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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 LUTY 2020 r. 

 

Rynek zboża 

Średnie ceny skupu pszenicy na giełdach towarowych w Polsce w m-cu lutym 2020 r. 
 

 Gatunek 
notowanie 

(04.02.2020)  

notowanie 

(07.02.2020) 

notowanie 

(14.02.2020)  

notowanie 

(21.02.2020) 

 notowanie 

(25.02.2020)  

notowanie 

(28.02.2020 

Pszenica 

konsumpcyjna 

640-800 

(725,18) 

640-780 

(726,43) 

640-780 

(727,68) 

670-780 

(733,70) 

670-780 

(731,67) 

670-780 

(730,19) 

Pszenica 

paszowa 

630-780 

(683,87) 

630-760 

(684,52) 

630-750 

(685,32) 

630-750 

(686,38) 

630-750 

(686,83) 

630-750 

(685,50) 

 

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lutego 2020 r. ceny monitorowanych zbóż 
konsumpcyjnych zwiększyły się, natomiast zmalały ceny zbóż paszowych.  
W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej 
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 3–9.02.20 r. pszenicę konsumpcyjną 
skupowano średnio po 746 zł/t, a więc drożej o 6% niż tydzień wcześniej i o 2% niż 
przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 14% tańsze niż w analogicznym 
okresie 2019 r. W UE w dniach 3–9.02.2020 r. cena pszenicy konsumpcyjnej 
wyniosła 182 EUR/t - 772 zł/t. Cena ta była o 0,5% mniejsza niż przed tygodniem, ale 
większa o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku 
zboże to było o 9% tańsze. Cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wyrażona w 
walucie unijnej była niższa o 3% od ceny w UE. Jednocześnie zboże to było o 11% 
tańsze niż w Niemczech, ale droższe o 7% niż w Czechach i o 3% niż na Słowacji.  
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju, otrzymywano 561 zł/t. Cena ta była wyższa o 1% niż 
przed tygodniem i miesiąc wcześniej, ale niższa o 23% niż przed rokiem.  
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego kształtowała się na granicy 674 zł/t, tj. mniejszej 
o 1% niż w poprzednim tygodniu. Ziarno to było droższe o 3% niż przed miesiącem, 
ale tańsze o 20% niż przed rokiem. Na obszarze UE za jęczmień paszowy płacono 
średnio 164 EUR/t - 696 zł/t, czyli o 1% więcej niż tydzień wcześniej, ale mniej  
o 0,2% niż przed miesiącem i o 15% niż przed rokiem. Krajowa cena jęczmienia 
paszowego była niższa o 3% od średniej unijnej oraz o 7% niż w Niemczech.  
  
Za kukurydzę w kraju płacono 650 zł/t względem 652 zł/t w poprzednim tygodniu. 
Cena tego ziarna była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 12% niższa niż  
w analogicznym czasie 2019 r. Cena kukurydzy w UE ukształtowała się na poziomie 
160 EUR/t - 680 zł/t, a zatem niższym o 0,2% od notowanego w poprzednim 
tygodniu, o 1% niż przed miesiącem i o 3% niż przed rokiem. Cena kukurydzy  
w Polsce była mniejsza o 4% od średniej unijnej, ale wyższa o 15% niż na Słowacji.  
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Na krajowych giełdach towarowych w dniach od 10 do 16 lutego 2020 roku ceny 
zbóż względem poprzedniego tygodnia wykazywały wzrostową tendencję. Jedynie 
cena jęczmienia paszowego spadła. 

 PSZENICA 
KONSUMPCYJNA 

PSZENICA 
PASZOWA 

ŻYTO 
KONSUMPCYJNE 

JĘCZMIEŃ 
PASZOWY 

KUKURYDZA 

Aktualna 
cena 

744 zł/t 695 zł/t 582 zł/t 654 zł/t 650 zł/t 

Ujęcie 
tygodniowe 

wzrost ceny o 0,6% wzrost ceny 
o 1,3% 

wzrost ceny o 2,1% spadek ceny 
o 0,5% 

wzrost ceny o 
0,1% 

Zestawienie 
miesięczne 

spadek ceny o 1,4% spadek ceny 
o 3,0% 

wzrost ceny o 0,1% spadek ceny 
o 3,4% 

spadek ceny o 
0,4% 

Ujęcie 
roczne 

spadek ceny o 
14,3% 

spadek ceny 
o 16,5% 

spadek ceny o 
19,6% 

spadek ceny 
o 22,2% 

spadek ceny o 
10,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.gospodarz.pl [dostęp: 01.03.2020 r.] 

