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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 GRUDZIEŃ 2022r. 

 

Rynek zbóż  

Ceny zbóż w Polsce- grudzień 2022r. 

 
W połowie grudnia pszenica na Matifie potaniała, ale już nie tak bardzo, na  zamknięciu kosztowała  302,50 

euro/t na kontraktach marcowych, była  więc tylko o 5 euro tańsza niż w pierwszym tygodniu grudnia.  Ceny 

na krajowym rynku pospadały jeszcze mocniej. Najgorszym był jednak fakt, że sprzedaż zbóż utrudniały 

rolnikom zasypane i zamykane skupy. Aktywnie skupujących w grudniu było coraz mniej. 

Eksporterzy w portach za klasyczną pszenicę konsumpcyjną płacili 1420–1440 zł/t, 13,5% była  wyceniana 

po 1480 zł/t, a czternastka po 1530–1540 zł/t. Nic więc dziwnego, że na krajowym rynku ceny mocno 

pospadały do najczęściej 1250–1380 zł/t, ale były również próby jeszcze niższych ofert. 

Wraz ze spadkami cen pszenicy potaniało żyto. W portach zaczął się podział na konsumpcyjne i paszowe, to 

pierwsze było w grudniu po 1100–1190 zł/t, a paszowe o 30 zł tańsze. Na rynku krajowym różnice nieco się 

zacierały i żyto było skupowane po 1000–1150 zł/t. 

Jęczmień długo bronił się przed spadkami, ale i to zboże poszło do dołu. Pomimo coraz mniej powszechnej 

oferty, jęczmień paszowy na krajowym rynku był skupowany najczęściej po 1100–1150 zł/t. Kaszarnicy, 

płacący dotychczas 1300 zł/t, wstrzymują się z zakupami. 

Także długo utrzymujące swoje ceny pszenżyto musiało ulec powszechnym obniżkom. W portach 

eksporterzy proponowali 1230 zł/t, a w skupach w kraju firmy handlowe płaciły najczęściej 1080–1200 zł/t, 

natomiast u producentów pasz ceny dochodziły do 1260 zł/t. 

Kukurydza ucierpiała najbardziej. Krajowe zbiory nie były małe, a ukraińska kukurydza zasypała magazyny 

na wschodzie kraju. Ostatnie skupy wyceniające jeszcze kukurydzę mokrą płaciły  630–770 zł/t.  Eksporterzy 

w portach płacili 1230–1240 zł/t, a w nielicznych kupujących kukurydzę skupach można ją było sprzedać po 

1000–1250 zł/t. 

Na koniec roku za tonę rzepaku można uzyskać średnio 2500 zł/t. Gdzieniegdzie pojawiły się 

podwyżki, jednak oferowane stawki nadal pozostają na dramatycznie niskim poziomie.  

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Ceny zbóż w Polsce 

 

Towar 

 

Rodzaje towaru Grudzień 2022 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 1420-1540 
paszowa 1250-1380 

Żyto konsumpcyjne 1000-1150 

Kukurydza paszowa 1331-1367 

paszowa mokra 630-770 

Jęczmień paszowy 1080-1200 

konsumpcyjny 1127-1246 
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W analizowanym okresie (grudzień 2022r.) ceny min/max targowiskowe w Małopolsce 

kształtowały się następująco:  

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Nowy Targ 160 180 140 180 

Wolbrom 130-140 160-170 125 130-150 

Sucha 

Beskidzka 

160-170 180 170-175 180 

Wadowice 150 170 140-150 160-170 

Krzeszowice 140 - 125 160 

Limanowa 160 180 150 180 
Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Prognozy na 2023r 

 

Ceny zbóż i rzepaku w 2023 prawdopodobnie nadal będą spadać.  

Bardziej prawdopodobnym scenariuszem są dalsze spadki cen niż ich wzrosty. Przeciętna cena skupu 

pszenicy w 2023 może zmienić się w zakresie od -15 proc. rok do roku do +1 proc. r/r., oceniają specjaliści 

z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Zdaniem ekonomistów, istotnym ryzykiem 

dla rynku zbóż wciąż będą uwarunkowania geopolityczne. Zmienność cen jak zwykle będzie zależna także 

od prognoz i szacunków światowej produkcji zbóż w 2023.  

