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Rynek zbóż  
W maju 2022 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) przedstawił 

prognozę globalnych zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie. 

Światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2022/2023 mogą 

wynieść 2 251 mln ton, o ponad 1% mniej niż w rekordowym, 

poprzednim sezonie, ale znacząco więcej niż w latach 

wcześniejszych. USDA szacuje, że zbiory zbóż w UE w 2022 r. 

mogą wynieść 288 mln ton, o 1,5% mniej niż przed rokiem. 

W krajach WNP w 2022 r. może zostać zebrane 210 mln ton zbóż, 

o 12% mniej niż rok wcześniej. W Ukrainie, ze względu na 

prowadzoną wojnę, zbiory zbóż w 2022 r. mogą być mniejsze o 

44,5%, i ukształtować się na poziomie 48 mln ton. Na rynku 

krajowym na początku maja 2022 r. odnotowano niewielki spadek 

cen pszenicy konsumpcyjnej, przy dalszym wzroście cen innych 

zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu 

miesiąca za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1670 zł/t (o 

0,3 % mniej niż tydzień wcześniej ale o 1% więcej niż miesiąc 

wcześniej i o 72% drożej niż w ubiegłym roku), za tonę żyta 

konsumpcyjnego można było natomiast uzyskać przeciętnie 1359 

zł (o 4% więcej niż miesiąc wcześniej i o 88% więcej niż  

w porównywalnym okresie 2021r.). W odniesieniu do początku 

kwietnia, w maju o 2% wzrosły ceny kukurydzy której przeciętna 

cena ukształtowała się na poziomie 1463zł/t, jednocześnie ziarno to 

było droższe o 49% niż w porównywalnym okresie w roku 

ubiegłym. W drugim tygodniu maja ceny większości zbóż (poza 

żytem konsumpcyjnym) wzrosły osiągając następujące poziomy: 1713zł/t za pszenicę konsumpcyjną, 1459 zł/t za 

jęczmień paszowy, 1484zł/t za kukurydzę, 1493 zł/t za pszenżyto. W dniach 16-22 maja 2022r. w zakładach 

zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji  Rynkowej MRiRW odnotowano 

spadek cen kukurydzy, przy dalszym wzroście cen pozostałych zbóż.  Za pszenicę konsumpcyjną płacono 1732 zł/t (o 

1% więcej niż tydzień wcześniej, 4% więcej niż przed miesiącem oraz o 80% drożej niż w poprzednim roku). 

Zdrożały  również żyto konsumpcyjne i  jęczmień paszowy za które odpowiednio płacono 1361zł/t i 1504zł/t , 

natomiast staniała kukurydza, której przeciętna cena wyniosła 1479zł/t. Pod koniec maja w zakładach zbożowych  

objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena krajowej  

pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 1733zł/t, za żyto konsumpcyjne uzyskiwano cenę 1420zł/t, a za kukurydzę 

1456zł/t.  

Rynek trzody chlewnej, żywca wołowego i drobiu 

W pierwszym tygodniu maja 2022r. na rynku 

krajowym odnotowano spadek cen żywca 

wieprzowego, średnia cena zakupu wyniosła 6,70 zł/kg 

i była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej i o 34% 

wyższa  niż w 2021r.  W stosunku do końca kwietnia 

potaniały również ceny półtusz wieprzowych za które 

oferowano 9,87zł/kg (o 3% mniej niż na początku 

kwietnia oraz o 36% więcej niż w ubiegłym roku). 

W omawianym okresie za żywiec wołowy średnio 

uzyskiwano  11,55zł/kg (wzrost o 2% wobec 

poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 65% w stosunku 

do poprzedniego roku). Cena kompensowanych 

ćwierćtusz wołowych z młodych buhajów 

ukształtowała się w granicy 22,35 zł/kg (wzrost o 2% 

wobec poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 65% wobec analogicznego okresu w roku 2021).  

