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 INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA TEMAT 

FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW ROLNYCH,  

PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.  

DANE OPRACOWANO ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022 r. 

 

Rynek zbóż 

 

Według GUS, w Polsce zbiory zbóż (w 2022 roku ) podstawowych z mieszankami 

wyniosą około 26,6 mln t. W związku z tym, zbiory będą niższe niż w 2021 r. o około  

1 proc. Natomiast zbiory zbóż ozimych GUS oszacował na 21,7 mln t. Tegoroczna susza 

miała zdecydowanie wpływ na zbiory – na poziomie kraju szacuje się, że będą one o około 

3-4 mln t niższe od średniej wieloletniej, przy czym warto zaznaczyć, że w obecne żniwa 

wchodziliśmy z wyjątkowo wysokimi zapasami - w ilości około 5 mln ton. Najlepiej przed 

suszą obronił się w tym roku rzepak, którego plonowanie nie odbiegało od średnich 

wieloletnich, poza oczywiście słabszymi stanowiskami. Zbiory rzepaku i rzepiku 

wstępnie oszacowano na 3,6 mln t, tj. o około 12% więcej od ubiegłorocznych. 

W sezonie 2021/2022 (w okresie lipiec 2021 r. –czerwiec 2022 r.) eksport ziarna zbóż z 

Polski był o 13% mniejszy niż w poprzednim sezonie i wyniósł 8 mln ton. W strukturze 

wywozu kukurydza stanowiła 40%, pszenica – 36%, a żyto – 8%. Krajowi eksporterzy 

lokowali zboże głównie na rynku unijnym (76% wywiezionego ziarna), przede wszystkim 

w Niemczech (3,9 mln ton – 48% eksportu ziarna). W sezonie 2021/2022 import ziarna 

zbóż do Polski wyniósł 1,7 mln ton i był o 27% wyższy niż w poprzednim sezonie. Ponad 

dwukrotnie zwiększył się import kukurydzy (841 tys. ton) i żyta (45 tys. ton). Pszenicy 

zaimportowano 563 tys. ton, o 19% mniej, a jęczmienia 217 tys. ton, o 5% mniej. Importu 

zbóż do Polski dokonywano przede wszystkim z krajów członkowskich UE (52% importu 

ziarna), w tym tradycyjnie ze Słowacji (344 tys. ton, 20%) oraz z Czech (256 tys. ton, 

15%), z których importowano głównie pszenicę. 

Z Ukrainy do Polski przywieziono 728 tys. ton ziarna (42% importu zbóż ogółem), w tym 

głównie kukurydzę – 659 tys. ton. 

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 r. przeważały wzrosty cen 

monitorowanych zbóż. W dniach 1–7.08.2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 

średnio 1 547 zł/t. Za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 1 198 zł/t. Średnia 

cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 243 zł/t, Owies 

konsumpcyjny kupowano po 1 140 zł/t. Przeciętna cena kukurydzy w kraju wyniosła 1 

429 zł/t wobec 1 428 zł/t w poprzednim tygodniu. 

W trzecim tygodniu sierpnia 2022 r. obniżeniu uległy ceny pszenicy konsumpcyjnej 

i pszenżyta, a ceny pozostałych monitorowanych zbóż wzrosły. W zakładach zbożowych 

w dniach 15–21 sierpnia 2022 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 545 zł/t. Za 

żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 1 227 zł/t, a jęczmienia paszowego 1 284 

zł/t. Owies konsumpcyjny przeciętnie kupowano po 1 203 zł/t. Przeciętna cena kukurydzy 

w kraju wyniosła 1 430 zł/t, czyli o 39% drożej niż rok wcześniej. 
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Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 Ceny min/max zbóż na targowiskach w Małopolsce w miesiącu sierpniu 

 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 110,00-118,00 - - 125,00-130,00 

Wolbrom 130,00 155,00 125,00 150,00 

Nowy Targ 160,00 180,00 120,00 180,00 

Nowy Sącz 160,00-180,00 200,00 120,00-130,00 180,00-200,00 

Bochnia 140,00 160,00-180,00 120,00 160,00 

Gorlice 160,00-180,00 190,00 120,00-130,00 180,00-200,00 

Limanowa 170,00 180,00 130,00 180,00 
 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

 

CENY NA RYNKU MIĘSNYM 
 

Rynek trzody chlewnej  

Stabilna konsumpcja, spadek cen pasz i wreszcie zmniejszona podaż związana ze 

spadkiem pogłowia trzody chlewnej powodują poprawę sytuacji rynkowej. Z powodu 

upałów coraz mniej tuczników trafia do rzeźni. Krajowy Związek Pracodawców 

Producentów Trzody Chlewnej POLPIG informuje, że w Hiszpanii waga rzeźna spadła  

o 2,5 kg w stosunku do roku ubiegłego, a cena skupu wzrosła o kolejny 1 eurocent. 

Podobnie Francja podniosła ceny skupu o 1 eurocent. Dania zwiększyła wysyłki 

wieprzowiny do Azji, co tłumaczy wzrost ceny o 3 eurocenty. 