Rozpoczęty rok prawdopodobnie przyniesie również dalsze obniżki cen na rynku rzepaku. Powodem 

takiego trendu ma być, zdaniem ekonomistów przede wszystkim malejący popyt, wynikający ze 

spowolnienia gospodarczego. Bardziej komfortowy bilans nasion w sezonie 2022/23 stanowi istotne 

wsparcie dla scenariusza spadków, jednak zapasy rzepaku będą kształtować się wciąż na relatywnie niskim 

poziomie. Na kształtowanie się cen decydujący wpływ będą miały zbiory 2023. Według ekspertów światowa 

produkcja będzie hamowana mniejszą powierzchnią upraw pod zbiory w sez. 2023/24 (-2,8% r/r wg IGC). 

Kolejny czynnik oddziałujący na ceny rzepaku to zmiany cen na rynku ropy, za który będzie podążał rzepak. 

Mimo iż na ogół oczekuje się dalszych spadków tego surowca, to wciąż istnieją ryzyka, które mogą odwrócić 

tę tendencję, m.in. ewentualny wzrost popytu w Chinach. 

 

Rynek trzody chlewnej  

Ceny trzody chlewnej w Polsce- grudzień 2022 r.  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahały 

się w granicach: od 6,70 do maksymalnie 8,00 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 9,00 - 10,30 

zł/kg. Od ostatniego notowania (26.12.2022 r.) cena minimalna i maksymalna nie uległy zmianie.  

Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 7,27 zł/kg (na podstawie 38 cenników firmowych), co 

oznacza, że w odstępie tygodnia cena spadła 0,04 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku 

(10.01.2022) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 4,29 zł/kg. Przed miesiącem (05.12.2022) 

tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 7,48 zł/kg. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące 

świnie ze stref czerwonych proponują w granicach. 6,30-6,60 zł/kg.  

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 3,50-5,50 zł/kg (średnia 4,79 zł/kg na podstawie informacji  

z 25 firm, przy stawce 4,93 zł/kg odnotowanej przed tygodniem).   
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Rynki zagraniczne 

W Danii w 1 tygodniu 2023 roku cena tuczników została utrzymana i aktualnie wynosi 12,20 DKK/kg 

 (7,67 zł/kg) w klasie E. w ostatnim tygodniu grudnia  w Niemczech stawka nie zmieniła się i obecnie 

wynosi 2,00 EUR/kg (9,36 zł/kg) w klasie E wbc.  

 W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą realnych różnic kursowych, 

cena tuczników Niemczech poszła w górę o 0,09 zł/kg, a w Danii wzrosła o 0,06 zł/kg.  

Średnia cena zakupu tucznika wg klasyfikacji SEUROP ( wg mpc) 

 **MPC – masa poubojowa ciepła 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Prognozy na 2023r. 
Przeciętna cena skupu trzody chlewnej w 2023 wzrośnie w stosunku do 2022 o 2-11 proc., choć już w drugiej 

połowie 2023 może przynieść spadki w relacji rocznej o 4-15 proc., uważają przedstawiciele PKO. Możliwy 

w tym roku spadek cen pasz może złagodzić presję kosztową w produkcji żywca, jednak pojawia się inny 

czynnik podnoszący koszty produkcji – silne podwyżki cen nośników energii i duża niepewność na rynku, 

które powstrzymają ewentualne duże zmiany w podaży co najmniej do końca 1 kwartału 2023. 

 

 Rynek żywca wołowego 

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia notowania skupu bydła rzeźnego przyniosły podwyżki stawek za byki. 