 

Krajowe ceny skupu zbóż 
Cena zł/t 

(netto) 

Zboża 

paszowe 

Pszenica 1703-1734 

Jęczmień 1443-1509 

Żyto 1340-1367 

Owies 1151-1229 

Pszenżyto 1460-1502 

Kukurydza 1457-1484 

Zboża 

konsumpcyjne 

Pszenica  1670-1733 

Żyto 1319-1420 

Jęczmień 1316-1437 

Małopolskie 

targowiska                                 

[cena w zł/t] 

Pszenica 1772-1786 

Jęczmień 1550-1590 

Owies 1213-1290 

Żyto - 

Pszenżyto 1300-1500 

Kukurydza 1850-1880 

Klasa półtusz 

wieprzowych 

wg Europ 

Skup świń rzeźnych cena zakupu  netto 

(w zł/tonę) 

[MPC]- MASA POUBOJOWA CIEPŁA 

 POLSKA REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI 

S  8400-8906 8426-8881 

E  8285-8834 8343-8777 

U  7937-8521 7957-8459 

R  7601-8188 7533-8033 

O  6682-7345 bd 

P  bd bd 



 

Na rynku drobiu w pierwszym tygodniu maja zaobserwowano dalszy wzrost cen skupu kurcząt brojlerów za które 

oferowano dostawcom przeciętnie 6,17zł/kg czyli o 4% więcej niż jeszcze miesiąc temu i o 58% więcej niż przed 

rokiem. W stosunku do roku ubiegłego o 41% podrożały indyki osiągając cenę 8,53zł/kg. Na przełomie kwietnia  

i maja w zakładach drobiarskich nieznacznie potaniały tuszki kurcząt patroszonych (9,67zł/kg)  natomiast tuszki 

indyków podrożały (14,56 zł/kg). 

Według danych z Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej 

MRiRW w okresie 15-22.05.2022r 

przeciętna cena skupu żywca 

wieprzowego wynosiła 6,48zł/kg, żywca 

wołowego 11,52zł/kg, kurcząt brojlerów 

6,16zł/kg a za indyki oferowano 

8,58zł/kg. Odnośnie krajowych cen 

zbytu mięsa wieprzowego za półtusze wieprzowe uzyskiwano ceny 9,27zł/kg (7% taniej niż miesiąc wcześniej i o 

21% drożej niż w roku ubiegłym). Po 9,22 zł/kg zbywano tuszki kurcząt patroszonych natomiast tuszki indyków po 

14,23zł/kg. 

 

 
 

 
 
 

 

Pod koniec maja żywiec wieprzowy był skupowany po 6,56 zł/kg (mniej o 4,7% w porównaniu do końca kwietnia 

oraz więcej o 15,7% w porównaniu do maja 2021r) natomiast żywiec wołowy po 11,28zł/kg (mniej o 1,8% niż w 

poprzednim miesiącu). W dniach 23-29 maja zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 6,16zł/kg a indyki 

po 8,61zł/kg.  

Zgodnie z wstępnymi danymi z GUS w okresie styczeń-kwiecień 2022r. w kraju skupiono 1,65 mln ton żywca 

rzeźnego tj o 4% mniej niż w analogicznym okresie w roku 2021. Wobec okresu styczeń-kwiecień 2021r. odnotowano 

spadek  (o 12%) skupu żywca wieprzowego (581 tys. ton) oraz  1,5% wzrost skupu żywca drobiowego (923 tys. ton). 

Natomiast dostawy żywca wołowego były na podobnym poziomie i wyniosły 148 tys. ton. 

 

Rynek mleka i produktów mlecznych 

W maju GUS podał dane z 

których wynika, że w 

kwietniu 2022r. krajowi 

dostawcy za mleko surowe 

uzyskiwali średnio 

213,47zł/hl, o 9% więcej 

niż miesiąc wcześniej, o 

40% więcej niż przed 

rokiem. Mleko surowe w 

kwietniu 2022 r., w 

odniesieniu do notowań 

sprzed miesiąca, podrożało 

we wszystkich regionach 

kraju: najbardziej podrożało 

 

Ceny zakupu żywca wieprzowego 

[wg wagi żywej przeliczona z ceny dla mpc 

trzody chlewnej [zł/kg] 

01.05.2022 08.05.2022 15.05.2022 22.05.2022 29.05.2022 

POLSKA 
6,88 6,70 6,46 6,48 6,56 

REGION 

POŁUDNIOWO-

WSCHODNI  

6,85 6,67 6,49 6,50 
6,54 

  CENA ZAKUPU BYDŁA RZEŹNEGO  
W POLSCE 

Kategoria bydła  wg 
w.ż*[zł/kg] 

Dla mpc 
**[zł/tonę] 

Dla mps*** 
[zł/tonę] 