Pierwsze prognozy zbioru zbóż w UE 

Podczas gdy tegoroczne zbiory nasion oleistych w Unii Europejskiej będą 
prawdopodobnie nieco większe niż w ubiegłym roku, tak w produkcji zbóż nastąpi 
spadek. Wniosek taki wynika z pierwszej prognozy unijnego stowarzyszenia 
handlujących zbożem (COCERAL). Zakładając normalne warunki pogodowe, 
oczekuje się, że produkcja zbóż w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniesie 302,7 mln ton. 
To o 1,7 % mniej niż w ubiegłym roku.  

COCERAL przewiduje w roku bieżącym niższe niż poprzednio zbiory: pszenicy  
o 5,3% tj. ok.137,9 mln ton. Wpływ na planowane obniżenie plonów będzie skutkiem 
przede wszystkim niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących  
w okresie jesiennych siewów szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale także we Francji, 
Niemczech i Danii. 

Według pierwszej prognozy zbiory jęczmienia w całej UE w 2020 r. osiągną poziom 
60,8 mln ton, a zatem będą niższe o 2,3% w stosunku do poziomu zbiorów  
z poprzedniego roku. Prognozuje się natomiast wzrost produkcji żyta, którego 
wstępne plony szacuje się na 8,6 mln. t. tj. o 4,2% więcej niż w roku 2019. 
Prognozowane jest również znaczne zwiększenie skali produkcji kukurydzy na 
ziarno. Aktualne szacunki wynoszą 65,0 mln t. Oznacza to planowany wzrost plonów 
o ok. 6,6%. W przypadku tegorocznych zbiorów nasion oleistych analitycy 
spodziewają się wzrostu produkcji o 1,5% w porównaniu do 2019 r., do łącznej 
wartości 29,7 mln t. Prognoza opiera się przede wszystkim na oczekiwanym 
wzroście produkcji rzepaku (o 2,4 % tj. do 17,1 mln. t.). 

Koronawirus a wahania na giełdach. 

W ostatnich dwóch tygodniach lutego na rynkach zapanowała panika związana z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa poza Chinami. Od 21 lutego główne indeksy 

na giełdach światowych spadły o kilkanaście procent. 

Na rynku zbóż i oleistych na giełdzie w Chicago drożała tylko soja i jej śruta. 
Inwestorzy wykazywali nadzieję na ożywienie amerykańskiego eksportu. Ponadto 
 w ostatnich dniach lutego władze Argentyny zawiesiły eksport śruty i nasion soi 
planując podniesienie ceł eksportowych. Z uwagi jednak na pojawiające się 
informacje o możliwych w tym roku rekordowych zbiorach brazylijskich, także te 
kontrakty wróciły do trendu spadkowego. Od 27 lutego kontrakty na ziarno zbóż  

http://www.gospodarz.pl/
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i rzepaku, po obu stronach Atlantyku, straciły na wartości. Obawy, że 
rozprzestrzenianie się koronawirusa może spowolnić dostawy zakontraktowanych 
zbóż na świecie i zahamować globalną podaż nadal są obecne na rynku. 

Ceny pszenicy na targowiskach w Małopolsce w lutym 2020 r. ( zł/100 kg ) 

Towar Jm Proszowice Wadowice  Wolbrom Sucha 
Beskidzka  

Skała 

pszenica dt 67,00 88,00 70,00 90,00 64,00 

 

ŻYTO, PSZENŻYTO, KUKURYDZA, JĘCZMIEŃ, RZEPAK 

Od 18 lutego w cennikach zbóż paszowych dominowały obniżki. Spadki dotknęły 

przede wszystkim pszenżyta oraz żyta. Sytuacja ta trwała do 21 lutego, kiedy to 

ponownie wzrosły przeciętne ceny żyta konsumpcyjnego i żyta paszowego. 