Przeciętna wycena wzrosła o kilka groszy. W odwrotnym kierunku podążały notowania cen jałówek, gdzie 

obserwowaliśmy korektę w dół na poziomie kilku groszy za kilogram. W dwóch różnych kierunkach 

jednocześnie poruszają się ceny za krowy, ponieważ w wadze żywej odnotowaliśmy solidną podwyżkę na 

poziomie kilkunastu groszy, a w wadze poubojowej obniżkę o kilka groszy za kilogram. 

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej: 

Ceny byków: 11,42 – 11,58 zł/kg, średnia: 11,50 zł/kg  

Ceny jałówek: 11,32-11,48 zł/kg, średnia: 11,40 zł/kg  

Ceny krów: 8,73-8,97 zł/kg, średnia: 8,85 zł/kg  

 

 

Towar 
 CENA [zł/tonę] 

04.12.2022 11.12.2022 18.12.2022 25.12.2022 

Klasa S 9857 10009 
9923 9718 

Klasa E 9812 9981 
9857 9665 

Klasa U 9505 9685 
9559 9361 

Klasa R 9148 9317 
9185 9036 

Klasa O 8188 8404 
8334 8239 

Klasa P - - 
- - 

Klasa S-P 9788 9951 
9834 9643 
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Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-grudzień 2022 r.  
 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w grudniu 2022r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła  wg w.ż.* 

[zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 

dla mps** 

[zł/tonę]   

Bydło ogółem 10,57 - 10,93 20 397 - 21 097 20 805 - 21 519 

bydło 8-12 m-cy (Z) 10,73 - 11,14 19 902 - 20 676 20 300 – 21 090 

byki 12-24 m-ce (A) 11,57 - 11,75 21 698 - 22 379 22 132 – 22 495 

byki > 24 m-cy (B) 11,42 - 11,58 21 431 - 21 725 21 859 -  22 159 

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

krowy (D) 8,73 - 8,97 17 930 - 18 413 18 288 – 18 781 

jałówki > 12 m-cy (E) 11,32 - 11,48 21 851 - 22 163 22 288 – 22 607 

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 czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. 

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 - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 

0,520); wolce - 0,54 (było 0,540); krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530), mpc - masa poubojowa ciepła, mps - 

masa poubojowa schłodzona, 

Prognozy na 2023r. 

 
W ocenie obserwatorów rynku przeciętna cena skupu bydła w 2023 będzie niższa o co najmniej 8 proc. r/r. 

Co spowoduje obniżenie cen? Wśród powodów wymienia się zmniejszenie presji podażowej (głównie na 

świecie, ale także w UE, m.in. wskutek poprawy sytuacji dochodowej producentów) i prawdopodobne 

obniżenie się popytu. Tu znów podnoszone jest spowolnienie gospodarcze. 

Rynek drobiu  

Aktualne ceny drobiu zebrane w dniu 02.01.2023 r. przez portal CenyRolnicze.pl z firm 

zlokalizowanych w całej Polsce przedstawiają się następująco:   

Skup kurczak brojler: wolny rynek: 5,30 - 5,70 zł/kg (średnia: 5,43 zł/kg na podstawie informacji z 13 

ubojni na terenie całego kraju). Od ostatnich notowań (z 30.12.2022) średnia cena wzrosła o 0,22 zł/kg. 

kontraktacja: 5,40 - 5,71 zł/kg (średnia: 5,58 zł/kg na podstawie informacji z 8 ubojni).  

Sprzedaż kurczak tuszka 

hurt: 7,80 - 9,00 zł/kg (średnia 8,38 zł/kg, na podstawie informacji z 10 ubojni na terenie całego kraju).  

W porównaniu do ostatniego notowania, średnia cena wzrosła o 0,31 zł/kg.  