Bydło ogółem 11,28-
11,68 

21767-22556 22202-23007 

Bydło 8-12m-cy  11,15-
12,71 

20687-23582 21100-24054 

byki 12-24m-ce  11,97-
12,55 

22466-23538 22916-24008 

byki > 2 lat  11,88-
12,56 

22293-23567 22739-24038 

krowy  9,90-10,07 20331-20675 20738-21089 

jałówki>12m-cy 11,49-
11,66 

22190-22511 22634-22962 

*- w.ż- waga żywa  
**- mpc- masa poubojowa ciepła  
*** - mps- masa poubojowa schłodzona 

 CENY SKUPU DROBIU RZEŹNEGO W POLSCE ZA 

OKRES 1-31.05.2022r  

 cena w zł/kg 

kurczęta typu brojler 6,16-6,17 

indory 8,45-8,73 

indyczki 8,27-8,61 

kaczki typu brojler 6,92-7,20 

TOWAR 

POLSKA  

Cena zł/100kg  

2022-05-01 2022-05-08 2022-05-15 2022-05-22 2022-05-29 

Masło 82% tł, 16% wody w 
blokach 

3141 3099 3112 3143 3153 

Masło 82% tł, 16% wody  
konfekcjonowane 

3281 3287 3234 3223 3201 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

1823 1811       1813    1872 1848 

Mleko pełne w proszku 
2205 2275 2249 2232 2292 

Ser typu Edamski 
2157 2181 2230 2275 2244 

Ser typu Gouda 
2122 2160 2211 2295 2235 



w woj. podkarpackim i warmińsko-mazurskim (o12,5%), natomiast najmniej w woj. świętokrzyskim (o  5,1%). 

W omawianym okresie najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie warmińsko-mazurskim –225,51zł/hl 

oraz podlaskim –223,90zł/hl (odpowiednio o 6% i 5% więcej niż średnio w kraju). Natomiast najmniej  za  mleko  

płacono  w  województwie małopolskim –193,32zł/hl i łódzkim –197,18zł/hl (odpowiednio o 9% i 8% mniej niż 

przeciętnie w kraju). Według danych GUS w kwietniu 2022 r. producenci do podmiotów skupujących dostarczyli 

1,1mld litrów surowca (o 3% więcej niż w marcu i o  1% więcej niż przed rokiem). Łącznie w okresie styczeń–marzec 

2022  r. krajowy skup mleka surowego wyniósł około 4,2 mld litrów i był o 3% większy niż w analogicznym okresie 

2021r. Odnośnie innych produktów mlecznych w pierwszym tygodniu maja masło w blokach skupywano po 30,99 

zł/kg (o 1% taniej niż pod koniec kwietnia i o 4% drożej niż przed miesiącem). W omawianym okresie za masło 

konfekcjonowane  płacono 32,87zł/kg (6,57 zł za 200g kostkę masła). Na początku maja za odtłuczone mleko  

w proszku płacono średnio 18,11zł/kg a za pełne mleko w proszku 22,75zł/kg, w porównaniu do roku ubiegłego 
odpowiednio drożej o 62% i taniej o 63% . W ostatnim tygodniu maja jak wynika z danych ZSRiR MRiRW za masło 

w blokach w zakładach mleczarskich uzyskiwano cenę 31,53 zł/kg natomiast za masło konfekcjonowane płacono 

32,01zł/kg. W odniesieniu do cen sprzed roku masło było droższe o 80,6% i 73,8%. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka 

w proszku ukształtowały się na poziomie 18,48zł/kg natomiast pełnego mleka w proszku na poziomie 22,92zł/kg. W 

odniesieniu do poprzedniego roku OMP podrożało o 66% natomiast PMP o 65,1%. 

Rynek owoców i warzyw 
Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce w maju 2022r.(dane: MODR) 

Na tegoroczne ceny  warzyw wpływ ma wysoka inflacja oraz tocząca się wojna w Ukrainie. Od wybuchu wojny 

odnotowano wzrost cen warzyw o 26%, do poziomów rekordowo wysokich. W samym kwietniu ceny niemal 

wszystkich produktów poszły w górę o 8,7%. Potaniały tylko ziemniaki w skupie o 2% ale i tak sezon 2021/2022 cen 

polskich ziemniaków okazał się lepszy od poprzedniego. Wraz z majem w ofercie producentów pojawiły się pierwsze 

