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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 LIPIEC  2019 

 

Rynek zbóż  

 
Podczas tegorocznych żniw wraz z postępem zbiorów ceny zbóż szły w dół. Należy również podkreślić, że na 

początku lipca, kiedy żniwa się zaczynały, nie było wielkiego ruchu w punktach skupu i to nie dlatego, że rolnicy 

nie chcieli sprzedawać ziarna ale dlatego, że skupujący nie byli zainteresowani zakupami. Nieoficjalnie mówi się, 

że paszarnie mają pełne, magazyny ziarna importowanego z za naszej wschodniej i południowej granicy. W 

pierwszym tygodniu lipca za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 670 zł za tonę, natomiast w 

trzecim tygodniu lipca cena kształtowała się na poziomie 589 zł za tonę a w czwartym tygodniu 575 zł za tonę 

zboża netto. Cena ta była niższa o 13% niż przed miesiącem, w porównaniu z notowaniami sprzed roku żyto 

konsumpcyjne było o 3% droższe. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego w czwartym tygodniu lipca 

ukształtowała się na poziomie 599 zł za tonę netto i była o 3,5% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 17% 

niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 9% tańsze niż przed rokiem. Ceny pszenicy na nowe 

zbiory są sporo niższe od tych sprzed miesiąca. Ziarno konsumpcyjne choć skupowane przez niewielką liczbę 

podmiotów, ma średnie stawki poniżej 700 zł/ tonę netto w trzecim tygodniu lipca, natomiast w czwartym 

tygodniu za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 671 zł za tonę netto tj. o 4% mniej niż w poprzednim 

tygodniu , o 12 % mniej niż miesiąc wcześniej i o 7% mniej niż przed rokiem. Zdaniem analityków ta cena nie 

będzie rosnąć. W Europie i na świecie spodziewane są wysokie zbiory tego zboża. Rynek kukurydzy wszedł w 

okres stagnacji, skupowano ją w pierwszym tygodniu lipca średnio w kwocie 697 zł za tonę netto, zaś w ostatnim 

tygodniu  średnio za kwotę 693 zł za tonę netto. Cena tego zboża była blisko 1% niższa niż miesiąc wcześniej i 

ponad 1% niższa niż przed rokiem. Według GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami ( bez 

kukurydzy, prosa i gryki) ukształtują się na poziomie 24,6 mln ton wobec 22,8 mln ton w 2018 roku. 

  

Ceny na rynkach zagranicznych 
 

Na monitorowanych rynkach zagranicznych presja podaży ziarna pszenicy z nowych zbiorów skutkuje spadkiem 

jej cen. W USA w notowaniu z dnia 31.07.2019 średnia eksportowa cena pszenicy wyniosła 190,5 EUR/t , we 

Francji cena kształtowała się na poziomie 173RUR/t , w portach Morza Czarnego cena wynosiła 175EUR/t i 

ceny te spadały w porównaniu do pierwszego tygodnia lipca. W czwartym tygodniu lipca za jęczmień paszowy w 

portach Morza Czarnego przeciętnie uzyskiwano 160 EUR/ t o 1 % więcej niż przed tygodniem, a we Francji 161 

EUR/ t, nieznacznie o 0,4 % więcej. 

Za kukurydzę w USA uzyskiwano przeciętnie 167 EUR/t, o 6% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w 

portach Morza Czarnego cena tego zboża wynosiła 169 EUR/t,  i była o 4% niższa.  
 

 

  

 

 

 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

W analizowanym okresie ceny min/max targowiskowe w Małopolsce kształtowały się następująco: 

 

  Ceny zbóż w Polsce 

Towar Rodzaje towaru Lipiec  2019 r. (zł/ton) 

Pszenica konsumpcyjna 671-735 

Żyto Konsumpcyjne 575-686 

Kukurydza paszowa 691-697 

Jęczmień paszowy 599-673 
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Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 

Rynek trzody chlewnej  

 
 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targu w Wadowicach: 

Targowisko 

CENA [zł/para] 

05-11.07.2019 12-18.07.2019 19-25.07.2019 

Wadowice 500 500 500 

Źródło: notowania targowiskowe MODR 

 

Średnia cena sprzedaży prosiąt na targowiskach w Polsce: 

Towar 

CENA [zł/szt.] 