Tendencja wzrostowa może jednak okazać się nietrwała, gdyż w magazynach 

krajowych jest dużo ziarna żyta, a w portach zakończono już jego skup. 

 Gatunek 
notowanie 

(04.02.2020)  

notowanie 

(07.02.2020) 

notowanie 

(14.02.2020)  

notowanie 

(21.02.2020) 

notowanie 

(25.02.2020)  

notowanie 

(28.02.2020) 

Żyto 

konsumpcyjne 

490-610 

(543,13) 

490-600 

(542,81) 

490-600 

(543,28) 

490-600 

(546,83) 

490-590 

(540,31) 

490-600 

(547,32) 

Żyto 

paszowe 

470-600 

(525,65) 

470-580 

(525,00) 

470-580 

(523,41) 

470-580 

(528,64) 

470-580 

(528,18) 

470-580 

(527,62) 

Pszenżyto 
540-670 

(602,22) 

540-660 

(602,04) 

540-660 

(603,52) 

540-660 

(600,00) 

540-600 

(601,20) 

540-660 

(600,40) 

Żyto konsumpcyjne w lutym 2020 r. kosztowało 577 zł/t. Cena ta była wyższa o 3% 
niż przed miesiącem, ale niższa o 21% niż w analogicznym czasie 2019 r. Cena 
jęczmienia paszowego oscylowała na poziomie 673 zł/t Ziarno to było zatem droższe 
o 3% niż przed miesiącem, ale o 19% tańsze niż rok wcześniej. Kukurydza 
kosztowała 661 zł/t i była o 2% większa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena 
tego zboża była o 11% mniejsza niż przed rokiem. Rzepak w lutym 2020 r. kosztował 
w granicach 1700 zł/t, a cena ta była wyższa od ceny rzepaku w ubiegłym miesiącu  
o ponad 80 zł. 

 

Rynek trzody chlewnej 

Z powodu niskiej podaży tuczników oraz spadku wagi ubojowej cena żywca 
wieprzowego wzrosła w wielu krajach Unii Europejskiej. W Niemczech cena 
tuczników wzrosła o 6 centów, w Austrii cenę podniesiono o 5 centów, a w Hiszpanii 
o 4 centy. We Francji, borykającej się z utrudnieniami logistycznymi spowodowanymi 
strajkami, cena skupu żywca pozostała niezmienna w stosunku do ubiegłego 
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tygodnia. Natomiast w Danii cena tuczników utrzymuje wysoki poziom.  
W przeliczeniu na polską walutę stawka przekracza 8 zł/kg (klasa E wbc). 

W dniach od 21 lutego do 27 lutego 2020 r. za duńskie tuczniki w przedziale 
wagowym WBC 70 - 97,9 kg obowiązywała stawka 14,00 DKK/kg (tj. 8,02 zł/kg 
tucznika w klasie E). W porównaniu do ostatniego notowania, cena została więc 
utrzymana. Tym samym wartość świń rzeźnych pozostała na poziomie historycznego 
maksimum ustalonego 30 stycznia br. W ubiegłym roku ceny za świnie rzeźne  
w Danii oscylowały w granicach 8,30-13,60 DKK/kg (4,75-7,79 zł/kg). 

Pomimo starań sektora przetwórczego o ograniczenie liczby ubijanych świń wzrost 
cen tuczników na rynku niemieckim nie został zahamowany. Nawet ograniczenia 
eksportowe do Chin wywołane koronawirusem nie wpłynęły negatywnie na rozwój 
sytuacji cenowej w Niemczech. W notowaniach VEZG w dniu 19/02/2020 ustalono 
cenę tuczników na poziomie 1,96 €/kg (wbc), co oznacza wzrost o 5 centów kg. 