„nowalijki”. Krajową kapustę młodą sprzedawano na rynku hurtowym w cenach 4-5zł za sztukę, za polskie kalafiory 

których premiera opóźniła się o 10 dni uzyskiwano cenę 6-7 zł/sztukę. Pojawiły się również w ofercie pierwsze 

dostawy krajowych młodych ziemniaków uprawianych w tunelach w cenie 20-30 zł za kilogram. W drugiej połowie 

maja nastąpił wzrost podaży krajowych ziemniaków wczesnych spod wysokich osłon, nadal jednak podaż była bardzo 

ograniczona i nie mającą wpływu na sytuację cenową na rynku ziemniaków „starych”. Sytuacja polskich producentów 

ziemniaków niestety nie należy do najlepszych. Wolny rynek umożliwia importerom wprowadzanie szerokiej gamy 

produktów pochodzących z zagranicy. Na ten moment ziemniaki sprowadzane są z wielu krajów, co nie pozostaje bez 

wpływu na krajowy produkt. Wraz z upływem czasu cena spada i opłacalność upraw pozostawia bardzo duży znak 

zapytania. Na polskim rynku hurtowym obserwowano zróżnicowany popyt na warzywa korzeniowe wśród których 

rekordzistą okazały się buraki ćwikłowe których ceny już od grudnia zeszłego roku utrzymują się na bardzo wysokim 

poziomie. W przypadku krajowej fasolki szparagowej w maju ceny utrzymywały się na wysokim poziomie.  

Warzywa i 

owoce zł/kg 

Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Krzeszowice Kraków 

St.Kleparz 

Gorlice Wadowice Wolbrom Oświęcim 

 

Cebula zł/kg 1,20-1,50 1,30-3,00 1,80-3,50 2,50 2,00-2,30 1,30 3,00 

buraki 

ćwikłowe zł/kg 

1,40-1,50 1,30-3,00 3,00-3,50 2,00-2,50 2,00 1,30 3,00-3,50 

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

Pietruszka 

zł/kg 

2,80-3,00 6,00 8,00 4,00-7,00 4,00-6,00 2,00 6,00-7,00 

Czosnek zł/szt. 1,20 2,00 2,50 2,00-2,50 1,50 1,50 2,00-2,50 

Jabłka zł/kg 1,33-1,50 2,50-3,00 4,00 1,50-2,50 2,50 2,00 3,50 

Gruszki zł/kg  4,50-5,00 5,00-6,00 8,00-9,00 6,00 6,00 5,00 - 

Truskawki 

zł/kg 

15,00 16,00 15,00 14,00-

25,00 

18,00 11,00 14,00 

Seler zł/kg 2,80-3,00 5,00-6,00 6,00-8,00 - 4,00-5,00 3,00-4,00     5,00-7,00 

Kalafior zł/szt -  5,00-10,00 5,00-6,00 6,00-8,00 4,00 5,00 

Pomidory zł/kg 6,00-8,00 6,00-10,00 10,00-11,00 10,00-

12,00 

10,00-15,00 7,00 11,00-20,00 

Ogórki zł/kg 4,50-7,00 8,00 6,00 5,50-

10,00 

7,00-9,00 7,00 7,00 

Kapusta biała 

młoda zł/szt. 

3,00-4,40 5,00-6,00 - 4,00-8,00 - 4,00 - 

Por zł/szt. 1,20-1,30 3,00 3,00-3,50 - 3,50 1,50 3,00 

Ziemniaki 

jadalne zł/dt  

73,00-

80,00 

90,00-

100,00 

200,00 130,00-

150,00 

100,00-

120,00 

73,00-

80,00 

200,00-

250,0 



W drugim tygodniu maja w polskim hurcie zauważono spadek cen i tak za kilogram fasolki szparagowej trzeba było 

zapłacić od 28,00 do 35,00 złotych.  Na przełomie maja i czerwca ceny spadły i średnio na rynku hurtowym 

uzyskiwano cenę 23,50 zł/kg, nieco wyższą niż rok temu.  Pod koniec maja na rynku zaczęło przybywać warzyw z 

krajowych upraw. Ceny warzyw na rynku hurtowym "Bronisze" w dniu 25 maja niewiele różniły się od cen, które 

obowiązywały tydzień wcześniej. Brokuły można było kupić w cenie od 3,50 do 5,00 złotych za sztukę, za kg cebuli 

białej trzeba było zapłacić od 1,10 do 1,33zł a za pęczek rzodkiewki 1,00 do 1,85zł. Tydzień do tygodnia taniały 

ogórki, pod koniec maja trzeba było  zapłacić od 4,00 do 6,00 złotych za kg, a za ogórki spod osłon od 3,50 do 4,50 zł. 

