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INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 
FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH, 

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
- dane za kwiecień 2022 r. 

opracowano na dzień 10.05.2022 r. 

 

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ 

Z badań przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w lutym i marcu br. wynika, że w bieżącym 
roku uprawy ozime przezimowały praktycznie bez strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie zimy 
był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Notowane spadki temperatury powietrza w pierwszej dekadzie stycznia 
(lokalnie poniżej -15°C przy gruncie) nie zagrażały oziminom, stąd powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do 

zaorania po okresie zimowym są niewielkie.  
Powierzchnia zbóż ozimych zasianych jesienią 2021 r. pod 
zbiory w 2022 r. wyniosła ok. 4.6 mln ha z tego: • pszenicy 
ozimej zasiano ponad 2,1 mln ha,• żyta ponad 0,8 mln ha, 
• pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha, • jęczmienia ozimego 
ok. 0,3 mln ha, • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,1 mln 
ha. Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym 
szacuje się na ok. 1 mln ha (GUS: Wstępna ocena 
przezimowania upraw w 2022 r., inf. syg. z dn. 29.04.2022 r.). 

W kwietniu br. widoczne było ożywienie, na rynku zbóż. 
Z danych opublikowanych w ZSRIR MRiRW wynika, że 
w okresie 18-24.04.2022 r. średnia cena za pszenicę 
konsumpcyjną wynosiła 1 664 zł/t – o 0,5% więcej niż 
w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była 
o 9% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 77% wyższa niż przed 
rokiem. W przypadku pszenicy paszowej rolnicy otrzymywali 
– 1 681 zł/t. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 
1 364 zł/t i była o 4% wyższa niż tydzień wcześniej. Zboże to 
było o 13% droższe niż przed miesiącem i o 84% droższe niż 
rok wcześniej. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego 
ukształtowała się na poziomie 1 443 zł/t, o 4% wyższym niż 
w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 12,5% wyższa od 
notowanej miesiąc wcześniej i o 71% wyższa niż 

w porównywalnym okresie 2021 r. Za pszenżyto płacono średnio 1 449 zł/t, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu 
oraz o 8% więcej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna byłao 73% wyższa niż przed rokiem.  

Owies konsumpcyjny przeciętnie 
kupowano po 1 283 zł/t. Zboże to było o 5% 
droższe niż przed tygodniem i o 11% droższe 
niż przed miesiącem. W porównaniu z 
notowaniem sprzed roku owies był 
dwukrotnie droższy. 
Za kukurydzę przeciętnie w kraju uzyskiwano 
1 431 zł/t wobec 1 433 zł/t tydzień wcześniej. 
Cena tego zboża była o 10% wyższa niż przed 
miesiącem i o 55% wyższa niż przed rokiem. 

Sytuacja na rynkach zagranicznych 

W ostatnim tygodniu kwietnia br. na 
monitorowanych rynkach zagranicznych 
wzrosły ceny pszenicy. W USA w notowaniu z 27.04.2022 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) 

[zł/t] 

Pszenica 1 575 - 1 681

Żyto 1 078 - 1 306

Jęczmień 1 324 - 1 443

Owies 1 086 - 1 164

Pszenżyto 1 372 - 1 449

Kukurydza 1 389 - 1 431

Pszenica 1 569 - 1 664

Żyto 1 267 -1 364

Jęczmień 1 339 - 1 426

Owies 1 161 - 1 283

Pszenica 1 275 - 2 000

Żyto 800 - 1 600

Jęczmień 1 000 - 2 000

Pszenżyto 900 - 1 800

Owies 900 - 1 600

Kukurydza 900 - 2 000

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Średnie ceny netto zakupu zbóż                                                         

w kwietniu 2022 r.

Zboża paszowe

Zboża konsumpcyjne

Ceny na krajowych 

targowiskach min.-max. 

[zł/t]                                 

cena min. [zł/dt] cena max. [zł/dt] 

Pszenica 130,00 (Szczucin)
200,00 (Gorl ice, Nowy Targ, 

Krościenko)

Jęczmień
130,00 (Krzeszowice, 

Skała, Proszowice)
200,00 (Gorl ice)

Owies 100,00 (Skała)
150,00 (Bochnia, Sucha 

Beskidzka)

Pszenżyto 130,00 (Szczucin)
160,00 (Wadowice, Sucha 

Beskidzka)

Kukurydza
160,00 (Limanowa, 

Szcucin)

200,00 (Gorl ice, Krościenko, 

Nowy Targ)

Notowania cen targowiskowych w Małopolsce w kwietniu 2022 r.             

Źródło: MODR Karniowice
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wyniosła 473 EUR/t, o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej. Ceny pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) oraz pszenicy 
konsumpcyjnej we Francji ukształtowały się w obu przypadkach na poziomie 417 EUR/t, po około 2% wyższym niż 
przed tygodniem. Za jęczmień paszowy we Francji przeciętnie uzyskiwano 411 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – 
364 EUR/t, po 2% więcej niż przed tygodniem. Przeciętna cena kukurydzy w USA w ciągu tygodnia wzrosła o 2%, do 
342 EUR/t 

*** 

SYTUACJA NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ, ŻYWCA WOŁOWEGO I DROBIU 

Producenci trzody od wielu miesięcy borykają się z brakiem 
opłacalności tego kierunku produkcji wynikającej obecnie 
głównie z wysokich kosztów produkcji – głównie pasz i energii. 
Do tego ograniczenia, wynikające z ciągle pojawiających się 
ognisk ASF, przyczyniają się do ograniczania produkcji 
i likwidowania stad. W Polsce w pierwszym kwartalwe br. liczba 
świń spadła o 355 tys. (tj. 3,5%). Na minusie jest jedenaście 
województw. Wśród nich największe spadki zaliczyły 
zachodniopomorskie (-41,2%), dolnośląskie (-12,9%) i lubuskie 
(-7,8%). Wzrosty odnotowały m.in. woj. podlaskie (8,4%), 
małopolskie (5,5%) i opolskie (1,4%).  

Od końca lutego br. obserwujmy długo wyczekiwane 
podwyżki cen tucznika w skupach. Rosnące ceny żywca wieprzowego wynikają ze znoszenia obostrzeń po pandemii, 
sezonowych przygotowań do sezonu grillowego oraz słabszej podaży żywca wynikającej z ograniczenia pogłowia 
i produkcji świń. Niestety wzrosty notowań żywca idą w parze ze wzrostami cen pasz, energii i paliw oraz 
niepewnością, co do dalszego wpływu wojny w Ukrainie na europejską gospodarkę. 

W dniach 25.04-01.05.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW trzodę chlewną skupowano 
przeciętnie po 6,88 zł/kg, o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 1% drożej niż przed miesiącem. Cena żywca była 
o 37% wyższa niż w analogicznym tygodniu 2021 r. 

Według danych KE średnia cena świń rzeźnych klasy E 
w UE wyniosła 191,83 EUR/100 kg masy poubojowej 
schłodzonej i była nieznacznie (o 0,2%) wyższa niż 
w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był odpowiednio o 2% 
i o 24,5% droższy w odniesieniu do cen uzyskiwanych przed 
miesiącem i rokiem. W Polsce cena trzody chlewnej tej klasy 
wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 
193,08 EUR/100 kg, o 1% wyższym od średniej ceny w UE, 
o 17% wyższym niż w Holandii i o 20,5% wyższym niż w Danii, 
ale o 5% niższym niż na rynku niemieckim. 

