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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA 

TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW 

ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓWPRAWNYCH 

Dane opracowano za miesiąc marzec 2022 r. 

 
 

RYNEK ZBÓŻ  

 

Marzec był miesiącem, w 

którym ciężko odnaleźć minimalny 

okres stabilizacji. Konflikt za 

wschodnią granicą odciska 

niezmierny ślad na sytuacji 

gospodarczej zarówno naszego kraju, 

całej Europy jak i świata. Ukraina, 

uważana za głównego z eksporterów 

zbóż na świecie wpłynęła znacząco na 

skoki cenowe tego surowca. Do tej 

pory Ukraina plasowała na świecie się 

w ścisłej piątce jeżeli chodzi o eksport 

kukurydzy i pszenicy. Pod koniec 

lutego tonę pszenicy konsumpcyjnej 

można było nabyć za kwotę w granicy 

1300 zł. Zaledwie w pierwszym 

tygodniu marca tona tego zboża 

podrożała o ok. 160 zł. Najwyższe 

ceny zanotowano jednak w połowie 

miesiąca, gdzie tona pszenicy konsumpcyjnej sięgała 1558 zł, a pszenica paszowa osiągnęła cenę 

1539 zł/tonę. Różnica ceny za tonę kukurydzy w przeciągu miesiąca wzrosłą o ponad 200 zł, 

osiągając średnią wartość maksymalną na rynkach polskich w granicy 1300 zł/t. Na rynkach 

Europejskich ceny zbóż zmieniały się z dnia na dzień. Pomimo, iż na giełdzie Matif w Paryż 

pszenica przekroczyła próg 380 euro/t, to pod koniec miesiąca ceny w portach spadły średnio 100 

zł/t. W dniu 30 marca zanotowano kolejny gwałtowny spadek ceny kukurydzy i pszenicy 

wynoszący kilkanaście euro za tonę. Niezmierne wahania w cenach zbóż analitycy łączą z sytuacją 

polityczną na Ukrainie.  

Również na naszych regionalnych targowiskach ceny przez cały miesiąc nie ustabilizowały 

się. Różnice w cenie zbóż wynosiły kilkanaście zł/dt. Najdroższym zbożem okazała się pszenica 

sięgająca poziomu 190-200 zł/dt.  

 

 

 

 

 

Ceny zbóż w Polsce – marzec 2022r.  

Towar Rodzaj towaru Cena [zł/t] 

pszenica 
konsumpcyjna 1464 - 1558 

paszowa 1331 - 1539 

żyto 
konsumpcyjne 1132 - 1225 

paszowe 1144 - 1194 

jęczmień 

konsumpcyjny 1179 - 1380 

paszowy 1197 - 1283 

browarniany 1314 - 1477 

kukurydza paszowa 1213 - 1321 

owies 
konsumpcyjny 1070 - 1158 

paszowy 966 - 1098 

pszenżyto paszowe 1195 - 1339 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej 

 Informacji Rynkowej 
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Ceny zbóż na rybranych targowiskach w Małopolsce 

Cena min - max [zł/dt] marzec 2022 r.  
 

Limanowa Sucha 

Beskidzka 

Szczucin Nowy Targ Wolbrom  

pszenica 145-190 140-180 115-180 160-200 130-175 

jęczmień 130-160 130-160 110-145 150-190 120-140 

kukurydza 120-160 140-170 125-160 160-200 135-160 

owies 100-130 110-140 105-120 100-110 100-125 

Źródło: MODR w Karniowicach 

 

Najwyższe ceny zanotowano na targowiskach w Nowym Targu i Suchej Beskidzkiej, gdzie 

ceny zbóż były średnio wyższe o 20 zł/dt w porównaniu do pozostałych targowisk.  

 

 

RYNEK MIĘSA 

 

RYNEK WIEPRZOWINY 

 

Konflikt na Ukrainie, który od ponad miesiąca wpływa znacząco na produkcję roślinną i 

rynki rolne Europy, przyczynia się również do zmian na rynkach mięsa. Rolnicy, szczególnie we 

wschodnich rejonach województwa małopolskiego od kilku miesięcy walczą o utrzymanie chowu 

trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF na tych terenach. Do problemu ASF dochodzą 

również wzrosty cen pasz, sprawiając, iż koszty chowu trzody chlewnej przekraczają zyski. Chów 

trzody w Małopolsce staje się coraz mniej opłacalny. Pomimo, iż na terenie całego kraju 

zapotrzebowanie na wieprzowinę wzrasta, a tuczników brakuje, ceny nie osiągnęły poziomu 

oczekiwanego przez rolników.  

 

W porównaniu do lutego ceny za półtusze wieprzowe wg klasyfikacji EUROP wzrosły 

średnio o 16,7%. W pierwszym tygodniu marca zanotowano kolejny wzrost cen półtusz 

wieprzowych klasy S o 19,1 %. Najwyższe ceny za półtusze wieprzowe zanotowano w połowie 

miesiąca. Utrzymywały się one na względnie stałym poziomie do końca marca. Według analityków 

wzrosty cen wieprzowiny związane są ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Dane z 

rynków Europy wskazują na to, że również za naszą zachodnią granicą brakuje tuczników. Na 

giełdzie niemieckiej notuje się ciągły wzrost cen tuczników. W drugiej połowie marca stawka 

przekroczyła granicę 2 euro/kg.  

 

W porównaniu do roku ubiegłego roczna zmiana ceny zakupu świń rzeźnych wynosiła 25,6 

%. Handel zagraniczny na rynku wieprzowiny znacząco spadł. Roczna zmiana obrotów świń 

żywych zmniejszyła się o 20,1%, a mięsa wieprzowego o 13,1%.  