W pierwszych poświątecznych notowaniach średnia cen skupu kurczaka wzrosła o kilkadziesiąt groszy i 

przekroczyła granicę 5 zł/kg. O ponad 1 zł/kg poszła w górę przeciętna cena sprzedaży tuszki.  
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Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu grudniu 2022r.:  

TOWAR Cena zł/kg 

Kurczęta typu brojler 5,70-5,92 

Indory 9,12-9,34 

Indyczki 9,20-9,30 

Kaczki typu brojler 7,63-7,68 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowe 

Średnie krajowe ceny sprzedaży netto (bez VAT) jaj spożywczych klasy A w zakładach 

pakowania-grudzień 2022 r.: 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów klatkowy  XL 85,24-90,03 

Chów klatkowy  L 76,12-81,65 

Chów klatkowy  M 69,56-70,49 

Chów klatkowy  S 48,43-61,46 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ściółkowy  XL - 

Chów ściółkowy  L 85,08-86,40 

Chów ściółkowy  M 74,56-77,02 

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

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów wolny wybieg L  86,92-87,55 

Chów wolny wybieg M 82,41-84.63 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Cena w zł/100 szt. 

Chów ekologiczny M 85,57-88,29 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Prognozy na 2023r 

Drób w 2023 r. może podrożeć, ale nieznacznie. Prognozowana przez ekonomistów przeciętna cena skupu 

drobiu w 2023 ukształtuje się w zakresie od -4% do +6% r/r). Spadki są spodziewane w pierwszej połowie 

roku, jednak spadki produkcji będą utrzymywać je na podwyższonym poziomie. Wysoki poziom inflacji oraz 
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spowalniająca gospodarka będą czynnikami oddziałującymi w kierunku spadków konsumpcji. Drób może 

zyskać względem droższej wieprzowiny i wołowiny w czasie spowolnienia, niemniej, popyt na droższe 

elementy tuszki może się obniżyć. Spadek zapotrzebowania może dotyczyć w dużej mierze sektora HoReCa, 

gdyż konsumenci mogą ograniczać wydatki na gastronomię. 

 

Rynek mleka  

Pod koniec grudnia część rolników produkujących mleko otrzymała informację o obniżkach cen w skupie. 

Stawki zmniejszyły wszystkie największe firmy mleczarskie. W przypadku jednej z nich jest to aż 42 grosze. 

Informacje z zakładów mleczarskich wskazują na wyjątkowo słaby w porównaniu do poprzednich lat 

grudzień i niezbyt dobrze rysującą się perspektywę w styczniu. Optymizmu nie przynoszą również 

styczniowe prognozy. Do tej pory podwyżki cen były akceptowane, jednak odbywało się to kosztem innych 

wydatków. 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- grudzień 2022 r. 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Prognozy na 2023r 
Cena mleka może rosnąć jeszcze w pierwszej połowie roku, potem w dół.  

Mleko w minionym roku notowało spore wzrosty, co przekładało się na ceny masła czy serów. Jednak już 

późną jesienią branża notowała korekty. Ekonomiści PKO prognozują, że przeciętna cena mleka w 2023 

zmieni się w zakresie od -1 proc. r/r do +10 proc. r/r, choć wzrosty cen w dużej mierze dotyczyć będą 1 

połowy 2023, a w drugim półroczu bardziej prawdopodobne są już spadki cen.  

Rynek owoców i warzyw 

W grudniu wzrosły znacząco (30-40%) w porównaniu do listopada ceny otrzymywane przez producentów 

za marchew kierowaną na rynek świeży. W końcu grudnia stawki za marchew w handlowym kalibrze i 

jakości wynosiły 1,50-1,80 zł/kg w przedsiębiorstwach dostarczających do sieci handlowych.  

Ceny pietruszki i selera sprzedawanych na rynek świeży nie zmieniły się znacząco w ostatnich tygodniach. 

Za selera płacono najczęściej 2,20-2,40 zł/kg a za pietruszkę od 2,50 do maksymalnie 3,50 zł/kg w zależności 

od miejsca sprzedaży. Ceny buraczków czerwonych wzrosły nieznacznie w porównaniu do listopada. 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

04.12.2022 18.12.2022 

 

25.12.2022 

Masło Ekstra                 

w blokach 
3057 2950 

 

2838 

Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
3082 

 

3074 2897 

Mleko 

odtłuszczone                 

w proszku 

1566 

 

1512 

 

1469 

Mleko pełne                

w proszku 
2320 

 

2272 

 

2141 

 

Ser Edamski 2472 

 

2513 

 

2532 

Ser Gouda 2565 

 

2568 

 

2600 
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Odpowiednim przygotowane zgodnie z wymaganiami odbiorcy wyceniane były najczęściej od 0,90 do 1,30 

zł/kg. 