01.-07.07.2019 08-14.07.2019 15-21.07.2019 22- 28.07.2019 

Prosięta  219,33 219,67 205,60 212,40 

 Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu tuczników wg EUROP w Polsce w lipcu  2019 r.: 

 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MPS- Masa Poubojowa Schłodzona 

Miejscowość Jęczmień Kukurydza Owies Pszenica 

zł/dt zł/dt zł/dt zł/dt 

Proszowice 62-67 - - 67-70 

Sucha 

Beskidzka 

90 100 80-85 90-100 

Wolbrom 75 85-90 68-70 75-80 

Wadowice 70-90 80-85 80 85-90 

Krzeszowice 70 80 - 80-85 

Skała 65-70 - 67 70-80 

Towar 
CENA [zł/tonę] (MPS) 

07.07.2019 14.07.2019 21.07.2019 28.07.2019 

Klasa S 7657 7586 7396 7224 

Klasa E 7534 7479 7301 7130 

Klasa U 7169 7127 6951 6746 

Klasa R 6815 6780 6568 6411 

Klasa O 6161 6259 6085 5884 

Klasa P 5882 5636 5679 5190 

Razem S-P 7516 7461 7281 7109 
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Ceny zakupu żywca wieprzowego 

 
Na rynku krajowym od połowy czerwca tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 8-14 lipca 2019 z 

zakładach mięsnych (dane ZSRIR MRiRW) cena trzody chlewnej średnio wynosiła 5,71 zł/kg i była o 

1% niższa niż w poprzednim notowaniu oraz o 2% niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec 

ten był o 21% droższy niż w analogicznym tygodniu 2018 roku. W zakładach monitorowanych przez 

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w okresie od  01–28.07.2019 r. trzodę 

chlewną kupowano przeciętnie po 5,44 - 5,75 zł/kg. Podobny kierunek zmian cen obserwowany był na 

rynku unijnym. Co ciekawe zdaniem skupujących na rynku jest mało świń, waga ubojowa spada, a 

według firm analitycznych zapotrzebowanie eksportowe na niemiecką czy hiszpańską wieprzowinę nie 

maleje. 

  

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W pierwszym tygodniu lipca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe przeciętnie po 8,29 zł/kg 

ale o 22% wyżej niż przed rokiem. W kolejnych tygodniach odnotowano dalszy spadek cen do 8,01 

zł/kg. Ceny zbytu mięsa wieprzowego były jednak wyższe o 19-22% niż przed rokiem.  

 

Rynek żywca wołowego 

Ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce-lipiec 2019: 

  
Cena bydła rzeźnego w ubojniach w kraju                           

w lipcu 2019 r. dla mpc [zł/tonę] 

Kategoria bydła 
 wg w.ż.* [zł/kg] 

dla mpc** 

[zł/tonę] 
dla mps** [zł/tonę] 

  

Bydło ogółem 5,66-5,84 10935-11277 11154-11502 

bydło 8-12 m-cy (Z) 5,64-6,11 10466-11 330 10675-11 557 

byki 12-24 m-ce (A) 5,93-6,28 11 129-11 776 11 351-12 011 

byki > 24 m-cy (B) 5,68-6,16 10 660-11 565 10 873-11 565 

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

krowy (D) 4,73-4,84 9720-9948 9914-10 147 

jałówki > 12 m-cy (E) 6,27-6,40 12 105-12 347 12347-12 594 

Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Ceny zakupu żywca wołowego 

 

W krajowym skupie utrzymuje się spadek cen żywca wołowego. W dniach 01-07.07.br. bydło rzeźne kupowano 

przeciętnie po 5,73 zł za kg. Jednocześnie cena tego żywca była o 14% niższa niż w analogicznym tygodniu 2018 

roku. W drugim tygodniu lipca cena spadła do 5,66 zł/kg, ale w następnych dwóch tygodniach cena lekko 

wzrosła do 5,80 zł/kg.  W lipcu br. na rynku unijnym przeważały spadki cen zakupu żywca wołowego. 

 

Ceny zbytu mięsa wołowego 

 

 W zakładach mięsnych od początku lipca tanieje cena mięsa wołowego, w pierwszym tygodniu lipca cena 

przeciętnie wynosiła 12,12 zł /kg,  w drugim tygodniu lipca 12,09 zł/kg w trzecim tygodniu lipca cena wynosiła 
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12,10 zł/kg,  a w ostatnim tygodniu 12,06 zł/kg. Jednocześnie za ćwierci wołowe płacono o 12% mniej niż rok 

wcześniej. 

 

Rynek drobiu  

Ceny skupu drobiu rzeźnego w miesiącu- lipcu 2019r.: 

TOWAR Cena zł/tona 

Kurczęta typu brojler 3482 - 3559 

Indory 5748 - 5779 

Indyczki 5528 - 5545 

Kaczki typu brojler 4474 - 4553 

Kury typy mięsnego 2374 – 2765 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

 

Ceny zakupu żywca drobiowego  

W zakładach drobiarskich w pierwszym tygodniu lipca br. ceny zakupu kurcząt brojlerów nieco wzrosły a ceny 

indyków zatrzymały się na poziomie sprzed tygodnia Za kurczęta brojlery dostawcom płacono przeciętnie 3,48 

zł/kg w pierwszym tygodniu lipcu a w czwartym 3,53 zł/kg. Było to jednak o 2% więcej niż przed miesiącem ale 

o 4% mniej w 2018 roku. Żywiec indyczy był o 21% droższy niż przed rokiem. 