 

Poniższa tabela przedstawia średnie ceny netto (bez VAT) za zakup świń rzeźnych wg 

klasyfikacji EUROP na terenie całej Polski w ubiegłym miesiącu.  
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Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu świń rzeźnych wg 

klasyfikacji poubojowej EUROP 

 
POLSKA  

Cena [zł/t]  

MPC - masa poubojowa ciepła 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg EUROP 
06.03.2022 13.03.2022 20.03.2022 27.03.2022 

klasa S 6 646 7 917 8 729 8 712 

klasa E 6 662 7 990 8 784 8 653 

klasa U 6 351 7 769 8 499 8 363 

klasa R 5 980 7 426 8 127 8 042 

klasa O 4 461 6 574 7 356 7 081 

klasa P  * * * * 

S - P Razem 6 614 7 931 8 723 8 634 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczych Informacji Rynkowych 

 

Również ceny zakupy warchlaków duńskich stale rosną, jednak wykazują tendencję do 

stabilizacji. Niepewny wzrost cen warchlaków w Danii warunkowany jest ograniczoną 

dostępnością przy jednoczesnym wzroście cen pasz. Wzrost cen dotyczy również warchlaków w 

Polsce. Cena 30-kilogramowego warchlaka od producenta polskiego wzrosła o ponad 16 zł/szt. 

Cena netto prosiąt krajowych za sztukę wynosi obecnie 250 zł. Na targowiskach w województwie 

małopolskim nie prowadzono sprzedaży warchlaków.  

  

RYNEK WOŁOWINY 

 

 Marzec br. zapisał się jako miesiąc znakomitej passy na rynkach wołowiny. Ceny skupu 

bydła rzeźnego wzrosły nawet o kilkadziesiąt gorszy za kilogram. Ograniczona podaż i rosnący 

popyt na wołowinę dają dobry grunt do kolejnych podwyżek. Do czynników wpływających na 

wyższe stawki z pewnością należy dodać niższe pogłowie bydła w krajach unijnych za rok 2021 r. 

Pomimo wyższych cen dla producentów bydła mięsnego i mleka, rolnicy w Unii Europejskiej w 

ubiegłym roku ponownie ograniczyli pogłowie bydła. Według danych Urzędu Statystycznego Unii 

Europejskiej (Eurostatu) w listopadzie i grudniu 2021 r. w 27 państwach członkowskich 

utrzymywano łącznie 75,65 mln sztuk bydła - było to około 844 tys. sztuk, czyli o 1,1% mniej niż 

w roku poprzednim. Stado bydła spadło więc do najniższego poziomu od ponad 20 lat. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej odznaczają się następująco: 

• Ceny byków: 7,00-13,50 (14,00) zł/kg, średnia: 11,05 zł/kg (08.03.2022: 10,73 zł/kg); 

• Ceny jałówek: 6,00-12,50 (13,00) zł/kg, średnia: 9,85 zł/kg (08.03.2022: 9,57 zł/kg); 

• Ceny krów: 4,00-10,00 zł/kg, średnia: 7,98 zł/kg (08.03.2022: 7,67 zł/kg). 
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Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie cen zakupu bydła rzeźnego na terenie 

Polski w miesiącu marcu 2022 r.  

Kategoria 

bydła 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących zakupionego bydła rzeźnego w ubojniach w kraju 

Polska 
 

wg w.ż.* [zł/kg] dla mpc **  [zł/t] dla mps ** [zł/t] 

6-03 13-03 20-03 27-03 6-03 13-03 20-03 27-03 6-03 13-03 20-03 27-03 

bydło 8-12 

m-cy (Z) 
9,87 10,47 10,98 11,85 18307 19429 20375 21992 18674 19817 20782 22431 

byki 12-24 

m-ce (A) 
10,78 10,97 11,35 11,67 20222 20581 21285 21989 20626 20993 21711 22336 

byki > 24 

m-cy (B) 
10,73 10,9 11,31 11,61 20137 20447 21223 21775 20540 20856 21648 22210 

wolce > 12 

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

krowy (D) 8,48 8,74 8,95 9,26 17418 17954 18372 19005 17766 18304 18740 19385 

jałówki > 

12 m-cy (E)  
10,16 10,21 10,57 10,93 19610 19719 20397 21093 20002 20193 20805 21513 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

* - jest to cena netto (bez VAT) zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni 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 w Polsce (średnia 

ważona) 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 - 0,521 (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 obowiązek nieidentyfikowalności danych, ceny nie podano   

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR – MRiRW)  

RYNEK MLEKA 

Prowadzenie hodowli bydła mlecznego staje się coraz mniej opłacalne. Biorąc pod uwagę 

niestabilne ceny za mleko, wysokie koszty produkcji, stale rosnące ceny paszy i samej opieki nad 

zwierzętami, szczególnie weterynaryjnej wielu hodowców poszukuje innych sposobów na podniesienie 

dochodów gospodarstwa. Szczególnie wrażliwe na wahania cen rynkowych są hodowle wysoko 

wyspecjalizowanych ras bydła. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań sugerujących duże 

zalety hodowli bydła ras mięsno-mlecznych. Zaletą takiej hodowli, jest uzyskiwanie cieląt, które mają 

znacznie większą wartość rynkową niż czyste rasy mleczne, tj. rasa HF. 