Na rynku kapustnych wzrosty odnotowano w odniesieniu do kapusty białej i czerwonej. Stawki 

maksymalne sprzedaży kapusty białej z przeznaczaniem na rynek świeży wyniosły 1,60 zł/kg, a ceny 

minimalne 0,90 zł/kg. W przetwórstwie za kapustę białą oferowano około 0,60 zł/kg.  Średnie ceny kapusty 

czerwonej przewyższały stawki za kapustę białą o 16%, a rozpiętość stawek oferowanych rolnikom wyniosła 

od 1,00 zł/kg do  

W grudniu trafiały na rynek ostatnie krajowe brokuły, które przetrzymano w chłodniach. Ceny otrzymywane 

za te warzywa wynosiły w drugiej połowie grudnia najczęściej 3,30-3,60 zł/szt. Wśród sprzedawanych sałat, 

jedynie niewielka część pochodziła z Polski. Była to głownie sałata masłowa, którą na rynkach hurtowych 

wycenieniano na 3,50-5,00 zł/szt. W podobnej cenie sprzedawano krajową sałatę karbowaną. Niższe stawki 

(2,80-3,80 zł/szt.) obowiązywały za importowaną sałatę masłową. Praktycznie cała podaż sałaty 

lodowej pochodziła z importu, a stawki za nią wynosiły 4,50-5,00 zł/szt. w małym hurcie. 

Wśród pomidorów oferowanych w końcu grudnia, jedynie część malinowych pochodziła z krajowej 

produkcji ze szklarni całorocznych. Ceny sprzedaży pomidorów malinowych w zależności od jakości i 

regionu wynosiły od 18,00 do 24,00 zł/kg. W stosunku do poprzedniego roku, stawki za pomidory malinowe 

były o 15-25% wyższe.  

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

Towar Jm Targowisko 

Oświęcim 

Wolbrom Krzeszowice Limanow

a 

Kraków St. 

Kleparz 

Wadowice Nowy 

Targ 

Buraki  

ćwikłow

e 

zł/kg 3,00-4,00 1,00 

 

2,50 2,50 3,00-3,50 

 

2,00-2,50 1,50 

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

Czosnek zł/szt

. 

2,00-2,50 1,50 2,00 2,00-2,20 1,50-2,00 1,50 1,50 

Gruszki zł/kg 4,50 3,00-4,00 5,00- 6,00 5,00 5,00-6,00 - 4,00 

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

Kapusta 

biała 
zł/kg 4,00-5,00/szt 1,00/kg 2,50/kg 2,00/kg 5,00/szt - 4,50-

5,00/szt 

Kapusta 

czerwon

a 

zł/kg - 1,00-

1,30/kg 

2,50/kg - 5,00-5,50/szt - - 

Kapusta 

włoska 
zł/szt

. 

         - - - - 6,00-7,00/szt - - 

Marche

w 
zł/kg 3,00-4,00      1,20 2,50-3,00 2,50 4,00 2,50 2,00 

Pieczar

ki 
zł/kg 10,00 11,00 - - 9,00-10,00 - 10,00 

Pietrusz

ka 
zł/kg 6,00-7,00 2,30-2,40 6,50-7,00 6,00 5,00-8,00 5,00-6,00 5,00 

Pory zł/szt 3,00-3,50 1,50-1,60 3,00  3,00-3,50 3,50 4,00 

Seler zł/kg 6,00-7,00 2,40 6,00 - 6,00-8,00 5,00-6,00 5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Prognozy na 2023r 

Jabłka wiosną mogą podrożeć bardziej niż zazwyczaj o tej porze. Za takim scenariuszem przemawiają 

spodziewane mniejsze zapasy. Więcej owoców skierowano do przetwórstwa, urosły koszty magazynowania. 