Z kolei na małej giełdzie w Niemczech cena żywca wieprzowego skoczyła  

o 5 eurocentów. Notowania VEZG z 3 sierpnia nadal wynosiły 1,85 euro/kg, jednak 

dominują optymistyczne nastroje co do dalszego kształtowania się cen.  

Ograniczona podaż towaru, przy stałych potrzebach popytowych wywołuje fale 

podwyżek w skupach. Sytuacja ta szybko się nie zmieni, ponieważ ograniczona ilość świń 

nie jest spowodowana brakiem tylko i wyłącznie tuczników, ale przede wszystkim stada 

podstawowego – loch – zwierząt, które mają za zadanie urodzić prosięta i je odchować, 

by można było wyprodukować tucznika. 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Sierpień 2022 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 1545-1556 
paszowa 1548-1595 

Żyto konsumpcyjne 1198-1227 
paszowe 1158-1178 

Kukurydza paszowa 1423-1430 

Jęczmień paszowy 

konsumpcyjny 
1243-1284 

1266-1323 
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Na rynku krajowym zauważalne jest większe zainteresowanie żywcem wieprzowym. 

Ceny skupu rosną z każdym tygodniem. Na początku sierpnia średnia krajowa w klasie  

E przekroczyła poziom 9 zł/kg. Oczekiwane są dalsze podwyżki cen skupu świń, które 

mogą wpłynąć na wzrost cen produktów wieprzowych w handlu detalicznym. Uwalnianie 

stosunkowo niewielkich zapasów mięsa wieprzowego zgromadzanych w ramach 

interwencji dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny może tylko częściowo 

hamować wzrostowy trend cen skupu świń. Z danych KOWR i MRiRW wynika, że na 

rynku krajowym w dniach 1–7.08.2022 r. za świnie rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali 

przeciętnie 7,10 zł/kg. Cena żywca wieprzowego była o 2 proc. wyższa niż przed 

miesiącem oraz o 38,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Rok temu 

cena ta wynosiła 5,13 zł/kg. W dniach 15–21.08.2022 r. na rynku krajowym odnotowano 

dalszy wzrost cen skupu żywca wieprzowego. Za świnie rzeźne w skupie dostawcy 

uzyskiwali przeciętnie 7,48 zł/kg.  

 

 Średnie ceny netto (bez VAT) zakupu tuczników wg klasyfikacji poubojowej SEUROP według 

mpc (masa poubojowa ciepła ) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 Rynek żywca wołowego 

W pierwszym tygodniu sierpnia br. nastąpił dalszy wzrost cen zakupu bydła rzeźnego, za 

które płacono przeciętnie 11,11 zł/kg, o 2% więcej niż w końcu lipca br. Żywiec wołowy 

był o 4,5% droższy niż przed miesiącem oraz o 48% droższy niż rok wcześniej. W trzecim 

tygodniu sierpnia w zakładach mięsnych cena zakupu żywca wołowego, w odniesieniu do 

poprzedniego notowania, wzrosła o 5 gr/kg i wyniosła 11,34 zł/kg. Żywiec ten był o 5,5% 

droższy niż przed miesiącem i o 47% droższy niż przed rokiem. 

 

 

 

Towar 
CENA [zł/tonę] 

07.08.2022 14.08.2022 21.08.2022 28.08.2022 

Klasa S 9177 9333 
9651 9828 

Klasa E 9105 9265 
9588 9772 

Klasa U 8776 8954 
9282 9499 

Klasa R 8476 8611 
8951 9165 

Klasa O 7524 7826 
8167 -8278 

Klasa P - - 
- - 

Klasa S-P razem 9106 9268 
9590 9770 
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Średnie ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-sierpień 2022 r.  

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w sierpniu 2022 r  

Kategoria bydła 
 wg w.ż.[zł/kg] 

dla mpc 

[zł/tonę] 
dla mps [zł/tonę] 

  

Bydło ogółem 11,11-11,34 21456-21884 21885-22322 

bydło 8-12 m-cy (Z) 12,01-10,39 19297-22274 19665-22211 

byki 12-24 m-ce (A) 12,01-12,24 22525-22970 22975-23429 

byki > 24 m-cy (B) 11,99-12,36 22492-22968 22942-23428 

krowy (D) 9,63-9,68 19784-19881- 20180-20279 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,47-11,58 22139-22355 22581-22802 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

-  jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco 

zakład. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.) niezależnie od okresu w jakim zostały 

wypłacone. 
 w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane w Polsce (średnia 

ważona) w latach 2011-2015: bydło ogółem - 0,518 (było 0,507); byki do 2 lat - 0,533 (było 0,539); byki > 2 lat - 0,533 (było 

0,535); wolce - 0,521 (było 0,540); krowy - 0,487 (było 0,465) i jałówki – 0,518 (było 0,516), 

mpc - masa poubojowa ciepła, mps - masa poubojowa schłodzona, 

 

