
INFORMACJE BIURA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ NA 

TEMAT FUNKCJONOWANIA PODSTAWOWYCH RYNKÓW 

ROLNYCH, PRAC ZARZĄDU I NOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. 

DANE OPRACOWANO ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022r. 

Rynek zbóż 

Ceny zbóż w Polsce- październik 2022 

 

Pod koniec października w krajowych skupach odnotowano niewielkie spadki cen 

pszenicy konsumpcyjnej, a podaż ziarna choć wysoka to i tak była niższa niż  

w analogicznym okresie ubiegłego roku. W październiku w skupach wystąpił szczyt 

dostaw kukurydzy. Mokre ziarno skupowane było nawet po 931 zł/t, a minimalna cena 

wynosiła 769 zł/t, natomiast średnia cena z całego kraju przekraczała 861zł/t.  

W przypadku kukurydzy suchej ceny rozpoczynały się od 769 zł  a kończyły na 1437 

zł/t. Z kolei w przypadku pszenicy konsumpcyjnej odnotowano niewielkie zmiany 

stawek maksymalnych i w październiku skupy płaciły 1603 zł/t. Pszenicę paszową 

można było dostać od 1567 do 1606 zł. Stawki za jęczmień paszowy  rozpoczynały się 

od 1307 zł, a kończyły na 1341 zł/t. W podobnej stagnacji utknęły ceny rzepaku. Był on 

skupowany z ceną minimalną na poziomie 2550 zł/t. Maksymalnie sprzedający 

oferowali za „czarne złoto” 3050 zł/t. Cena żyta konsumpcyjnego zawierała się  

w przedziale od 1214 do 1234 zł/t, a paszowego od 1143 do 1248 zł/t. Pszenżyto 

kosztowało 1343-1382 zł/t. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 

 

 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Październik 2022a r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 1569-1603 
paszowa 1567-1606 

Żyto konsumpcyjne 1214-1234 
paszowe 1143-1248 

Kukurydza paszowa 1416-1437 

paszowa mokra 769-931 

Jęczmień paszowy 1307-1341 

konsumpcyjny 1225-1323 



W październiku 2022 r. ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się 

następująco:  

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Nowy Targ 160 180 120 180 

Wolbrom 130-160 155-170 125 150-160 

Krzeszowice 140-160 155 150 160-170 

Wadowice 160 170 150 170 

Krościenko 160 180 120 180 

Limanowa 160 180 150 180 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

Rynek trzody chlewnej 

Stawki oferowane przez zakłady ubojowe pod koniec października spadły, ale były to zmiany 

na poziomie kilku groszy za kilogram. Nie zmienia to faktu, że sytuacja ekonomiczna 

producentów trzody chlewnej jest zła, a opłacalność prowadzonej działalności znajduje się 

poniżej progu rentowności.  Na krajowym rynku podaż żywca wieprzowego w październiku 

była poniżej poziomu roku ubiegłego, ale rynek jest niepewny i trudny do przewidzenia. Handel 

odbywał się na mniejszą skalę niż zwykle o tej porze.  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane  30.10.2022 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych 

źródeł krajowych wahały się w granicach: od 6,00 do maksymalnie 7,70 zł/kg. Przed miesiącem 

(26.09.2022) tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 7,63 zł/kg.  Za żywiec 

wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponowały 6,00-7,20 zł/kg.  

 Ceny macior w skupach oscylowały w przedziale 4,00-5,30 zł/kg.  

Średnia cena zakupu tucznika wg klasyfikacji SEUROP ( wg mpc) 

 **MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Towar 
 CENA [zł/tonę] 

09.10.2022 16.10.2022 23.10.2022 30.10.2022 

Klasa S 9536 9458 
9328 9063 

Klasa E 9473 9374 
9252 8982 

Klasa U 9141 9045 
8932 8671 

Klasa R 8801 8723 
8570 8350 

Klasa O 8017 7756 
7633 7545 

Klasa P - - 
- - 

Klasa S-P 9475 9371 
9244 8980 



Rynek bydła 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-październik 2022 r.  
 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w październiku 2022r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 10,79-10,95 20828-21133 21245-21556 

bydło 8-12 m-cy (Z) 11,21-11,68 20796-21678 21212-22112 

byki 12-24 m-ce (A) 11,59-11,83 21744-22202 22179-22646 

byki > 24 m-cy (B) 11,50-11,76 21577-22061 22008-22502 

wolce > 12 m-cy (C) -- - - 

krowy (D) 9,34-9,44 19183-19380 19567-19768 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,36-11,47 21928-22138 22367-22581 

