

a) od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi 

zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., 

b) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi 

zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. 

Ponadto w „Polskim Ładzie” zostało zawarte działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo 

rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 października 2021 

r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2227). Wprowadzone zmiany polegają na 

zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie: 

a)  ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla 

powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, 

określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, 

b) z 30 do 40 litrów na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego  

w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek  

o zwrot podatku – w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła. 

ARiMR 

- nabór wniosków dla hodowców loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności 

finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. 

Wnioski można składać od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. 

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień  

15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do  

31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być 

zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.  

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce 

Poczty Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji. 

- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - straty z powodu huraganu także objęte 

wsparciem 

Nabór wniosków o wsparcie inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej, który został zniszczony w 

wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, odbywa się w trybie ciągłym. A to oznacza, że w prawie każdym 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MKi%C5%9A-w-sprawie-zmian-dla-prosument%C3%B3w-w-OZE,14465.html
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momencie roku, w razie potrzeby, rolnik może złożyć w Agencji wniosek o pomoc. Przyjmowanie wniosków 

rozpoczęło się 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r. 

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to  

300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 

80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.  

Wnioski należy składać w biurach powiatowych lub oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić 

osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  

 informuje o stwierdzeniu w dniu 18 lutego 2022 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

podtypu H5N1 u drobiu na terenie woj. małopolskiego. W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki 

Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich 

hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji 

podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. 

Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).  

 

KOWR 

Biuro Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2021 r. opracowało dane 

dotyczące eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski w 2021 r., według których w porównaniu 

z 2020 r. nastąpił wzrost o 9%, osiągając nienotowany dotąd poziom  37,4 mld EUR, tj. 170,8 mld zł,  

a dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o 9,7%, do 12,7 mld EUR, tj. 58,2 mld zł. 

Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs 

złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu w roku 2021 były również efektem ożywienia gospodarki 

europejskiej i światowej po kryzysie spowodowanym lockdownem w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów 

 

Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld EUR (112,6 mld zł) i był o 8,6% większy 

niż przed rokiem. 

 



W 2021 r. dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2020 r. o 9,7%, do 12,7 mld 

EUR (58,2 mld zł). 

 

KRUS 

- Ubezpieczenie NNW dzieci rolników 

Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  

z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym 

zakresie. 

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub 

opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie 

(ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) 

w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym. 

- Nowa stawka odsetek za zwłokę  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 

dnia 10 lutego 2022 r., od dnia 9 lutego 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 

8,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym. 

- Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 

emerytalno-rentowych. 

Od 1 marca 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą 

odpowiednio: 

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 196 zł 60 gr, 

130% tego wynagrodzenia, tj. 7 793 zł 70 gr. 

Podstawa prawna:  

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym 

kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2022 r. poz. 177/. 

- Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. stosowanych przy 

zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 15 lutego 2022 r. poz. 233/. 

 

PIORIN 

- PIORiN przypomina o zgłaszaniu upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie Integrowanej Produkcji 

Roślin (IP). Jest to to nowoczesny systemem jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony 

postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu.  

IP uwzględnia cele środowiskowe takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej 

przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom bezpiecznych i atrakcyjnie wyglądające owoców, warzyw  

i innych płodów rolnych o bardzo wysokich walorach jakościowych.  

Więcej informacji dotyczących systemu IP dostępnych jest na stronie internetowej PIORiN  

( http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/) oraz jednostek certyfikujących. 

 

WFOŚiGW w Krakowie 

 prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Terminy składania wniosków:  01.01.2020 do 31.12.2022 lub 

do wyczerpania alokacji środków. O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup wapna nawozowego czy 

środka wapnującego mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego,  

o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kwota dofinansowania wyniesie odpowiednio: 

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie 

przekraczającej 25 ha użytków rolnych, 

- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 

25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, 

- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 

50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych. 

http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/


Dokumentacja programu do pobrania na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/ 

 

XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej  AGROTECH: 

Największe w Polsce Targi Techniki Rolniczej wracają do swojej tradycyjnej daty. W dniach od 18 do  

20 marca, po raz 27 producenci najlepszych maszyn rolniczych zaprezentują się w Targach Kielce. Co roku 

kielecki ośrodek wystawienniczy odwiedza tysiące zwiedzających z całej Polski. 