Nieco mniej staniały również kalafiory (w cenie od 3,00 do 5,00 złotych za sztukę). 

W dłuższej perspektywie w opinii ekonomistów należy przygotować się na dalszy wzrost cen warzyw. Na sytuację 

cenową wpływają rosnące koszty produkcji w rolnictwie ale również deficyt rąk do pracy- wielu pracowników 

pochodzących z Ukrainy w związku z wybuchem wojny wróciło do swojego kraju aby walczyć z rosyjskim 

agresorem. 
Na rynku owoców ceny czereśni w 2022 roku zszokowały Polaków. Pierwsze czereśnie pojawiły się na giełdach już 

pod koniec kwietnia. Cena w hurcie oszałamiała – wynosiła 170 zł za kilogram. Trzeba jednak podkreślić, że były to 

owoce importowane z Hiszpanii. W 2021 roku pierwsze dostawy krajowych czereśni odnotowano na rynku 9 czerwca 

w tym roku może być podobnie. 25 maja br. ceny za importowane czereśnie na rynku hurtowym "Bronisze" 

kształtowały się w przedziale 18 do 70 zł za kg. Z kolei za importowane truskawki trzeba było zapłacić w pierwszej 

połowie maja  25 zł za 1 kg. Pod koniec maja (na dzień 25 maja) ceny kształtowały się w przedziale 8-9 zł za kg 

(drożej niż rok temu kiedy cena wynosiła 5,50-7,50 zł za kg). Natomiast ceny jabłek zależały od rodzaju. Jabłka ligol 

kosztowały się od 1,33 do 2,15 zł za kg, jabłka gala od 1,20 do 2 zł za kg, a jabłka cortland od 2,25 do 3,33 zł za kg. 

Informacje o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się 

w maju 2022 r.: 
 

Dz.U. 2022 poz. 999 

 

 

Dz.U. 2022 poz. 1017 

 

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka 

powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych – 

weszło w życie 13 maja 2022 r. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania z 

budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wejdzie w życie 15 czerwca 2022 

r. 

 

Dz.U. 2022 poz. 1089 

 

 

Dz.U. 2022 poz. 1091 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i 

tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 – wejdzie w życie 1 czerwca 2022 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan 

biznesowy grupy producentów rolnych- wchodzi w życie 31 maja 2022 r. 

 

 
 

 

 

 

 

Aktualności 

Interwencje zgłoszone przez samorząd rolniczy: KRIR, Izby Wojewódzkie w tym 

Małopolską Izbę Rolniczą  – maj 2022 r. 
 

Uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami SP 

Samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

Skarbu Państwa. 

Samorząd rolniczy zgłosił następujące kwestie wymagające interwencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami rolnymi :  

-przyspieszenie procedur związanych z rozdysponowaniem gruntów z ZWRSP 

-dokonanie zmian proceduralnych podczas wykonywania prawa pierwokupu przez KOWR. Proponujemy, by w 

dokumentacji dotyczącej produkcji w toku na danej nieruchomości rolnej był obowiązek wpisywania osoby/podmiotu 

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/przerazajace-dane-gus-inflacja-najwyzsza-od-24-lat-aa-vq43-y5zY-9NPY.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000999
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001017
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001089
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001091


dokonującego zasiew na gruncie i by te osoby z mocy ustawy stawały się stroną w postępowaniu. 

-przywrócenie przepisu pozwalającego na przekazanie nieruchomość przez KOWR na rzecz samorządu rolniczego dla 

ich celów ustawowych. 

-zmianę definicji rolnika indywidualnego, by objąć tą definicją także osoby, które zamieszkałe/zameldowane są w 

gminie sąsiadującej z gminą, w której położone jest jego gospodarstwo lub część tego gospodarstwa. 

Wniosek o prawo do zaliczek dla wszystkich rolników 

17 maja 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa z wnioskiem o podjęcie tematu 

na forum Unii Europejskiej aby wypłata zaliczek z tytułu należnych rolnikom dopłat bezpośrednich i płatności PROW 

była niezależna od prowadzenia kontroli u wytypowanych rolników. Obowiązujące zasady wypłacania zaliczek tylko 

tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom, budzi niezadowolenie rolników i poczucie 

niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej. Zdaniem samorządu rolniczego zaliczki powinny 

być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe 

rozliczenie. 