Wraz ze wzrostem cen tuczników na europejskim rynku, również krajowe zakłady 
decydują się na kolejne podwyżki. Pod koniec lutego stawki poszły w górę  
o kilkanaście groszy, co powoduje, iż przeciętna cena świń rzeźnych w wadze żywej 
wyniosła w naszych notowaniach 6 zł/kg, a w wadze bitej ciepłej zbliżyła się do  
8 zł/kg.  

Rynek polski  

Ceny skupu tucznika (netto) uzyskane w poniedziałek 24.02.2020 r. z ubojni, 
zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 5,00 do 
maksymalnie 6,70 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 7,45-8,35 zł/kg.  

Od 17.02.2020 r. ceny minimalna i maksymalna żywca wzrosły odpowiednio o 0,10 
zł/kg i 0,20 zł/kg. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 6,00 zł/kg (na 
podstawie 46 cenników firmowych), co w stosunku do ubiegłego tygodnia oznacza 
wzrost średniej stawki o 0,14 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku 
(25.02.2019) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 3,91 zł/kg. Przed 
miesiącem (20.01.2020) tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 5,43 
zł/kg.  

Asortyment 03.02.2020 10.02.2020 17.02.2020 24.02.2020 02.03.2020 

Żywiec 4,70-6,10 
 

(5,67) 

4,70-6,40 
(5,67) 

4,90-6,50 

(5,86) 

5,00-6,70 

(6,00) 

5,15-6,70 

(6,15) 

Klasa E na 
wbc 

7,10-7,80 
 

(7,44) 

6,80-7,90 
 

(7,51) 

6,90-8,30 

(7,78) 

7,45-8,35 

(7,96) 

7.65-8,55 

(8,12) 

Maciory 3,00-4,50 

(3,86) 

3,00-4,50 

(3,94) 

3,00-4,80 

(4,07) 

3,00-5,20 

(4,18) 

3,00-5,50 

(4,34) 

Dania  14,00 14 14,00 14,00 14,30 

Niemcy 1,85 1,85 1,91 1,96 2,02 
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Ceny regionalne: masa schłodzona [MPS]; -masa poubojowa ciepła [MPC]: 

 

Ceny macior w skupach oscylowały w przedziale 3,00-4,80 zł/kg (średnia 4,07 zł/kg 
na podstawie informacji z 32 firm, przy stawce 3,94 zł/kg ). 

Ceny wołowiny  

Na początku miesiąca średnia cena bydła rzeźnego w Polsce ukształtowała się na 
poziomie 6,25 zł/kg według wagi żywej, 12 075 zł/t według masy poubojowej ciepłej  
i 12 316 zł/t według masy poubojowej schłodzonej. W ciągu tygodnia wartość ceny 
bydła według masy poubojowej schłodzonej nie zmieniła się w porównaniu do 
minionego roku. Z końcem miesiąca średnia cena bydła rzeźnego w Polsce 
ukształtowała się na poziomie 6,30 zł/kg według wagi żywej, 12.157 zł/t według masy 
poubojowej ciepłej i 12 400 zł/t według masy poubojowej schłodzonej. 

Ceny zakupu żywych cieląt 

Na początku miesiąca byczki typu mięsnego w wieku od 8 dni do 4 tygodni 
kupowano po 898,56 zł/szt., a więc o 3% drożej niż tydzień wcześniej, natomiast 
byczki typu mlecznego podrożały o 7% i kosztowały 593,90 zł/szt. Na końcu 
miesiąca byczki typu mięsnego w wieku od 8 dni do 4 tygodni kupowano po 824,65 
zł/szt.,  
a więc o 8% taniej niż na początku miesiąca. Byczki typu mlecznego z kolei staniały 
o 2% i kosztowały 581,20 zł/szt. 