Ekonomiści uważają, że w pierwszej połowie 2023 możliwe są dalsze wzrosty cen na rynku warzyw. 

Wysokie zapotrzebowanie na rynkach trzecich oraz wzrost kosztów w przechowalnictwie mogą przyczynić 

się do zmniejszenia podaży w najbliższych miesiącach. Mniejsza produkcja warzyw spod osłon, z uwagi na 
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podwyższone koszty ogrzewania, będzie wspierać podwyżki cen, choć warzywa z importu będą stanowić 

wciąż czynnik hamujący wzrosty. 

AKTUALNOŚCI: 

ARiMR 

*Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji 

zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. To oferta pomocy skierowana do rolników, 

którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF, a także do spółek wodnych chcących 

zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią. 

Ze wsparcia finansowanego budżetu PROW na lata 2014-2020 mogą skorzystać rolnicy, którzy zajmują się 

chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach 

wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa 

przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł 

w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać m.in. 

na: 

• utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej; 

• wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji; 

• budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń; 

• zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót 

związanych z jego posadowieniem; 

• przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych 

pomieszczeniach; 

• wykonanie ogrodzenia chlewni.  

 

* „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” 

w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. 

Działanie to jest jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem, będącym odpowiedzią na problemy z 

płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej. 

Budżet 

Budżet wsparcia wynosi prawie 155 mln euro. 

Dla kogo pomoc 

Pomoc jest adresowana do rolników zajmujących się produkcją świń w cyklu zamkniętym. 

Wysokość wsparcia 

Wysokość wsparcia wynosić będzie co najmniej 2,4 tys. zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 tys. zł) na 

rolnika (maksymalny limit określony w przepisach rozporządzenia UE). 

Wysokość pomocy będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego mierzonej historyczną skalą 

produkcji (zróżnicowanie poszczególnych przedziałów ze względu na wielkość produkcji). 

Stawka pomocy wynosi: 

1)     2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub 

małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 

sztuk; 

2)     5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub 

małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 

sztuk; 

3)     10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 

99 sztuk; 
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4)     20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 

199 sztuk; 

5)     30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 

299 sztuk; 

6)     40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 300 sztuk i nie więcej 

niż 399 sztuk; 

7)     50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 400 sztuk i nie więcej 

niż 499 sztuk; 

8)     60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 500 sztuk i nie więcej 

niż 599 sztuk; 

9)     70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, 

lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 600 sztuk 

zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie 

od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

Decyzja Komisji Europejskiej 

Komisja Europejska decyzją wykonawczą zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 

Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783 z dnia 12 grudnia 2014 r. CCI 

2014PL06RDNP001. 

Ogłoszenie terminu naboru wniosków zostało zaplanowane na styczeń 2023 r. 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin naboru wniosków, wskazując 

konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków. 

W dniu ogłoszenia na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr zostaną zamieszczone dokumenty aplikacyjne. 

*Spis stanu stada świń do końca grudnia 2022. 

Zgodnie z przepisami posiadacze świń muszą przynajmniej raz w roku przeprowadzić spis stada do  

31 grudnia. Rolnicy dokonujący zgłoszeń w formie papierowej powinni odnotować liczbę zwierząt  

w prowadzonej przez siebie księdze rejestracji stada. Natomiast hodowcy świń muszą przekazać tę 

informację w ciągu 7 dni od sporządzenia spisu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Mogą to zrobić osobiście, a także drogą pocztową i elektroniczną 

KRUS 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne 

wynagrodzenie wzrośnie dwa razy. 

1. od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3490 zł. 

2. od 1 lipca 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3600 zł. 

W związku z powyższym najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej 

wymienionych rolników, liczona jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi począwszy  

od 1 stycznia 2023 r. 314 zł (tzn. 9% x 3 490 zł = 314 zł)., natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. 324 zł (tzn.  