Zapraszamy do udziału! 

https://www.targikielce.pl/agrotech 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 
 

W minionym miesiącu odbyły się posiedzenia Zarządu w dniach: 3 i 17 lutego. 

Zarząd realizując wniosek WZ MIR w dniu 7 lutego podpisał umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych 

na budynkach MIR w Tarnowie, Nowym Sączu i w Wadowicach. 

Pracownicy Izby opracowali i złożyli do Urzędu Marszałkowskiego 5 projektów w konkursie nr 6/2022 dla 

partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego na lata 2022–2023 oraz jeden projekt złożony do Jednostki Centralnej KSOW w Brwinowie. 

Opracowano piknik medialny, który został złożony do Funduszu Promocji Roślin Oleistych, obejmujący 

tematykę żywienia człowieka.  

Zarząd oraz przedstawiciele Izby brali udział w wydarzeniach: 

 

1.02. - posiedzenie RP Nowy Targ i Zakopane - Nowy Targ, 

7.02. – posiedzenie Zarządu KRIR, 

8-9.02.  - posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dot. dzierżawy obwodów łowieckich - Zarząd Okręgowy 

PZŁ Nowym Sączu, 

8.02. – Szkolenie e-learningowe CDR pn. „Dzień z życia gospodarstwa eko”, 

10-11.02. – posiedzenie Komisji opiniującej dzierżawy obwodów łowieckich -  Zarząd Okręgowy PZŁ  

w Bielsku-Białej, 

15.02. – posiedzenie Komisji ds. oceny wniosków dot. dzierżawy obwodów łowieckich - Zarząd Okręgowy 

PZŁ Tarnów, 

16.02. – posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego Sejmiku ds. podziału województwa małopolskiego  

na obwody łowieckie, 

16.02.- Szkolenie – „Jakość gleby - podstawą opłacalności produkcji” – webinarium organizowane przez 

Farmer.PL oraz NaturalCrop Poland, 

17.02. – posiedzenie RP Wielickiego – Kraków,  

17.02 - Spotkanie z Prezesem Centrum Giełdowego Balicka -  Kraków, 

23.02. - WZ KRIR - Warszawa, 

23.02. - Eko produkty - kurs elearningowy organizowany przez CDR w Brwinowie, 

24.02. -  Konferencja TUW Warszawa,  

24.02. – posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach, 

24.02. - Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UMWM – on-line, 

24.02.- posiedzenie RP w Oświęcimiu, 

25.02. - Udział w komisji konkursowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Centrum Kongresowe 

UR - Kraków, 

28.02. – posiedzenie RP w Nowym Sączu – Nawojowa, 

28.02.- „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego -wybrane aspekty” - kurs elearningowy 

organizowany przez CDR w Brwinowie. 

 

 

 

https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/
https://www.targikielce.pl/agrotech


Opracowano na podstawie:  

www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.modr.pl, www.krir.pl, www.kowr.pl; www.piorin.pl; www.nawozy.eu 

www.gospodarz.pl,  

https://foodfakty.pl/polska-rekordowe-zbiory-zboz-w-2020-r;  https://pfhb.pl/rynek-mleka; 

https://www.portalspozywczy.pl/tagi; https://www.sadyogrody.pl/; https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci;  

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/inwazja-rosji-na-ukraine-tak-wplynie-na-ceny-zywnosci/p5yeb86, miesięcznik 

rolniczy „W nowej roli” nr 2(130) luty 2022 r.,  

portal wieścirolnicze.pl https://wiescirolnicze.pl/owoce-i-warzywa/wzrastaja-koszty-przechowywania-czy-jablka-zdrozeja/ 

http://www.modr.pl/
http://www.krir.pl/
http://www.kowr.pl/
http://www.piorin.pl/
https://foodfakty.pl/polska-rekordowe-zbiory-zboz-w-2020-r
https://pfhb.pl/rynek-mleka
https://www.portalspozywczy.pl/tagi
https://www.sadyogrody.pl/
https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/inwazja-rosji-na-ukraine-tak-wplynie-na-ceny-zywnosci/p5yeb86
https://wiescirolnicze.pl/owoce-i-warzywa/wzrastaja-koszty-przechowywania-czy-jablka-zdrozeja/