 

Ceny sprzedaży netto )bez VAT) produktów mleczarskich [zł/100 kg] 

Towar  Polska 

06.03. 13.03. 20.03. 27.03. 

masło w blokach 2576 2687 2738 2829 

konfekcjonowane] 2643 2703 2726 2890 

mleko w proszku pełne 1976 2017 1959 2035 

odtłuszczone 1587 1606 1638 1680 

sery dojrzewające  typu EDAMSKI 2011 2008 2005 2005 

typu GOUDA 2050 2046 2015 2055 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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RYNEK DROBIU 

Przez cały ubiegły miesiąc odnotowywano stopniowy wzrost cen skupu kurczaka i 

sprzedaży tuszki. Już w połowie miesiąca średnie ceny przekroczyły granicę 5 zł/kg. Szybko 

postępowały również podwyżki na rynku kontraktacji, gdzie średnie ceny są niższe o ok. 1 zł/kg. 

W drugiej połowie miesiąca z każdym notowaniem stawki biły rekordy. Tuszka kurczaka osiągnęła 

poziom 10 zł/kg. W ciągu tygodnia notowania zmieniły się o kilkanaście groszy na kilogramie. 

Brojlery na wolnym rynku osiągnęły cenę w granicach 7 zł/kg.  

W ostatnich dniach marca tempo wzrostu cen żywca zwolniło, również w przypadku 

tuszek, które pozostały na średnim poziomie ok. 10 zł/kg (+- 0,50 zł). 

W marcu obserwowano ciągły wzrost cen sprzedaży jaj. Jeszcze na przełomie stycznia i 

lutego doszło do podwyżek cen, jakie podmioty pakujące proponują producentom jajek. Według 

szacunków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz ceny wzrosły o ok. 18-20%. Zdaniem 

Dyrektor KIPDiP na rynku widzi się dużą nerwowość spowodowaną brakiem pewności dostaw, a 

także zwiększonego zapotrzebowania ze strony podmiotów przemysłowo przetwarzających jaja.  

Za szybki wzrost cen hurtowych sprzedaży jaj odpowiadają także likwidacje stad ptaków na terenie 

Europy, a w szczególności Azji, gdzie odnotowuje się wzrost zachorowań na grypę ptaków. 

Analitycy spodziewają się utrzymania cen lub nawet ich wzrostu, a także utrzymywania się 

zjawiska ograniczonej podaży i zwiększonego popytu na ten produkt. Jest to przede wszystkim 

związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, które skutkują zwiększeniem 

zainteresowania konsumentów jajami. Ponadto, kolejnym czytnikiem warunkującym wzrost cen 

jest wzrost kosztów utrzymania stada, w tym wzrost cen za paszę. 

 

 

Średnie krajowe ceny sprzedaży netto (bez 

VAT) jaj spożywczych klasy A [zł / 100 szt.] 

 
chów klatkowy 

XL 57,01-66,19 

L 46,19-55,83 

M 35,77-45,66 

S 25,34-36,40 
 

chów ściółkowy 

L 54,20-61,84 

M 49,36-58,57 
 

wolny wybieg 

L 59,76-65,70 

M 55,61-59,99 
 

chów ekologiczny 

M 78,18-81,00 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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RYNEK WARZYW I OWOCÓW 

 

Producenci owoców i warzyw martwią się wzrostem cen energii, paliw i towarów, a także 

problemami z dostępnością produktów niezbędnych do prowadzenia upraw - m.in. środków 

ochrony roślin. 

W związku z bardzo trudną sytuacją spowodowaną trwałą utratą rynku Rosji i Białorusi-

czołowych naszych tradycyjnych miejsc sprzedaży jabłek, Związek Sadowników RP poszukuje 

rozwiązań dla zagospodarowania powstałej wskutek politycznych decyzji nadwyżki jabłek w 

naszym kraju.  

Choć zeszłoroczny wilgotny rok i dość obfite opady zimą poprawiły sytuację hydrologiczną 

Polski, to niestety przedłużający się okres bez opadów budzi coraz większe obawy przed suszą. 
Słoneczna i bezdeszczowa aura, utrzymująca się w całym kraju od kilku tygodni, spowodowała 

obniżenie się poziomu wody w rzekach i wysychanie wierzchniej warstwy gleby. Po ciepłej i 

bezśnieżnej zimie obserwujemy pierwsze symptomy nasilającej się suszy. 

 Po zimie na plantacjach borówki nie notuje się poważnych uszkodzeń mrozowych pąków 

kwiatowych. Krzewy przezimowały na ogół dobrze. Również wygląda na to, że sady dobrze 

zniosły zimę i brak jest uszkodzeń. Ubiegłoroczne drastyczne wzrosty cen włóknin 

polipropylenowych spowodowały, iż część plantatorów postanowiła pozostawić swoje nasadzenia 

truskawek na zimę bez zabezpieczenia przeciwmrozowego. W efekcie na wielu plantacjach 

obserwuje się silne uszkodzenia mrozowe szyjki korzeniowej. Stopień tych uszkodzeń jest 

uzależniony głownie od lokalizacji plantacji, odmiany, zdrowotności roślin oraz sposobu 

nawożenia. 

Z utęsknieniem czekamy na polskie nowalijki min. na rzodkiewkę. Na razie mamy różnego 

rodzaju sałaty - masłowa i karbowana. Sałata karbowana kosztuje od 3 do 4 złotych za główkę, 

natomiast masłowa od 3,25 do 4,25 za główkę. Szczypiorek kosztuje od 1,50 do 2 złotych za 

sztukę, przeciętna 1,90 zł. 

 

Poniższa tabela przedstawia średnie ceny warzyw i owoców na targowiskach w 

województwie małopolskim.  

 

 

Notowania cen warzyw i owoców na targowiskach w województwie małopolskim w miesiącu 

marcu 2022 r. 