** *  

Według ekspertów Biura Analiz i Strategii KOWR w 2022 r. 
produkcja wołowiny w UE prawdopodobnie zmniejszy się o ok. 0,9% w odniesieniu do w 2021 r. i wyniesie 6,8 mln t. 
Będzie to efekt dostosowania strukturalnego w sektorze wołowiny i mleka oraz wysokich cen pasz. Wpływ spadku 
pogłowia na rosnące ceny opasów jest już widoczny. W dniach 25.04 - 1.05.2022 r. cena zakupu żywca wołowego 

kształtowała się na poziomie 11,48 zł/kg, o 1% 
wyższym niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był 
o 3% droższy niż na przełomie marca i kwietnia 
br. oraz o 63% droższy niż w analogicznym 
tygodniu 2021 r. 

** *  

Ceny skupu kurczaków w ostatnich kilku 
tygodniach były raczej stabilne. Na wolnym rynku stawki za brojlera nie schodziły poniżej 6,40 zł/kg, a niekiedy 
przekraczały barierę 7 zł/kg. Ceny kontraktacyjne rosły w skali kilku groszy tygodniowo, a przeciętna stawka wynosiła 
niewiele poniżej 6 zł/kg. Tuszki wyceniane były powyżej 10 zł/kg.  

Wg ZSRIR w czwartym tygodniu kwietnia br. odnotowano wzrost cen kurcząt brojlerów i indyków. Cena skupu 
zarówno kurcząt brojlerów, jak i indyków wzrosła w ciągu tygodnia o 1% i ukształtowała się na poziomie odpowiednio: 

cena [zł/kg]

REGION PÓŁNOCNY 6,78 - 6,85

REGION  ŚRODKOWO-WSCHODNI 6,67 - 6,93

REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI 6,69 - 6,85

REGION ZACHODNI 6,74 - 6,86

POLSKA 6,75 - 6,88

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

Średnie ceny netto zakupu świń rzeźnych za wagę żywą                           

w kwietniu 2022 r.

w kraju
w makroregionie 

południowym

bydło 8-12 m-cy 11,32 - 11,82 8,60 - 12,07

byki 12-24 m-ce 12,11 - 12,42 12,02 - 12,46

byki > 24 m-cy 12,02 - 12,32 12,08 - 12,48

jałówki > 12 m-cy 11,23 - 11,55 11,36 - 11,63

krowy   9,56 - 9,99 9,64 - 10,12

Średnie ceny (netto) zakupu bydła rzeźnego w ubojniach                                            

w kwietniu 2022 r., wg wagi żywej [zł/kg]

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

byczki od 8 dni do 4 tyg. - typ mleczny 639,00 - 842,56 zł/szt.

byczki od 8 dni do 4 tyg. - typ mięsny 894,66 - 1 170,77 zł/szt.

Krajowe ceny (netto) zakupu cieląt i młodego bydła opasowego                     

w handlu hurtowym w kwietniu 2022 r.

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej
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6,16 zł/kg i 8,41 zł/kg. Kurczęta były o 8% droższe niż przed miesiącem oraz o 60% droższe niż przed rokiem. Cena 
indyków w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i analogicznego okresu 2021 r. wzrosła odpowiednio o 10% i o 42%. 

Kaczki brojlery skupowano po 6,92 zł/kg wobec 6,93 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena kaczek brojlerów była 
o 4% wyższa niż przed miesiącem oraz o 46% wyższa niż przed rokiem. 

*** 

 
SYTUACJA NA RYNKU MLEKA 

Według ekspertów Banku PKO BP sytuacja finansowa sektora mleczarskiego jest relatywnie dobra, co sprzyja 
oferowaniu wyższych stawek dostawcom surowca. Dodatkowo, wojna na Ukrainie podbija podwyżki cen większości 
produktów mleczarskich, co również wpływa na cenę surowca. Prognozują oni, że przeciętna cena skupu mleka 
w 2022 wzrośnie o 16-21% w relacji r/r. 

Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2022 r. wyniosła 196,48 zł/hl. Ceny oferowane 
producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec wzrosły o 6,7% w stosunku do tych, jakie mleczarnie 
wypłacały w lutym 2022 r. Cena z marca bieżącego roku była również wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały 
producentom w analogicznym okresie 2021 r. o 29,7%. W skupie wg GUS w lutym 2022 r  rolnicy średnio otrzymywali 
1,84 zł/l, natomiast za mleko ekologiczne 2,29 zł/l 

Komisja Europejska prognozuje, że produkcja mleka w UE – pomimo wysokich cen dla producentów – pozostanie 
na niezmienionym poziomie 153,9 mln ton. Według analityków z Brukseli wysokie koszty pasz ograniczą wzrost 
wydajności mleka od krowy o około 1%, co dałoby średnioroczną wydajność 7 635 kg na zwierzę. Jednocześnie 
jednak oczekuje się dalszego zmniejszenia pogłowia krów w państwach członkowskich o 1% do 19,8 mln sztuk. 
Ponieważ produkcja mleka w innych krajach, takich jak USA i Nowa Zelandia, w 2022 r. raczej spadnie niż wzrośnie, 
można spodziewać się wysokich cen na rynku mleka. Jednocześnie należy się spodziewać wysokich kosztów produkcji. 

Według prognozy Komisji ograniczona ilość surowców pozwoli na wzrost produkcji przetworów mlecznych w UE 
w 2022 r. jedynie o 0,5%, do 10,46 mln ton. Oczekuje się również wyraźnego osłabienia wzrostu produkcji sera.  

*** 

 



4 

SYTUACJA NA RYNKU OWOCÓW I WARZYW 

Badania przeprowadzone przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS w lutym i marcu br. wskazują, że przebieg 
warunków pogodowych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. sprzyjał dobremu przezimowaniu roślin 
sadowniczych. Okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się w większości rejonów kraju bez znaczących opóźnień, 
chociaż dynamika rozwoju roślin i pąków kwiatowych została wyhamowana przez spadki temperatury powietrza 
w marcu i na początku kwietnia. Drugim czynnikiem niesprzyjającym rozwojowi roślin był obserwowany w marcu 
deficyt opadów prowadzący do przesuszeń gleby. Sytuacja uległa poprawie na początku kwietnia wraz z pojawieniem 
się obfitych deszczu i lokalnie występujących opadów śniegu. 

Na większości plantacji krzewów owocowych w Polsce nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych. Z uwagi 
na dość niskie temperatury powietrza pod koniec marca i w kwietniu, spowolnieniu uległ rozwój pąków kwiatowych 
i liściowych na przeważającym obszarze kraju. Na negatywne warunki atmosferyczne lepiej niż w ubiegłych latach 
przygotowane zostały plantacje malin - producenci zadbali o swoje nasadzenia m.in. okrywając je agrowłókniną. 
W przypadku upraw truskawek, szkody związane z przymrozkami na większości plantacji również były nieznaczne 
i dotyczyły niemal wyłącznie nasadzeń nieosłoniętych. Większy problem dla tego gatunku stanowi natomiast brak 
dostatecznej wilgotności w glebie. 

Z uwagi na brak dostatecznej wilgoci w glebie, siew warzyw gruntowych w niektórych regionach kraju uległ 
nieznacznemu opóźnieniu, jednak większość niezbędnych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych przed siewem, 
została przeprowadzona terminowo. Wschody roślin, z powodu pogłębiającego się deficytu wody, są przeważnie 
nierównomierne, a na części plantacji jeszcze się nie rozpoczęły. Brak dostatecznego uwilgotnienia gleby wpływa też 
ograniczająco na skuteczność aplikowanych nawozów, przez co producenci rezygnują z ich stosowania. Jedynie na 
plantacjach nawadnianych i okrytych agrowłókniną warunki uprawowe umożliwiają bardziej optymalny rozwój roślin. 
W dobrej kondycji znajdują się także warzywa produkowane z rozsad, przygotowane do wysadzenia na docelowe 
stanowiska. 