Stanowisko Kongresu Izb Rolniczych dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz WPR na lata 2023-2027 

Przedstawiciele samorządu rolniczego uczestniczyli 10 maja 2022r. w Spale w Kongresie Izb Rolniczych pt. "Izby 

Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych". Wydarzenie 

objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka 

Kowalczyka, który wraz z Komisarzem UE ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim, był gościem Kongresu. 

Wnioski z Kongresu Izb Rolniczych dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027, identyfikujące obecne problemy branży rolniczej oraz dotyczące przyszłości WPR, przyjęte zostały  

w formie stanowiska podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 23 maja 

2022 r. 

Wapnowanie gleb bez limitu  

W nawiązaniu do licznych wystąpień samorządu rolniczego w sprawie zniesienia limitu powierzchni gospodarstw, 

które mogą otrzymać dofinansowanie do wapnowania z Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska przyjął propozycję resortu rolnictwa, uwzględniającą wnioski izb rolniczych.  Jak poinformowało 

MRiRW zaproponowana modyfikacja Programu przewiduje możliwość dopuszczenia do udziału w programie 

posiadaczy użytków rolnych o powierzchni powyżej 75 ha, przy założeniu, że dla tej grupy beneficjentów możliwe 

będzie dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni 

nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych o pH ≤ 5,5 w ciągu jednego roku kalendarzowego. 

Po zmianie programu wapnowania gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha będą mogły wnioskować  

o dofinansowanie w wysokości 100 zł/tony czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).  

Informacja KRUS 

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 

maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty 

zaległości w stosunku rocznym. 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 

czerwca 2022 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego 

przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 czerwca 2022 r. kwoty 

przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 

• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 364 zł 70 gr, 

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 105 zł 80 gr. 

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7564-kongres-izb-rolniczych
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7564-kongres-izb-rolniczych


Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 

komunikatem z dnia 11 maja 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2022 r. (6 235 zł 22 

gr). 

Emerytury rolnicze po nowemu 

Od 15 czerwca wejdą w życie zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do najważniejszych zmian 

należą: 

• prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego; 

• prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w 

gospodarstwie rolnym, które posiadają co  najmniej  25 lat ubezpieczenia  emerytalno-rentowego; 

• doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury 

rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS; 

• skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – 

możliwość jej zawarcia  na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty; 

• rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte 

ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania 

stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby 

zastępczej; 

• rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów;  

• turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Gala AgroLigi 2021 

27 maja br. w Pałacu Prezydenckim najlepsi rolnicy oraz przedstawiciele agrobiznesu zostali uhonorowani podczas 

gali podsumowującej 29 edycję konkursu AgroLiga.  W uroczystości wzięli udział: Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski oraz przedstawiciele instytucji rządowych działających na rzecz rolnictwa.  

Z rąk Prezydenta RP nagrodę odebrał Pan Krzysztof Ciesielski, Delegat MIR z powiatu proszowickiego który został  

I krajowym wicemistrzem AgroLigi 2021 w kategorii "Rolnictwo".  

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Nabór o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów do 100 tys. euro rocznie  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wniosków o dofinansowanie 

na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-

2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Pomoc 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. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez 

okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. 

Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 

8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku 

pięcioletniego okresu. Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR.  

 

Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy 

 

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski można składać bezpośrednio do Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać 

z platformy ePUAP. Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana 

pszenica orkisz. Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha 

powierzchni gruntów ornych wynosi dla: pszenicy orkisz – 200 kg oraz mieszanek zbożowych sporządzonych  

z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. 



 

Modernizacja gospodarstw rolnych – termin przyjmowania wniosków o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt i 

nawadnianie wydłużony o miesiąc 

 

Do 27 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe 

na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w 

gospodarstwie. Pierwotny termin składania dokumentów wyznaczony na 27 maja został wydłużony o miesiąc. 

Zainteresowani pomocą mogą składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmują biura powiatowe 

i odziały regionalne Agencji do 27 czerwca 2022 r. Dokumenty można składać osobiście, przekazywać za 

pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty 

Polskiej. 

Premia dla młodych rolników  

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogli ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego 

gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. 

złotych. Termin naboru upływał 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypadał w niedzielę, dokumenty można było 

dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. 