**MPC – masa poubojowa ciepła 

**MPS – masa poubojowa schłodzona 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- październik 2022 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

02.10.2022 16.10.22 

 

30.10.2022 

Masło Ekstra                 

w blokach 3 281 
3 304 

 
3 339 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
3 395 3 431 

 
3 383 

Mleko 

odtłuszczone                 

w proszku 

1 810 1 807 

 

1 810 

 

Mleko pełne                

w proszku 2 349 
2 358 

 

2 345 

 

Ser Edamski 2442 

 
2527 2516 

Ser Gouda 2511 

 
2520 2600 



Rynek drobiu 

Ostatni dzień października przyniósł wyraźną podwyżkę ceny skupu kurczaka z wolnego rynku. 

Wygląda na to, że średnia stawka za brojlera wydostaje się z dołka, który został wykopany  

w wyniku afery paszowo-olejowej. Porównując rok 2022 do 2021 można zauważyć, że 

przywóz do UE wzrósł o 105 tys. ton, a wywóz zmalał w tym samym czasie o 138 tys. ton. To 

zły znak dla polskiego drobiarstwa 

 

CENY SPRZEDAŻY 

Jaja klasy XL wg systemów chowu (krajowe): 

 
Cena w zł/100 szt. 

klatkowy   78,99-85,97 

Jaja klasy L wg systemów chowu (krajowe): 

 
Cena w zł/100 szt. 

klatkowy 68,60-74,31 

ściółkowy  75,30-84,13 

wolny wybieg 80,28-86,23 

Jaja klasy M wg systemów chowu (krajowe): 

 
Cena w zł/100 szt. 

klatkowy 61,02-66,15 

ściółkowy  67,82-74,07 

wolny wybieg 71,96-80,42 

ekologiczny 86,19-91,68 

Jaja klasy S wg systemów chowu (krajowe): 

 
Cena w zł/100 szt. 

klatkowy 44,32-57,16 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

  

 Ceny skupu drobiu rzeźnego 

TOWAR 

  
 

02.10.2022 
 

16.10.2022 
 

30.10.2022 

kurczęta typu brojler 6 169 6 076 6 016 

indory 8 642 8 648 8 895 

indyczki 8 800 8 847 8 903 

kaczki typu brojler 7 487 7 495 7 582 

gęsi typu brojler -- -- --  

gęsi tuczone 15 959 15 937 16 235 

kury mięsne ze stad 

reprodukcyjnych, 3 500   3 700 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 



Rynek owoców i warzyw 

Ceny jabłek na sortowni.   

Gala paskowana  kaliber 6-6,5 jest kupowana w regionie Warki po 80 groszy, stawka za 

kaliber 6,5-7 to 1 zł, rozmiar powyżej 7 to 1,45-1,50 zł za kilogram. Gala Schnico 

Red bez paska maksymalnie 1 zł za kaliber 7+. W połowie października za odmianę 

Gala maksymalnie można było otrzymać 1,20 zł za kaliber 7+. Mniejsze rozmiary to 

niższe stawki-kaliber 6,5-7 cenione były na 0,90 zł za kilogram. 

Ceny za Goldena  kolejny już tydzień, są na tym samym poziomie - 0,90 i 0,50 groszy 

za kaliber 7+ i 6,5-7. Red Cap ceniony jest na poziomie 1 zł za kaliber 7+ , rozmiar 6,5-

7 to stawka na poziomie 60 groszy. Najdared i Idared na przechowanie to stawka 60 

groszy i -3 procent za tzw. wysuszkę. 