Towar Jm Wolbrom  Sucha 

Beskidzka 

Wadowice  Gorlice Nowy 

Targ  

Szczucin 

buraki ćwikłowe kg 1 1,5-2 2-2,5 2-2,5 1,5 2,2 

cebula kg 1 2 2 2 2 1,8 

czosnek szt.  2 2 2 2,5 1,5-2 1,2 

kapusta biała kg 1,3 - 1,5 2 1,5 2,2-2,5 

kapusta czerwona  kg 2 - - - 2 - 

marchew kg 0,8 1,8 2 2 2 2 

pietruszka kg 2 6 4 5 5 5 

pomidory kg - - 17 14-16 - 18 

seler kg 2 4 4 5 4 - 

pory szt.  1,3 - 2,5 3 4 5 

jabłka kg 2 2,5 2,5 2 2,5 2,5 
Źródło: MODR w Karniowicach 
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Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa jakie ukazały się w 

marcu 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 

poz. 516 

  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom 

Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego weszło w      

życie 7 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 

poz. 571 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan 

zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 – weszło w życie 15 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 572 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 

marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ochronie zwierząt – ogłoszone 10 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 

poz. 585 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 15 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

586 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu 

 

Dz.U.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000516
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000516
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000516
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000571
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000571
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000571
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000572
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000572
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000585
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000585
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000585
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000586
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000586
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000586
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000588
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2022 poz. 

588 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego – weszło w życie 15 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 646 

 

 Ustawa z dnia 24 lutego Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie 

ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 

niektórych innych ustaw – weszło w życie 29 marca 2022r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 672 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 

marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

lasach – ogłoszone 25 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 

poz. 685 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych 

działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2- 

ogłoszone 28 marca 2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 

poz. 707 

  

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację 

inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

zostało ogłoszone 30 marca 2022 r. 

Interwencje: 

MRiRW odpowiedziało na interwencje Samorządu rolniczego w następujących sprawach: 

-W ślad za ►wystąpieniem z dn. 14.02.2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w piśmie z 

dn. 01.03.2022 r., przekazał do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Janusza 

Wojciechowskiego informację, że na posiedzeniu w dniach 24-25 lutego br. COPA-COGECA 

poparła wniosek Polski o możliwość uruchomienia dopłat do zakupu nawozów i popiera wniosek 

 

 : 

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000588
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000588
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000646
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000646
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000672
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000672
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000685
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000685
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000685
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000707
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000707
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000707
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złożony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie 

dopłat z budżetu krajowego do nawozów. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/COPA-COGECA-popiera-dopłaty-do-nawozów,14493.html 

-W odpowiedzi na wniosek Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie 

podwyższenia kwoty pomocy do poziomu 150 tys. zł w instrumencie wsparcia „Restrukturyzacja 

małych gospodarstw” objętego PROW na lata 2014-2020, resort rolnictwa w piśmie z dn. 

04.03.2022 r., przekazał poniższe informacje. "(...) Jak informowaliśmy w piśmie z dnia 

21.09.2018 r. [znak: ROW.wrg.510.67.2018], zgodnie z załącznikiem nr II rozporządzenia (UE) 

nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, maksymalna kwota pomocy 

dla małych gospodarstw wynosi 15 tys. euro, co stanowi maksymalną kwotę pomocy przyznawanej 

dla operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” określoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 

2014-20201). (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW---nie-ma-możliwości-zwiększenia-premii-na-

restrukturyzację-małych-gospodarstw,14503.html 

-W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zwiększenia wiarygodności pomiarów 

wilgotności wykonywanych przez podmioty skupujące zboża, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi udzieliło poniższych wskazówek: "Badania oceny parametrów jakościowych zbóż 

wykonywane są w laboratoriach własnych podmiotów skupujących lub w laboratoriach 

zewnętrznych na zlecenie podmiotu skupującego. Niemniej jednak, ponieważ skup produktów 

rolnych odbywa się na podstawie umów zawartych między sprzedającym a pierwszym nabywcą 

przy ustalonej przez nich cenie, strony umowy mogą w umowie ustalić, iż pobieranie próbki 

produktu rolnego może być zlecone „ rzeczoznawcy”, czyli osobie, która posiada aktualne 

uprawnienia (wiedzę praktyczną i teoretyczną) w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-

spożywczych). (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-wiarygodności-pomiarów-wilgotności-

wykonywanych-przez-podmioty-skupujące-zboża,14513.html 

- W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o wydłużenie stosowania 

terminu nawozów azotowych oraz naturalnych, a docelowo o zniesienie terminów 

administracyjnych pozostawienie rolnikom decyzji odnośnie stosowania nawozów w zależności 

od terminów agrotechnicznych, resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia. Mając na 

względzie znaczenie nawożenia, MRiRW od wielu lat dokłada starań, aby pogodzić coraz bardziej 

restrykcyjne wymagania środowiskowe z możliwością prowadzenia produkcji zwierzęcej i 

roślinnej. Dlatego przygotowane na podstawie art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w 

sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

(Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. program azotanowy, uwzględnia elastyczność w terminach 

jesiennego stosowania nawozów. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/COPA-COGECA-popiera-dopłaty-do-nawozów,14493.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW---nie-ma-możliwości-zwiększenia-premii-na-restrukturyzację-małych-gospodarstw,14503.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW---nie-ma-możliwości-zwiększenia-premii-na-restrukturyzację-małych-gospodarstw,14503.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-wiarygodności-pomiarów-wilgotności-wykonywanych-przez-podmioty-skupujące-zboża,14513.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-wiarygodności-pomiarów-wilgotności-wykonywanych-przez-podmioty-skupujące-zboża,14513.html
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https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-uelastycznienia-terminów-stosowania-

nawozów-naturalnych,14510.html 

-Odpowiadając na uwagi zgłoszone przez samorząd rolniczy dotyczące kwestii przestrzegania 

normy DKR 8 w ramach systemu warunkowości, przez rolników stosujących ekologiczne metody 

produkcji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące wyjaśnienia. W 

przyszłym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie 

obowiązywał nowy system warunkowości, który zastąpi obecnie obowiązującą zasadę wzajemnej 

zgodności oraz zazielenienie. Warunkowość oznacza konieczność przestrzegania przez wszystkich 

beneficjentów płatności bezpośrednich norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

(normy DKR, z ang. GAEC) i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (wymogi SMR). 