Rynek drobiu 

W lutym można było zauważyć podwyżki na rynku kurcząt rzeźnych. W dużej mierze 
podwyżki te były napędzone przez unijną blokadę importu drobiu z Ukrainy. Nasi 
wschodni sąsiedzi ponownie jednak otrzymali zielone światło na eksport do krajów 
wspólnoty, co szybko uwidoczniło się w cennikach polskich zakładów. Powrót 
ukraińskiego mięsa drobiowego na unijny rynek nie powinien już jednak powodować 
kolejnych spadków cen skupu brojlerów. Tego spodziewają się fachowcy z Krajowej 

Klasa 
półtusz 
wieprzowy
ch wg 
EUROP 

MASA SCHŁODZONA [MPS] 
Cena zł/t 

MASA POUBOJOWA CIEPŁA[MPC] 
Cena zł/t 

 
klasa S 

2.02.2020 09.02.202
0 

16.02.202
0 

23.02.202
0 

2.02.2020 09.02.202
0 

16.02.202
0 

23.02.202
0 

7790 8077 8141 8383 7637 7919 7981 8219 

klasa E  7706 7966 8047 8254 7555 7810 7889 8092 

klasa U  7324 7552 7622 7860 7180 7404 7472 7706 

klasa R  6867 7014 7131 7409 6732 6876 6991 7264 

klasa O  6133 6348 6552 6619 6012 6223 6424 6489 

klasa P  - - - - - - - - 

S-P 
RAZEM 

7668 7934 8009 8233 7518 7778 7852 8071 

http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-s/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-e/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-u/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-r/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-o/
http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/tuczniki-klasa-p/
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Izby Producentów Drobiu i Pasz, którzy przewidują iż w najbliższym czasie cenniki 
skupu kurcząt będą stabilne. 

Cena skupu kurczaków brojlerów: 
- wolny rynek: 3,20 - 3,47 zł/kg (średnia: 3,35 zł/kg na podstawie informacji z 16 

ubojni na terenie całego kraju). 
- kontraktacja: 3,29 - 3,50 zł/kg (średnia: 3,35 zł/kg na podstawie informacji z 8 

ubojni). 
 

Ceny warzyw na targowiskach w Małopolsce 3.02-29.02.2020 r.:  

 

Towar Jm Proszowice Plac 
Rybitwy  

Wolbrom Oświęcim  Sucha 
Beskidzka  

Skała 

Ziemniaki dt 60,00 66,00 70,00 250,00 180,00 66,00 

Cebula kg 0,80 1,20 1,10 2,50-3,00 2,00 2,30 

Burak 
ćwikłowy  

kg 
0,42 0,60 0,60 2,50-3,00 1,80 2,00 

Czosnek  szt. 0,40 0,75 0,70 1,50 1,00 1,20 

Kapusta 
biała  

kg 
0,40-0,50 0,80 -0,85 0,50 

4,00 -
5,00zł/szt 

 
3,50-
4,00 
zł/szt 

Kapusta 
czerwona 

kg 
0,50-1,00 0,90 0,60-0,70 

5,00-6,00 
szt 

 1,80 

Pietruszka kg 0,80 2,40 1,10 5,00-6,00 3,00 4,00 

Marchew  kg 0,47 0,65 0,50 2,50-3,00 1,30 1,50 

Seler kg 0,7-1,20 1,30 1,20 4,50-5,00 3,00-6,00 3,80 

 

Ceny owoców na targowiskach w Małopolsce 3.02-29.02.2020r.:  

Towar Jm Proszowice Plac Rybitwy  Wolbrom Oświęcim  Sucha 
Beskidz 

Skała 

Jabłka kg Brak danych 2,00 2,50 2,50-3,50 3,00 3,00 

Gruszki kg Brak danych 3,75 3,50  4,00 5,00 

 

Informacja o aktach prawnych dotyczących rolnictwa, które ukazały się w miesiącu lutym 2020 r.: 

Dz.U. 

2020 

poz. 155 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 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. 

2020 

poz. 160 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas 

polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności 

związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik 

Dz.U. 

2020 

poz. 165 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000155
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000155
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000155
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000160
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000160
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000160
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000165
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000165
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000165
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rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 174 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym rolników 

Dz.U. 

2020 

poz. 188 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych 

serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na lata 2020-2022 

Dz.U. 

2020 

poz. 196 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin 

rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego 

sposobu etykietowania i plombowania 

Dz.U. 