*** 

Wg niektórych ekspertów najbliższe lata mogą być ciężkie dla sadowników, którzy sprzedawali owoce na wschód. 
Mimo rosyjskiego embarga na jabłka wielu rolników właśnie tam miało rynek zbytu. Sytuację ma podratować 
interwencyjny skup jabłek uruchomiony w dn. 25.04.2022 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 
2022 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej 
dla producentów jabłek; Dz.U. z 2022 r., poz. 879). Zdania co do skuteczności tego mechanizmu są podzielone. 
Niektórzy twierdzą, że skup będzie skuteczny, o ile do przetwórni trafią rzeczywiście jabłka deserowe i o ile 
przetwórnie nie obniżą ceny, która wynosi 60, 70 gr/kg i te dodatkowe 30 groszy za kg trafi rzeczywiście do 
sadowników. Wg sceptyków wycofanie zrobi więcej szkody niż dobrego patrząc na to w sposób całościowy. 
Dodatkowo, jeżeli zakłady obniżą ceny to pieniądze nie trafią do producentów tylko do przetwórców. Takie działania 
miałyby sens, jeżeli owoce trafiłyby poza Polskę, a najlepiej poza UE, żeby nie psuć naszego lokalnego rynku.  

Pod koniec kwietnia w handlu pojawiła się już polska truskawka z upraw tunelowych. Niestety dużą konkurencją 
dla krajowych owoców są owoce ściągane z Hiszpanii czy Grecji, których nie brakuje na rynkach hurtowych. 

*** 

W pod koniec kwietnia br. na podwarszawskich Broniszach polscy producenci za kg marchwi uzyskiwali 1-1,30 zł. 
Na tę stawkę w znacznym stopniu wpłynęła znaczna podaż marchwi holenderskiej, która odznacza się bardzo wysoką 
jakość przy cenie 1,30-1,50 zł za kg. Najwięcej, bo nawet 2,50 zł za kg marchwi, płacono w Gorzowie Wielkopolskim. 

Cena pietruszki była raczej stabilna, jednak zależna od oferowanej jakości. Równa, biała pietruszka na krajowych 
rynkach kosztowała od 4 zł w hurcie do 7 zł w detalu.  

Stawki za pora oscylowały na poziomie 1,20-3,00 zł/szt. za wysokiej jakości produkt krajowy. W ubiegłym roku 
warzywo było bardzo drogie i kosztowało 5-7 zł, co skutkowało większym nasadzeniem i tym samym większą podażą, 
która powoduje niskie ceny w roku bieżącym. Podobna sytuacja dotyczy belgijskiego produktu.  

W przypadku cebuli cena zależy od kalibru. Ceny za cebule wielkości orzecha włoskiego kształtowały się na 
poziomie 1 zł. Natomiast te znacznie większe, w rozmiarze dużego jabłka, kosztowały ok. 1,50 zł (w G. Wielkopolskim 
nawet 2,50 zł/kg). Niestety na rynku dostępny był również holenderski zamiennik w cenie 18 zł za 15 kilogramowy 
worek, co w przeliczeniu dawało 1,2 zł/kg.  
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Ceny za buraka ćwikłowego są 
dość wysokie w porównaniu do lat 
ubiegłych. Przyczyniły się do tego 
niekorzystne warunki pogodowe 
w sezonie wegetacyjnym, a w konse-
kwencji niska podaż tego warzywa.  
W kwietniu stawki za kg buraka 
kształtowały się w przedziale 1,40-
2,50 zł w hurcie a nawet 3,50 zł 
w detalu za buraka podłużnego.  

Ceny selera na rynkach hurtowych 
oscylowały od 1,60 do 4,50 zł za kg – 
w zależności od rozmiaru warzyw.  

Informacje rynkowe opracowano 
na podstawie danych:  

ZSRIR MRiRW, GUS,  
Biura Analiz i Strategii KOWR; 

oraz stron internetowych: 

- www.rolpetrol.com.pl, 
- www.topagrar.pl, 
- www.cenyrolnicze.pl,  
- farmer.pl, www.agroprofil.pl, 
- Wiadomości Rolnicze.pl, 
- www.fresh-market.pl. 

*** 

 

------- 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ROLNICTWA, KTÓRE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW 
W KWIETNIU 2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 785: Rozporządzenie MRiRW z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Zarządzanie ryzykiem" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 09.04.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 798: Rozporządzenie MRiRW z dn. 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod 
pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania 
prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału – wejdzie w życie 
01.09.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 801: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin 
uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany – weszło w życie 
13.04.2022 r.  

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje 
się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 1) w przypadku 
zbóż: a) jęczmień, b) owies nagi, c) owies szorstki, d) owies zwyczajny, e) pszenica orkisz, f) pszenica twarda, 
g) pszenica zwyczajna, h) pszenżyto, i) żyto; 2) w przypadku roślin strączkowych: a) bobik, b) groch siewny (odmiany 
roślin rolniczych), c) łubin biały, d) łubin wąskolistny, e) łubin żółty, f) soja, g) wyka siewna; 3) ziemniak. 

Dz.U. 2022 poz. 823: Rozporządzenie MRiRW z dn. 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny 
tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego – wejdzie w życie 01.09.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 824: Obwieszczenie MRiRW z dn. 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin – weszło 
wżycie 21.04.2022 r. 

Warzywa / owoce 

krajowe

w Małopolsce średnio w Polsce

buraki ćwikłowe 1,50 - 2,00 1,56 - 1,75 1,40 - 2,50 0,95 - 3,50

cebula biała 1,25 - 1,47 1,28 - 1,38 1,00 - 2,50 1,00 - 3,00

czosnek (szt.) 1,22 - 1,25 1,11 - 1,16 ……. 0,60 - 2,50

kapusta biała 1,40 - 2,08 1,52 - 1,57 1,00 - 5,50 1,50 - 4,00

kapusta czerwona 1,80 - 3,79 2,44 - 2,87 ……. 2,00 - 4,00

marchew 1,10 - 1,42 1,16 - 1,33 0,90 - 2,50 0,75 - 3,00

ogórki 6,46 - 6,90 6,79 5,50 - 12,00 7,00 - 14,00

pieczarki 7,00 - 8,00 7,38 - 7,51 6,50 - 9,33 7,00 - 10,00

pietruszka 2,50 - 3,45 3,08 - 3,27 2,85 - 7,00 2,00 - 8,00

pomidory 10,25 - 11,00 10,98 7,50 - 20,00 8,00 - 20,00

por 1,40 - 2,30 1,30 - 2,30 1,20 - 3,00/szt. 1,30 - 4,00/szt.

rzodkiewka (pęczek) 1,56 - 2,45 1,71 1,50 - 2,75 1,30 - 3,50

sałata (szt.) ……. ……. 1,67 - 4,00 2,12 - 4,00

seler 2,50 - 3,56 2,46 - 2,89 1,60 - 4,50 2,00 - 7,00

ziemniaki 0,98 - 1,14 0,77 - 0,85 0,73 - 1,33 53,00 - 250,00/dt

gruszki 3,80 - 4,45 4,20 - 4,26 2,00 - 8,00 3,50 - 9,00

jabłka deserowe 1,00 - 1,40 1,07 - 1,37 1,00 - 3,33 1,20 - 4,00

jabłka przemysłowe 0,52 - 0,54 0,46 - 0,54 ……. …….

truskawki ……. ……. 4,00 - 19,00 12,00 - 25,00

Ceny w kwietniu 2022 r.