Rynek drobiu  

W dniach 1–7.08.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów, podobnie jak w poprzednim 

tygodniu i przed miesiącem, ukształtowała się na poziomie 6,07 zł/kg. Za indyki dostawcy 

uzyskiwali średnio 8,53 zł/kg, o 3 gr/kg mniej niż tydzień wcześniej i o 1 gr/kg mniej niż 

przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe 

o 44%, indyki – o 61%. W trzecim tygodniu sierpnia cena za kurczęta brojlery nie uległa 

zmianie i wyniosła 6,07 zł/kg. Cena żywca indyczego wyniosła 8,54 zł/kg i była o 2% 

niższa niż przed miesiącem. Za kaczki brojlery uzyskiwano 7,37 zł/kg. W odniesieniu do 

cen notowanych przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 46%, indyki – o 70%, 

kaczki brojlery – o 48%. 

Ceny skupu drobiu rzeźnego w Polsce w miesiącu sierpniu 2022r.  

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 6,07  

Indory 8,37-8,54 

Indyczki 8,47-8,68 

Kaczki typu brojler 7,37-7,38 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Średnie krajowe ceny sprzedaży netto (bez VAT) jaj spożywczych klasy A w zakładach 

pakowania - sierpień 2022 r. 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów klatkowy  XL 67,14-67,63 

Chów klatkowy  L 52,78-54,87 

Chów klatkowy  M 43,58-45,07 

Chów klatkowy  S 30,57—37,50 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ściółkowy  XL - 

Chów ściółkowy  L 64,11-64,90 

Chów ściółkowy  M 55,67-58,06 

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

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów wolnowybiegowy L  70,26-70,32 

Chów wolnowybiegowy M 63,43-64,85 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ekologiczny M 82,42-87,24 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 
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Rynek mleka  

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich – sierpień 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 1–7.08.2022 r. zbywały masło w blokach 

przeciętnie po 32,40 zł/kg. Był to poziom cen taki jak przed miesiącem, ale o 86% wyższy 

niż rok wcześniej. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 32,66 zł/kg (6,53 zł za 200 

gramową kostkę), nieznacznie (o 0,4%) taniej niż miesiąc wcześniej. Cena masła 

konfekcjonowanego była o 79% wyższa niż przed rokiem. Cena zbytu odtłuszczonego 

mleka w proszku wyniosła 18,75 zł/kg. W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca  

i roku było one droższe odpowiednio o 5% i 65%. Za pełne mleko w proszku, podobnie 

jak w poprzednim tygodniu, uzyskiwano 23,67 zł/kg, o 2% mniej niż miesiąc wcześniej, 

ale o 65% więcej niż przed rokiem. W dniach 15–21.08.2022 r. masło w blokach zbywano 

przeciętnie po 32,13 zł/kg, nieznacznie (o 0,5%) taniej niż miesiąc wcześniej. Masło 

konfekcjonowane sprzedawano po 32,61 zł/kg (6,52 zł za 200 gramową kostkę), o około 

1% taniej niż przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem  

o 81%, a masła konfekcjonowanego – o 72%. Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 

18,31 zł/kg, o 2% mniej niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku 

wyniosła 23,50 zł/kg i była o 2% niższa niż miesiąc wcześniej. W dniach 15–21.08.2022 

r. krajowi producenci zbywali ser Edamski przeciętnie po 23,22 zł/kg o 1% o 3% taniej 

niż przed miesiącem. Za ser Gouda płacono 24,35 zł/kg, o 2% więcej niż przed miesiącem. 

W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był droższy o 57%, a ser Gouda –  

o 62%. 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –sierpień  2022r.  

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

07.08.2022 14.08.2022 

 

21.08.2022 

 

28.08.2022 

Masło Ekstra w blokach 

 

3240 3230 

 

3213 

 

3215 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 

3266 3287 3261 

 

3280 

Mleko odtłuszczone w 

proszku 

 

 

1875 

 

 

1851 

 

1831 

 

1822 

Mleko pełne w proszku  

2367 

 

2334 

 

2350 

 

        2416 

Ser dojrzewający typu 

Edamski 

 

 

2345 

 

2355 

 

 

2322 

 

2350 

Ser dojrzewający typu Gouda 2482 

 

2446 2435 

 