2020 

poz. 199 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu 

zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na 

lata 2019-2021 

Dz.U. 

2020 

poz. 200 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych 

serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus" na 

lata 2020-2022 

Dz.U. 

2020 

poz. 202 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych 

serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na 

lata 2020-2022 

Dz.U. 

2020 

poz. 206 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu 

zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku 

Gallus gallus" na lata 2019 i 2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 212 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń 

wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020-2022 

Dz.U. 

2020 

poz. 217 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000174
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000174
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000174
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000188
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000188
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000188
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000196
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000196
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000196
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000199
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000199
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000199
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000200
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000200
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000200
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000202
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000202
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000202
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000206
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000206
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000206
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000212
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000212
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000212
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000217
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000217
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000217
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Dz.U. 

2020 

poz. 223 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2020 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 "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 

Dz.U. 

2020 

poz. 232 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 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 "Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych" 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 

Dz.U. 

2020 

poz. 246 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 253 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2020 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. 

2020 

poz. 270 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów 

rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Dz.U. 

2020 

poz. 290 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w 

sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

"Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 

wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej 

choroby oraz jej zwalczanie" 

Dz.U. 

2020 

 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000223
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000223
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000223
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000232
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000232
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000232
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000246
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000246
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000246
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000253
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000253
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000253
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000270
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000270
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000270
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000290
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000290
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000290
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000300
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000300
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poz. 300 Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 

2020 

poz. 316 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2020 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. 

2020 

poz. 329 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego 

Dz.U. 

2020 

poz. 333 

 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym 

Dz.U. 

2020 

poz. 353 

 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany 

nieruchomości 

Dz.U. 

2020 

poz. 356 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dz.U. 

2020 

poz. 359 

 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 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 

 

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub 

zajmujących się ich sprzedażą  

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie 

finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich 

sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane są inwestycje w zakresie produkcji paszy 

dla zwierząt gospodarskich z surowców niemodyfikowanych genetycznie.  

O pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich 

rozwój” finansowanego z PROW 2014-2020 mogą  ubiegać się mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami 

rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych.    

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000300
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000316
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000316
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000316
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000329
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000329
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000329
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000333
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000333
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000333
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000353
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000353
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000353
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000356
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000356
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000356
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000359
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000359
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000359
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 Trwa nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa 

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie 

gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r. 

Informacje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 Stosowanie UKUR w praktyce 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowa 

Rada Notarialna, dniu 27 lutego br., podpisali wspólne stanowisko w sprawie stosowania w 

praktyce przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 

2019 r., poz. 1362). Chodzi tu o jednolite stosowanie przepisów tej ustawy. 

Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń 

emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się 

kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń 

emerytalno-rentowych i wynoszą one odpowiednio: 

 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 639 zł 10 gr, 

 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 758 zł 20 gr. 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub 

renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. (5 198 zł 58 gr.).  

 

 Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty 

świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają 

podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie 

mniej niż o kwotę 70 zł. W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 

r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 

40 gr (wzrost o 3,56%).  

Z prac Zarządu i biura MIR: 

Odbyły się dwa posiedzenia Zarządu w dniach: 12 i 28 lutego. 

W I kwartale 2020 r. zaplanowano spotkania informacyjne dla rolników, podczas których 

pracownicy ARiMR, KRUS, MODR, PIORIN, PLW, MIR, TUW TUW przedstawiali 

aktualności związane z rolnictwem. W niektórych spotkaniach brali udział przedstawiciele kół  

łowieckich oraz łowczy okręgowi. W miesiącu lutym zorganizowano w Małopolsce 24 takie 

spotkania, wzięło w nich udział 547 osób. Biura w Nowym Sączu oraz w Wadowicach 

zorganizowały również kursy z zakresu ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania oraz 

kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na użytek własny. 