W połowie października stawki płacone przez podmioty sortujące wynosiły od 70 do 

maksymalnie 90 groszy. Obecnie większość ofert na Princa to kwoty 0,80 groszy za 

kaliber 7-9, poniżej tego rozmiaru mowa o cenie na poziomie 50 groszy. Popularne 

czerwone odmiany jabłek jak Szapion, Ligol, Jonagored to ceny od 70 do 80 groszy za 

rozmiar 7-9. Za kaliber poniżej 7 sortownie płacą 50-60 groszy.  

Ceny gruszek na sortowani.  

Obecnie w zasadzie mowa jest jedynie o odmianie Konferencja. Za kaliber 5,5-6 gruszki 

Konferencja podmioty sortujące płacą 1,20 złotego za kilogram. Za rozmiar 6+ 

sadownicy otrzymać mogli  2 zł.  

 Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce –październik 2022 

Towar Jm Targowisko 

Oświęcim 

Wolbrom Krzeszowice Limanow

a 

Kraków St. 

Kleparz 

Wadowice Nowy Targ 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 4,00 1,00 2,50-3,00 2,50 3,00-3,50 2,00-2,50 1,50-2,00 

Cebula zł/kg 3,50-4,00 1,80-2,00 3,00-3,50 2,50 3,50-4,00 2,50-3,00 2,50-3,00 

Czosnek zł/szt

. 

2,00-2,50 1,50 1,50-2,00 2,00 1,50-2,50 1,50 1,50-2,00 

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

Jabłka zł/kg 3,50 2,00 2,00-3,20 3,00 4,00 2,50-3,00 2,50 

Kapusta 

biała 
zł/kg 0,35-0,50 1,00/kg 5,00/szt 5,00/szt 4,00/szt-

5,00/szt 

1,60-1,80/kg 1,50/kg 

Kapusta 

czerwona 
zł/kg 5,00/szt 1,30/kg 4,50-5,00/szt - 5,00/szt - 1,50/kg 

Kapusta 

włoska 
zł/szt

. 

6,00-8,00/szt 4,50/szt 6,00/szt - 6,00-7,00/szt - - 

Marchew zł/kg 3,00-4,00      1,50 2,50-3,00 2,50 4,00 2,50 2,00-3,00 

Pieczarki zł/kg - 10,00-

11,00 

- - 8,00-10,00 6,00 - 

Pietruszka zł/kg 7,00 3,00 6,50-7,00 6,00 6,00-8,00 6,00 5,00 

Pory zł/szt 3,00-3,50 1,80 3,00 3,00-4,00 3,00-3,50 3,00-3,50 3,00-4,00 

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

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

 



AKTUALNOŚCI: 

ARiMR 

• Od 17 października ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat 

bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r  

Do 31 października 2022 r. w ramach zaliczek ponad 781 tys. beneficjentów otrzymało 

płatności bezpośrednie na kwotę przekraczającą 6,86 mld zł, natomiast w ramach płatności 

obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 618,5 tys. gospodarzy przelano blisko 1,25 

mld zł.  Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się 

przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r. 

• Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych                                    

z materiałów zawierających azbest 

Do 15 listopada 2022 r. Agencja będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę 

azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach 

służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje 

wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu. 

• Od 17 listopada przedsiębiorcy działający jako grupy producenckie i organizacje 

producentów będą mieli szansę uzyskać na swoją działalność nawet 100 tys. euro.  

 

Pomoc finansowa udzielana jest przez pierwszych 5 lat działalności. Będzie to już dwunasty 

nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów”. Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od                   

1 grudnia 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. Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów 

z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. 

INNE 

• Zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie 

przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Wymaga dodania, iż to samo 

zdarzenie nie może być kwalifikowane jednocześnie jako dwie różne formy 

gospodarowania odpadami (składowanie jest rodzajem unieszkodliwiania odpadów, zaś 

odzysk jest procesem dalszego, użytecznego ich wykorzystywania). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami, odpady o kodzie 16 01 03 - zużyte opony mogą 

być odzyskiwane w procesie R 11, tylko jako odbijacze, na placach zabaw, boiskach, w 

ogródkach, do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych.  