 Ceny zbytu mięsa drobiowego 

 Na początku lipca 2019 roku w zbycie podrożało mięso drobiowe. W dniach 01-07.07 br. zakłady drobiarskie 

zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 5,76 zł/kg., o 6% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków 

ukształtowała się na poziomie 9,19 zł/kg . W odniesieniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt patroszonych 

były o 6% tańsze a tuszki indyków o 14% droższe.  W trzecim tygodniu lipca mięso drobiowe zaczęło tanieć i w 

czwartym tygodniu uzyskiwano przeciętnie 5,22 zł/kg za tuszki kurcząt patroszonych, cena tuszek indyków 

ukształtowała się na poziomie 9.05 zł/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku mięso kurze potaniało o 13% a 

indycze podrożało o 11%.    

 Średnie krajowe ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych – lipiec 2019 roku 

 

CENY SPRZEDAŻY 

TOWAR Kategorie wagowe  Cena w zł/100 szt. 

Jaja spożywcze klasy A XL 37,60-45,10 

Jaja spożywcze klasy A L 28,30-37,40 

Jaja spożywcze klasy A M 26,0-33,90 

Jaja spożywcze klasy A S 17,30-19,80 
Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

   Rynek mleka 

Zmiany cen wybranych produktów mleczarskich- lipiec 2019: 
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Źródło: MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 

Rynek owoców i warzyw 

Ceny wybranych owoców i warzyw na targowiskach w Małopolsce lipiec 2019: 

Towar Jm Plac 

hurtowy 

Rybitwy 

Kraków 

St. 

Kleparz 

Wolbrom Wadowice Krzeszowice Skała Oświęcim 

Buraki  

ćwikłowe 
zł/kg 1,80-2,00 4,00-5,00 2,00-2,50 3,00 2,50-3,00 2,50-3,00 2,50-4,00 

Cebula zł/kg 1,80-2,80 5,00 2,50-4,00 4,00 3,50-5,00 3,50-4,50 4,00 

Ziemniaki zł/kg 1,7-2,00 3,00 1,8-2,00 2,50 2,50-3,00 1,80-2,5 2,50-2,80 

Jabłka zł/kg 1,00-2,33 3,00 1,60-2,50 1,50-2,50 1,80-2,20 1,80-3,50 2,50-3,50 

Kalafior szt 2,00-4,00 6,00 3,50-5,00 5,00-7,00 3,00-5,00 3,00-5,00 3,5-5,00 

Ogórki zł/kg 2,50-3,50 4,00-5,00 3,00-3,50 3,50-4,00 4,00 3,50-4,00 4,50-5,00 

Pomidory zł/kg 2,66-4,00 6,00-6,50 4,50 4,00-5,00 4,00-6,00 5,00-8,00 6,00-7,00 

Marchew zł/kg 1,70-2,50 3,50-4,50 1,40-3,50 3,50-4,00 3,50-4,00 3,00-3,50 3,50-4,00 

Pieczarki zł/kg 5,00-6,00 7,00-8,00 7,00-7,50 6,50-8,50 6,00-7,00 - - 

Pietruszka zł/kg 13,00-15,00 18,00 14,00 12,00-16,00 15,00-16,00 14,00-

18,00 

14,00 

Maliny zł/kg 9,00-13,00 14,00-15,00 12,00-14,00 12,00 10,00-12,00 10,00-

16,00 

10,00-14,00 

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

Wiśnie zł/kg 4,00 6,00 5,00-7,00 7,00-8,00 5,00-7,00 6,00-7,00 5,00-7,00 

Kapusta 

biała 

młoda 

szt 

 
2,40-3,80 4,50-5,00 3,50-5,00 4,50-5,00 3,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 

Źródło: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Tegoroczną, łączną produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na niespełna 3,4 mln t, jednak 

utrzymanie tej prognozy będzie zależało od dalszego przebiegu warunków atmosferycznych. W bieżącym 

sezonie notuje się na ogół gorszą jakość owoców. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane 

na ok 3 mln t (w porównaniu do rekordowej produkcji roku poprzedniego jest to o około 25% mniej). Należy 

wziąć pod uwagę fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że nie wszystkie 

odmiany jednakowo ucierpiały od wiosennych przymrozków. Większe straty odnotowano dla odmian z grupy 

Jonagold, Ligol i Red Delicious, natomiast dla odmian Gala, Szampion i Golden Delicious przewiduje się na ogół 

dobre owocowanie. Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 67 tys. t, tj. na poziomie o ok. 26% 

niższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 95 tys. t, tj. o przeszło 20% 

mniej niż w poprzednim sezonie (biorąc pod uwagę dobrze zapowiadające się plonowanie późniejszych odmian). 