Jedną z norm w ramach warunkowości jest norma DKR 8, dotycząca obowiązku przeznaczenia 

przez rolników co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary lub 

obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Czy-rolnicy-ekologiczni-muszą-spełniać-normę-DKR-

8,14509.html 

- W związku z otrzymaną informacją z MRiRW, że braki i ograniczenia w dostępie do paliwa 

miały charakter przejściowy, 10 marca 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie 

wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zdecydowaną interwencję w tej 

sprawie. Rolnicy cały czas mają trudności z zakupem oleju napędowego. Indywidualni odbiorcy-

rolnicy, którzy zaopatrują się hurtowo w paliwo u dostawców, otrzymują informacje o 

wstrzymaniu dostaw. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Kolejny-wniosek-w-sprawie-problemów-z-paliwem,14514.html 

-W odpowiedzi na ►uwagi zgłoszone przez samorząd rolniczy do projektu rozporządzenia 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na 

lata 2014–2020, resort rolnictwa przesłał ►pismo (z dn. 20.02.2022 r.) wyjaśniające dlaczego 

uwagi KRIR nie zostały uwzględnione. "Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia rolno-

środowiskowo-klimatycznego wynika ze zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (zatwierdzonej przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2021) 6553 z dnia 

31 sierpnia 2021 r.) w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ww. zmianie 

PROW 2014–2020 wprowadzono w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego m.in. 

nowe pakiety: Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk i Pakiet 9. Retencjonowanie 

wody, w ramach, których zobowiązania będą podejmowane na okres jednego roku. W związku z 

powyższymi zmianami PROW 2014-2020, rozpoczęto prace nad zmianą przepisów 

rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, aby zmiany te miały zastosowanie od 

kampanii naboru wniosków w 2022 r., tj. od 15 marca 2022 r. 

(…)https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-nie-uwzględniło-propozycji-KRIR-do-projektu-

rozporządzenia-dot.-Działania-rolno-środowiskowo-klimatycznego-,14528.html 

-W piśmie z dn. 18 marca 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił  do Premiera 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie przez Rząd RP działań w celu 

ustabilizowania cen nawozów i paliw. W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku rolnym 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-uelastycznienia-terminów-stosowania-nawozów-naturalnych,14510.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-uelastycznienia-terminów-stosowania-nawozów-naturalnych,14510.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Czy-rolnicy-ekologiczni-muszą-spełniać-normę-DKR-8,14509.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Czy-rolnicy-ekologiczni-muszą-spełniać-normę-DKR-8,14509.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Kolejny-wniosek-w-sprawie-problemów-z-paliwem,14514.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-nie-uwzględniło-propozycji-KRIR-do-projektu-rozporządzenia-dot.-Działania-rolno-środowiskowo-klimatycznego-,14528.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-nie-uwzględniło-propozycji-KRIR-do-projektu-rozporządzenia-dot.-Działania-rolno-środowiskowo-klimatycznego-,14528.html
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związaną z bardzo wysokimi i nieustabilizowanymi cenami nawozów i brakami nawozów u 

dystrybutorów Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że konieczne jest 

podjęcie przez Rząd RP natychmiastowej próby ustabilizowania cen nawozów i paliw przez 

wprowadzenie rozwiązań finansowych, które pozwolą rolnikom w odpowiedni sposób wykonać 

wiosenne prace polowe w wymaganym zakresie to jest siew, nawożenie i pielęgnacja upraw. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Stanowisko-Zarządu-Krajowej-Rady-Izb-Rolniczych-w-sprawie-

bieżącej-sytuacji-na-rynku-nawozów-i-paliw,14538.html 

-W odpowiedzi na ►wnioski wojewódzkich izb rolniczych dotyczące pomocy dla producentów 

trzody chlewnej, ministerstwo rolnictwa w piśmie z dn. 23.03.2022 r. przekazało poniższe 

wyjaśnienia. 

"Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa: 1) producenci świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z 

obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do 

gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą skorzystać 

z pomocy finansowej. Kwota pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń 

utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został 

wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł 

oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-pomocy-dla-producentów-trzody-

chlewnej,14552.html 

-W odpowiadzi na wystąpienie samorządu rolniczego (pismo KRIR z dn. 09.02.2022 r.) w sprawie 

zmiany przepisu art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243, z późn. zm.), resort 

rolnictwia w piśmie z dn. 18.03.2022 r. przekazał poniższe informacje. 