2421 
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Towar Jm Targowisko 

Rybitwy 

Oświęcim Stary 

Kleparz 

Wadowice Gorlice Limano

wa 

Nowy Sącz 

Borówka 

amerykańska 
zł/kg 16,00 20,00-

24,00 

14,00-

15,00 

15,00-16,00 15,00-16,00 14,00 10,00 

Jabłka zł/kg 1,60-2,00 3,50 5,00 2,50 3,00 - 2,50-3,00 

Cebula zł/kg 1,00-1,40 4,00 4,00 2,50 3,00  3,00 

Maliny zł/kg 17,00-20,00 24,00 24,00 18,00 24,00 - - 

Ogórki zł/kg 2,50-4,00 4,50-6,00 5,00-6,00 4,00-5,00 4,00 5,00 2,50-4,00 

Papryka czerwona zł/kg 3,50-6,00 10,00 10,00 7,00-12,00 10,00 - 5,50-9,00 

Pietruszka zł/kg 2,50-4,00 6,00-7,00 5,00-

10,00- 

5,50-6,00 10,00- 5,50- 4,50-6,00 

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

Śliwy zł/kg 1,50-2,00 4,50 4,00-8,00 4,00-4,50 3,00-5,00 - 3,50-4,00 

Kapusta biała 

młoda 

zł/szt - 5,00 - 6,00 - - 4,00-5,00 

Brokuł zł/kg 3,00  4,00-5,00 - 6,00 4,00 4,00-5,00 

Ziemniak 

jadalny 

zł/dt 100,00 250,00 200,00-

250,00 

180,00 150,00,-

180,00 

 150,00  140,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Ceny większości owoców i warzyw, jeżeli je porównamy z cenami sprzed roku, są 

wyższe, natomiast wzrost średniej ceny jest niższy niż stopień inflacji rok do roku. 

Według wstępnych danych opublikowanych przez GUS warzyw będzie o 3 % więcej niż 

przed rokiem, jeszcze wyższe szacowane są zbiory owoców - tych z drzew o 5,8 % więcej, 

a z krzewów owocowych i plantacji jagodowych ponad 9 % . GUS szacuje w 2022 roku: 

-produkcję warzyw gruntowych na około 4,0 mln t 

-zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,7 mln t; 

-produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niemal 

620 tys. t 

Wciąż trwa sezon na krajowe maliny, który dzięki jesiennym odmianom potrwa długie 

tygodnie. Ceny malin w miesiącu sierpniu na małopolskich rynkach wahały się od 17 zł 

do 24 zł za kg. Obok malin jednym z najpopularniejszych owoców drugiej połowy lata  

i jesieni w Polsce jest śliwka. W sprzedaży zaczęły pojawiać się pierwsze węgierki, a ich 

wysyp nastąpi we wrześniu. Ceny śliwek w Małopolsce w omawianym miesiącu wahały 

się od 1,50 do 8 zł/kg, średnio 3,80 zł/kg. 

Jeśli chodzi o ziemniaki to według GUS w bieżącym roku areał uprawy ziemniaków 

wyniesie blisko 0,2 mln ha i będzie nieco niższy od ubiegłorocznego. W bieżącym roku 

sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu. 

Większość plantacji z przeznaczeniem na późniejszy zbiór zostało zasadzonych  

w kwietniu, głównie w trzeciej dekadzie miesiąca. Warunki wegetacji od sadzenia do 

połowy maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda  

z przymrozkami i niedoborem opadów deszczu spowodowała, że wschody roślin były 

nierównomierne i wydłużone w czasie. Stan plantacji ziemniaków poprawiły opady 
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deszczu od drugiej połowy maja, przy czym wielkość i rozkład opadów była różna  

w zależności od regionu. Na małopolskich targowiskach cena ziemniaka oscylowała 

między 1,00 zł a 2,50 zł za kg.  

Warunki pogodowe- susza i upały- najbardziej szkodzą warzywom kapustnym. To się 

odbija na cenach, które są znacząco wyższe. Obecnie trzeba zapłacić od 5 zł do 6 zł za 

jedną sztukę kapusty i od 3 zł do 6 zł zł za brokuł. W poprzednich latach ta cena 

oscylowała w okolicach 2 - 2,5 zł za sztukę.  

 

INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA OGŁOSZONYCH  

W SIERPNIU 2022 ROKU: 

Dz.U. 2022 

poz. 1570 

  

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 11.08.2022 

r. 

Dz.U. 2022 

poz. 1576 
  

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw-  weszła w życie 11.08. 2022 r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 

1609 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020v- ogłoszone 1 sierpnia 2022 r. 

Dz.U. 

2022 poz. 

1632 

  

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

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w 

drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii 

– weszło w życie 11.08.2022r. 

Dz.U. 2022 

poz. 1662 

  

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

w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych 

przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

kwalifikacji tych osób – weszło wżycie 11.08.2022 r, 

Dz.U. 

2022 poz. 

1669 

  

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

w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo 

urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza 

weterynarii – weszło w życie 11.08.2022 r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001570
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001570
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001576
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001576
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001632
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001632
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001632
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001662
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001662
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001669
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001669
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001669
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Dz.U. 2022 

poz. 1672 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 

Weterynaryjną – weszło w życie 11.8.2022 r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 

1680 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 – ogłoszone 10.08.2022 r. 

Dz.U. 2022 

poz. 1684 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 

2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 

wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby 

wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii – weszło w życie 

11.08.2022 r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 

1773 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na 

operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w 

ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 25.08.2022 r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 

1788 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 

promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 – weszło  życie 26.08.2022r. 

Dz.U. 