9% x 3 600 zł = 324 zł). 

Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2023 r. upływa termin na złożenie w KRUS przez 

rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej 

działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności 

w zakresie działów specjalnych, oraz danych identyfikujących rolnika, w tym o imieniu i nazwisku oraz 

miejscu zamieszkania, a także odpisu decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie 

deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2023 r.  

https://www.gov.pl/web/arimr
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Rolnicy, którzy w 2023 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o wysokości dochodu ze 

względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie 

oświadczenie, w którym deklarują wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych 

produkcji rolnej.  

Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne 

obowiązującej w 2023 r. 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

*Od 2 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Beneficjenci 

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast ostatecznymi odbiorcami 

korzyści będą rolnicy: posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz 

opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Przeznaczenie środków 

Dofinansowanie przysługuje do przedsięwzięć w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia 

tych odpadów. 

Wysokość dofinansowania 

Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że: 

• Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w mg masy odpadów  

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, 

unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. 

• Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. 

Termin składania wniosków 

Wnioski można składać od 02.01 do 31.03.2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków  

o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW. 

Program jest realizowany w latach 2019–2025. 

 

INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA 

OGŁOSZONYCH W GRUDNIU 2022 R.: 

Dz.U. 2022 

poz. 2438 

  

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2442 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  

weszło w  życie 13.12.2022 r. 

 

Dz.U. 2022   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002438
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002438
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002442
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002442
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002442
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002450
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poz. 2450 2022 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2455 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"  

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło  

w życie 30.11.2022 r. 

  

 

Dz.U. 2022 

poz. 2468 

   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie 

wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych  

i zwierząt gospodarskich w 2023 r.- weszło w życie 15.12.2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2478 
  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie 

norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

weszło w życie 1.01.2023 r 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2519 
  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2550 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności 

wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną- weszlo w życie 24.12.2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2553 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2022 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania 

zamiany nieruchomości 

 

Dz.U. 2022   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002455
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002455
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002455
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002468
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002468
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002478
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002478
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002519
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002519
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002550
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002550
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002553
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002553
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002553
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002569
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poz. 2569 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2621 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2022 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych 

przez osoby wykonujące działalność rolniczą.  Weszło w życie 29.12.2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2629 

  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o Inspekcji Weterynaryjnej – ogłoszono 15.12.2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2646 

  

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 

2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka 

wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 ogłoszono 16.12.2022 r. 

 

Dz.U. 

2022 poz. 

2653 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2664 
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje 

mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002569
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002621
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002621
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002621
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002629
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002629
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002646
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002646
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002646
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002653
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002653
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002653
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002664
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002664
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Dz.U. 2022 poz. 

2727 

 

 

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 

zwierząt Wchodzi w życie 6.01.2023 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2742 

  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie 

dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" w ramach działania 

"Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – weszło w życie 24.12.2022 r. 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2832 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r 

W 2023 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 

1,20 zł na 1 litr oleju 

 

Dz.U. 2022 

poz. 2867 

  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek 

dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany- wchodzi w życie 

14.01.2023 r. 

 

Z prac Zarządu i biura Małopolskiej Izby Rolniczej: 

Zarząd MIR obradował w dniu 14 grudnia. 

W dniu 12 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie MIR, na którym uchwalono budżet na 2023 r., 

przyjęto plan pracy oraz cennik usług świadczonych na rzecz MIR.  

Pracownicy biur opracowali i złożyli 5 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o wybór operacji 

współfinansowanych ze środków UE w ramach konkursu KSOW 2014-2023.  