 
TOWAR 

Cena zł/100kg 

 

07.07.2019 14.07.2019 

 

28.07.2019 

 
Masło Ekstra   w blokach 1530,00 1559,00 

 

1501,00 

 
Masło Ekstra 

konfekcjonowane 
1709,00 

 

1750,00 

 

1695,00 

 
Mleko odtłuszczone                 

w proszku 

 

827,00 

 

831,00 855,00 

 

Mleko pełne    w proszku 1203,00 

 

1190,00 

 

1231,00 

 
Ser Edamski 1260,00 

 

1231,00 1284,00 

Ser Gouda 1297,00 

 

1250,00 1307,00 
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Produkcja wiśni została wstępnie oszacowana na ponad 155 tys. t (o ok. 22% niżej od zbiorów z roku 

poprzedniego), natomiast tegoroczne zbiory czereśni oceniono na ok. 43 tys. t (o ok. 28% mniej od rekordowej 

produkcji ubiegłorocznej, lecz tylko nieco niżej od średnich zbiorów z lat 2011 – 2015).Przewiduje się, że łączne 

zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą także znacznie 

niższe od produkcji z roku 2018 i wyniosą ok. 17 tys. ton. 

Warzywa 

Według GUS produkcja warzyw gruntowych w Polsce może zmniejszyć się o 9% w relacji do bardzo niskiej w 

2018. Zwiększający się zasięg suszy rolniczej w przypadku warzyw (według IUNG w okresie 1 czerwca - 31 

lipca objętych było aż 43,6% gruntów wobec 28,7% w poprzednim okresie raportowania) jest kluczową 

przesłanką oczekiwania spadku zbiorów. 

W największym stopniu zmniejszyć się mogą zbiory kapusty białej (-12% r/r) buraków ćwikłowych (-11% r/r) 

oraz ogórków gruntowych (-10% r/r). Zbiory cebuli mogą być niższe o ponad 7% r/r, jednak jej ceny mogą być 

uzależnione od warunków produkcyjnych w UE, m.in. u największego producenta i eksportera – Holandii. 

Susza w Hiszpanii (drugi producent w UE), a także w Niemczech nie pozwala jednak oczekiwać istotnej 

odbudowy produkcji w UE. 

Stresowe warunki pogodowe wpłyną na poziom produkcji warzyw gruntowych w Polsce, który szacuje się 

obecnie na niespełna 3,8 mln t, tj. na poziomie blisko 9% niższym w porównaniu do i tak już niskiej produkcji 

roku ubiegłego i o prawie 14% niższym od średniej z lat 2011- 2015. Niewątpliwie obserwujemy niższe plony 

wczesnych odmian warzyw, natomiast plony odmian późniejszych będą zależne od dalszego przebiegu 

warunków pogodowych.  

Niemniej jednak przewidywany spadek zbiorów wpłynie na dalszy wzrost cen warzyw, choć zakładamy, że 

wzrost cen będzie miał niższą dynamikę od obserwowanej w drugim półroczu zeszłego roku. Już obecnie 

bowiem, z powodu ubiegłorocznego spadku produkcji, w maju br. ceny detaliczne kapusty białej wzrosły o 212% 

wobec maja 2018 r., cebuli o 121%, porów o 26%, selerów o 22%, papryki o 21%, buraków ćwikłowych o 20%, 

marchwi o 13%, pieczarek o 7%, a oraz pomidorów o 4%. Zważywszy na elastyczność cenową popytu na 

warzywa, można spodziewać się, że dalsze podnoszenie cen przełoży się na spadek spożycia i konsumenci będą 

kupowali głównie podstawowe warzywa gruntowe, w minimalnych, niezbędnych ilościach. 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu Lipcu 2019 r.: 

 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1105 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów 

informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1108 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o 

dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub 

gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w 

zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1109 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości 

odmianowej materiału siewnego 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001105
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001108
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001109
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Dz.U. 

2019 

poz. 

1112 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1126 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1149 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1153 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 

sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1154 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 

sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1235 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1243 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1246 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1256 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001112
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001126
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001149
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001149
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001149
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001149
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001153
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001154
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001235
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001243
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001246
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001246
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001246
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001246
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001256
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001256
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001256
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001256
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Dz.U. 

2019 

poz. 