2022 

poz. 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 

2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu 

udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001672
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001672
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001672
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001680
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001684
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001684
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001773
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001773
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001773
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001773
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001788
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001788
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001788
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001788
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001788
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001819
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001819
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001819
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1819 wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do 

obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – weszło w życie 

31.08.2022 r. 

 

AKTUALNOŚCI: 

Informacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie 

Europejskim w Brukseli – w dniu 31 sierpnia 2022 roku, Polskę reprezentował Poseł 

do PE  Krzysztof Jurgiel  

Tematy główne posiedzenia: 

1. Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG SANTE) oceny wpływu 

zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. 

22 czerwca b.r. KE opublikowała projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu 

środków ochrony roślin (SUR); projekt jest pierwszą propozycją legislacyjną wynikającą 

ze strategii „Od pola do stołu” (F2F), która podejmuje próbę implementacji ambitnych 

celów redukcyjnych zawartych w tej strategii. Projekt rozporządzenia powstał w DG 

SANTE. Niestety argumenty płynące od DG AGRI i Komisji ds. rolnictwa były w 

niewielkim stopniu uwzględniane. Polska wraz z Estonią, Litwą, Łotwą, Słowacją, 

Węgrami, Chorwacją, Austrią, Słowenią, Rumunią, Bułgarią i Maltą stworzyła 

nieformalną grupę państw, które sprzeciwiają się głównym założeniom tej legislacji; 

dwukrotnie na Radzie AGRIFISH (w marcu i w czerwcu – jeszcze przed publikacją) 

zaprezentowano wspólne dokumenty non-paper przedstawiające wątpliwości i sprzeciw 

wobec radykalnych planów KE. Ministrowie wzywali KE do przedstawienia podstaw 

naukowych dla proponowanych rozwiązań, pogłębionej ekonomiczno-społecznej oceny 

wpływu (z uwzględnieniem wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność 

naszego rolnictwa) oraz o odstąpienie od bezwarunkowego zakazu stosowania środków 

ochrony roślin na tzw. obszarach wrażliwych. Ponadto ministrowie sprzeciwiali się 

obowiązkowym krajowym redukcjom, zwłaszcza w oparciu o metodologię, która nie 

obrazuje rzeczywistego zużycia środków ochrony roślin w państwach członkowskich, 

tylko opiera się na trendach sprzedażowych. Wszystkie powyższe wątpliwości pozostały 

bez odpowiedzi ze strony KE; opublikowany projekt rozporządzenia zawiera wiele 

kwestii, które są nie do zaakceptowania. Podczas pierwszej Rady AGRIFISH po oficjalnej 

publikacji projektu (18 lipca b.r.) ministrowie w większości jednoznacznie skrytykowali 

projekt KE. Umiarkowanie przychylne stanowisko prezentują jedynie Niemcy, Belgia i 

Francja. 19 lipca b.r. KE przekazała do państw członkowskich informacje, jakie poziomy 

redukcji dane państwa musiałyby osiągnąć według proponowanych przepisów. Dla Polski 

przedstawia się to następująco: minimalny poziom redukcji stosowania chemicznych 

środków ochrony roślin wynosi 45 proc., minimalny poziom redukcji stosowania bardziej 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001819
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ryzykownych środków wynosi 55 proc. Takie poziomy są dla Polski nierealne i nie do 

zaakceptowania. We wrześniu KE ma opublikować zbiorczo poziomy redukcji dla 

wszystkich państw członkowskich. Tylko wąskie grono państw może liczyć na minimalny 

dopuszczalny poziom redukcji (35 proc.). Należą do nich Grecja i Szwecja (która równie 

sceptycznie podchodzi do tego obowiązku, gdyż już dziś jest dużo poniżej unijnej średniej 

zużycia i uważa, że ten obowiązek byłby dla niej niesprawiedliwy). 

2. Prezentacja przedstawiciela Komisji (DG AGRI) na temat wyników i perspektyw 

zbiorów rolnych w UE w 2022 r. 

Agresja Rosji na Ukrainę w znacznym stopniu wpływa na światowe bezpieczeństwo 

żywnościowe. Od lutego ubiegłego roku światowe ceny produktów rolnych wzrosły o 

30%. Ponadto na zbiory w UE mają wpływ niekorzystne warunki pogodowe. 25 sierpnia 

2022 Reuters poinformował, że Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy dotyczące 

tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej o 10%. Komisja obniżyła prognozę 

produkcji kukurydzy użytkowej (kukurydzy) w UE w latach 2022/23 do 59,3 mln ton. 