01.12.2022 – Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych – Parzniew, 

01.12.2022 - wyjazd rolników z powiatu krakowskiego (48 osób) do województwa świętokrzyskiego, 

01.12.2022 – Szkolenie z zakresu uboju gospodarczego – Wadowice, 

02.12.2022 – Konferencja „Bezpieczeństwo żywieniowe UE” – Nadarzyn, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002727
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002727
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002742
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002742
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002832
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002832
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002832
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002867
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002867


14 
 

02.12.2022- Warsztaty bożonarodzeniowe – Budzów, 

03.12.2022 – 75-lecie KGW w Wieprzu, 

05.12.2022 – spotkanie dotyczące Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych – Regionalna Dyrekcja 

Lasów Państwowych w Krakowie, 

05.12.2022 - Posiedzenie RP MIR w Tarnowie,  

06.12.2022 - Szkolenie z zakresu uboju gospodarczego – Nowy Sącz, 

07.12.2022 – Konferencja „Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego” -  

Senat, Warszawa, 

07.12.2022- Warsztaty bożonarodzeniowe – Wadowice, 

08.12.2022 – Konferencja pt. „Rozwój obszarów wiejskich powiatu żywieckiego” – Pewel Mała powiat 

żywiecki, 

8.12.2022 – Konferencja „Agroturystyka jako alternatywa rozwoju produktu regionalnego” -MODR, 

Karniowice, 

08.12.2022- Warsztaty bożonarodzeniowe – Stryszawa, 

08.12.2021 – Posiedzenie Rady Powiatowej w Oświęcimiu, 

09.12.2022 – Warsztaty bożonarodzeniowe w Gołczy, 

09.12.2022 – Szkolenie „Nowości w uprawie soi” – Wadowice, 

11.12.2022 – 35-Lecie Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy – Nowy Targ, 

13.12.2022 – posiedzenie RP w Krakowie, 

14.12.2022 – konferencja pt. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody – teraźniejszość i przyszłość” – 

Tomaszowice, 

14.12.2022 – Posiedzenie RP w Suchej Beskidzkiej, 

15.12.2022 – Komitet Monitorujący Krajowy Plan Strategiczny – MRiRW, Warszawa, 

16.12.2022 – Konferencja „Krajowy Plan Strategiczny dla WPR” dot. przygotowań do wdrożenia 

Krajowego Planu Strategicznego dla WPR UE na lata 2023-2027 – Sejm, Warszawa, 

16.12.2022 - Posiedzenie RP w Wadowicach, 

16.12.2022 – Posiedzenie RP w Zakopanem, 

16.12.2022 – Posiedzenie RP w  Nowym Targu, 

16.12.2022 – Warsztaty „Haft diamentowy” – Wieprz, 

18.12.2022 – Finał Konkursu Szopek Tradycyjnych i Krakowskich – Siepraw, 

19.12.2022 – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe – Opera krakowska,  

19.12.2022- Warsztaty „Haft diamentowy” – Nowa Wieś, 

19.12.2022 – Opiniowanie Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych – Kraków, 

19.12.2022 -  posiedzenie Komisji ds. przygotowania uchwał wyborczych – Kraków, 

19.12.2022 – Udział w seminarium „Racjonalne nawożenie” - Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut 

Badawczy Zakład Upowszechniania i Promocji- MIR Wadowice, 

19.12.2022 – Posiedzenie Rady Powiatowej w Proszowicach, 

19.12.2022 – Posiedzenie Rady Powiatowej w Nowym Sączu, 
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21.12.2022 – Podjedzenie Rady Powiatowej w Miechowie, 

21.12.2022 - posiedzenie RP MIR w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

 
Opracowano na podstawie:  

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

https://www.cenyrolnicze.pl/, https://www.gov.pl/,  Agro Nawigator 4/22: 2023 rokiem spadków cen na 

rynkach rolnych?,  (pkobp.pl) 

 

 

https://www.sadyogrody.pl/
https://strefaagro.pl/
https://www.gov.pl/
https://agroprofil.pl/
https://www.cenyrolnicze.pl/
https://www.gov.pl/
https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/rolnictwo-i-przemysl-spozywczy/agro-nawigator-4-22-2023-rokiem-spadkow-cen-na-rynkach-rolnych/
https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/rolnictwo-i-przemysl-spozywczy/agro-nawigator-4-22-2023-rokiem-spadkow-cen-na-rynkach-rolnych/