1278 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1293 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i 

zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych 

funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów 

mlecznych oraz owoców i warzyw 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1318 

 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji 

produktów rolno-spożywczych 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1323 

 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1331 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie 

korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1353 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie 

ekologicznym 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1362 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1411 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, 

przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-

spożywczych 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1413 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001278
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001278
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001278
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001278
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001293
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001293
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001293
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001293
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001318
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001318
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001318
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001318
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001323
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001331
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001331
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001331
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001331
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001353
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001353
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001353
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001353
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001362
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001362
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001362
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001362
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001411
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001411
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001411
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001411
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001413
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001413
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001413
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001413
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Dz.U. 

2019 

poz. 

1420 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających 

funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru 

Dz.U. 

2019 

poz. 

1422 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-

spożywczych 

 

    

AKTUALNOŚCI: 

MRiRW  

Susza rolnicza na terenie wszystkich województw  

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, IUNG-PIB stwierdził 

wystąpienie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu 

Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była 

ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu 

o 40 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII). 

Plany zapobiegania skutkom suszy  

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty 

w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu "Wsparcie 

inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych". 

W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w 

ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu 

nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 

mln euro. 

W ramach tego obszaru wsparcia rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na: 

 wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód 

podziemnych lub powierzchniowych), 

 modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody), 

 modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe 

nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę 

Aktualny harmonogram PROW 2014-2020 - są nowości  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uaktualniło harmonogram tegorocznych naborów wniosków w 

ramach PROW na lata 2014-2020. Znalazły się w nim dwie nowości. 

Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001420
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001422
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001422
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Pierwszy z nowych naborów wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji 

gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 

do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa 

przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów 

nawadniających i pomiarowych. 

Z kolei w październiku ma ruszyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 

przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego 

handlu detalicznego (RHD). Wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. W 

katalogu inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. budowa lub modernizacja 

budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń 

do przechowywania produktów żywnościowych oraz służących przygotowaniu posiłków, zakup 

potrzebnych do tego sprzętów i urządzeń.  

Obok nowości jest także jedna zmiana. Otóż w porównaniu z 2018 r. rośnie premia na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej. Zamiast dotychczasowych 100 tys. zł w tym roku można będzie uzyskać od 

150 do nawet 250 tys. zł. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w Agencji już w sierpniu. 

Góry bez rolnictwa będą martwe 

Innowacje wzmacniające potencjał rolnictwa terenów górskich, to temat omawiany podczas 

konferencji, która odbywała się dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi.– Chcemy rozwijać 

rolnictwo w górach, bo bez niego góry staną się martwe i turystów tam nie będzie – powiedział podczas 

konferencji minister Jan Krzysztof Ardanowski. W resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem 

odpowiedniego programu wsparcia rolnictwa na obszarach górskich, który poprawi rentowność 

produkcji rolnej oraz pozwoli zachować unikalność tych terenów. Program powinien również pomóc w 

podtrzymaniu rolniczego wykorzystania gruntów rolnych na obszarach górskich. Minister podkreślił, że 

w górach produkcja rolna jest trudniejsza i potrzebne jest tu specjalne wsparcie. Zdaniem szefa resortu 

nie powinny to być dotacje, ale inne formy wsparcia np. pomoc w promowaniu produktów górskich, 

czy wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Szef resortu przypomniał, że na korzyść obszarów 

górskich zostały zmienione zasady wyznaczania obszarów o trudnych warunkach gospodarowania 

(ONW), które  uprawniają do starania się o wyższe wsparcie. 

– Dochody rolników powinny jednak pochodzić z dobrze zorganizowanej produkcji i sprzedaży za 

dobrą ceną produktów wysokiej jakości. Musimy zastanowić się wspólnie nad tym jakie rozwiązania 

wprowadzić, aby produkty te były dostępne na rynku i rozpoznawalne jako produkty wyróżniające się 

jakością – mówił minister i dodał, że jednym z dobrych rozwiązań jest aplikowanie o unijne certyfikaty 

żywności. Dzięki nim produkt jest chroniony, a jednocześnie producent uzyskuje wyższą cenę, 

natomiast konsument gwarancję jakości i pochodzenia. Jako dobry przykład tego typu działań minister 

Ardanowski wskazał Włochów, którzy zarejestrowali już w unijnym systemie 299 swoich produktów, 

podczas, gdy Polska w ciągu 15 lat zarejestrowała tylko 42. Kolejnym rozwiązaniem dla terenów 

górskich może być reaktywowanie małych ubojni. 