Dopłaty do nawozów 

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowało wnioski o dopłaty do nawozów 

mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Dofinansowanie przysługiwało do 

zakupu, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w 

zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Pierwotnym terminem końcowym składania wniosków o dopłaty do 

nawozów był 16 maja 2022 r., ale nabór został przedłużony. Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały dokumenty od zainteresowanych otrzymaniem tego wsparcia do 31 maja. O 

dopłatę do nawozów producent rolny mógł ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności 

bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musiał 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.  

Dodatkowe środki na rozwój pasieki  

Indywidualni hodowcy pszczół do 31 maja 2022 r.  mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o dodatkowe środki na rozwój pasieki. Pomoc uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało 

się przetrwać zimę i wynosi 20 zł na jedną taką rodzinę.  

Nabór o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.  

Od 16 maja  Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych 

gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się 

od 16 maja do 14 lipca 2022 r. Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać 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 ubiegać się o premię, 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 co najmniej 25 proc. 

dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej. a restrukturyzację 

małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje 

po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji 

biznesplanu. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub 

przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi 

być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, 

przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; 

zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich. 

Dopłaty bezpośrednie 2022r. 

31 maja 2022 r. minął podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych  

z PROW za 2022. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Pierwotnie o dopłaty 

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


bezpośrednie i obszarowe PROW można było ubiegać się do 16 maja 2022 roku. Wicepremier, minister rolnictwa 

Henryk Kowalczyk podjął decyzję o wydłużeniu naboru do 31 maja 2022 r. Rolnicy, którzy złożą dokumenty po tym 

terminie – jednak nie później niż do 27 czerwca 2022 r. – będą mieli pomniejszone należne płatności o 1 proc. za 

każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do złożonych w terminie wniosków będzie można wprowadzać 

bez żadnych konsekwencji do 15 czerwca 2022 r. Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można 

przesyłać wyłącznie elektronicznie. W tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług 

Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację 

eWniosekPlus. 

Wznowienie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń z obszarów ASF 

Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2022 r. ARiMR wznowiła udzielanie producentom świń, którzy 

utrzymywali te zwierzęta na obszarach ASF, nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. 

Ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. Pomoc w formie nieoprocentowanych 

pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Maksymalny okres 

spłaty takiej pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad 

oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu 

pomocy de minimis. Nabór wniosków o pożyczkę prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są do 

Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta 

świń. Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. To wsparcie ma charakter 

pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych  

w terminach i kwotach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy 

ARiMR a Pożyczkobiorcą. 

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek: sprawdź, gdzie będzie można dostarczyć 

owoce 

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.  Nabór trwa do 30 czerwca 2022 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika 

bezpośrednio do oddziału regionalnego ARiMR 

Informacja KOWR 

 

KOWR użyczy ziemię rolnikom  

 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr 

nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Przedmiot użyczenia w obecnym sezonie wegetacyjnym 2022 r. powinny stanowić nierozdysponowane dotychczas 

nieruchomości rolne ZWRSP, które nie zostały lub nie mogą być rozdysponowane w formach przewidzianych ustawą 

z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa W szczególności powinny być to 

nieruchomości, które ze względu na kształt, rozłóg, rozdrobnienie i inne ograniczenia w użytkowaniu nie są dla 

rolników atrakcyjne z gospodarczego punktu widzenia, a mogłyby służyć poprawie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. 
Okres użyczenia - w obecnym sezonie wegetacyjnym (tj. do końca zbiorów w 2022 roku), w terminach 

pozwalających na rolnicze wykorzystanie nieruchomości. 

Komu użyczenie - na rzecz okolicznych rolników albo byłych pracowników ppgr zamieszkujących w pobliżu takiej 

nieruchomości. 

Zobowiązania wynikające z umowy użyczenia: 

• rolnicze zagospodarowanie nieruchomości, 

• uiszczania podatku rolnego za przedmiot użyczenia, 



• złożenia oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości po zakończeniu umowy, 

• złożenia oświadczenia (pełnomocnictwa) umożliwiającego KOWR jednostronne przejęcie nieruchomości w 

przypadku jej nie wydania. 