Ceny skupu                                                         
w spółdzielniach ogrodniczych

Ceny hurtowe na 

rynkach 

krajowych

 Ceny 

targowiskowe       
w Małopolsce

 [zł za kg] / [zł za szt.] / [zł/dt]

Źródło: MRiRW - Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, MODR Karniowice

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/
https://www.kowr.gov.pl/analiza/raporty-tygodniowe-o-sytuacji-na-rynku-zboz-miesa-produktow-mlecznych-i-oleistych
http://www.rolpetrol.com.pl/
http://www.topagrar.pl/
http://www.cenyrolnicze.pl/
http://www.agroprofil.pl/
https://www.wrp.pl/
http://www.fresh-market.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000785
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000798
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000801
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000823
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000824
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Dz.U. 2022 poz. 844: Rozporządzenie MRiRW z dn. 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 
wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" – weszło 
w życie 20.04.2022 r. 

W 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń 
wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, 
określony w załączniku do rozporządzenia. 

Dz.U. 2022 poz. 846: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej – ustawa weszła w życie 01.04.2022 r, 

Dz.U. 2022 poz. 879: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy 
dostosowawczej dla producentów jabłek – weszło w życie 24.04.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 887: Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Dz.U. 2022 poz. 903: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 – weszło w życie 28.04.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 916: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 marca 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody – ogłoszono 28.04.2022 r. 

Dz.U. 2022 poz. 917: Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł 
śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych – wejdzie w życie 13.05.2022 r. 

------- 

ODPOWIEDZI NA INTERWENCJE I WNIOSKI MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

Odpowiedź ws. wsparcia przez MIR działań Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni zmierzających do nabycia 
obiektów po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej (pismo MIR z dn. 29.10.2021 r., przy którym przekazano 
kopię ►uchwały nr 36/WZ/2021 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dn. 25.10.2021 r.). 

MRiRW w dn. 17.03.2022 r.:  
"(...) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Fundacji Klikowska 

Ostoja Polskich Koni w postaci nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oznaczonej jako działka 
o nr 194/31 o powierzchni 9,9656 ha oraz udziału wynoszącego 534/1000 w prawie własności działki nr 194/29 
o powierzchni 0,3136 ha, położonych w obrębie 0003, miasto Tarnów, województwo podkarpackie, wraz 
ze znajdującymi się na nieruchomości powozami i pojazdami konnymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, 
pozostającymi w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa." 

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni przejmuje obiekty po byłym Stadzie Ogierów w Klikowej, 05-04-2022. 

***  

Odpowiedź ws. rozszerzenia funkcjonalności systemu eKRUS i projektu „Okienko dla Rolnika” na wniosek Walnego 
Zgromadzenia MIR zgłoszony podczas posiedzenia w grudniu 2021 r. (pismo KRIR z dn. 01.03.2022 r.). 

MRiRW w dn. 29.03.2022 r.:  
"(...) dalszy rozwój systemu Portal dla Rolników eKRUS jest jednym z kluczowych zadań określonych w dokumencie 

Strategia Informatyzacji KRUS na lata 2021-2025. W ramach rozszerzania zakresu e-usług udostępnianych 
beneficjentom Kasy, przewidziano rozbudowę portalu eKRUS, między innymi o: 

- obsługę kont emerytów i rencistów, 
- udostępnienie kolejnych e-dokumentów, w tym zaświadczeń, 
- udostępnienie modułu składania i obsługi wniosków m.in. takich jak: zgłoszenie do ubezpieczenia, aktualizacja 

danych osobowych i gospodarstwa, zgłoszenie wypadku, itp. (...) 
Natomiast projekt „Okienko dla Rolnika” w ostatnim czasie przechodzi przekształcenie w dwa projekty, każdy o innym 
zakresie. Równolegle Polski Fundusz Rozwoju wraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów rozpoczął realizację projektu 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000844
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000846
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000879
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000887
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000903
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000916
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000917
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14567/Uchwala%20nr%2036_WZ_2021.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14567/Uchwala%20nr%2036_WZ_2021.pdf
https://mir.krakow.pl/artykuly/Fundacja-Klikowska-Ostoja-Polskich-Koni-przejmuje-obiekty-po-byłym-Stadzie-Ogierów-w-Klikowej,14567.html
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Centralnej Ewidencji Emerytalnej, w który to projekt zaangażowana jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również wszelkie instytucje i podmioty operujące na rynku usług emerytalnych, 
tj. PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE. Mając na uwadze odpowiedzialne gospodarowanie środkami publicznymi, portal eKRUS 
będzie poszerzany o takie funkcjonalności, które nie zdublują funkcjonalności tworzonych w ramach projektów 
centralnych." 

MRiRW ws. rozszerzenia funkcjonalności systemu eKRUS i projektu Okienko dla Rolnika, 05-04-2022. 

*** 

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERWENCJESAMORZĄDU ROLNICZEGO 

Odpowiedź ws. przeznaczenia gruntów ugorowanych na cele produkcyjne (►wniosek KRIR z dn. 01.03.2022 r. 
o wystąpienie do KE o umożliwienie przeznaczenia, w ramach planowanej normy DKR 8 – 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). 

MRiRW w dn. 01.04.2022 r. poinformowało, że 23.03.2022 r. Komisja Europejska – na wniosek Polski i innych państw 
– wydała decyzję pozwalającą na zastosowanie odstępstwa i już w 2022 r. ugory można wykorzystać do produkcji 
żywności i pasz.  

Resort rolnictwa ws. przeznaczenia gruntów ugorowanych na cele produkcyjne, 05-04-2022.  

*** 

Odpowiedź ws. utworzenia w każdym województwie niezależnego, akredytowanego laboratorium badającego 
parametry jakościowe płodów rolnych (wniosek KRIR z dn. 27.01.2022 r). 

MRiRW w dn. 08.04.2022 r.: "Ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i niektórych rynków 
rolnych, od 03.10.2015 r. wprowadzono obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów 
rolnych. Przepisy te wprowadzono, aby zapewnić większe bezpieczeństwo rolnikom w momencie sporu z odbiorcą, 
gdyż pisemna umowa spełnia rolę dowodu i zabezpiecza interesy stron, wskazując ich prawa oraz obowiązki. 
W świetle obowiązujących przepisów umowa ma w szczególności zawierać cenę, która jest niezmienna i określona 
w umowie lub jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników, m.in takich jak: jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że umowy na dostawy produktów rolnych są pomiędzy 
stronami swobodnie negocjowane, a przepisy wskazują tylko obowiązkowe elementy w umowie i nie zakazują 
stronom zawarcia również innych zapisów, które mają zasadniczy wpływ na realizację i rozliczenie umowy. Strony 
umowy ustalają wymagania, co do jakości handlowej produktów rolnych oraz powinny ustalić metody badań 
surowca, sposobu pobierania próbek, czy też przypadków obniżenia ceny, gdy surowiec nie spełnia wymagań 
wynikających z umowy. Niemniej jednak na podstawie dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (organ odpowiedzialny za kontrolę realizacji obowiązku zawarcia pisemnej umowy) 
wynika, że takie dodatkowe klauzule nie są wprowadzane do treści umowy. 

W związku z powyższym resort rolnictwa przy okazji prac legislacyjnych w zakresie usystematyzowania regulacji 
prawnych dotyczących funkcjonowania rynków rolnych w Polsce, przewiduje wprowadzenie dodatkowego 
obligatoryjnego elementu w umowie na dostawę dotyczącego sposobu oznaczania jakości i postępowania 
w sytuacjach kwestionowania parametrów jakościowych produktów rolnych stwierdzonych przez nabywcę. 
Wprowadzenie takich regulacji powinno rozwiązać problem. 

Resort rolnictwa ws. utworzenia niezależnych laboratoriów we wszystkich województwach, 05-05-2022. 

*** 

Odpowiedź ws. rozwiązań technicznych przy wypełnianiu wniosków o płatności, w związku z wprowadzeniem 
odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia i możliwością ich 
wykorzystania do produkcji żywności i pasz. 