50 mln euro dla rolników - powstał Fundusz Gwarancji Rolnych 

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umowę podpisali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 

Krzysztof Ardanowski oraz reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego – członek Zarządu BGK 

Wojciech Hann. Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy w Polsce instrument finansowy dedykowany 

wyłącznie rolnikom i przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego, który jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej – podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski. Minister rolnictwa dodał, że 

głównym celem gwarancji w ramach PROW 2014-2020 jest ułatwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom 

przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Gwarancje 
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dla rolników to jeden z wielu produktów Banku Gospodarstwa Krajowego oferowanych 

przedsiębiorcom. Nasza dotychczasowa współpraca z komercyjnymi i spółdzielczymi bankami pozwala 

wykorzystać w tej ofercie jak najlepsze praktyki, dzięki czemu rolnicy będą mogli korzystać z 

gwarancji na dogodniejszych dla nich warunkach. Zgodnie z zawartą umową, Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW 2014-2020, zapewni wkład finansowy w wysokości 

50 mln euro. Ze względu na towarzyszący instrumentom gwarancyjnym efekt mnożnikowy, 

czyli  przyciąganie środków sektora bankowego, zaangażowanie tych środków pozwoli na 

wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. 

inwestycji. W ten sposób wsparcie w ramach PROW 2014-2020, które do tej pory ograniczało się do 

wsparcia dotacyjnego, będzie kierowane do ostatecznych odbiorców także w formach o charakterze 

zwrotnym – w tym przypadku w formie gwarancji spłaty kredytów. Fundusz Gwarancji Rolnych będzie 

stanowił element rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i 

gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, który wpisuje się w cele Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. 

ARiMR 

 

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 w roku 2019  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów 

wniosków w ramach PROW 2014-2020. 

Już w sierpniu 2019 roku planowane są nabory wniosków na dwa poddziałania: 

 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 

operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF 

 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” 

We wrześniu zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków na następujące poddziałania: 

 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” 

 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 

trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników 

przekazujących małe gospodarstwa” 

 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” – nawodnienia w gospodarstwie 

 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ 

operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - bez ASF 

 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój 

przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych 

 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” 

 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych 

uczestników systemów jakości” 

Rozpoczął się nabór wniosków na inwestycje w nowe źródła ciepła i energii 

elektrycznej  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o 

dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest 

kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych 

działalności rolniczych. Wnioski można składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do 

wyczerpania alokacji środków. Przewidziano dwie formy dofinansowania: 
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 dotacje dla rolników indywidualnych - jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. – można 

uzyskać do 40% kosztów kwalifikowanych - łącznie przewidziano 80 mln zł. 

 pożyczki - od 100 tys. zł do 2 mln zł – można uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Łącznie do rozdysponowania przewidziano 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: 

WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. 

Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania 

środków. Beneficjentami programu są wyłącznie rolnicy indywidualni. Przy czym za rolnika 

indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 

samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 

rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest 

położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą 

przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do 

sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 

 energię ze źródeł odnawialnych, 

 ciepło odpadowe, 

 ciepło pochodzące z kogeneracji. 

 produkcji polskiego drobiu. 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki 

dotyczące obrotu" 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza
1
 nabór wniosków o dofinansowanie 

w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. 

Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  

Na co można składać wnioski  

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na 

realizację operacji
2
, których celem jest przyczynianie się do przejrzystości produkcji i rynków oraz 

przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przywozu
3
.  

Kto może składać wnioski  

Wnioski o dofinansowanie mogą składać
4
: 

1. uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania; 
2. jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa 

śródlądowego lub akwakultury; 
3. uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego. 

Kiedy można złożyć wniosek  

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17 lipca 2019 r. 

do dnia 31 lipca 2019 r. włącznie.  

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej 

pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do 

ARiMR w terminie od 7 maja do 30 czerwca 2019 r.  

Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR 

zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 20 656 

000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy).  

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 

"Kontrola i egzekwowanie" 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza
1
 nabór wniosków o dofinansowanie 

w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. 

Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze".  

Na co można składać wnioski  

Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o której mowa w § 8 pkt 8 lit. a 

rozporządzenia wykonawczego tj. w zakresie ponoszenia kosztów operacyjnych: wynagrodzeń brutto 

oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, 

płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i 

dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. 

b, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanych zadań przez:  

 pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli stad ryb podlegających 

indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia 

nr 1224/2009
2
; 

 pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli, o 

której mowa w tiret pierwsze; 

 obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009; 

 członków załóg statków patrolowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w tiret 

pierwsze 

– w przypadku operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia nr 508/2014
3
. 

     

Kto może składać wnioski  

Wnioski o dofinansowanie może składać Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego
4
.  

Kiedy można złożyć wniosek  

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 5 sierpnia 2019 r. 

do dnia 19 sierpnia 2019 r. włącznie.  

"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - na obszarach objętych ASF 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - 

na obszarach objętych ASF w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
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gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w terminie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia 28 września 2019 r. nabór na operacje związane z 

rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję 

trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego 

pomoru świń (ASF).  