Osoby zainteresowane korzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów ZWRSP w formie użyczenia (tj. 

okoliczni rolnicy albo byli pracownicy ppgr zamieszkujący w pobliżu takiej nieruchomości) mogą zwracać się z 

wnioskiem bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia 

nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania. Dane adresowe oddziałów terenowych KOWR dostępne są na 

stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce „KONTAKT”.  Wniosek należy kierować w formie pisma lub 

drogą elektroniczną. We wniosku powinny być zawarte informacje na temat osoby zainteresowanej użyczeniem (tj. 

imię, nazwisko i dane adresowe) oraz określenie nieruchomości stanowiącej przedmiot użyczenia (tj. nr działki, nazwę 

obrębu, gminę, powiat lub też podać nr TERYT) oraz cel wykorzystania nieruchomości. 

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. 
 

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” 

 

Do 4 czerwca br. przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu kulinarnego do Kół Gospodyń 

Wiejskich „Bitwa regionów”. którego organizatorami są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa. Konkurs dedykowany jest Kołom Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniom skupiającym 

kobiety z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w III etapach: powiatowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim. 

 

Informacja WIW 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie poinformował o opublikowaniu w dniu 13 maja 2022 roku w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/743 zmieniającego 

załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania 

afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego, w tym: 

• obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, powiat gorlicki, powiat proszowicki, 

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I, gminy Czorsztyn, Krościenko Zdrój, 

Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim, powiat miejski Nowy Sącz, powiat tarnowski, powiat miejski 

Tarnów; 

• obszar objęty ograniczeniami nr II (strefa różowa): gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, 

część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie 

nowosądeckim, gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim; 

• obszar objęty ograniczeniami nr III (strefa czerwona): gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w 

powiecie dąbrowskim; 

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod linkiem: ►https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR 

 
1) W maju odbyły się dwa posiedzenia Zarządu MIR-10.05.2022 i 20.05.2022  

2) Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej MIR- 16.05.2022r. 

3) Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej MIR- 16.05.2022r. 

3) W biurach MIR, BP ARiMR w Krakowie, Miechowie i Nowym Sączu  pracownicy do 31 maja  pomagali rolnikom 

wypełniać wnioski obszarowe. 

4) Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu 

II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

- Operacja pn.  „Agroleśnictwo w teorii i w praktyce” 

- Operacja pn. „ Zagroda edukacyjna- poznaj wieś od podszewki” 

- Operacja pn. "Sztuka tworzenia wianków - warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” 

Więcej informacji na stronie www.mir.krakow.pl oraz  

https://mir.krakow.pl/artykuly/Projekty-realizowane-przez-MIR-w-ramach-KSOW-w-2022-r.,13782.html 

5) Zakończono nabór dzieci na kolonie w Dębrzynie (termin wyjazdu 03-11.08.2022) dofinansowaną z Funduszu 

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

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

• Święto Kwitnącej Jabłoni- Łącko,7-8 maja 2022 



• Kongres Izb Rolniczych pt. "Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle 

zawirowań na rynkach rolnych"- Spała, 10.05.2022 

• KRUS Wadowice - wręczanie nagród w konkursie plastycznym-10.05.2022 

• Posiedzenie Rady Powiatowej MIR w Tarnowie- 16.05.2022 

• 25-lecie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej – 17.05.2022 

• Spotkanie w sprawie sporu o ziemię w miejscowości Czulice – 19.05.2022 

• Spotkanie robocze konsorcjum w ramach projektu Iqsell – 20.05.2022, Kraków 

• Otwarcie młyńskiego koła wodnego w gospodarstwie Wojciecha Procnera- Nowa Wieś, 23.05.2022 

• Posiedzenie RP MIR w Oświęcimiu-23.05.2022 

• Jubileusz 25-lecia Śląskiej Izby Rolniczej -Katowice, 25.05.2022 

• Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 

2014-2020 – 25.05.2022 

• Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów wiejskich SWM w trybie zdalnym- 26.05.2022 

• Szkolenie online - Restrukturyzacja gospodarstw rolnych 

• Jubileusz 25-lecia Samorządu Rolniczego w Powiecie Bielskim- Kozy, 30.05.2022 

• KRUS Oświęcim - wręczanie nagród w konkursie plastycznym, 31.05.2022  

 

ŹRÓDŁO: www.minrol.gov.pl; www.modr.pl; www.farmer.pl; www.gospodarz.pl; www.topagrar.pl; 

www.krus.gov.pl; www.arimr.gov.pl, www.mir.krakow.pl; www.krir.pl, , www.kowr.pl, www.portalspozywczy.pl, 

www.agrofakt.pl, www.fresh-market.pl 