Zastosowanie zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych wymaga uzyskania 

zezwolenia, gdyż powyższy zabieg traktowany jest jako odzysk odpadów. 

Procedura 



 Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu. Zgodnie z art. 41 

ustawy o odpadach organem właściwym do uzyskania zezwolenia jest: 

1) marszałek województwa: 

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku 

polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość 

umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub 

całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, 

c) dla instalacji komunalnych, 

d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa 

wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg; 

2) starosta - w pozostałych przypadkach. 

Art. 42 ustawy o odpadach wymienia jakie dane posiadacz odpadu musi podać we wniosku. 

Z kolei art. 43 ustawy o odpadach określa co zawiera zezwolenie. Zezwolenie wydaje organ 

właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. 

 Procedura uzyskania zezwolenia trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Brak zezwolenia powoduje możliwość nałożenia na rolnika kary w wysokości od 1 000 zł do 

nawet 1 000 000 zł – zgodnie z art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce lokalizacji pryzmy 

dociążonej oponami.  

• Droższe żyto – wyższy podatek rolny 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. 

• na terenie Spółki Centrum Giełdowe Balicka sp. z.o.o (CGB), ul. Balicka 56 

odbywają się Targi na Balickiej – w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. 

Zachęcamy lokalnych rolników, producentów żywności, rękodzielników, do zgłaszania 

się jako wystawcy. Uczestnictwo w targach jest bezpłatne, warunkiem udziału jest 

wysłanie/dostarczenie karty zgłoszenia i akceptacja regulaminu: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-wystawc%C3%B3w---rolnik%C3%B3w,-

producent%C3%B3w-%C5%BCywno%C5%9Bci,-r%C4%99kodzielnik%C3%B3w--

-do-udzia%C5%82u-w-Targu-na-Balickiej,15048.html 

 

Dotyczy informacji za miesiąc październik  

Dz.U.   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-wystawc%C3%B3w---rolnik%C3%B3w,-producent%C3%B3w-%C5%BCywno%C5%9Bci,-r%C4%99kodzielnik%C3%B3w---do-udzia%C5%82u-w-Targu-na-Balickiej,15048.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-wystawc%C3%B3w---rolnik%C3%B3w,-producent%C3%B3w-%C5%BCywno%C5%9Bci,-r%C4%99kodzielnik%C3%B3w---do-udzia%C5%82u-w-Targu-na-Balickiej,15048.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Zapraszamy-wystawc%C3%B3w---rolnik%C3%B3w,-producent%C3%B3w-%C5%BCywno%C5%9Bci,-r%C4%99kodzielnik%C3%B3w---do-udzia%C5%82u-w-Targu-na-Balickiej,15048.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002026


2022 poz. 

2026 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

wydany 14.09.2022r, 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2036 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w 

sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r. - weszło w życie 

17.10.2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2043 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w 

sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i 

poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 za 2022 r. - weszło w życie 17.10.2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2101 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 

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

owoców i warzyw oraz rynku chmielu -wydane 16.09.2022r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2104 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 

r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. -weszło w życie 

17.10.22 r. 

/Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r. wynosi: 

1) 3,38 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia; 

2) 2,44 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego 

suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z 

możliwością dosuszenia i wędzenia / 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2105 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 

r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. -

weszło w życie 17.10.2022 r. 

Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. wynosi w 

przypadku płatności do: 

1) roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności; 

2) roślin pastewnych – 515,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego 

do tej płatności; 

 3) ziemniaków skrobiowych – 1761,46 zł na hektar powierzchni obszaru 
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zatwierdzonego do tej płatności; 

 4) buraków cukrowych – 1806,58 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności; 

 5) pomidorów – 3601,68 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej 

płatności; 

 6) chmielu – 2257,46 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej 

płatności; 7) truskawek – 1575,39 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności; 8) lnu – 748,91 zł na hektar powierzchni obszaru 

zatwierdzonego do tej płatności; 9) konopi włóknistych – 274,82 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2106 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 

2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r. - 

weszło w życie 17.10.2022 r. 