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach 

beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 

2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922), którego treść dostępna jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).  

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru pomoc przyznaje się 

na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem 

chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są położone gospodarstwa, w których jest 

prowadzony chów lub hodowla świń, wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji 

wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w 

zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach 

członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 

63, z późn. zm.).  

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona w gospodarstwach na obszarach, 

wyszczególnionych w ww. częściach załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 

9 października 2014 r., jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, zgodnie z rejestrem 

zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa  

w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1149). Informacje o ww. obszarach wraz z przekierowaniem na stronę internetową 

Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR.  

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:  

1)    150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;  

2)    200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;  

3)    250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.  

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.  

Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej, w zakresie których może 

być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. Formularz wniosku o 

przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z 

Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Wniosek o przyznanie 

pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane 

pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało 

nieprzyznaniem pomocy.  
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Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru 

operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na 

podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.  

Informacje na temat poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane 

są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR 

(adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 

Informacja o kwocie wsparcia wynikającej z wniosków o przyznanie pomocy 

złożonych przez koła gospodyń wiejskich w terminie od 7 maja do 31 lipca 2019 r.  

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pani Marii Fajger  

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej 

pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do 

ARiMR w terminie od 7 maja do 31 lipca 2019 r.  

Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń 

wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 31 lipca 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR 

zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 22 312 

000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy).  

KRIR 

Stan suszy w Polsce  

Według informacji zebranych przez izby rolnicze, susza rolnicza wstąpiła na terenie całego kraju. W 

woj. podkarpackim obecnie pracuje 51 komisji, w woj. śląskim na 167 gmin - powołano 164  komisji, w 

lubuskim z 82 gmin - powołano 68 komisji, z kolei na 177 gmin w województwie łódzkim powołano 

97. Na terenie województwa dolnośląskiego pracuje 60 komisji, a w wielkopolskim 226. 

W kujawsko-pomorskim straty szacowane są przez ok. 51 komisji. Według monitoringu susza 

wystąpiła na glebach kategorii pierwszej i w zdecydowanej większości objęła zboża jare i 

rzepak.  Natomiast  rolnicy sygnalizują duże straty  w zbożach ozimych i kukurydzy i to na glebach 

lepszych. Jest to  duży problem, bo komisje nie chcą szacować tych upraw. Izba wystąpiła do 

Wojewody w tej sprawie o pilne zwołanie zespołu doradczego w celu wyjaśnienia tego problemu, bo 

napór rolników jest bardzo duży. 

Od początku wiosny głęboki niedobór wody, spotęgowany długotrwałą falą rekordowo wysokich 

temperatur powietrza przy bezchmurnym niebie, doprowadził do wystąpienia na większości obszaru 

kraju dotkliwej suszy rolniczej, porównywalnej z ubiegłoroczną. Zboża ozime i jare gwałtownie kończą 

wegetację, co nie daje nadziei na zadowalające wypełnienie ziarna. Np. w woj. wielkopolskim pierwsze 

zebrane partie jęczmienia ozimego charakteryzują się bardzo wysokim udziałem w plonie pośladu, 

sięgającym niekiedy 50 proc. Na Dolnym Śląsku w 85 gminach na 165 istnieje zagrożenie suszą dla 

upraw zbóż jarych. To łącznie 25 % powierzchni upraw tych zbóż w województwie. Podobnie jest z 

uprawami rzepaku. W przypadku upraw chmielu na terenie woj. lubelskiego – izba rolnicza szacuje ok. 

30-40% spadek plonu. 

http://www.arimr.gov.pl/
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Wojewódzkie izby rolnicze apelowały do samorządów gminnych o jak najszybsze powoływanie 

komisji szacujących straty oraz powoływanie do komisji jak największej liczby osób, gdyż w takim 

wymiarze skutków suszy, jedna trzyosobowa komisja nie będzie w stanie oszacować wszystkich strat 

do czasu rozpoczęcia żniw. 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VI KADENCJI  

Zgodnie z uchwałą 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji 

odbyły się 28 lipca 2019r. Izby rolnicze mają ogromną historię i wielkie szanse przed sobą. O tym ile 

będzie zadań przekazanych izbom rolniczym zadecyduje ich kompetencja oraz zdolność do przyjęcia i 

prowadzenia tych zadań.  

Szczegółowe komunikaty dotyczące Wyborów do Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej 

Małopolskiej Izby Rolniczej w tym między innymi Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz 

informacje Zarządu o wyborach Przewodniczących i Delegatów do Walnego Zgromadzenia MIR.   