Byłby to najmniejszy zbiór od siedmiu lat. KE nie odniosła się do warunków 

pogodowych, ale stwierdziła, że ograniczone perspektywy dla kukurydzy odzwierciedlają 

głównie prognozy niższych plonów dla Rumunii, Francji, Bułgarii i Węgier. Skutki 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę nadal wpływają na światowe rynki towarowe i stanowią 

poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Ukraińskie 

rolnictwo ma bezpośredni wpływ na cały łańcuch dostaw, od produkcji po handel, 

utrzymując presję na globalną podaż zbóż i nasion oleistych. Ze względu na problem 

suszy w UE prognoza produkcji zbóż jest niższa niż oczekiwano i poniżej poziomów z 

2021 roku. Jednak istniejące zapasy pomogą zaspokoić krajowe potrzeby konsumpcyjne 

i część popytu eksportowego, który zgodnie z przewidywaniami pozostanie wysoki ze 

względu na presję na rynkach światowych. Sektor zwierzęcy UE (mięso i nabiał) stoi 

przed własnymi wyzwaniami związanymi z epidemiami chorób zwierząt i wysokimi 

cenami pasz. Dostępność żywności w UE nie jest jednak zagrożona. Ceny producentów 

rolnych pozostają wysokie, głównie ze względu na utrzymującą się niepewność wywołaną 

rosyjską agresją na Ukrainę oraz wysokie koszty energii. Powoduje to nieunikniony 

wzrost kosztów produkcji, takich jak energia elektryczna, transport, chłodzenie i 

ogrzewanie, a także nawozy i inne nakłady. Światowe ceny produktów rolnych wzrosły o 

30% od początku inwazji, chociaż w ostatnich tygodniach zaobserwowano pewne 

osłabienie, związane częściowo z nadchodzącymi żniwami. Oczekuje się, że wzrost cen 

producentów surowców rolnych będzie nadal znajdował odzwierciedlenie w cenach 

żywności, co spowoduje, że część konsumentów zrezygnuje z produktów o wyższej 

wartości na rzecz tańszych, aby zarządzać inflacją żywności. 

Sytuacja w Polsce przedstawia się następująco: 
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- Produkcja roślinna - zgodnie z informacją GUS z 29 lipca br. powierzchnia uprawy 

zbóż podstawowych (bez kukurydzy) z mieszankami zbożowymi w 2022 r. jest o ok. 7% 

mniejsza od ubiegłorocznej i wynosi około 5,9 mln ha. Zbiory zbóż podstawowych (bez 

kukurydzy) z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 26,6 mln t, tj. o 0,4 

mln t czyli o około 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Jednocześnie dane wskakują, 

że powierzchnia uprawy kukurydzy będzie wyższa od zeszłorocznej o niemal 16 % i 

wyniesie ok. 1,18 mln ha. Zbiory rzepaku i rzepiku w 2022 r. ocenia się na około 3,6 mln 

t, tj. o około 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Aż 4-krotnie zwiększyła się, w 

porównaniu do 2021 roku, powierzchnia uprawy słonecznika, która w 2022 roku wynosi 

ok. 64 tys. ha. Zakontraktowana powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce w 

sezonie 2022/23 wynosi 225,2 tys. ha, podczas gdy w ubiegłym sezonie wynosiła 250,6 

tys. ha (spadek o 10,1% r/r). Tegoroczne łączne zbiory owoców z drzew szacuje się 

obecnie na ponad 4,7 mln ton, czyli o 5,8% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. 

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 4,2 mln ton, czyli o ok. 

5% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Produkcja gruszek w sadach jest obecnie 

szacowana na niemal 82 tys. ton (+19% r/r). Zbiory śliwek oceniono na prawie 132 tys. 

ton (+ 12% r/r). Produkcja wiśni w 2022 r. może być o 10% większa i wynieść ok. 183 

tys. ton, natomiast zbiory czereśni oszacowane zostały na poziomie 78,5 tys. ton (+ 33% 

r/r). Przewiduje się, że łączne zbiory brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich przekroczą 

poziom z poprzedniego roku o 38% i wyniosą niemal 20 tys. ton. 

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono 

wstępnie na niespełna 620 tys. ton, tj. o 9,3% więcej niż w roku poprzednim. 

Ocenia się, że tegoroczne zbiory kapusty, przy sprzyjających warunkach pogodowych w 

kolejnych tygodniach okresu wegetacji, mogą przekroczyć poziom 680 tys. ton. Produkcja 

kalafiorów jest obecnie oceniana na 130 tys. ton. Zbiory cebuli szacuje się na poziomie 

650 tys. ton, natomiast produkcja marchwi może wynieść ok. 620 tys. ton. Zbiory buraków 

ćwikłowych oceniono na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, tj. 240 tys. ton. 

Produkcja pomidorów gruntowych może wynieść 172 tys. ton, a ogórków 145 tys. ton. 

Łączne zbiory pozostałych gatunków warzyw szacuje się na prawie 1,4 mln ton, przy 

czym największy udział w tej grupie mają: dynia, pietruszka, kukurydza cukrowa, a także 

selery oraz fasolka szparagowa. 