Opracowano i wydrukowano nowy numer Informatora MIR. W wersji elektronicznej dostępny 

jest na naszej stronie internetowej: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-54(61)-zima-

--wiosna-2020,12586.html 

Członkowie Zarządu, delegaci oraz pracownicy Izby wzięli udział w wydarzeniach: 

https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-54(61)-zima---wiosna-2020,12586.html
https://mir.krakow.pl/artykuly/Informator-Ma%C5%82opolskiej-Izby-Rolniczej-nr-54(61)-zima---wiosna-2020,12586.html
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- 6.02.2020 r. – narada z kierownikami PZDR w Karniowicach, 

- 6.02.2020 r. – spotkanie z Wójtem Bochni, 

- 7.02.2020 r. – posiedzenie Rady Powiatowej w Miechowie, 

- 7.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników – Łącko, 

- 11.02.2020 r. – posiedzenie RP MIR w Krakowie - W posiedzeniu uczestniczyła również 
12-osobowa grupa rolników z powiatu krakowskiego i proszowickiego. Celem ich wizyty było 
podjęcie przez Izbę działań mających na celu ograniczenie zasięgu uchwały antysmogowej. 

- 12.02.2020 r. – spotkanie z dyrektorami OR ARiMR, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWM oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w sprawie 
organizacji stoisk z produktami regionalnymi na Kazimierzu, 

12.02.2020 r. - szkolenie informacyjne połączone z kursem z zakresu ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania oraz kwalifikacji osób do przeprowadzania uboju poza rzeźnią na 
użytek własny oraz szkolenie z ASF - Lipinki 

- 12.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników – Buczyna, 

- 14.02.2020 r. - szkolenie informacyjne połączone z posiedzeniem Rady Powiatowej MIR w 
Nowym Targu, 

- 17.02.2020 r. – spotkanie w sprawie projektu Współpraca – Kraków, MIR, 

- 18.02.2020 r. – posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych – MRiRW, 
Warszawa, 

- 18.02.2020 r. – Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU - Kraków 

- 19.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników w Wadowicach, 

- 19.02.2020 r. - szkolenie informacyjne połączone z posiedzeniem Rady Powiatowej MIR w 
Gorlicach – Bobowa, 

- 19.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników  - Gręboszów, 

- 20.02.2020 – szkolenie informacyjne dla rolników – Złota, gmina Czchów, 

- 21.02.- 23.02.2020 r. – wyjazd szkoleniowy Rady Powiatowej w Oświęcimiu, 

- 24.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników w Olkuszu, 

- 24.02.2020 r. – sesja Sejmiku UMWM, 

- 24.02.2020 r. – Rada Doradztwa Rolniczego – MODR, Karniowice, 

- 24.02.2020 r. – szkolenie informacyjne dla rolników – Lisia Góra, 

- 25.02.2020 r. - szkolenie informacyjne połączone z posiedzeniem Rady Powiatowej MIR w 
Limanowej, 

- 25.02.2020 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W Suchej Beskidzkiej,  

- 25.02.2020 r. - szkolenie informacyjne dla rolników – Sidzina, 

- 25.02.2020 r. – posiedzenie RP MIR w Bochni,  

- 25.02.2020 r. – posiedzenie RP w Proszowicach, 

- 26.02.2020 r. – posiedzenie zespołu wspierającego prace projektowe rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2021-2027 – MRiRW, Warszawa, 

- 26.02.2020 r. – szkolenie pt. „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie najlepsze” – MODR, 
Karniowice, 
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- 26.02.2020 r.- spotkanie w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 
2030" oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 
2021-2027 -, Tarnów, Delegatura Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- 27.02.2020 r.  – Wojewódzki Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych – Centrum 
Kongresowe UR, Kraków, 

- 28.02.2020 r. – spotkanie z I Wicewojewodą Małopolski – Urząd Wojewódzki, Kraków, 

- 28.02.2020 r. - szkolenie informacyjne dla rolników  - Gronków, powiat nowotarski. 

 

 

Informacje opracowano na podstawie danych ze stron internetowych: ARiMR, KOWR, MODR, GUS, 

ceny rolnicze.pl, Top Agrar, Businessinsider.com,pl, www.gospodarz.pl i innych. 

 

 

http://www.gospodarz.pl/