Stawka płatności związanych do zwierząt za 2022 r. wynosi w przypadku 

płatności do: 

1) bydła – 363,16 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe 

 2) krów – 467,35 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe 

 3) owiec – 121,47 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa 

 4) kóz – 51,05 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2107 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 

2022 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2022 r.- weszło 

w życie 17.09.2022 r. 

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2022 r. wynosi 518,01 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2108 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 

2022 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2022 r – weszło w 

życie 17.10.2022 r.. Stawka płatności za zazielenienie za 2022 r. wynosi 

347,66 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2109 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 

2022 r. w sprawie stawki uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r.- 

weszło w życie 17.10.2022 r. 

 Stawka uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. wynosi 41,10 zł na 

hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 
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Dz.U. 2022 

poz. 2110 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 

r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2022 r. - weszło w życie 

17.10.2022 r. 

 Stawka płatności dla młodego rolnika za 2022 r. wynosi 360,91 zł na hektar 

powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2111 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 

r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2022 

- weszło w życie 17.10.2022 r. 

Stawka płatności dodatkowej za 2022 r. wynosi 196,14 zł na hektar powierzchni 

obszaru zatwierdzonego do tej płatności. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2132 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia - ogłoszono 18.10.2022 r. 

 

Z prac Zarządu i biura Małopolskiej Izby Rolniczej: 
W miesiącu październiku opracowano i wydrukowano Informator Małopolskiej Izby 

Rolniczej nr 61(68) JESIEŃ 2022 oraz kalendarz MIR na 2023 r.  

Ponadto odbyły się spotkania: 
02.10 2022 - posiedzenie Rady Powiatowej w Olkuszu  

02.10 .2022 -  udział w  Święcie Ziemniaka w Trzyciążu  

03.10.2022 – posiedzenie RP w Wadowicach 

03.10.2022 – posiedzenie RP w Oświęcimiu 

04.10.2022 – posiedzenie RP w Suchej Beskidzkiej 

05.10.2022  - szkolenie wyjazdowe rolników i delegatów z powiatu  

               gorlickiego do gospodarstw rolnych w powiecie tarnowskim i dąbrowskim 

6.10.2022- spotkanie przedstawicieli zarządu MIR z rolnikami z województwa 

               zachodniopomorskiego w ramach wyjazdu studyjnego „ Małe 

               Przetwórstwo i Rolniczy Handel detaliczny w województwie   

               małopolskim – jak radzą sobie rolnicy w gospodarstwach górskich”, 

               Wieliczka 

10.10.2022 – posiedzenie Zarządu MIR 

12-13.10.2022 – seminarium „Problematyka marginalizacji i dezagraryzacji rolniczej 

                 przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich 

                – problemy strukturalne” – Korczyna koło Krosna, 

13.10. 2022 -posiedzenie Rady Powiatów: nowotarskiego i tatrzańskiego 

13.10.2022 – inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy WUP 

                 - Kraków  

13.10.2022 – Szkolenie w zakresie uboju gospodarczego – MIR Wadowice 

13.10 2022 -  posiedzenie Rady Powiatowej w  Olkuszu  

13 - 14 .10.2022 -  Rady powiatowe Olkusz, Proszowice i Miechów brały udział 

                  w wyjeździe studyjnym na Podhale 

18.10.2022 – posiedzenie Rady Powiatowej w  Myślenicach 

19.10.2022 – posiedzenie komisji ds. wyborów do izb rolniczych w 2023 r. - Warszawa 
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25.10.2022 - Szkolenie „Szkody katastroficzne oraz szkody w uprawach  

                      rolnych”  - MIR Tarnów 

26.10.2022 – Szkolenie „Szkody katastroficzne oraz szkody w uprawach  

                      rolnych”  - MIR Kraków 

27.10.2022 – konferencja naukowa „Rodzinne gospodarstwa rolne wobec wyzwań Zielonego 

                      Ładu” – Centrum Kongresowe UR, Kraków 
 

 

https://www.sadyogrody.pl/ , https://strefaagro.pl/, https://www.gov.pl/, https://agroprofil.pl/, 

https://www.cenyrolnicze.pl/, https://www.gov.pl/.  
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