Można składać wnioski o dotacje do wapnowania 

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wapna nawozowego. Wnioski można składać od 1 

sierpnia w Wojewódzkich Stacjach Rolniczo-Chemicznych. 

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis (limit de minimis wynosi 20 tys. euro 

na trzy lata). 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio: 

 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw 

o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, 

 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o 

powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, 

 do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o 

powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych. 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu: 

 wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego 

w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. 

w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji 

o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz 

typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229), 

 środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów 

od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztu transportu i kosztu rozsiewu nawozów wapniowych. 

– Potwierdzeniem spełnienia warunków jest umieszczenie na fakturze informacji o typie i odmianie 

zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO – 

wyjaśnia Stacja. 
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Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna 

nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 

2010 roku: 

 wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 

50%, 

 wapno nawozowe typ: z produkcji ubocznej, odmiana 07, minimalna zawartość CaO 30%, 

wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, minimalna zawartość 

CaO+MgO 45%. 

Przykładowe informacje na fakturze przy zakupie środka wapnującego, odpowiadającego typom 

środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów: 

 G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez 

producenta środka wapnującego, 

 G.2. wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego, typ: wapno magnezowe 

palone – jakość pierwsza oraz zawartość CaO+MgO deklarowana przez producenta środka 

wapnującego, 

 G.3. wapno uzyskiwane w procesach przemysłowych, typ: wapno defekacyjne oraz zawartość 

CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego. 

Wnioski  o dofinansowanie można pobrać ze stron internetowych okręgowych stacji chemiczno-

rolniczych. 

 

Z prac Zarządu i biura MIR: 

1. Przedstawiciele Zarządu MIR oraz pracownicy uczestniczyli w wielu imprezach marketingowych 

między innymi w dożynkach, wystawach , świętach plonów. 

2. W procesie organizacyjnym Wyborów do Izb Rolniczych uczestniczyło ponad 1 tys. osób, w tym 

pracownicy MIR, koordynatorzy z wszystkich gmin Małopolski, członkowie Wojewódzkiej Komisji 

Wyborczej oraz członkowie Okręgowych Komisji Wyborczych. 

3. Zorganizowaliśmy nabór na kolonie letnie dla dzieci z rodzin, w których przynajmniej jeden rodzic 

jest ubezpieczony w KRUS. 

4. Przeprowadziliśmy  analizy glebowe w gospodarstwach, które uczestniczyły w projekcie 

wapnowania gleb zdegradowanych w wyniku powodzi. 

5. Dzięki zaangażowaniu rolników z powiatu gorlickiego z gminy Łużna, Bobowa i Ropa  przekazano 

dla poszkodowanych  rolników z gminy Szczucin i Mędrzechów 80 balotów sianokiszonki. Transport 

sfinansowano ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. 

6. Dzięki zaangażowaniu Związku Wzajemności Członkowskiej Galicja funkcjonującego w strukturach 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW udzielono wsparcia finansowego dla 62 hodowców 

bydła w formie pomocy finansowej. 

7.W ramach współpracy zagranicznej podpisano umowę o współpracy z Węgierską Izbą Rolniczą. 

Przygotowano również rewizytę małopolskich młodych rolników producentów mleka do wyjazdu do 

Francji – 5 osób. 

8. Zorganizowano wspólnie z Biurem Regionalnym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

w Krakowie 4 spotkania , którego celem była ocena między innymi ubezpieczeń dopłatowych. 

9. Braliśmy czynny udział w szacowaniu szkód katastroficznych szczególnie na terenach powiatu 

tarnowskiego, dąbrowskiego i proszowickiego. 



18 
 

10. Uczestniczyliśmy w szacowaniu szkód łowieckich w ramach odwołań rolników. |  

11. W dniach 2,3,4 lipca przedstawicieli MIR wzięli udział w IX Międzynarodowej Konferencji 

„Problemy rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą ze szczególnym uwzględnieniem 

chowu ras zachowawczych” – Krynica-Zdrój. 

12. W dniu 17.07.2019 r. udział w konferencji zorganizowanej przez MRiRW pn. „Innowacje na 

obszarach górskich” – Warszawa 

13. Udział w posiedzeniu Funduszu Promocji Mięsa Owczego – 18.07.2019 r. – Warszawa. 

14. Posiedzenie Rady LGD Podbabiogórze – 25.07.2019 r._ Sucha Beskidzka. 

15. Udział w Wyścigach konnych ”Galopem w góry” – 28 07 2019 r. - Lotnisko Nowy Targ. 

 

 

 

 

Źródła: 

Zintegrowany System informacji Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej, Rynek Rolny, www.topagrar.pl, www.agronews.com.pl, www.sadyogrody.pl , KOWR, ARiMR, 

MODR, KRIR. 