"W pierwszej kolejności należy wskazać, że ww. przepis stanowi, że należność z tytułu czynszu, 

określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustala się na 

podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego 

poprzedzającym termin płatności czynszu. Na wstępie już podkreślenia wymaga, że jak wynika z 

informacji przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej „KOWR”), do 

chwili obecnej nie stwierdzono, aby wzrost ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021 r. 

miał istotny, negatywny wpływ na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań wobec KOWR 

przez dzierżawców. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-MRiRW-na-wniosek-ws.-czynszów-

dzierżawnych,14555.html 

-25 marca 2022 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie 

powierzchni, do której może przysługiwać dopłata do zakupionych nawozów - w związku z 

opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektu 

rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Stanowisko-Zarządu-Krajowej-Rady-Izb-Rolniczych-w-sprawie-bieżącej-sytuacji-na-rynku-nawozów-i-paliw,14538.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Stanowisko-Zarządu-Krajowej-Rady-Izb-Rolniczych-w-sprawie-bieżącej-sytuacji-na-rynku-nawozów-i-paliw,14538.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-pomocy-dla-producentów-trzody-chlewnej,14552.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-pomocy-dla-producentów-trzody-chlewnej,14552.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-MRiRW-na-wniosek-ws.-czynszów-dzierżawnych,14555.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowiedź-MRiRW-na-wniosek-ws.-czynszów-dzierżawnych,14555.html
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i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

przewidującego taką pomoc. 

Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzony limit, polegający na tym, że dofinansowaniem może 

być objęte maksymalnie 50 ha w jednym gospodarstwie, jest zdecydowanie niewystarczający, żeby 

zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski. Zarząd KRIR wystąpił o zwiększenie kwoty 

dotacji oraz przyznanie dofinansowania do powierzchni 300 ha, zgodnie z konstytucyjną definicją 

gospodarstwa rodzinnego. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-zwiększenia-limitu-powierzchni,-do-której-może-

przysługiwać-dopłata-do-zakupionych-nawozów,14556.html 

-W piśmie z dn. 29 marca 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra 

rolnictwa z wnioskiem, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa sprzedawały 

rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia bieżącego 

roku. Zabezpieczeniem dla ww. transakcji mogłaby być umowa na zakup zboża, rzepaku, 

kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o. Konieczne jest jak najszybsze udzielenie rolnikom pomocy do 

zakupu nawozów, ponieważ właśnie zastosowanie nawozów w okresie wiosennym decyduje o 

wysokości uzyskanych plonów. (…) 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-KRIR-o-odroczenie-płatności-za-nawozy,14560.html 

AKTUALNOŚCI: 

 MRiRW  

- Wicepremierzy Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin przedstawili kolejne etapy budowy holdingu 

spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej. Podpisana dziś umowa dotyczy przekazania nadzoru 

właścicielskiego 7 spółek z KOWR do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podpisane 

porozumienie dotyczyło przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych 

wykonywania praw z udziałów w spółkach, wytypowanych do uczestnictwa w holdingu, w których 

KOWR wykonuje uprawnienia właścicielskie. Są to: „DANKO" Hodowla Roślin sp. z o.o. z 

siedzibą w Choryni, Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Poznańska 

Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z 

o.o. z siedzibą w Straszkowie, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w 

Strzekęcinie, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w 

Polanowicach, Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.  

-Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków 

umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.W ślad za inicjatywami 

wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizujemy obecnie projekt 

strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania 

lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem. Chcemy, aby 

rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu 

zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.  Bardzo prosimy o pomoc w 

opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub 

prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia 

dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.  

https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-zwiększenia-limitu-powierzchni,-do-której-może-przysługiwać-dopłata-do-zakupionych-nawozów,14556.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-ws.-zwiększenia-limitu-powierzchni,-do-której-może-przysługiwać-dopłata-do-zakupionych-nawozów,14556.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-KRIR-o-odroczenie-płatności-za-nawozy,14560.html
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-Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył akty powołania do 

Rady Kobiet w rolnictwie. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zadaniem Rady Kobiet w 

rolnictwie, jako ciała doradczego, jest proponowanie rozwiązań korzystnych dla rolnictwa, a 

zwłaszcza dla kobiet pracujących w tym sektorze. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi Anna Gembicka została przewodniczącą Rady Kobiet w Rolnictwie. Kadencja Rady 

Kobiet w rolnictwie będzie trwać 3 lata, a w jej skład może wchodzić nie więcej niż 20 osób. 

-Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich. W budżecie mamy zapisane 1,5 mld zł na dopłaty 

do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, a w rezerwie jeszcze 3 mld zł – przypomniał 

wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk na konferencji poświęconej 

ubezpieczeniom w dniu 22.03.2022r. Szef resortu rolnictwa podał przykładowe wysokości składki 

płaconej przez rolnika. W przypadku zbóż maksymalna wartość, wynikająca z rozporządzenia, 

wynosi 20300 zł/ha. Maksymalna wysokość składki wynosi od 9 procent przy glebach klasy I–IV 

do 15 procent przy glebach klasy VI. Przy założeniu, że wartość ubezpieczenia wynosi 10000 zł i 

przeciętnej stawce 6-procentowej, składka wyniesie 600 zł, przy czym rolnik zapłaci tylko 210 zł. 

 

ARiMR 

 

- Do 4 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ok. 

14,26 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,8 mld zł w ramach płatności obszarowych z 

PROW za 2021 r. W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, 

a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na 

płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł. Od 18 października do 30 listopada 2021 

r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w 

kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych 

z PROW. 1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania wypłat końcowych. Płatności w 

ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r. -Dopłaty bezpośrednie i 

obszarowe z PROW za 2022 rok – trwa nabór wniosków15 marca ARiMR rozpoczęła 

przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego 

roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym 

naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Wnioski o dopłaty 

można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie 

później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy 

roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można 

wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, 

lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności 

o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. 

- Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne. Mimo corocznych napomnień 

Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy 

innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków 

rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna 

aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W 

tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku, których śmierć poniosło 8 

osób, a 62 zostały ranne.  
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- 29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie 

wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – 

rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy 

mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r. 

- Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom 

ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku. W ramach wsparcia młodzi 

rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w 

wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata 

płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki 

powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży 

wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy 

zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na 

zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane. 

KRIR 

- W ślad za wystąpieniem z 14 lutego br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 marca 

2022 r. do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego informując, że 

na posiedzeniu w dniach 24-25 lutego br. COPA-COGECA poparła wniosek Polski o możliwość 

uruchomienia dopłat do zakupu nawozów popiera wniosek złożony przez Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie dopłat z budżetu krajowego do 

nawozów. Z informacji uzyskanych przez samorząd rolniczy wynika, że w innych krajach Unii 

Europejskiej ceny nawozów nie wzrosły w tak drastyczny sposób jak w Polsce ze względu na to, 

że produkcja nawozów opiera się na innych źródłach energii, głównie energii elektrycznej oraz 

gazu pochodzącego ze Skandynawii. 

-Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 marca 2022 roku do Wicepremiera Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wystąpienie do Komisji Europejskiej z 

wnioskiem o umożliwienie przeznaczenia w ramach planowanej normy Minimalny udział 4% 

powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty 

nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane – gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych 

na biomasę. 

-Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkał się z byłą Wiceminister Rolnictwa Ukrainy Panią 

Vladyslavą Magaletską w związku z zaistniałą trudną sytuacją w Ukrainie. Pani wiceminister 

poinformowała, że sytuacja ukraińskich rolników po rosyjskiej napaści jest bardzo trudna. W 

związku z trwającą wojną nie mogą oni wyjść na pole i rozpocząć prac polowych. Pola często są 

ostrzeliwane, bądź zaminowane. Ponadto, kolejne problemy stanowią: brak możliwości dostawy 

środków ochrony roślin i nawozów, brak dostępu do paliwa oraz energii, jak również nie ma 

możliwości przetwarzania dostępnych surowców. Podczas spotkania Pani Magalestka 

poinformowała, że wszystko to co znajduje się we wschodniej części Ukrainy zostało 

zbombardowane, a magazyny środków ochrony roślin są zaminowane. 

- Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 marca 2022 r. do Premiera Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o podjęcie przez Rząd RP działań w celu ustabilizowania cen 

nawozów i paliw. W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku rolnym związaną z bardzo 

wysokimi i nieustabilizowanymi cenami nawozów i brakami nawozów u dystrybutorów Zarząd 

http://www.krir.pl/images/krir/KRIR-MR-184-2022_Komisarz_Wojciechowski_nawozy.pdf
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Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że konieczne jest podjęcie przez Rząd RP o 

natychmiastowej próby ustabilizowania cen nawozów i paliw przez wprowadzenie rozwiązań 

finansowych, które pozwolą rolnikom w odpowiedni sposób wykonać wiosenne prace polowe w 

wymaganym zakresie to jest siew, nawożenie i pielęgnacja upraw. 

- W dniach 18-20 marca 2022 r. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki 

Rolniczej AGROTECH, które wróciły do swojej tradycyjne daty. W Targach ze stoiskiem 

uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

-Wręczenie nagród w konkursie ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w 

Polsce”, który odbył się 22 marca 2022 r. Organizatorem konkursu jest Krajowa Rada Izb 

Rolniczych. Do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w III edycji  wpłynęło 15 zgłoszeń. 

Decyzją Jury konkursu: 

• I miejsce zajęła Jolanta Wielgat z województwa podlaskiego, prowadząca ekologiczne 

gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kwiatów oraz sadzonek warzyw i ziół. 

• II miejsce zajęła Monika Lasoń z województwa łódzkiego, zajmująca się hodowlą kóz i 

produkcją serów. 

• III miejsce zajęła Bożena Jaszczowska z województwa zachodniopomorskiego prowadząca 

gospodarstwo ekologiczne. 

- Zarząd KRIR, przekazując pismo Copa-Cogeca skierowane do Komisarza UE ds. Rolnictwa w 

sprawie środków łagodzących wpływ wojny w Ukrainie na unijny sektor rolny, 24 marca 2022 r. 

zwrócił się z apelem do Prezydenta RP, Wicepremiera-Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Komisarza UE ds. Rolnictwa o poparcie postulatów zawartych w tym piśmie oraz podjęcie działań 

na forum UE w celu opóźnienia wejścia w życie przepisów dotyczących Europejskiego Zielonego 

Ładu i strategii „od pola do stołu”. 

-Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 marca 2022 r. do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi o zwiększenie powierzchni do 300 ha, do której może przysługiwać dopłata do 

zakupionych nawozów, w związku z opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidującego taką pomoc. 

- Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 marca 2022 r. do Premiera Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa 

sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia 

bieżącego roku. Zabezpieczeniem dla ww. transakcji mogłaby być umowa na zakup zboża, 

rzepaku, kukurydzy z Elewarr Sp. z o.o. 

KRUS 

 

- Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty 

wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
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Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury 

podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla 

części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.  

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji 

ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%. 

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej 

emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%). 

 

- Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II 

kwartale 2022 r. Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 

dnia 25 lutego 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 289). 

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

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

kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. 

 

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

Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek 

za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.  

- Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania 

umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy 

na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski. 

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy: 

• przybyli legalnie z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 

w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami 

wojennymi 

• deklarują chęć pozostania na terytorium Polski. 

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 

24 lutego 2022 r. 