-Produkcja zwierzęca 

Główny problem podnoszony przez przetwórców mleka i mięsa dotyczy zagrożeń w 

ciągłości dostaw CO2 i innych gazów niezbędnych w procesie produkcyjnym. Według 

danych GUS, skup mleka wzrósł o +1,8%. Krajowe ceny skupu mleka są rekordowo 

wysokie. Od połowy lutego 2022 r. ceny świń w wadze żywej na krajowym rynku wzrosły 

o +79% do historycznie wysokiego poziomu 7,48 zł/kg w 33. tygodniu 2022 r. Bieżąca 

cena skupu świń jest wyższa w skali roku o +47,5%. Głównym problemem dla 
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producentów świń są wysokie koszty produkcji, w tym koszty pasz dla trzody, które 

podrożały r/r o ok. +42%. IERiGŻ-PIB prognozuje, że z uwagi na problemy związane z 

opłacalnością produkcji, w 2022 r. można spodziewać się dalszej głębokiej redukcji 

pogłowia, która może nastąpić nie tylko w małych gospodarstwach, ale także dużych. 

Zgodnie z prognozami Instytutu, produkcja wieprzowiny (zbilansowana handlem 

zagranicznym) może zmniejszyć się w 2022 r. w skali roku o ok. -12%. Według danych 

GUS uboje świń (waga poubojowa schłodzona) w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. były 

niższe o -8,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Od 2014 r. Polska jest 

największym producentem mięsa drobiowego w UE. Przemysłowa produkcja mięsa 

drobiowego w 2021 r. w zestawieniu z 2020 r. wzrosła o 1,0% do 2 937 tys. ton. Aktualnie 

utrzymują się historycznie wysokie ceny zarówno skupu żywca drobiowego, jak i 

sprzedaży mięsa. Pomimo występowania grypy ptaków (w dniu 19 lipca 2022 r. w Polsce 

stwierdzono kolejne (31) ognisko HPAI) wielkość i wartość eksportu/wywozu mięsa 

drobiowego rośnie. 

ARiMR 

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin naboru 

wniosków „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych  

z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w 

tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  do dnia 21 październik 2022 r. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze 

względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony 

również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze 

właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji. Wniosek składa się osobiście lub 

przez upoważnioną osobę, przesyłką pocztową bądź również w formie dokumentu 

elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. Podobnie jak w poprzednich latach 

z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze wprowadzona została istotna zmiana 

– wachlarz usług, które będą świadczyć przyszli beneficjenci, został poszerzony. Można 

się zatem ubiegać o dofinansowanie działalności nie tylko na rzecz rolnictwa, lecz także 

tych związanych z: leśnictwem; rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania 

urządzeń wodnych; rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji; rolnictwem 

w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Maksymalna kwota wsparcia, o jakie 

można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Poziom refundacji zależy 

od rodzaju usług. 

2. Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich 

Do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na 

realizację zadań związanych z działalnością statutową. Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 
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kwietnia. Otrzymaną pomoc koła są zobowiązane wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. oraz 

rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r. 

KRUS 

1. „Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS – od 25 sierpnia 2022 

roku KRUS wypłaca „Czternastą emeryturę” 

Czternastą emeryturę” KRUS wypłaca z urzędu - nie trzeba w tej sprawie składać żadnych 

wniosków.  Przysługuje ona osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do 

jednego ze świadczeń: 

-emerytury rolniczej, 

-renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, 

-renty rodzinnej, 

-okresowej emerytury rolniczej, 

- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,  

jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.188,44 zł. 

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości: 

- 1.338,44 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2022 r.), jeżeli 

wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 

zł, 

-1.338,44 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń 

emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń 

emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł 

„Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza 

składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie 

będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje. 

 

Interwencje samorządu rolniczego: 

 

1.w sprawie dostępności oraz dopłat do nawozów ( pismo z dnia 10.08.2022 r) 

 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-KRIR-w-sprawie-

dost%C4%99pno%C5%9Bci-oraz-dop%C5%82at-do-nawoz%C3%B3w,14872.html 

 

2. w sprawie podniesienia stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 

Weterynaryjną (pismo z dn. 12.08.2022 r ) 

 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Samorz%C4%85d-rolniczy-nie-zgadza-si%C4%99-na-

podwy%C5%BCszenie-stawek-op%C5%82at-weterynaryjnych,14870.html 

 

3.w sprawie zaprzestania produkcji nawozów azotowych – wniosek o wprowadzenie 

interwencyjnych dopłat do zakupu nawozów azotowych ( pismo z dnia 24.08.2022 )  

 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-KRIR-w-sprawie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-oraz-dop%C5%82at-do-nawoz%C3%B3w,14872.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-KRIR-w-sprawie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-oraz-dop%C5%82at-do-nawoz%C3%B3w,14872.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Samorz%C4%85d-rolniczy-nie-zgadza-si%C4%99-na-podwy%C5%BCszenie-stawek-op%C5%82at-weterynaryjnych,14870.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Samorz%C4%85d-rolniczy-nie-zgadza-si%C4%99-na-podwy%C5%BCszenie-stawek-op%C5%82at-weterynaryjnych,14870.html
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https://mir.krakow.pl/artykuly/Zarz%C4%85d-KRIR-interweniuje-w-sprawie-

zaprzestania-produkcji-nawoz%C3%B3w-azotowych,14899.html 

 