MRiRW w dn. 25.04.2022 r.:  

"Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających ponad 15 ha 
gruntów ornych. Co do zasady, wymóg zobowiązuje rolnika do przeznaczenia powierzchni odpowiadającej 5% 
powierzchni gruntów ornych na obszary EFA. Obowiązek ten rolnik może wypełniać za pomocą obszarów 
proekologicznych takich jak elementy krajobrazu, międzyplony lub ugory. 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-rozszerzenia-funkcjonalności-systemu-eKRUS-i-projektu-Okienko-dla-Rolnika,14570.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-rozszerzenia-funkcjonalności-systemu-eKRUS-i-projektu-Okienko-dla-Rolnika,14570.html
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14571/1%20mar%2022_KRIR%20do%20MRiRW_4proc%20ugorowanych%20na%20biomase.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14571/1%20mar%2022_KRIR%20do%20MRiRW_4proc%20ugorowanych%20na%20biomase.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14571/1%20kwie%2022_%20odp%20MRiRW_ugory%20na%20biomase.pdf
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-przeznaczenia-gruntów-ugorowanych-na-cele-produkcyjne,14571.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-przeznaczenia-gruntów-ugorowanych-na-cele-produkcyjne,14571.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-utworzenia-niezależnych-laboratoriów-we-wszystkich-województwach,14634.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-ws.-utworzenia-niezależnych-laboratoriów-we-wszystkich-województwach,14634.html
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Zgodnie z decyzją KE z dnia 23.03.2022 r. umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji 
na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia, ugory te można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Decyzja 
umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary 
proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa. 
Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. 
Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. 
Wobec powyższego rolnicy, którzy mają zamiar skorzystać z derogacji i prowadzić produkcję rolną na ugorach, 
w trakcie wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2022 w aplikacji eWniosekPlus powinni dla takich 
obszarów wybrać roślinę „ugór z uprawą”. 
Rolnicy, którzy złożyli już wnioski o płatność i w deklaracjach wskazali ugory, a zamierzają skorzystać 
z wprowadzonego odstępstwa, powinni dokonać zmiany rośliny z „ugór” na „ugór z uprawą”, a następnie wysłać do 
ARiMR zmianę do wniosku (ponowne wysłanie deklaracji z wprowadzoną zmianą dotyczącą ugorów). 
Niemniej w przypadku gdy zaistnieje sytuacja, w której rolnik podczas wypełniania wniosku, zadeklarował „ugór” a nie 
„ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), to nie będzie ponosił on konsekwencji z racji braku wprowadzenia tej zmiany." 

MRiRW ws. wypełniania wniosków w związku ze zmianami dotyczącymi ugorowania, 04-05-2022. 

*** 

Pozostałe odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez izby rolnicze, które otrzymaliśmy w kwietniu br. dostępne są na 
stronie internetowej www.mir.krakow.pl w zakładce INTERWENCJE:  

Odpowiedź ws. zwiększenia środków finansowych na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne, 06-05-2022. 

Odpowiedź MRiRW na wniosek ws. zwiększenia limitu powierzchni, do której może przysługiwać dopłata do 
zakupionych nawozów, 06-05-2022. 

MRiRW ws. dostępności paliw, 06-05-2022. 

Odpowiedź MRiRW ws. utworzenia Ogólnopolskiego Funduszu Klęskowego Produkcji Rolnej, 06-05-2022. 

MRiRW: o przeznaczeniu konkretnego gruntu na danym obszarze decyduje gmina, 06-05-2022. 

Resort rolnictwa w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia na modernizację gospodarstw, 10-05-2022. 

 

INTERWENCJESAMORZĄDU ROLNICZEGO zgłoszone w kwietniu 2022 r., 
pozostające bez odpowiedzi na dzień 10.05.2022 r.  

informacja dostępna stronie internetowej MIR: 

Potrzebne zwiększenie limitu de minimis na dopłaty do nawozów, 14-04-2022. 

Wystąpienie KRIR o przedłużenie terminu składania wniosków obszarowych, 25-04-2022. 

Propozycje samorządu rolniczego dot. rozszerzenia zakresu obowiązków pomocnika rolnika, 05-05-2022. 

*** 

INFORMACJE BRANŻOWE 

INFORMACJE MRiRW 

➔ 20.04.2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsze rozwiązania: 

1. Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać 
świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie zobowiązany do dalszego opłacania w KRUS 
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia 
gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. 

2. Uregulowane zostaną kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu 
ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu, rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź 
uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz 
działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowe przepisy będą sprzyjały większej 

https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-wypełniania-wniosków-w-związku-ze-zmianami-dotyczącymi-ugorowania,14623.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-wypełniania-wniosków-w-związku-ze-zmianami-dotyczącymi-ugorowania,14623.html
http://www.mir.krakow.pl/
https://mir.krakow.pl/interwencje
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-ws.-zwi%C4%99kszenia-%C5%9Brodk%C3%B3w-finansowych-na-restrukturyzacj%C4%99-zad%C5%82u%C5%BCenia-podmiot%C3%B3w-prowadz%C4%85cych-gospodarstwa-rolne,14642.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-ws.-zwi%C4%99kszenia-%C5%9Brodk%C3%B3w-finansowych-na-restrukturyzacj%C4%99-zad%C5%82u%C5%BCenia-podmiot%C3%B3w-prowadz%C4%85cych-gospodarstwa-rolne,14642.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-ws.-zwi%C4%99kszenia-%C5%9Brodk%C3%B3w-finansowych-na-restrukturyzacj%C4%99-zad%C5%82u%C5%BCenia-podmiot%C3%B3w-prowadz%C4%85cych-gospodarstwa-rolne,14642.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MRiRW-na-wniosek-ws.-zwi%C4%99kszenia-limitu-powierzchni,-do-kt%C3%B3rej-mo%C5%BCe-przys%C5%82ugiwa%C4%87-dop%C5%82ata-do-zakupionych-nawoz%C3%B3w,14641.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MRiRW-na-wniosek-ws.-zwi%C4%99kszenia-limitu-powierzchni,-do-kt%C3%B3rej-mo%C5%BCe-przys%C5%82ugiwa%C4%87-dop%C5%82ata-do-zakupionych-nawoz%C3%B3w,14641.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MRiRW-na-wniosek-ws.-zwi%C4%99kszenia-limitu-powierzchni,-do-kt%C3%B3rej-mo%C5%BCe-przys%C5%82ugiwa%C4%87-dop%C5%82ata-do-zakupionych-nawoz%C3%B3w,14641.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-dost%C4%99pno%C5%9Bci-paliw,14639.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW-ws.-dost%C4%99pno%C5%9Bci-paliw,14639.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MRiRW-ws.-utworzenia-Og%C3%B3lnopolskiego-Funduszu-Kl%C4%99skowego-Produkcji-Rolnej,14638.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Odpowied%C5%BA-MRiRW-ws.-utworzenia-Og%C3%B3lnopolskiego-Funduszu-Kl%C4%99skowego-Produkcji-Rolnej,14638.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW:-o-przeznaczeniu-konkretnego-gruntu-na-danym-obszarze-decyduje-gmina,14637.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/MRiRW:-o-przeznaczeniu-konkretnego-gruntu-na-danym-obszarze-decyduje-gmina,14637.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Resort-rolnictwa-w-sprawie-zwiększenia-kwoty-wsparcia-na-modernizację-gospodarstw,14647.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Potrzebne-zwi%C4%99kszenie-limitu-de-minimis-na-dop%C5%82aty-do-nawoz%C3%B3w,14583.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Potrzebne-zwi%C4%99kszenie-limitu-de-minimis-na-dop%C5%82aty-do-nawoz%C3%B3w,14583.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyst%C4%85pienie-KRIR-o-przed%C5%82u%C5%BCenie-terminu-sk%C5%82adania-wniosk%C3%B3w-obszarowych,14610.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wyst%C4%85pienie-KRIR-o-przed%C5%82u%C5%BCenie-terminu-sk%C5%82adania-wniosk%C3%B3w-obszarowych,14610.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Propozycje-samorządu-rolniczego-dot.-rozszerzenia-zakresu-obowiązków-pomocnika-rolnika,14635.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Propozycje-samorządu-rolniczego-dot.-rozszerzenia-zakresu-obowiązków-pomocnika-rolnika,14635.html
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mobilności zawodowej. Rolnicy i domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS podejmować np. 
szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwalifikacji. 