 

- Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów już w kwietniu. W 

kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym 

świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”, 

przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez 

względu na wysokość pobieranego świadczenia) tj. w wysokości najniższej emerytury, 

która od 1 marca 2022 r. wynosi 1.338,44 zł brutto (z kwoty tej zostanie potrącona składka 

na powszechne ubezpieczenie zdrowotne). Od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego 

nie będzie pobrany podatek dochodowy. 

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dziennikarzy do udziału w XXVIII 

Konkursie na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Po raz 28. Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby 

wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych rolników, organizuje konkurs 

na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”.  
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KOWR 

 

- Dzieci z Ukrainy, które zaczną uczęszczać do polskich szkół podstawowych w klasach I-V szkół 

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II 

ogólnokształcących szkół baletowych mogą zostać objęte „Programem dla szkół” i bezpłatnie 

otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne. W takim przypadku dyrektorzy 

szkół podstawowych powinni wystąpić do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego 

ze względu na siedzibę dostawcy, z którym zawarł umowę z Wnioskiem o objęcie dodatkowych 

dzieci „Programem dla szkół”.  

 

-Dopłaty do kredytu preferencyjnego na zakup gruntów mogą otrzymać tylko ci rolnicy, którzy są 

faktycznymi ich użytkownikami oraz prowadzą na nich zgodną z postanowieniami umowy 

kredytowej działalność rolniczą i złożyli wniosek o przyznanie do tych działek dopłat 

bezpośrednich czy też płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (ONW; rolno-

środowiskowo-klimatyczne; rolnictwo ekologiczne). 

 

- W związku z opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/470 z dnia 23 

marca 2022 r. przyznającego dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz 

ustalającego z góry kwotę tych dopłat (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 39), z dniem 25 marca 

2022 r. uruchomiony został mechanizm „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”. 
Wnioski o zawarcie umowy wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30), na formularzu 

udostępnionym na stronach internetowych ARiMR (www.gov.pl/web/arimr) oraz KOWR 

(www.kowr.gov.pl), w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

PIORIN 

 
- W związku z faktem, że uchodźcy przemieszczający się z terenów objętych konfliktem zbrojnym na 

terytorium Polski mogą mieć ze sobą produkty pochodzenia roślinnego, podlegające kontroli 

fitosanitarnej (np. świeże owoce i warzywa) w dniu 28 lutego 2022 r. Główny Inspektor Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) podjął decyzję o tymczasowym zezwoleniu na wprowadzanie 

przeznaczonych do własnego spożycia towarów pochodzenia roślinnego (m.in. świeżych owoców i 

warzyw), przewożonych w niewielkich ilościach w bagażu podróżnym uchodźców z Ukrainy, bez 

towarzyszących takim towarom świadectw fitosanitarnych. Zezwolenie to będzie obowiązywało do 

odwołania, a produkty takie nie będą konfiskowane. Decyzja ta ma na celu uproszczenie i 

przyspieszenie procedur związanych z przekraczaniem granicy przez obywateli Ukrainy, 

opuszczających terytorium objęte wojną. 

 
- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wybór materiału siewnego, jako 

środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty 

zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

W minionym miesiącu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu w dniu 16 marca. 

 

W dniach 18-20 marca odbywały się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech  

w Kielcach, w których licznie wzięli udział członkowie Rad Powiatowych oraz rolnicy z terenu 

Małopolski.  
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Małopolska Izba Rolnicza w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” w dniu 09.03.2022 dostarczyła 

300 kg jabłek deserowych do punktów prowadzących zbiórki dla uchodźców z Ukrainy: Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej oraz Domu 

Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach. Jabłka przekazali sadownicy z gminy Łącko, 

zbiórkę koordynował Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Nowym Sączu p. Krzysztof 

Kurzeja. Podobną akcję zorganizowała Przewodnicząca Rady Powiatowej MIR w Myślenicach 

p.Jolanta Majka, która przekazała jabłka dla uchodźców znajdujących się w ośrodkach w Grabiu 

pod Wieliczką oraz w Jasienicy. 

 

Odbyły się posiedzenia rad, spotkania, szkolenia, w których nasi przedstawiciele wzięli 

udział: 
1.03.2022 r. – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Krakowie, 

03.03.2022 r. – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Chrzanowie, 

8.03.2022 r. - posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Tarnowie oraz w Suchej Beskidzkiej, 

9.03.2022 r. - "Szkolenie dla Hodowców owiec i kóz" w Krempachach, 

10.03.2022 r. – szkolenie pt. „Wapnowanie lekarstwem na drogie nawozy” – organizator: Kopalnia 

Wapienia Czatkowice, 

10.03.2022 r. – posiedzenie Rady LGD Podbabiogórze, 

11.03.2022 r. -posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Brzesku, 

15.03.2022 r. – szkolenie zorganizowane przez PZDR w Dąbrowie Tarnowskiej obejmujące 

aspekty ASF – bioasekuracja, nowe technologie zarządzania gospodarstwem, ochrona roślin, BHP 

w gospodarstwie rolnym, 

15.03.2022 r. – posiedzenie Zarządu KRIR – Parzniew, 

21.03.2022 r. – posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Myślenicach, 

21.03.2022 r. - posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Wadowicach, 

22.03.2022 r. – posiedzenie rady Powiatowej MIR w Bochni, 

24.03.2022 r. - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM, 

24.03.2022 r. – posiedzenie Zarządu KRIR – Parzniew, 

24.03.2022 r. - posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Miechowie, 

25.03.2022 r. - posiedzenie Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich.  

 

 

 

 

 

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 