4.w sprawie zmiany zasad ekoschematu Rolnictwo węglowe 

 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-o-zmian%C4%99-zasad-ekoschematu-

Rolnictwo-w%C4%99glowe,14905.html 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

1. Posiedzenie Zarządu KRIR – Warszawa, 02.08.2022 

2. Posiedzenia Zarządu MIR- 11.08 oraz 28.08.2022 

3. Posiedzenia Rad Powiatowych MIR: 

-16.08.2022- RP Miechów 

-18.08.2022 – RP Dąbrowa Tarnowska 

-23.08.20.2022 –RP Nowy Sącz 

-25.08.2022 – RP Limanowa 

-26.08.2022 – RP Oświęcim 

-31.08.2022 – RP Gorlice 

4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: -warsztaty „Sztuka tworzenia 

wianków- warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich” odbyły się: 02.08.2022– w powiecie 

limanowskim; 04.08.2022 – w powiecie nowosądeckim;  

5. W dniach 3-11 sierpnia 2022 r - wyjazd 50 dzieci na kolonię do Dębrzyna  

w województwie kujawsko-pomorskim 

6. Szkolenia, konferencje:  

-Wsparcie doradcze w zakresie ekoschematów – 09.08.2022 biuro MIR w Wadowicach, 

Nowym Sączu, Krakowie i Tarnowie, 

-Kurs z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w Łapszach Niżnych- powiat 

nowotarski, przeszkolono 20 rolników- 09.08.2022, 

-Konferencja „Perspektywy rozwoju pasterstwa na terenach górskich i podgórskich  

w województwie małopolskim” - Krzywa gm. Sękowa, 17-18.08.2022, 

-Spotkanie w ramach Projektu IQSEEL, Komisja Rolnictwa Sejmiku Województwa 

Małopolskiego – 25.08.2022, 

-Szkolenie Arbitrów Sądu Polubownego przy PZŁ, Zarząd KRIR – 29.08.2022, 

Warszawa, 

-Posiedzenie Zespołu ds, Strategii woj. małopolskiego, Urząd Wojewódzki - 30.08.2022, 

7. „Wincenty Witos - premierem rządu” - uroczysta prezentacja komiksu - Gminna 

Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach - 13.08.2022 r. 

8. Obchody Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 - Wola Rzęzińska, 15.08.2022 r 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Zarz%C4%85d-KRIR-interweniuje-w-sprawie-zaprzestania-produkcji-nawoz%C3%B3w-azotowych,14899.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Zarz%C4%85d-KRIR-interweniuje-w-sprawie-zaprzestania-produkcji-nawoz%C3%B3w-azotowych,14899.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-o-zmian%C4%99-zasad-ekoschematu-Rolnictwo-w%C4%99glowe,14905.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Wniosek-o-zmian%C4%99-zasad-ekoschematu-Rolnictwo-w%C4%99glowe,14905.html
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9. Dożynki i pikniki, na których delegaci i pracownicy biur reprezentowali Małopolską 

Izbę Rolniczą : 

- Dożynki w Czchowie – 14.08.2022, 

-Dożynki w Proszowicach- 14.08.2022, 

-Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki -14-21.08.2022, 

-Dożynki Powiatu Miechowskiego - 14.08.2022, 

-Dni Kozłowa- 15.08.2022, 

-„Cudowna moc bukietów” w Jaszczurowej -15.08.2022, 

-Dożynki Powiatu Krakowskiego – Dubie, Dolina Pstrąga - 20.08.2022, 

-Dożynki Gminne w Niedźwiedziu - powiat krakowski - 21.08.2022, 

-Dożynki Gminy Jordanów, Piknik „Między dawnymi a nowymi czasy" Skansen Bystra-

Sidzina- 21.08.2022, 

-Dożynki Gminne w Stryszawie Dolnej - 21.08.2022, 

-Gołeckie Żniwogranie w Przybysławicach– 21.08.2022, 

-Dożynkowe spotkanie integracyjne w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach – 

25.08.2022, 

-Dożynki Gminy Wadowice - 27.08.2022, 

-Dożynki Gminne w Kleczy Dolnej- 27.08.2022, 

-Dożynki Województwa Małopolskiego - Zielonki, 27.08.2022, 

- Dożynki Parafialne w Książnicach Wielkich – 28.08.2022, 

- Dożynki w Jeżówce – 28.08.2022, 

- Dożynki Gminne w Łapszach Niżnych połączone z Przeglądem Orkiestr Dętych- 

28.08.2022 r. 

- Sejmik Kobiet Wiejskich oraz Piknik Owocowo-Warzywny organizowane przez 

Małopolską Izbę Rolniczą nad Zalewem w Narożnikach, gmina Radgoszcz w dniach  

27-28.08.2022 r. 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie:  
www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.pl, www.nawozy.eu www.gospodarz.pl, www.agronews.com.pl 

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

https://www.izbozpasz.pl/home.html 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krus.pl/
http://www.nawozy.eu/
http://www.gospodarz.p/
https://www.cenyrolnicze.pl/