3. Wprowadzona zostanie możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów 
odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także 
okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada 
stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego 
z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS. 

4. Emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób 
niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które 
zaczną obowiązywać w innym terminie. 

➔ Od 07.05.2022 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady uprawy oraz skupu maku i konopi włóknistych. 

Zmiana regulacji spowoduje m.in.: 

- przeniesienie obowiązku monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów (burmistrzów, prezydentów 
miast) właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR); 

- wprowadzenie rejestru podmiotów, które uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste; rejestr będą 
prowadzić dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR; 

- wprowadzenie szybkiego wpisu producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących do rejestru 
maku lub rejestru konopi włóknistych zamiast wcześniejszego długiego oczekiwania na zezwolenie na uprawę; 

- zniesienie obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę; 

- zniesienie corocznej rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał sejmików województw; 

Więcej informacji na stronie: ►www.gov.pl. 

➔ Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, 
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.  

Najważniejsze rozwiązania to: 

- wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych; 

- umożliwienie sporządzania elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na 
przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla 
organizacyjnego ARiMR; 

- doprecyzowanie przepisów w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz 
z elektroniczną kopią dokumentów; 

- wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. 
wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych PROW 2004-2006 i 2007-2013; 

- doprecyzowanie przepisów regulujących proces przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy 
i doradztwa objętych PROW 2014-2020, oraz wprowadzenie przepisów regulujących odmowę przyznania 
pomocy w tych działaniach. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną 
obowiązywać w innych terminach. 

INFORMACJE ARiMR 

➔ od 25 kwietnia 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno 
nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. By ułatwić obsługę i przyspieszyć weryfikację dokumentów, 
ARiMR umożliwiła przesyłanie wykazu zakupionych nawozów mineralnych drogą elektroniczną. 

Wnioski o taką pomoc składa się w wersji papierowej w biurach powiatowych Agencji. Rolnicy muszą dołączyć do 
wniosków kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków, rolnicy mogą za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR wprowadzić dane z tych faktur do specjalnej aplikacji, z której 
automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi pomoc. Logowanie do PUE ARiMR następuje 
za pomocą takich samych danych jak te używane w aplikacji eWniosekPlus. 

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość 
pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uprawa-maku-i-konopii-wloknistych-na-nowych-zasadach
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uprawa-maku-i-konopii-wloknistych-na-nowych-zasadach
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• 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub 

• 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych 
w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). 

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha. 

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 
2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu 
potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. 
a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty 
księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup 
nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek 
opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych 
okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. 
wyliczona zostanie wysokość pomocy. 

Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie 
różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich. 

WAŻNE! O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie 
płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ 31.05.2022 r. upływa czas na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo 
ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii 
w ramach działania zalesieniowego). 

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało 
podpisane i oczekuje na publikację. 

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 
25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 
2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1% należnej kwoty. 

W tym roku ponownie można się ubiegać o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których nie 
jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw – ich wykaz obejmuje 13 kategorii, a pełna lista znajduje 
się na stronie ARiMR. Zwiększona też została liczba pakietów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 
Rolnicy zainteresowani tym rodzajem wsparcia mogą starać się o dofinansowanie na Ekstensywne użytkowanie łąk 
i pastwisk (Pakiet 8) oraz Retencjonowanie wody (Pakiet 9). 

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jednak 
w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na 
portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus. Wszystkie dane dostępu – login i hasło 
– z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, 
pozostają bez zmian.  

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH NABORACH PROWADZONYCH PRZEZ ARIMR: 

➔ do 16.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach 
finansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.  

Nabór prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ do 27.05.2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w dwóch obszarach: 

a) rozwój produkcji prosiąt oraz 

b) nawadnianie w gospodarstwie. 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna
https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna
https://www.gov.pl/web/arimr/premia-pielegnacyjna-i-zalesieniowa--nie-przegap-terminu-na-zlozenie-wniosku
https://www.gov.pl/web/arimr/premia-pielegnacyjna-i-zalesieniowa--nie-przegap-terminu-na-zlozenie-wniosku
https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wciaz-mozna-ubiegac-sie-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-i-nawadnianie
https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wciaz-mozna-ubiegac-sie-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-i-nawadnianie
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➔ do 29.05.2022 r. trwa nabór wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników na rozpoczęcie 
samodzielnego gospodarowania. 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ do 31.05.2022 r. wydłużony został termin wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ do 31.05.2022 r. indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin 

pszczelich. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ do 15.06.2022 r. można się ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie 

innowacji w ramach działania „Współpraca”. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ od 16.05 do 14.07.2022 r. będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych 
gospodarstw. 

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych 
lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość 
ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również 
zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub 
przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25% całości dochodów lub przychodów. 

Należy także pamiętać, że o to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach 
PROW 2014-2020. 

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach – 
80% rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20% po poprawnej 

realizacji biznesplanu. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl; 

➔ od 04.05 do 17.06.2022 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup 
producentów i organizacji producentów.  

Pomoc (do 100 tys. euro rocznie) skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 
r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać 
się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie 
mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o 
organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i 

jego podrobów oraz owoców i warzyw. Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl. 

➔ od 01.04 do 30.09.2022 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich. 

Więcej informacji na ►www.arimr.gov.pl.  

***  

 INFORMACJA O ODSTĘPSTWIE OD ZAKAZU PROWADZENIA PRODUKCJI NA UGORACH W ROKU 2022 w ramach 
płatności za zazielenienie. 
Na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującej odstępstwa od 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za 
rok składania wniosków 2022 (Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105) w 2022 r. rolnicy mogą prowadzić na ugorach 
produkcję w ramach płatności za zazielenienie. 
Ugory objęte odstępstwem można wykorzystać do produkcji żywności i pasz, co umożliwia uznanie gruntów 
ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne (EFA), nawet jeśli na 
takich gruntach jest prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa. Na ugorach objętych 
odstępstwem w ramach obszarów proekologicznych (EFA) będzie możliwe stosowanie środków ochrony roślin. 
Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za obszary proekologiczne (EFA). 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-31-marca---29-maja-2021-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow---nabor-wnioskow-31-marca---29-maja-2021-r
https://www.gov.pl/web/arimr/przedluzony-termin-naboru-wnioskow-o-premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej2
https://www.gov.pl/web/arimr/przedluzony-termin-naboru-wnioskow-o-premie-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej2
https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-rozwoj-pasieki--trwa-nabor
https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-rozwoj-pasieki--trwa-nabor
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-16-wspolpraca2
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-16-wspolpraca2
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw---nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw---nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-prow-2014-2021
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-prow-2014-2021
https://www.gov.pl/web/arimr/wnioski-o-wsparcie-na-dzialalnosc-statutowa-kol-gospodyn-wiejskich-im-wczesniej-tym-lepiej
https://www.gov.pl/web/arimr/wnioski-o-wsparcie-na-dzialalnosc-statutowa-kol-gospodyn-wiejskich-im-wczesniej-tym-lepiej
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WAŻNE! Uprawy ozime oraz uprawy wieloletnie, deklarowane jako ugór, na którym jest prowadzona produkcja 
w celu wypełnienia obowiązku zazielenienia, nie są uznawane za zgodne z wprowadzonym odstępstwem. 
Do ugorów, na których jest prowadzona produkcja nie przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa. 

Sposób deklarowania ugorów objętych odstępstwem w aplikacji eWniosekPlus został opisany w Komunikacie 
z dnia 11.04.2022 r., zamieszczonym na stronie ARiMR: 
►https://www.gov.pl/web/arimr/komunikat-z-dn-11042022-r. 

***  

 NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA PRODUCENTÓW JABŁEK - nabór trwa do 30 czerwca 2022 r. 
ARiMR opublikowała listę zakładów przetwórczych, które wezmą udział w programie wsparcia dla producentów 
jabłek. Owoce będą skupowane do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może objąć nawet 200 tys. ton. 
Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania oraz indywidualni 
producenci owoców i warzyw. Istotna jest realizacja co najmniej jednego z 11 wymienionych we wniosku o przyznanie 
pomocy działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie 
rozwiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy też retencjonowanie 
wody. W przypadku gdy o pomoc ubiega się organizacja producentów, działania te musi realizować każdy z członków 
organizacji, od którego pochodzą jabłka objęte wnioskiem. 
Pomoc będzie udzielana producentom jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla 
klasy II. Wysokość wsparcia stanowi iloczyn wagi owoców kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem oraz stawki 
pomocy wynoszącej 0,30 zł/kg. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku 
jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.  

Szczegółowe informacje na www.arimr.gov.pl. 

*** 

INFORMACJE WIW 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o stwierdzeniu, w dniu 29.04.2022 roku, na terenie woj. 
małopolskiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika, w miejscowości Obłazy Ryterskie, gmina Rytro, 
powiat nowosądecki. 
Ognisko zostało stwierdzone u dzika odstrzelonego w ramach ostrzału sanitarnego dzików, na obszarze objętym 
ograniczeniami I zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605. Jest to pierwsze ognisko ASF 
u dzika na terenie woj. małopolskiego. W ognisku ASF zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania 
przewidziane w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) u zwierząt dzikich. 

Jednocześnie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o informowanie hodowców świń na 
temat aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń oraz wymaganiach dla gospodarstw 
utrzymujących trzodę chlewną, w szczególności dotyczących przestrzegania zasad bioasekuracji oraz identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. 
►Pismo WIW-ChZ.913.32.3.2022 z dn. 29.04.2022 r.  

*** 

INFORMACJE KRUS 

➔ Od 01.04.2022 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych, służących płatnikom składek do 
regulowania należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

Z dniem 01.05.2022 r. nastąpiło zamknięcie dotychczas funkcjonujących numerów rachunków bankowych, 
przeznaczonych dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym do 31 lipca 2022 r., wpłaty na 
nie dokonane, zostaną automatycznie przeksięgowywane na właściwe (w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS) 
rachunki bankowe. Od 01.08.2022 r., wpłaty na zamknięte rachunki bankowe będą zwracane zleceniodawcy. 

Numer rachunku bankowego dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2022 r., pozostaje bez zmian.  

Niemniej, w dalszej kolejności nastąpi też zmiana numerów rachunków bankowych dla wpłat należności na 
ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie). 

https://www.gov.pl/web/arimr/komunikat-z-dn-11042022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/komunikat-z-dn-11042022-r
https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-jablek
https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-jablek
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14630/15.WIW-ChZ.913.32.3.2022-%20powiadomienie%20MIR.pdf
https://mir.krakow.pl/resources/articles/14630/15.WIW-ChZ.913.32.3.2022-%20powiadomienie%20MIR.pdf
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WAŻNE! W tytule przelewu bezwzględnie należy wpisać numer UNO (identyfikator płatnika składek/osoby 
ubezpieczonej) lub pełne dane osobowe (imię/imiona i nazwisko, adres, data urodzenia). Brak możliwości identyfikacji 
płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, przez co składka zostanie nieopłacona. 

Numery rachunków bankowych dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne - w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS 
znajdują się ►na stronie internetowej KRUS. 

➔ Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r., od 07.04.2022 r. obowiązuje nowa 
stawka odsetek za zwłokę w wysokości 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym. 

➔ KRUS w okresie letnich wakacji organizuje 21-dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 
urodzonych pomiędzy 2007-2015 r., których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS. 
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, 
całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia 
i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). 

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony: 

- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka 

- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której 
danej dotyczą  

- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej 
i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do 
CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej 

UWAGA! Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl. 

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS 
właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę. 

➔ KRUS zaprasza ubezpieczonych rolników do udziału w turnusach rehabilitacyjnych. 

Rehabilitacja w zakresie układu ruchu i układu krążenia organizowana jest we własnych Centrach Rehabilitacji 
Rolników położonych w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu oraz Kołobrzegu.  

Pobyt w CRR, zabiegi oraz wyżywienie są bezpłatne, a skierowanym do uzdrowiska kuracjuszom zwracany jest koszt 
przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego środka transportu 
zbiorowego.  

Podstawą udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest złożenie wniosku o skierowanie na rehabilitację, którego druk 
dostępny jest w placówkach KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl. Wypełniony przez lekarza wniosek należy złożyć 
wraz z załączonymi aktualnymi badaniami (morfologia, mocz, OB, EKG). Czas trwania turnusu wynosi 21 dni. 
Korzystanie z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia 
uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ.  

Szczegółowe informacje uzyskać można w ►Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS 
w zakładce: ►Rehabilitacja lecznicza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.  

➔ KRUS informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. (M.P 
z 2022 r. poz. 424) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej za 2022 rok wynosi 3 723 zł. 

*** 

 

 

https://www.krus.gov.pl/artykul/zmiana-numerow-rachunkow-bankowych-dla-platnosci-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne/
https://www.krus.gov.pl/artykul/zmiana-numerow-rachunkow-bankowych-dla-platnosci-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne/
https://www.krus.gov.pl/artykul/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-ubezpieczonych-w-krus/
https://www.krus.gov.pl/artykul/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-ubezpieczonych-w-krus/
https://www.krus.gov.pl/artykul/bezplatne-turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-ubezpieczonych-w-krus/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/zaklady-rehabilitacji-leczniczej/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/zaklady-rehabilitacji-leczniczej/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/
https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/informacje-ogolne/
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INFORMACJE KOWR 

➔ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje mechanizmy: Monitorowanie rynku maku oraz Monitorowanie 
rynku konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu 
narkomanii. Od 7 maja br. obowiązują nowe przepisy, które ułatwiają podmiotom prowadzenie działalności 
w zakresie uprawy i skupu maku i konopi włóknistych dzięki m.in. szybkiej rejestracji, zniesieniu obowiązku 
uzyskania corocznego zezwolenia, zniesieniu ograniczenia powierzchniowego, regionalnego oraz czasowego 
w wydawanym zaświadczeniu, umożliwieniu uprawy maku i konopi włóknistych na potrzeby własne – nie więcej niż 
1 ha rocznie. 
Wprowadzono także zmiany definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA 
do 0,3%. w przeliczeniu na suchą masę, przy czym zawartość THC i THCA podlegać będzie zaokrągleniu do jednego 
miejsca po przecinku. Podobnej zmiany dokonano w odniesieniu do definicji „ziela konopi innych niż włókniste”. 

Ponadto rozszerzono listę potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Uprawa będzie mogła być 
prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, 
energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji 
i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby 
produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. Możliwa 
będzie również uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne. 

Podmioty chcące uprawiać lub skupować mak oraz konopie włókniste muszą uzyskać wpis do rejestru maku lub 
rejestru konopi włóknistych prowadzonych przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego je uprawiać lub skupować. Aby uzyskać taki wpis należy 
złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora oddziału KOWR. Wniosek taki składa się tylko przy rozpoczęciu 
działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych. Natomiast w kolejnych latach podmiot 
kontynuujący działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej 
działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy). Wpis do rejestru 
dokonywany jest jednorazowo. 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych wpisany do rejestru maku lub 
rejestru konopi włóknistych zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi Oddziału KOWR, do końca lipca 
bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie informacji o zawartych umowach na dostarczanie maku lub konopi 
włóknistych wg stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego. 

Ustawa przewiduje również wprowadzenie kar dla podmiotów, które prowadzą uprawę lub skup tych roślin wbrew 
przepisom w niej zawartym.  

*** 

➔ KOWR przypomina, że w dniu 15.05.2022 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca 
tytoniowego za rok sprawozdawczy 2021/2022. 
Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać 
do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane 
dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca 
tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów 
magazynowych, masy surowca zniszczonego. 
Informację należy przekazać osobiście, elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP lub portalu eRolnik oraz za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. 
Formularz Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego dostępny jest na stronie internetowej KOWR 
(https://kowr.gov.pl/interwencja/tyton/warunki-monitorowania-i-nadzoru-nad-uprawa-tytoniu-produkcja-i-zbyciem-
surowca-tytoniowego). 

*** 

➔ KOWR informuje, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się nierozdysponowane działki 
ewidencyjne o powierzchni 0,3 ha i większej. Istnieje możliwość udostępniania takich działek do korzystania 
w formie użyczenia, w terminie pozwalającym na rolnicze wykorzystanie w obecnym sezonie wegetacyjnym, na 
rzecz okolicznych rolników lub byłych pracowników ppgr. 
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W związku z powyższym osoby zainteresowane użyczeniem nieruchomości ZWR SP w obecnym sezonie 
wegetacyjnym, mogą zgłaszać się (np. drogą e-mail) do OT KOWR, właściwych ze względu na położenie 
nieruchomości, będących przedmiotem ich zainteresowania. Nieruchomości posiadające status „Do 
rozdysponowania” można odnaleźć m.in. za pomocą wyszukiwarki, znajdującej się w zakładce „Przydatne linki” 
(►https://erolnik.gov.pl/#/dzialki) na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl). Informacje o poszczególnych 
działkach można uzyskać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR. 

INFORMACJE MODR 

➔ Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach informuje, że na teranie wszystkich powiatów 
Małopolski organizuje szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

• Zakres podstawowy (szkolenie 2-dniowe) dla osób nieposiadających zaświadczenia 

• Zakres uzupełniający (szkolenie 1-dniowe) dla osób, które ukończyły takie szkolenie w latach poprzednich 

Każdy profesjonalny użytkownik opryskiwacza zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia z takiego 
szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez 5 lat. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ►Powiatowymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. 

*** 

INFORMACJE Z PRAC ZARZĄDU I BIURA MIR 

1) W kwietniu odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR – 4 i 28 kwietnia br.  

2) Od 15.03.2022 r. biura MIR są otwarte dla rolników potrzebujących pomocy przy wypełnianiu wniosków 
obszarowych. Pracownicy MIR pełnią również codzienne dyżury w BP ARiMR w Krakowie, Nowym Sączu 
i w Miechowie. 

3) W kwietniu br. wydaliśmy kolejny numer Informatora Małopolskiej Izby Rolniczej nr 60(67) WIOSNA 2022, wersja 
elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie internetowej Izby. 

4) 04.04.2022 r. w siedzibie MIR w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Wspólne działania na rzecz zwiększenia 
sprzedaży bezpośredniej jako element dywersyfikacji dochodów rolnika”. Izba – jako beneficjent i członek grupy 
operacyjnej realizującej projekt pn.: „IQsell: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 
żywności” w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020 – była organizatorem tego 
wydarzenia. Celem konferencji była wymiana poglądów na temat rozwiązań organizacyjnych krótkich łańcuchów 
dostaw żywności (KŁD) jako szansy dla zwiększenia sprzedaży żywności wytworzonej przez lokalnych producentów. 
Konferencję prowadził Prezes MIR R. Czaicki, a oprócz prelegentów uczestniczyli w niej rolnicy zainteresowani 
sprzedażą bezpośrednia swoich produktów w zorganizowany sposób zbiorowy. 

5) 06.04.2022 r. – w biurze MIR w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny. W kursie uczestniczyło 
20 rolników z powiatu nowosądeckiego, każdy otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. 
6) 07.04.2022 r. – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyły się warsztaty wielkanocne dla 
KGW z powiatu miechowskiego, zorganizowane przez pracowników biura MIR w Miechowie. Warsztaty 
przeprowadzili pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej z Witowic, a uczestniczyło w nich 30 pań. Organizacja 
warsztatów była możliwa dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez TUW oraz ze środków RP MIR w Miechowie.  

7) 07.04.2022 r. – w siedzibie KGW w Wieprzu odbyły się kreatywne warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych 
metodą scrapbookingu. Organizatorem i fundatorem materiałów na warsztaty była RP MIR w Wadowicach. 

8) 28.04.2022 r. Przewodniczący RP MIR w Miechowie przekazał na rzecz uchodźców z Ukrainy – przebywających na 
terenie gmin: Gołcza i Książ Wielki – mleko i produkty mleczne zakupione w OSM Miechów, zakupione za kwotę 
1 000 zł przekazaną ze środków budżetowych RP MIR w Miechowie. 

8) Wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Zarządu, delegaci, dyrektor oraz pracownicy MIR: 

• 01.04.2022 r. – "Warsztaty tradycyjnych wyrobów wędliniarskich i gastronomicznych Górali Pienińskich" – 
K. Zachwieja, członek Zarządu MIR. 

• 02.04.2022 r. – Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Jaszczurowej – Prezes Zarządu MIR R. Czaicki. 

• 02.04.2022 r. – inwentaryzacja zwierzyny – KŁ "Lubań" Krościenko – K. Zachwieja. 

• 05.04.2022 r. – posiedzenie RP MIR w Proszowicach z udziałem Wiceprezes Zarządu MIR K. Janeckiej. 
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• 08.04.2022 r. – udział pracach w komisji oceniającej prace w konkursie organizowanym przez OT KRUS 
w Wadowicach i Oświęcimiu – J. Mocniak. 

• 12.04.2022 r. – posiedzenie Zarządu KRIR, Warszawa – R. Czaicki. 

• 13.04. 2022 r. – udział w nagraniu do programu TVP Kraków – R. Czaicki. 

• 19.04.2022 r. – opiniowanie Rocznych Planów Łowieckich w Krościenku i Nowym Targu – K. Zachwieja. 

• 21.04.2022 r. – posiedzenie Komisji Rolnictwa Sejmiku WM – K. Janecka. 

• 21-22.04.2022 r. – udział w obchodach 100-lecia Pomorskiej Izby Rolniczej, Gdańsk – R. Czaicki. 

• 24.04.2022 r. – Wiosenne Święto Bacowskie w Ludźmierzu – K. Zachwieja. 

• 26.04.2022 r. – Konferencja "Rodzinne gospodarstwa rolne w Małopolsce wobec wyzwań Zielonego Ładu" 
w Krakowie – K. Zachwieja 

• 28.04.2022 r. – spotkanie z Zarządem Giełdy Balice – R. Czaicki. 

• 28.04.2022 r. – udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego PROW, MRiRW Warszawa – R. Czaicki. 

• 29.04.2022 r. – pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Ludźmierzu – 
K. Zachwieja. 

*** 

Opracowanie: J. Kałmuk, biuro MIR w Krakowie 


